
Aquest volum recull el conjunt de les aportacions fetes per diversos 
especialistes estudiosos de la Guerra Civil espanyola, i en particular dels 
seus efectes a Catalunya i les Terres de l’Ebre, al I Congrés Internacional 
celebrat amb aquest objecte a Tortosa i Gandesa. Un simposi organitzat 
pels ajuntaments d’aquelles ciutats i la Universitat Internacional de 
Catalunya, amb el suport inestimable de la Diputació de Tarragona i de 
diverses entitats i institucions.

Al Congrés es van tractar diferents aspectes del conflicte en el que va 
ser l’escenari de la batalla de l’Ebre, la que hom considera com a definitiva 
per a la conclusió d’aquell enfrontament civil. I també es van presentar 
els avenços fets en la investigació i la recerca duta a terme a les mateixes 
Terres de l’Ebre, territori protagonista involuntari d’aquells fets luctuosos. 
No debades, el territori i la seva gent són els seus principals destinataris. 
En total, són vint-i-dues ponències i sis comunicacions.

Com ara es pot veure amb els textos que es publiquen, el programa del 
congrés va ser molt extens. I el lector estudiós i interessat en general podrà 
accedir a una obra de conjunt que li permetrà tenir una visió prou àmplia 
del conflicte militar que va enfrontar la societat catalana, i l’espanyola en 
general. Una obra que, malgrat això, no és exhaustiva i que ja apunta 
cap a la celebració de la segona edició del Congrés, que, sens dubte, la 
completarà.
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Presentació

Aquest volum és el resultat i el conjunt de les aportacions de diversos 
autors especialistes estudiosos de la Guerra Civil espanyola i, en particular, 
dels seus efectes a Catalunya i les Terres de l’Ebre. 

Tot és fruit del I Congrés Internacional celebrat amb aquest objecte a 
Tortosa i Gandesa, organitzat per la Universitat Internacional de Catalunya, 
els ajuntaments d’aquelles ciutats, Tortosa Capital de la Cultura Catalana 
2021, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, i el Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre; ha comptat amb el suport 
inestimable de la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal de la Terra 
Alta, l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, l’Insti-
tut Ramon Muntaner, el Memorial Democràtic, el Consorci Memorial dels 
Espais de la Batalla de l’Ebre, l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, el 
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, el Patronat pro Batea i l’Associació del 
Poble Vell de Corbera d’Ebre.

Especialment important és el suport rebut per a aquesta activitat de la 
Diputació de Tarragona, que, a més, assumeix aquesta edició. 

El Congrés Internacional vol ser, en tot cas, un punt de trobada periò-
dic, inicialment bianual, per desenvolupar i difondre els estudis sobre aquell 
conflicte bèl·lic en un dels seus escenaris principals i determinants amb la 
batalla de l’Ebre, el resultat de la qual pràcticament va determinar el seu 
resultat final. Amb aquesta voluntat, la seva realització i consolidació ha de 
complementar l’activitat i les actuacions que tantes altres institucions i enti-
tats hi venen desenvolupant. 

Gandesa, maig de 2022

El comitè científic del Congrés
    Dr. Xavier Baró Queralt
    Dr. Xavier Garí de Barbarà
    Sr. Ramon Gironès Blanch
    Dr. Juan Manuel Jiménez Robles
    Dr. Josep Serrano Daura 
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Visió crítica de la Guerra Civil

Dr. Josep Maria Solé i Sabaté 
Universitat Autònoma de Barcelona

En la inauguració del Congrés Internacional sobre la batalla de l’Ebre, 
de fons clau la Guerra Civil (1936-1939), impulsat per la Universitat Interna-
cional de Catalunya (UIC) i amb la participació dels més reconeguts histori-
adors del país, se’m va demanar d’oferir una valoració breu de quina havia 
estat la trajectòria dels més diversos estudis i recerques efectuats a partir del 
final del franquisme. 

Es tractava de fer una reflexió de com havia estat l’estudi de la Guerra 
Civil ja acabada la dictadura, descartats els llibres apologètics, anant des de 
la dita transició democràtica fins als inicis de la dècada dels anys vint del pre-
sent segle xxi. És una visió personal quelcom arriscada, crec, però que respon 
a una mirada generacional que no és individual, encara que de vegades afecti 
a un mateix.

Fins a finals dels setanta i principis del vuitanta, la recerca més important 
havia estat realitzada per hispanistes. La gran majoria d’ells partien d’una 
posició ideològica democràtica o de caire progressista, alguns d’ells molt in-
fluïts pel marxisme i el materialisme històric. 

La recerca es basava molt en el treball sobre la premsa d’ambdós con-
tendents, en memòries de protagonistes de la contesa o testimonis d’aques-
ta. Entre alguns d’aquests testimonis inicials cal destacar Georges Bernanos 
(Les grands cimetières sous la lune, 1938), Ernest Hemingway (For Whom the 
Bell Tolls, 1940), Gerald Brenan (The Spanish Labyrinth, 1943) i el tan cone-
gut Georges Orwell (Homage to Catalonia, 1938).

Tenia un mèrit extraordinari el treball pretèrit de les obres dels historia-
dors Hugh Thomas (The Spanish Civil War, 1961), Herbert R. Southworth (El 
mito de la cruzada de Franco, 1963), Franz Borkenau (The Spanish Cockpit, 1963) 
i Gabriel Jackson (The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939, 1965).

En podríem incloure més, però per concretar esmentaré només els 
noms d’historiadors tan prestigiosos com Pierre Vilar, Pierre Broué, Émi-
le Temime, Raymond Carr, Ronald Fraser, Stanley Payne o Paul Preston. 
Hom entén que es tractava de recerca i metodologia acurada, precisa i 
documentada. Després, de forma no tan coneguda o fins i tot popular, hi 
hagué una pluja d’estudis, de valors desiguals, sobre el conflicte fratricida 
hispànic.

