
Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 188 

Cronologia
1936-1939.

Paraules clau
Refugi antiaeri núm. 758. Guerra Civil espanyola. 
Barri de la Prosperitat.

El control arqueològic es va fer amb motiu 
de la reurbanització del carrer de la Florida 
al barri de la Prosperitat, al districte de Nou 
Barris, per la possibilitat que hi havia de loca-
litzar algun dels accessos a dos refugis antiaeris 
excavats durant la Guerra Civil espanyola.

Al barri de la Prosperitat, a principis del se-
gle xx hi trobem algunes masies —entre les 
quals destaca el mas de Can Dragó—, alguna 
torre de la burgesia i, sobretot, camps de con-
reu. A causa de les diverses onades migratòries 
iniciades als anys vint del mateix segle, el barri 
es va anar desenvolupant de manera anàrqui-
ca amb un petit grup de cases, que limitaven 
amb les vies del tren del traçat que després 
fou l’avinguda Meridiana i el mas de Can Dra-
gó, amb una població aproximada l’any 1930 
de 6.000 habitants.1

Sufocada la revolta del 18 de juliol de 1936 a 
la ciutat de Barcelona i amb l’esclat de la Guer-
ra Civil espanyola, el front quedava lluny de la 
ciutat, però el 13 de febrer de 1937 es va patir 
el primer bombardeig, en aquest cas naval. 
Aquests primers atacs van comportar que s’or-
ganitzés el Servei de Defensa Passiva que depe-
nia de l’Ajuntament, en primer lloc, i la Junta 
de Defensa Passiva de la Generalitat de Cata-
lunya, posteriorment, que s’organitzaren per 
salvaguardar els edificis més emblemàtics i 
subvencionaren al voltant d’un centenar de 
refugis. Hem de dir que els soterranis de les 
cases i la xarxa de metro van ser els primers 
llocs habilitats com a refugis.

Amb mitjans molt precaris i pocs diners per 
part de les institucions, a la ciutat de Barce-
lona es van construir quasi 1.400 refugis, que 
van començar a ser excavats de manera auto-
organitzada i autofinançada per la societat civil. 
Un d’aquests refugis és el que es va localitzar 
al carrer de la Florida.

1. Documentació aportada per l’Arxiu de l’Associació de 
Veïns de la Prosperitat.

Com a conseqüència de la reurbanització d’un 
tram del carrer de la Florida, l’any 2018, es van 
obrir diverses rases per renovar la xarxa de ser-
veis del carrer, es van desplaçar els embornals 
per fer les voreres més amples i es van excavar 
forats amb la finalitat de plantar-hi arbres. En 
tots aquests controls arqueològics no es va loca-
litzar cap estructura d’interès, menys en una de 
les rases, on es va trobar l’accés sud del refugi 
número 758, segons la llista elaborada el juliol 
del 1938 (Atles, 2002).

Accés sud

Aquest accés no conservava l’entrada que hi 
hauria d’haver al carrer; de fet, en el rebliment 
de l’accés, fet pocs mesos després d’haver aca-
bat la guerra, hi havia fragments de la volta i de 
parets, que deduïm que provenien d’aquesta 
entrada. Així, aquest segellament del refugi no 
tan sols reblia l’accés, sinó que també eliminava 
les estructures visibles al carrer. 

L’accés presenta tres trams d’escales amb dos 
replans que separen aquests trams. El primer 
tram d’escales té una amplada d’1 m i una alçà-
ria de 2,18 m, i la seva longitud conservada és 
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Accés sud del refugi  
al tram on només es 
construïren els esglaons.

Segon replà de l’accés 
sud del refugi, abans de 
fer un gir de 90 graus.

El gruix de la volta és de dues filades. La volta 
presentava un esvoranc de dos maons de llarg 
per quatre d’amplada, pensem que per l’afec-
tació d’un clavegueró de la finca contigua, tot 
i que això no va poder ser confirmat durant les 
feines d’excavació.

Els graons fan 1 m d’amplada per 0,21 d’alçària 
i 0,26 m d’estesa. Estan formats per una base 
de maons disposats de cantell i un acabat con-
sistent en una capa de maons posats de llarg, i 
tots estan lligats amb ciment.

Hem observat en aquest tram dos claus de fer-
ro col·locats a la volta que devien servir per 
aguantar el cablejat elèctric del refugi.

