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 He escrit moltes o algunes vegades, sobre la indústria de guerra a Catalunya durant la 
guerra de 1936-39, La Generalitat va col·lectivitzar moltes de les empreses d’Olot i suposo 
que a tot Catalunya degué passar igual. Agrupaven les empreses dels diferents sectors i eren 
controlades per la Generalitat. La metal·lúrgia tenia la seu en la plaça Vayreda, el que era el 
magatzem de gènere de punt de can Massies. Can Simón i Maquinaria para Géneros de 
Punto capdavanteres a la ciutat eren, entre altres integrades al grup. Recordo que un ferrer, 
can Santpau va idear una nova metralladora que va tenir cert èxit o era el subfusell Labora 
Fontbernat, i aquest ferrer es comunicava amb l’altra ferrer de prop de l’esglesia de Snt 
Esteve a cops de mall a l’enclusa. Can Santpau estava situat a mig carrer de Sant Rafel. 

 
El govern de la República Espanyola mai no va veure amb bons ulls que Catalunya 

desenvolupés una indústria de guerra paral·lela a l’estatal, i el 14 de maig de 1937 assumia 
les funcions de les conselleries de Defensa i Governació de la Generalitat, cosa que jo no 
sabia, me n’he assabentat ara al 2012.   

  
En plena guerra contra els revoltats, els castellans no veien bé que Catalunya tingués 

una indústria de guerra, “antes roja que rota” deien sovint, és la por que sempre han tingut 
que Catalunya recuperés la seva independència i una indústria de guerra en mans dels 
catalans per ells era molt perillós; ben segur que s’estimaven més perdre la guerra que posar 
en perill la unitat d’Espanya. 
          
 
   