La transició democràtica volia tractar la Guerra Civil espanyola amb 
una voluntat d’equilibri ideològic i objectivitat. Al darrere sempre existia 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Els_grans_cementiris_sota_la_lluna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Els_grans_cementiris_sota_la_lluna
https://es.wikipedia.org/wiki/Por_qui%C3%A9n_doblan_las_campanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Por_qui%C3%A9n_doblan_las_campanas
https://es.wikipedia.org/wiki/El_laberinto_espa%C3%B1ol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Homenatge_a_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hugh_Thomas
https://www.penguin.co.uk/books/135/13529/the-spanish-civil-war/9780141011615.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Southworth
https://www.megustaleer.com/libros/el-mito-de-la-cruzada-de-franco/MES-000552
https://www.megustaleer.com/libros/el-mito-de-la-cruzada-de-franco/MES-000552
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Jackson
https://books.google.es/books?id=kcxsb_6XjyYC
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una por latent de no perdre una equidistància inexplicada. Aquest càlcul 
responia a interessos polítics que no tenien ni tenen res a veure amb el co-
neixement de la història del conflicte.

El que de veritat hi havia al fons de tot és que no es volia aprofundir en 
les causes i conseqüències de la Guerra Civil. Els partits de la transició venien 
d’un passat que volien oblidar; als provinents del franquisme, lògicament, ja 
els estava bé no encarar amb rigor l’estudi del passat immediat. 

Una prova d’això seria el que hom oferia al gran públic, a la societat en 
general, en un període en què el pes d’audiència de Televisión Española 
(TVE) era gairebé absolut. TVE estava en mans del poder del règim del 78. 
En vull explicar un exemple: amb motiu dels 85 anys de la Guerra Civil, la 
televisió estatal va fer uns programes amb persones que havien viscut la guer-
ra, i hi van tenir un innegable protagonisme Santiago Carrillo, la Pasionaria, 
Federica Montseny, Ramón Serrano Suñer, etc., així com també alguns histo-
riadors, testimonis, analistes, etc. Tot molt espanyol i de mirada centralista.

En Josep Benet, advocat i historiador de sòlida obra, el dia que fou con-
vidat parlà dels fets de maig de Barcelona de 1937, que ell havia viscut amb 
disset anys. Un fet clau de la guerra. La sorpresa fou que la resta de convidats 
d’aquell dia es queixaren d’allò més, exigint el mateix temps televisiu. A la 
pregunta del coordinador del programa de si havien passat fets similars als 
llocs d’origen dels demandants, aquestes digueren que no, però alhora es 
queixaren dient que no podia ser que Catalunya tingués més temps de pro-
grama. Sembla un acudit, però no ho és, una situació de caricatura. 

El tomb a tota aquesta situació es produeix a Catalunya a partir de princi-
pis dels vuitanta, en el moment en què apareixen una sèrie d’estudis de joves 
historiadors que havíem acabat la nostra formació poc abans o poc després 
de la mort del dictador. Era el resultat de les investigacions que s’estaven fent 
i donava com a fruit una notòria recerca en la qualitat i la quantitat d’obres 
publicades en investigacions que en poc temps es van anar convertint en 
canòniques. 

Aquella generació que apareixia era protagonista d’una situació sense 
ser-ne massa conscients. Treballàvem i no pensàvem en res més.

Així, Joan Villarroya i Font va publicar Els bombardeigs de Barcelona durant 
la Guerra Civil (1936-1939) (1981); poc després, com a prova d’una recerca 
conjunta del mateix Villarroya i qui signa aquest escrit, va aparèixer La re-
pressió a la guerra i a la postguerra a la comarca del Maresme (1936-1945) (1983).

Després vaig publicar La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953 (1985); 
encara, conjuntament amb Joan Villarroya, vàrem publicar Catalunya sota les 
bombes (1936-1939) (1986), L’ocupació militar de Catalunya, març de 1938 - febrer 
de 1939 (1987), i encara La repressió a la reraguarda de Catalunya (1936-1939) 
(1989-1990, 2 vols.).

Aquest primer grup de llibres va provocar un ressò absolut, tant en l’àm-
bit català com en l’espanyol. La premsa, la ràdio i la televisió foren porta-
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veus de la recerca efectuada, expandint-la tant a escala nacional com estatal, 
i també una mica internacional, pel que fa als hispanistes que ens havien 
precedit. Ambdós havíem treballat al Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya (CHCC), dirigit per Josep Benet, home clau per entendre la gran 
expansió dels estudis sobre la Guerra Civil que s’oferiren a la societat amb 
l’ajut a la seva publicació. Posteriorment vam ser cooptats per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb la intervenció directa dels historiadors Josep 
Termes i Borja de Riquer.

Hi hagué variats reconeixements o fets, com l’obertura dels primers con-
gressos que sobre la Guerra Civil, que es van fer a València i a Salamanca. Al-
hora, apareixien altres estudis sobre la Guerra Civil que ampliaven de molt els 
estudis sobre la guerra, tant a escala local –aquesta experimentà un increment 
extraordinari– com nacional catalana. 

Es tractava, doncs, de la presència i el pas endavant acadèmic i de recerca 
d’una nova generació d’historiadors que no havíem viscut la Guerra Civil, que 
proveníem de l’allau universitari de finals del seixanta, fills de classes mitjanes 
i populars que per primera vegada accedien a la universitat. 