Aquest primer tram acaba amb un replà 
d’1 × 1 m fet amb maons, a una profunditat re-
lativa des del carrer de 6,20 m. En aquest punt 
comença el segon tram d’escales, que té com a 
característica que la seva excavació no va anar 
acompanyada de la construcció de les parets 
laterals i d’una volta de maons. Pensem que la 
causa d’això devia ser la descoberta de la beta 
geològica de tortorà —que és prou compacta 
per resistir les pressions del terreny i absorbir 
l’ona expansiva d’una possible bomba— du-
rant l’excavació de l’accés. De fet, aquest no 
seria un cas aïllat, ja que se n’han localitzat 
de similars en diversos refugis de la ciutat de 
Barcelona.

Sí que van ser construïts els graons de l’esca-
la, amb les mateixes característiques que les 
del primer tram, amb una única variació: aquí 
no es van trobar parets laterals. L’amplada 
d’aquest tram és d’1,23 m.

El segon tram té una longitud de 6,72 m, una 
amplada d’1,23 m i una alçària de 2,20 m. A 
les parets també s’hi van observar claus per sos-
tenir la línia elèctrica del refugi. Aquest tram 
s’acaba al segon replà, que fa 1,54 × 1,54 m i té 
una alçària d’1,77 m. Per passar de l’alçària del 
segon tram de 2,20 m a la del replà d’1,77 m, 
es va fer una mena d’arcada i es va excavar una 
volta al sostre del replà a l’altura d’aquest arc. 
Aquest segon replà està a 10,67 m respecte al 
nivell de circulació del carrer.

És en aquest punt que l’accés gira 90 graus cap 
a la dreta (tal com baixem per l’accés), per 
encarar l’últim tram d’escales, amb només cinc 
graons amb la mateixa tècnica constructiva des-
crita anteriorment. Aquest tram fa 1,94 m de 
longitud, 1,21 m d’amplada i 1,80 m d’alçària.

El tercer replà ja no té el terra fet amb maons; 
és el mateix terra excavat i aplanat amb un 
lleuger pendent cap a la galeria que s’estén 

de 7,73 m. Les parets laterals són de maons dis-
posats en pla i a trencajunt, lligats amb ciment, 
amb unes mides de 30 × 15 × 5 cm (l’amplada 
va ser observada a la part superior de l’accés, 
allà on estava tallat).

En el punt de contacte entre la paret i la volta 
es va col·locar una mena d’imposta formada 
per una filada de maó disposat en pla i que 
seguia el mateix pendent de l’escala. La volta 
catalana està feta amb filades successives de 
maons posats de pla sense trencar el junt, amb 
una llum pràcticament igual a la del corredor. 
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Aquest primer tram té 15,60 m, una amplada 
mitjana d’1,18 m i una alçària també mitja-
na d’1,68 m. El terra de la galeria està situat 
a 33,54 msnm i a 12,54 m del nivell de circu-
lació del carrer.

El segon tram presenta les mateixes caracte-
rístiques constructives que el tram 1, però es 
diferencia del primer perquè en un punt la 
galeria s’estreny molt, fins als 0,77 m d’ampla-
da per 0,87 m d’alçària en el punt més estret.

Aquesta reducció de les mides de la galeria 
és progressiva per totes dues bandes, des del 
punt que hem esmentat abans. La longitud 
total d’aquest segon tram és de 8,20 m, amb 
una profunditat respecte al carrer similar a la 
del tram 1.

A la planta de la galeria es veu que aquest 
segon tram en realitat és la connexió entre 
l’excavació de la galeria efectuada des dels 
dos accessos. De fet, si observem la planta de 
la galeria, veiem que el primer tram va més 
o menys en línia recta i centrada pel carrer 
de la Florida; el tercer tram, a mesura que va 
avançant la seva excavació, es va desviant cap 
al sud-est lleugerament, i aquest segon tram té 
la funció de connectar els altres dos per si un 
quedava col·lapsat. Per tant, pensem que no 
es devia acabar de construir i que de moment 
feia la funció de connexió per seguretat, més 
que no pas la de poder facilitar el trànsit per 
tota la galeria.

en direcció nord. Les mides són 1,45 m de 
longitud, 1,20 m d’amplada i 1,96 m d’alçà-
ria. Respecte al nivell de circulació del carrer, 
es troba a 12,16 m de profunditat. La tècnica 
constructiva a partir d’aquest punt i en tota 
la galeria és la d’excavació tipus mina, sense 
cap mena de folre a les parets i el sostre amb 
maons.

La galeria

La galeria s’estén 65,63 m, amb una amplada 
d’entorn d’1,18 m i una alçària, molt variable, 
que va des d’1,98 m fins a 1,64 m, tot i que 
podríem dir que l’alçària mitjana està al vol-
tant dels 1,68 m. Per les seves peculiaritats 
podem dividir aquesta galeria en tres trams, 
que es descriuen tot seguit.