No tot va ser fàcil ni acceptat en el que ens demana narrar el doctor Josep 
Serrano, director del Congrés. Cal explicar els entrebancs i les crítiques. Obli-
dem les malèvoles i malintencionades que deien que els joves historiadors que 
apareixíem «comptàvem morts» o que en la història local hom perdia la visió 
de la història general. Era la desconsideració del partidisme, de vegades secta-
ri, en veure que anava perdent l’hegemonia de la interpretació de la Guerra 
Civil a Catalunya.

Tot un esclat d’estudis feien forat arreu obrint pas a la idea de la necessitat 
de millorar els estudis precedents, tant d’hispanistes com no. Uns precedents 
historiadors realment molt valuosos, però que, pel que fa la nostra història, no 
havien tingut accés a fonts, arxius i testimonis que per a les noves generacions 
eren bàsics. I factibles. Encara no havia arribat, però, la documentació múlti-
ple i tan diversa a la xarxa i en obert, com ara.

Aleshores, gràcies al mestratge indirecte, rarament directe i personal, dels 
estudiosos d’ahir, hom consultaria la premsa catalana i en català per explicar 
la nostra història, la història d’un període sense precedents en la història uni-
versal. Es valorarien el cost humà, la repressió, els bombardeigs, la vida quoti-
diana, el culte clandestí, les col·lectivitzacions, l’obra de govern, la premsa, la 
ràdio, la propaganda, les fosses; s’incidiria en el decurs bèl·lic de la guerra, en 
aprofundir una i altra vegada en els fronts del Segre i del Pallars i en la batalla 
de l’Ebre, en el pes de la dona en la guerra i la seva actuació, en l’anarquisme, 
l’anarcosindicalisme i el comunisme, en el nacionalisme i el republicanisme, 
incloent presons i camps de concentració. I un més que llarg etcètera.

Tot plegat fa entendre el prestigi absolut de la historiografia catalana so-
bre aquest període. Tasca de molts i moltes, ara cada cop hi ha més dones que 
agafarem el relleu històric que calia aleshores.
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És un obligat resum molt breu, però no es pot oblidar una conclusió ac-
tual i present: tot el que es va fer i es fa ha estat la base sobre la qual s’ha 
assentat la idea del memorial democràtic, que beu i viu de la història, que 
ho ha d’oferir a la societat per a la seva millora, això és, el que té per missió 
la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica a 
Catalunya (1931-1980).



PONÈNCIES
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Escola Popular de Guerra  
de la Generalitat de Catalunya

Dr. Joan Villarroya Font
Universitat de Barcelona

Només havien passat sis setmanes des de l’inici de la Guerra Civil, en ple-
na eufòria revolucionària, en què semblava que el model militar de milícies 
antifeixistes s’imposava, quan fou fundada l’Escola Popular de Guerra a par-
tir del decret del Departament de la Conselleria de Defensa de la Generalitat 
de Catalunya del dia 26 d’agost de 1936, per formar comandaments per a les 
milícies antifeixistes. 

Aquesta paraula, comandaments, i el que comportava de jerarquia i dis-
ciplina, durant uns quants mesos prudentment s’evitaria davant una possi-
ble reacció totalment contrària de la CNT-FAI. És per això que inicialment 
l’expressió que definia els futurs oficials i sotsoficials sortits de l’Escola seria 
instructors de guerra.

El nom de instructors de guerra era, clarament, repeteixo, un eufemisme 
per evitar suspicàcies de la militància confederal anarcosindicalista i dels 
sectors més revolucionaris afins al profund antimilitarisme existent en els 
primers mesos de la Guerra Civil a Catalunya. Ara bé, malgrat aquestes reti-
cències, quan el novembre de 1936 van sortir els primers alumnes de l’Escola 
Popular de Guerra, ho van fer amb graus militars. Aquests graus militars eren 
els d’alferes, brigada i sergent de l’arma o servei corresponent. L’ordre de 
publicació en el DOG marcarà el seu lloc jeràrquic en els escalafons militars 
futurs.

Els homes clau en la creació de l’Escola Popular de Guerra de la Gene-
ralitat foren el dirigent anarquista Joan Garcia Oliver i el comandant Vicenç 
Guarner, diplomat d’estat major de l’exèrcit espanyol, que va mantenir-se 
lleial a la República.

Resulta paradoxal que un home com Garcia Oliver, membre del grup 
d’afinitat àcrata Los Solidarios i un dels dirigents anarquistes amb més radi-
calitat ideològica, fos qui sis setmanes després de començar la Guerra Civil, 
com a responsable del Departament de Guerra en el Comitè de Milícies An-
tifeixistes, defensés la necessitat de formar instructors de guerra, expressió 
edulcorada per acontentar i superar les reticències dels seus companys ide-
ològics, però que era el primer pas per crear comandaments militars. S’ha 
de recordar que Joan Garcia Oliver havia anat, si bé molt poc temps, al front 
d’Aragó amb les Milícies Antifeixistes, concretament a la columna Los Agui-
luchos de la FAI, que va sortir de Barcelona el 28 d’agost de 1936. El seu 
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assessor militar era el capità Josep Guarner, germà de Vicenç. La columna 
es dirigí al front d’Osca i tingué el seu lloc de comandament a la localitat 
de Vicién. Al cap de pocs dies, Garcia Oliver va abandonar la columna i va 
tornar a Barcelona.

L’altra home clau, Vicenç Guarner, militar de clar compromís polític, 
fou el responsable d’organitzar la UMRA (Unió Militar Antifeixista Republi-
cana) a Catalunya i ostentava el càrrec de sotssecretari de la Conselleria de 
Defensa, que tenia com a cap Felip Díaz Sandino en el moment de la creació 
de l’Escola. 

L’Escola Popular de Guerra es fundà per fer front a la necessitat de for-
mar oficials preparats que poguessin encarar una guerra moderna més enllà 
dels combats de carrer, les barricades, les emboscades i el valor entusiasta 
dels milicians. La seva finalitat era formar oficials que assolissin els mínims 
coneixements tècnics per manar, dirigir i coordinar les milícies i, posterior-
ment, les unitats de l’Exèrcit Popular. L’Escola Popular de Guerra funcionà 
de forma adequada fins que fou absorbida pel govern central de la República. 

En els primers mesos de la guerra hi hagué pressions diferents, des de 
tots els àmbits ideològics, per crear escoles d’oficials. Ha estat des de sectors 
del catalanisme i del nacionalisme català on més s’ha reivindicat la seva influ-
ència en la fundació de l’Escola Popular de Guerra. Alhora són els que més 
gruix memorialista i testimonial ens han llegat sobre el seu pas per l’Escola.

La fundació de l’Escola Popular de Guerra és clau per desmentir afirma-
cions, tant durant la guerra com en interpretacions històriques posteriors, 
sobre la manca de compromís i de ferma participació dels diversos governs 
de la Generalitat i, en general, de la Catalunya revolucionària republicana en 
la Guerra Civil espanyola. A la manca prou evident d’oficials lleials a la Repú-
blica per fer front a la revolta facciosa, la resposta de la Generalitat fou con-
creta, precisa i tangible: 1.800 oficials sortits de l’Escola Popular de Guerra.

La seu definitiva de l’Escola Popular de Guerra fou els Escolapis de Sar-
rià a Barcelona. En primer lloc s’havia escollit l’edifici del Col·legi de Nostra 
Senyora de Gràcia dels Germans de la Doctrina Cristiana de Joan Baptista de 
la Salle, situat al barri de Gràcia i que ben aviat es va mostrar del tot insufici-
ent i no apte pel gran gruix d’alumnes que s’hi apuntaren.

Els alumnes de l’Escola Popular de Guerra havien d’estar avalats per or-
ganitzacions sindicals o partits polítics republicans. En el cas dels estudiants, 
per evitar tractes de favor, foren considerats com a membres sindicats a la 
UGT a través de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC).

En total, com veurem amb detall més endavant, foren sis les promocions, 
amb quasi 1.800 oficials o sotsoficials, que es varen instruir a l’Escola Popular 
de Guerra de la Generalitat. Si les primeres promocions foren destinades 
majoritàriament al front d’Aragó, al llarg de la guerra ens trobarem oficials 
sorgits de l’Escola destinats a unitats militars destacades en qualsevol indret 
de la zona republicana, seguint les ordres i els criteris emanats dels coman-
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daments de l’Exèrcit Popular. Les motivacions dels alumnes de l’Escola Po-
pular de Guerra de la Generalitat de Catalunya, futurs oficials, van ser força 
variades: de les més generoses i sublims a les més interessades. Entre aquestes 
darreres destaquen els que s’hi apuntaren per evitar anar al front quan la 
seva quinta fos cridada, especulant amb la duració de la guerra. Altres pensa-
ren que al front de guerra seria més segur ser oficial que no soldat de tropa.

La majoria dels alumnes provenien de les organitzacions sindicals, de la 
CNT-FAI i de la UGT incardinada al PSUC durant la Guerra Civil i d’ERC. 
Hi hagué una notòria presència de joves estudiants nacionalistes de la FNEC, 
sobretot a les primeres promocions, a través de la sindicació obligatòria a la 
UGT, que veien en l’Escola de Guerra de la Generalitat l’embrió d’un fu-
tur Exèrcit de Catalunya. També hi hagué un gruix important provinent del 
món catalanista, d’esquerres i republicà.

Les classes i tota la formació rebuda a l’Escola Popular de Guerra de la 
Generalitat eren eminentment de tipus pràctic. També destaca el fet d’una 
notòria absència ideològica adreçada als alumnes. La raó és la politització 
prèvia que molts d’ells ja tenien. Els cursos eren intensius, anaven d’un mes, 
en el cas dels sotsoficials, a quaranta-cinc, en el cas dels oficials. Dos mesos 
per als caps de centúries i dos mesos i cinc dies per als caps de bateries i les 
unitats especialitzades. El Ministeri de la Guerra reconegué i homologà els 
graus d’alferes i brigada de l’Escola, publicats fins a la tercera promoció al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el grau de tinent de l’Exèr-
cit Popular de la República. Aquest reconeixement es produí el mes de març 
de 1937 i, des d’aquesta data, les tres promocions restants només van aparèi-
xer al Diari Oficial del Ministeri de la Guerra i posteriorment al Diari Oficial 
del Ministeri de Defensa Nacional. 

A partir d’aquesta data, els ascensos, les distincions, els reconeixements 
professionals o d’antiguitat i diverses medalles que s’atorgaren als oficials 
sortits de l’Escola Popular de Guerra estigueren ja sota el control del govern 
de la República.

I. Professorat de l’Escola Popular de Guerra 

El quadre de professorat de l’Escola estava format per militars professi-
onals. En els seus inicis hi havia uns quaranta militars professors i vint-i-cinc 
ajudants, entre els quals hi havien alguns cadets i sotsoficials. De forma cons-
tant, aquesta xifra variaria a l’alça per atendre les successives promocions de 
futurs oficials.

El professorat de l’Escola Popular de Guerra de la Generalitat va tenir 
una actuació majoritàriament professional, lluny de cap mena d’adoctrina-
ment ideològic o polític. L’opció de ser professor de l’Escola es va imposar 
sobre la d’anar al front, sense obviar simpaties envers els rebels o encara 
refugi davant la revolució, l’antimilitarisme o possibles represàlies.
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El quadre de professorat de l’Escola de Guerra era de procedència mi-
litar. D’aquí que es digui que els primers professors eren membres de la 
Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), encara que veritablement 
no tots ho fossin.