El primer dels tres trams d’aquesta galeria 
és el que trobem un cop deixem enrere l’accés 
sud. Aquest primer tram està excavat al subsol 
i sense cap revestiment de maons a les parets, 
el sostre i el terra. No disposa de cap element 
construït, com podrien ser bancs, cambres o 
fornícules; tan sols hem observat claus clavats 
a la paret, que devien ser per subjectar la lí-
nia elèctrica, i també hem vist zones petites 
recremades, que pensem que es devien produir 
per l’escalfor de les bombetes, ja que estan a 
la mateixa altura que els claus esmentats més 
amunt. El sostre de la galeria està excavat en 
forma de volta.

Vista de la galeria del refugi. Tram 2 de la galeria del refugi.
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tapiada que va mostrar l’escàner 3D, que deu 
correspondre al que es construïa al final dels 
accessos. Cal dir que alguns veïns de barri ens 
han comentat que recorden haver vist aquest 
accés tallat durant les reformes que s’havien 
fet al carrer a finals dels anys setanta. 

Excavació de l’accés sud

Aquest accés estava reblert amb sorres de riera 
i argiles juntament amb restes constructives, 
que, com s’ha comentat, s’interpreten com 
a material de construcció del mateix refugi, 
corresponent al badalot que hi devia haver al 
carrer.

Aquest rebliment, estèril pel que fa a objectes 
d’interès arqueològic i que pràcticament ocu-
pava tot l’espai de l’accés —tan sols quedava 
un tros a tocar de la volta sense reblir—, va ser 
excavat manualment.

Aquesta terra aportada per reblir l’accés estava 
continguda per un mur de doble parament, 
situat al segon replà de l’accés sud, el qual es-
tava fet amb maons massissos que clarament 
es veia que eren reaprofitats de l’enderroc de 
la mateixa estructura, ja que no tots estaven 
sencers. 

La disposició dels maons era a trencajunt i es-
taven lligats amb ciment. El rebliment entre les 
dues cares era de runa sense lligar. Per donar 
més consistència a aquest mur de contenció 
es van excavar en tots dos costats uns retalls 
on s’endinsava. A més a més, el mur tenia una 
forma bombada per distribuir la pressió cap als 
extrems i alliberar càrrega del centre.

Un cop desmuntat aquest mur de contenció, 
la Unitat de Subsol dels Mossos d’Esquadra 
va entrar a inspeccionar la galeria del refugi.

A l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelo-
na es conserva el document on s’especifiquen 
les feines realitzades per reblir l’accés al re-
fugi i els seus costos, a càrrec del contractista 
José Llevat. El document porta data del juliol 
del 1939.

Comparant aquest document amb el treball de 
camp, es pot suposar que l’enderroc que se cita 
(sense especificar de què) podria correspon-
dre al badalot d’accés el material del qual s’ha 
trobat formant part del rebliment. També s’hi 
esmenta el transport i l’aportació de 77,867 m3 
de terra per reblir-lo. Al document apareixen 
també unes petites quantitats de maons i ci-
ment. En total, el cost per clausurar el refugi del 
carrer de la Florida va ser de 2.705,11 pessetes.

El tercer tram devia ser aquell que es va ex-
cavar des de l’accés nord, no localitzat en el 
carrer durant les obres d’urbanització, i que 
presentava pitjor estat de conservació; és per 
aquest motiu que la Unitat de Subsol dels Mos-
sos d’Esquadra va desaconsellar que hi accedís 
l’equip de treball i es va oferir a fer l’escàner 
3D del tram. Per aquesta raó no se’n va poder 
fer la documentació fotogràfica.

Les característiques constructives no difereixen 
de les dels altres dos trams, amb unes mides 
molt similars al primer tram en amplada i alçà-
ria, i una longitud de 40,50 m. La cota més bai-
xa al terra de la galeria es troba a 33,38 msnm 
i a 12,09 m del carrer.

El tram presentava un esvoranc al sostre que 
ocupava tota l’amplada de la galeria, però 
que permetia continuar avançant per sobre del 
túmul de terra que s’havia creat. Aquest túmul 
de terra mesurava 14,32 m lineals i, una vegada 
superat en direcció nord, el terra de la galeria 
anava ascendint. No s’hi veuen graons, però 
podria ser que estiguessin coberts per terra. 
L’observació d’aquest tram va acabar quan es 
va localitzar la tapiada de l’accés nord, feta poc 
després d’haver acabat la guerra. 