Tots els caps i oficials que donaven classes a l’Escola Popular de Guerra 
ho foren, en primera instància, provisionalment, fins que en el DOGC del 
2 de novembre de 1936 va aparèixer publicat un decret del 23 d’octubre de 
1936 on era confirmada, amb caràcter definitiu, la plantilla de l’esmentada 
escola.(1) Malgrat la data del decret, sabem per les declaracions efectuades 
per alguns dels professors en la immediata postguerra, que s’havien incorpo-
rat a l’Escola al llarg del mes de setembre.

En primer lloc, cal esmentar els cinc professors honoraris: Joan Garcia i 
Oliver, com a delegat de la CNT i secretari general de Defensa; Dídac Abad 
de Santillan, delegat de la CNT a les milícies de Catalunya; Rossend Cabré 
i Pallàs i Josep Duran i Rosell, com a delegats del PSUC, i Emili Escobar i 
Udaondo, comandant de la Guàrdia Nacional Republicana. Com a inspec-
tor i professor honorari figurava el comandant d’infanteria, diplomat d’estat 
major i cap de la Secció Tècnica de Defensa, Vicenç Guarner i Vivanco; com 
a delegat de la Conselleria i secretari general, el capità d’infanteria Domènec 
Lara del Rosal, que per decret (DOGC, 29-12-1936) fou nomenat director 
general de l’Escola; com a director d’estudis, el tinent coronel d’enginyers 
Marius Giménez i Ruiz,(2) i com a cap d’estudis, el comandant d’artilleria 
Josep Fons Jofre de Villegas. 

El professorat estava format per:
– Comandants d’infanteria: Joan Plaza Ortiz, Carles Capdevila Es-

terás(3) i Francesc Mayor Martín (retirat).
– Comandant d’enginyers: Vicenç Blasco Riera (retirat).
– Comandant d’intendència: Francesc Antolín Gutiérrez, administra-

dor de l’Escola.
– Capitans d’infanteria: Alvar Motta de la Fuente,(4) Antoni Vallescà 

Luque i Joan Amer Vadell.
– Capità de Cavalleria: Ricard Beneito López.
– Capitans d’enginyers: Rafael Estebán Ciriquián (retirat) i Ramon Bo-

fil Combelles (retirat).
– Capitans d’artilleria: Ferran González del Castillo i Ramon Arbex 

Gussi (retirat).

1  DOGC, 2/11/1936. El grau que es reprodueix pot veure’s posteriorment alterat en raó d’as-
censos.

2  Poques setmanes abans havia format part com a vocal del consell de guerra que va condem-
nar a mort els generals Goded i Fernández Burriel. Per aquest motiu fou jutjat en consell de 
guerra l’abril de 1939 (La Vanguardia, 28/04/1939, p. 4 i 29/04/1939, p. 7.) La petició del 
fiscal fou de trenta anys de reclusió. 

3  DOMG, 19/04/1937. Ascendit a tinent coronel amb antiguitat del primer d’octubre de 1936.
4  DOMG, 19/04/1937. Ascendit a major amb antiguitat del primer d’octubre de 1936.
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– Tinents d’infanteria: Silveri Gallego Salvador, Josep Cebollada Ter-
rén i Antoni Gómez Lladó.

– Tinent de cavalleria: Manuel Garcia Pagán.(5)

– Tinent d’enginyers: Àlvar Martínez Pérez.
– Capità metge: Manric Hidalgo Parra.
– Tinents metges: Constantí Llamabias Moratín i Ròmul Campos 

Martín.
– Tinent d’aeronàutica naval: Aureli Martínez Jiménez.
– Oficial picador del CASE: Just Rodríguez Gutiérrez.
– Director de música: Andreu Mateo Orobio.

Auxiliars de professor:
– Tinent de cavalleria: Felip Ramos Márquez.
– Alferes d’infanteria: Heliodor Jiménez López.(6)

– Alferes d’enginyers: Agustí López Pichel.
– Oficials de segona d’oficines militars: Nicolau Vellido Borràs i Edu-

ard Díez Casajús.(7)

– Cadets d’infanteria: Jesús Vallespín Ros,(8) Eduard Lara del Rosal(9) i 
Josep Oltra Fayós.

– Cadets d’artilleria: Joan Garcia Sabater i Ramon Cunill Perarnán.
– Cadet d’Enginyers: Josep Lasierra Tarazona.
– Músic: Manuel González Lorente.
– Alferes d’intendència: Ángel Gallego Salvador.

A més a més, s’anomenaven també auxiliars de professor dinou sotsoficials 
en actiu.(10) El càrrec de director d’estudis fou suprimit el 4 de gener de 1937.

Així doncs, el quadre de professorat fins a principis de novembre de 
1936 estava format per nou caps, deu capitans, dotze subalterns, cinc oficials 
assimilats, sis cadets i dinou sotsoficials.

Aquesta relació de professors va patir algun canvi a finals de novembre 
de 1936,(11) ja que en aquelles dates havien ingressat un nombre d’alumnes 
superior al previst en el moment de fundar l’Escola i aquest fet motivà l’am-
pliació de la plantilla del professorat. Els nous professors titulars foren:

5  DOMG, 19/04/1937. Ascendit a capità amb antiguitat del primer d’octubre de 1936.
6  DOMG, 19/04/1937. Ascendit a tinent amb antiguitat del primer d’octubre de 1936.
7  DOMG, 17/04/1937. Ascendit a capità d’oficines militars amb antiguitat del 19 de juliol de 

1936.
8  DOMDN, 23/10/1938. Apareix com a capità d’infanteria professional. Era el número 1 dels 

capitans amb antiguitat del 15/09/1938.
9  DOMG, 13/05/1937. Destinat com a tinent a la 105a Brigada Mixta.
10  A part del DOGC del 2/11/1936, apareix també a Ramon Salas, Historia del Ejército Popular de 

la República, p. 354, 991 i 1054-1055.
11  DOGC, 29/11/1936.
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– Capità d’enginyers: Ramon Martorell i Otzet.
– Capità d’artilleria: Manuel Hériz i Angulo (retirat).
– Tinent d’infanteria: Amanci Gaona i Crespo.
– Tinent d’infanteria: Mamertí Domínguez i Marcelo.
– Tinent d’artilleria: Maximilià Rivas i Sains Tràpaga.
– Tinent d’intendència: Ángel Requena i Vázquez.

Al costat d’aquests professors titulars, foren nomenats també un total de 
vint-i-dos professors auxiliars.(12)

En aquesta mateixa ordre canviaren els professors honoraris. Concreta-
ment, els nous professors honoraris foren: Llorenç Perramon Playà i Antoni 
Sànchez Garay, nomenats delegats d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Jordi Arquer Saltor, delegat del Partit Obrer d’Unificació Marxista; Nonici 
Puig Vila, delegat de la Unió de Rabassaires, i Ferran Palamela Falqué, de-
legat d’Acció Catalana Republicana. Per aquelles dates un dels professors 
honoraris, el comandant de la Guàrdia Nacional Republicana Emili Escobar 
Udaondo, havia aparegut assassinat al costat del tinent de l’aeronàutica naval 
i professor titular Aureli Martínez Jiménez, sense que fins avui es tingui cap 
constància de qui i per què foren assassinats.

També aquest mateix dia foren donats de baixa com a professors titulars 
els militars retirats Vicenç Blasco, comandant d’enginyers, i Ferran González 
del Castillo, capità d’artilleria, i l’alferes d’intendència de complement Án-
gel Gallego Salvador com a professor auxiliar.

En el cas del comandant d’enginyers Vicenç Blasco, la seva baixa fou 
motivada perquè fou assassinat. El seu cadàver fou identificat mesos després 
al cementiri clandestí de Montcada.(13)

Durant els mesos següents, la plantilla de professors va patir diversos can-
vis, alhora que la majoria de caps i oficials foren ascendits com a mínim un 
grau. Per exemple, el mestre armer Josep Nortes Tamarit fou ascendit a ca-
pità d’artilleria de l’escala activa: «por su distinguido comportamiento en el 
mando de las fuerzas existentes, guardias de Asalto y paisanos, en el edificio 
de Gobernación de Catalunya con motivo del movimiento subversivo».(14) Per 

12  Entre aquests professors auxiliars hi havia el sergent d’artilleria Valerià Vistuer i Barbastro, 
que fou ascendit a tinent el mes d’abril de 1937 (DOMG, 17/04/1937). En l’ordre d’ascens 
apareix com a Valeriano Bistué Barbastro. 

13  J. M. Solé i Sabaté, J. Villarroya i Font, La repressió a la rereguarda de Catalunya (1936-1939), 
Barcelona, PAM 1990, vol. ii, p. 58.

14  DOMG, 2/01/1937. Aquest oficial l’abril de 1938 fou destinat al cap de pont de Tremp al 
front d’una bateria: «Igualmente se envía a este sector una unidad o batería a pié mandada 
por el capitán Nortes y que ha organizado el inspector general de Artillería en Barcelona y 
encomendado a dicho oficial que era un antiguo maestro armero, no capacitado para mando 
de unidades de artillería, pero que tampoco resultará eficiente en las unidades a pié para las 
que no tiene práctica alguna en la guerra» (AHNC, Fons Botet, Coronel Carles Botet i Vehí, 
Diari d’Operacions, 1936-1939. p. 56).
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aquest mateix motiu fou ascendit a tinent de cavalleria el mestre «herrador-
forjador» Enrique Ramos Márquez (en realitat, Felipe Ramos Marques). Uns 
dies després foren confirmats com a professors de l’Escola per les autoritats 
militars del govern central.(15)

Alguns dels càrrecs, com el delegat general accidental de l’Escola, el 
tinent coronel d’artilleria Josep Fons i Jofre de Villegas, foren destinats a 
altres indrets. Concretament, en el seu cas, fou nomenat director general en 
comissió de l’Escola Popular de Guerra d’artilleria a la ciutat de Lorca i sots-
delegat de la Inspecció General de les Escoles Populars de Guerra.(16) Aquest 
trasllat fou la causa que el capità d’infanteria Silverio Gallego Salvador ocu-
pés de manera accidental el càrrec de director general de l’Escola Popular 
de Guerra de Catalunya, i el comandant d’infanteria Antoni Vallescà Luque, 
el càrrec accidental de cap d’estudis.(17)

Com a fet curiós, cal destacar que l’Escola va tenir banda de música, i els 
seus components es poden seguir a través del Diari Oficial del Ministeri de 
la Guerra.(18)

Pot valorar-se el nivell del professorat per la dada següent: en crear el 
govern de la República, les Escuelas Populares de Guerra agafaren personal 
de l’Escola de Guerra de la Generalitat. Es nomenà delegat inspector general 
de les mateixes el comandant Domènec Lara del Rosal, que havia estat pri-
mer director general de l’Escola de Guerra. Els subinspectors de les Escuelas 
Populares de Guerra foren el comandant Francesc Lara del Rosal, el coman-
dant Joan Plaza Ortiz i el capità d’enginyers Àlvar Martínez Pérez, que havien 
d’estructurar la programació de totes elles.