Accés nord

Com ja hem comentat anteriorment, aquest 
accés no es va poder localitzar al carrer, sinó 
que només es va documentar a partir de la 

Tapiada feta a l’accés sud per contenir el rebliment 
que segellava el refugi.
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Imatge del casc model M-33.

El tercer grup està format per objectes d’ús 
personal com ara orinals, sivelles, sabates de 
dona, una lavativa de goma, un pot de tinta, un 
pot de medicament i una polsera de bronze.

El quart grup és un conjunt d’objectes de ca-
ràcter militar, que sobten pel fet de trobar-los 
dins d’un refugi, ja que no s’han localitzat a la 
ciutat altres exemples de refugis on apareguin 
aquesta mena de restes. Així, tenim les restes 
metàl·liques d’un fusell, unes cent baines de 
bala de fusell de diversos calibres i set bales 
de fusell, tres insígnies de l’Exèrcit Popular de 
Catalunya (Berger, 2017) i un casc militar 
de fabricació italiana, model M-33. Aquest 
casc va ser utilitzat per l’exèrcit nacional en 
els cossos de l’aire i en artilleria, i els soldats 
italians del Corpo Truppe Volontarie (CTV), 
que lluitaren en el bàndol nacional. Era molt 
freqüent la reutilització de l’armament captu-
rat a l’enemic per tots dos bàndols i, sense que 
puguem estar-ne segurs del tot, pensem que la 
victòria republicana a la batalla de Guadala-
jara va suposar la rendició de diverses unitats 
italianes, amb la captura del seu equipament 
i la posterior redistribució entre les unitats 
republicanes.

No coneixem casos paral·lels de cap refugi de 
Barcelona o dels voltants amb restes d’equi-
pament militar. Tan sols en dos refugis de la 
ciutat d’Alacant (Lozano, Lumbreras, 2015), 
on a les acaballes de la guerra la ciutat estava 
envoltada per les tropes nacionals i es van con-
centrar un gran nombre de soldats republicans 
que volien exiliar-se per mar, hem localitzat 
evidències que indiquen que els refugis servien 
com a alberg de les tropes, que van abando-
nar l’equipament abans de l’embarcament. Cal 
pensar que a molt pocs metres del refugi hi 
tenim la Caserna d’Artilleria de Sant Andreu, 
que es pot relacionar amb el casc italià que 
portaven les seves unitats d’artilleria que van 
lluitar a la Guerra Civil espanyola, i que potser, 
un cop capturat, va acabar a les unitats d’arti-
lleria republicana d’aquesta caserna. O potser 
a les acaballes de la guerra un o diversos soldats 
van abandonar part del seu equipament abans 
de l’ocupació de la ciutat per marxar a l’exili? 
O per entrar a la ciutat fent-se passar per civils?

Les insígnies i una part de les baines es van 
localitzar a l’estrat que cobria l’escala d’accés, 
mentre que el casc, la resta de baines i bales de 
fusell i la part metàl·lica del fusell es van loca-
litzar sota llaunes de menjar i altres objectes, 
al tercer replà, és a dir, més enllà del mur de 
contenció de la clausura.

Cobert per l’estrat aportat en el moment de 
la clausura del refugi, es va localitzar un altre 
estrat, compost per una fina capa de terra fos-
ca, que se situava de manera intermitent pels 
graons i els replans de l’accés, com també a la 
part de la galeria més propera a aquest accés. 
Aquest estrat tenia entre 1 i 5 cm de gruix. 

Va ser en aquest estrat on es van localitzar di-
versos objectes relacionats amb l’ús del refugi 
i, per tant, l’interpretem com un estrat format 
en el temps que va estar en servei fins a la seva 
clausura, el juliol del 1939. També es van loca-
litzar objectes escampats per la galeria i el replà 
que hi donava accés.

Hem distingit diversos grups d’objectes en fun-
ció del seu ús. El primer d’aquests grups està 
format per restes de vaixella, gots, cassoles, 
llaunes, bols, tasses, morters, etc., dels quals 
es van recuperar els que estaven en més bon 
estat de conservació i un, com a mínim, de 
cada variant.

El segon grup està format per estris que po drien 
haver estat utilitzats per al manteniment del 
refugi. Destaquem del conjunt una llauna de 
grans dimensions —convertida en caixa d’eines 
en posar-li un mànec de fusta transversal, a 
manera d’agafador—, galledes, volanderes, 
claus i fil elèctric de coure, que no sabem si era 
part de la instal·lació desmuntada un cop clau-
surat o bé recanvi per a una avaria.