El comandant Joan Plaza Ortiz havia estat professor de l’Acadèmia d’In-
fanteria i un dels creadors de l’Escola Popular de Guerra de la Generalitat. 
El govern català li havia encarregat la redacció del projecte del Codi Penal 
de l’Exèrcit del Proletariat, així com també de la Llei d’atribucions, organit-
zació i judicialment militar per a l’Exèrcit de Catalunya. 

15  DOMG, 12/01/1937. «He resuelto que el capitán de Artillería don José Nortes Tamarit y teni-
ente de Caballería don Felipe Ramos Marques, ascendidos a sus actuales empleos por orden 
circular de 31 del pasado mes (D.O. n. 2), procedentes de la Escuela Popular de Guerra de 
Cataluña, pasen destinados a la misma en concepto de profesores, incorporándose con toda 
urgencia».

16  DOMG, 18/03/1937.
17  DOMG, 18/03/1937. En el DOMG del 22/03/1937 apareix el nomenament següent: «He 

resuelto nombrar subdelegado de la Delegación e Inspección General de las Escuelas Popula-
res de Guerra, en la Escuela Popular de Guerra de Cataluña, al teniente coronel de Artillería 
D. José Fons Jofre de Villegas, delegado general accidental de la Consejería de Defensa en la 
citada escuela, así como que en ausencia del expresado ejerza las funciones de subdelegado, 
el jefe u oficial que accidentalmente le sustituya en la misma». 

18  Per exemple, al DOMG del 26/03/1937 apareix la confirmació del «personal de música y 
banda» que s’esmenta en una circular del 25 de març, com a destinats a l’Escola Popular de 
Guerra. 
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Era un home de reconegut prestigi. L’any 1920 havia publicat el fullet 
Guía práctica para administrar una Compañía. Cal saber que l’any 1940 (!) va 
reeditar-se precisament a València com a text oficial per ser utilitzat a les 
acadèmies en els cursets de transformació a la nova situació militar i profes-
sional que seguien els alferes provisionals franquistes per obtenir el grau de 
tinent i passar a les escales actives de l’exèrcit vencedor de la Guerra Civil.

La trajectòria de molts d’aquests professors la coneixem per la documen-
tació que es conserva de quan foren sotmesos a la justícia militar franquista 
en la immediata postguerra. La majoria dels professors que foren jutjats ha-
vien tornat pocs dies o setmanes després d’haver passat la frontera francesa. 
Alguns altres, com el capità Àlvar Motta, s’havien quedat a Barcelona i amb 
l’entrada de les tropes franquistes es van presentar ràpidament a les noves 
autoritats militars.

El tercer capità d’infanteria nomenat el novembre de 1936, Joan Amer 
Vadell, al contrari del dos capitans anteriors, tingué una actuació molt dife-
rent, i la seva fidelitat i actuació a favor de l’exèrcit popular sembla clara. En 
data de 15 de maig de 1941 s’inicià la causa de judici sumaríssim ordinari 
en contra d’ell. En la relació de declaracions trobem que Pau Casteràs Ra-
mon, al foli 118, afirma: «Socialista y organizador según referencias de las 
columnas de Palma de Mallorca». La declaració de Mariano Vizan, militar, 
del 3/9/1941 és antològica: 

[...] lo conoce desde que al proclamarse la República fue de los Oficiales que 
por formar parte de las llamadas Juntas Negras hizo su presentación al entonces 
Rgtº Badajoz 73... Era masón o por los menos simpatizante de ellos. Se ufanaba 
de ser regionalista, más bien separatista catalán siendo mallorquín y un admi-
rador del llamado Frente Popular. El 19 de julio no se incorporó al cuartel de 
Pedralbes que era el suyo y adicto al Movimiento, y sin embargó se presentó al 
del otro Rgtº de Infª, que lo mandaba el Coronel Moracho fusilado en Zaragoza 
y el Comandante Salavera, ambos partidarios del Frente Popular como la mayo-
ría de los oficiales... Que estuvo sirviendo en el ejército rojo todo el tiempo de 
la campaña y que esto debía ser mal de familia, ya que su hermano empleado 
en Telégrafos estuvo haciendo fuego contra el Ejército el 6 de octubre de 1934.

El tinent coronel Juan Fernández Matamoros-Arsuaga declarà el 10 de 
març de 1943 a Sevilla en la indagatòria seguida. Després d’afirmar que des-
coneix en absolut on pot ser, explica: 

[...] tiene la evidencia que era MASON aunque no pudo nunca comprobarlo... 
Que siempre creyó, por todo lo dicho y por el concepto que le merecía por los 
mil detalles de la vida de cuartel, que este capitán al igual que [...] serían los que 
llegado el momento, se pondrían al servicio de cualquier fuerza de los rojos, por 
tener la convicción de que así es como pensaban. Que cree que el Capitán AMER 
formó parte [...] de la expedición que, desde Barcelona y al mando de Bayo, sa-
lió de dicha Capital para tomar, pomposamente, las Islas Baleares, aunque no le 
creyó nunca muy bélico por ser más bien, en todos sus aspectos, pacifista y tener, 
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aparte de sus ideas, un comportamiento en el Regtº bastante bueno, siendo des-
de luego, el mejor de todos ellos, tanto de los que prestaban servicios en el Regtº 
como los otros de otros cuerpos y que nombra en esta declaración. 

Sigui com sigui, mai no se’l va poder jutjar. El 14 de gener de 1943, el 
Butlletí Oficial de la Província el reclamava perquè comparegués davant del 
comandant jutge instructor del Jutjat d’Oficials Generals núm. 4 de l’Audito-
ria de Guerra. El 27 de març se’l declarava en rebel·lia de la causa suspenent 
les actuacions processals. El capità Amer mai seria jutjat pels franquistes, 
però el seu final fou tràgic. Detingut a França l’agost de 1944, fou internat al 
camp de concentració nazi de Dachau, on va morir el 21 de febrer de 1945. 

II. Els graus i les promocions

Els alumnes de l’Escola Popular de Guerra de Catalunya, a mesura que 
finalitzaven els seus estudis, foren nomenats oficials o sotsoficials amb els 
graus d’alferes, brigada o sergent de milícies en campanya. Els primers no-
menaments es van produir a finals de novembre de 1936, concretament el 
dia 29, i, a partir d’aquesta data, els nomenaments anaren apareixent en el 
Diari Oficial de la Generalitat fins al mes de març de 1937.

El 15 de març de 1937 és una data clau en la història de l’Escola Popular 
de Guerra de Catalunya. Aquest dia(19) foren nomenats diversos oficials i sot-
soficials que havien «cursat profitosament a l’Escola Popular de Guerra els 
estudis i pràctiques de capacitació per al comandament d’unitats elementals 
de les diferents Armes i Cossos, amb l’objecte d’atendre les necessitats de 
l’Exèrcit de Catalunya». Aquesta ordre signada pel sotssecretari de Defensa 
Joan M. Molina portava la data de 13 de març.

Ara bé, aquest mateix dia 15, el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 
publicava una circular signada per Largo Caballero, en la qual reconeixia ofi-
cialment l’Escola Popular de Guerra i convalidava els nomenaments fets per 
la Generalitat amb els graus en vigor a l’Exèrcit de la República. La circular 
literalment deia:(20) 

He resuelto quede reconocida oficialmente la Escuela Popular de Guerra 
de Catalunya, creada por decreto del Gobierno de la Generalidad de 16 de agos-
to de 1936, inserto en el DIARIO OFICIAL de aquella, núm. 247, en idéntica 
forma y modalidad que las demás Escuelas Populares de Guerra creadas por 
este Ministerio; dándose validez legal, con arreglo a las actuales categorías del 
Ejército de la República, a todos los títulos-nombramientos expedidos hasta la 
fecha y que se expidan en lo sucesivo por la misma.

19  DOGC, 15/03/1937.
20  DOMG, 15/03/1937.
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Aquestes categories, en el cas dels oficials en campanya, es reduïen a 
la de tinent, i els alferes i brigades, nomenats pel govern de la Generalitat, 
foren homologats a tinents en campanya pel govern de la República. Els 
sergents es mantingueren en el mateix grau, i precisament en el mateix diari 
apareixia el nomenament de dues relacions de sergents en campanya, als 
quals se’ls donava l’antiguitat de 15 de novembre i 24 de desembre de 1936. 
La circular d’aquests nomenaments deia, entre altres coses, el següent:

He resuelto promover al empleo de sargento en campaña a los alumnos 
de la Escuela Popular de Guerra de Catalunya, que figuran en las relaciones 
números 1 y 2 que se inserta a continuación de la presente [...] todos los cuales 
terminaron con aprovechamiento sus estudios en la antedicha Escuela, siendo 
promovidos a sus empleos por el Consejero de Defensa de la Generalidad de 
Cataluña, con destino al servicio de la misma.(21) 

Tot seguit, donava una altra relació de quaranta-vuit sergents amb anti-
guitat del 25 de febrer de 1937. 

Però el tema important d’aquesta circular és que, a continuació, nome-
nava 408 alumnes de l’Escola Popular de Guerra com a tinents en campanya 
amb antiguitat de l’1 de febrer de 1937. Aquests 408 tinents eren els alferes 
i brigades que apareixen aquest mateix dia al Diari Oficial de la Generalitat. 
Però no acabaren aquí els nomenaments que aquest dia es publicaren. Tam-
bé a continuació es publicaren dues relacions on es promovien a tinents en 
campanya els alumnes que havien estat nomenats els mesos de novembre i 
desembre de 1936. Aquests alumnes eren de diferents armes i cossos, i teni-
en el grau d’alferes i brigada. La primera relació tenia la data d’antiguitat 
del 15 de novembre de 1936, i la segona del 24 de desembre del mateix any. 
Un error d’aquests nomenaments fou que els que apareixen en la primera 
relació com a artilleria (dos) i els que apareixen com a cavalleria (tres) en 
realitat eren al revés; aquest error fou corregit uns dies després. Tots aquests 
nomenaments confirmaren els que havia fet la Generalitat de Catalunya fins 
al mes de març de 1937.

És a partir de les dades que apareixen en aquesta data en el DOMG i 
de les aparegudes abans de la mateixa en el DOG que hem compaginat les 
promocions que sortiren de l’Escola. Només les tres primeres sortiren en els 
dos diaris oficials; les tres següents només van aparèixer en el DOMG i en el 
DOMDN. En les tres primeres també aportem les dades sobre els sergents, 
tot i que aquests no foren ascendits a tinents pel govern central i restaren 
en la categoria de sotsoficials, encara que en el transcurs de la guerra van 
ascendir a oficials en campanya, la majoria en una data tan tardana com el 
desembre de 1938.

21  DOMG, 15/03/1937.
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En les quatre primeres promocions el Ministeri de la Guerra reconeix 
que són nomenaments promoguts a alumnes de l’Escola de Guerra de la 
Generalitat, però després dels fets de maig de 1937 i la caiguda del govern 
de Largo Caballero, substituït pel govern de Juan Negrín, passa a ser ministre 
de Defensa Nacional Indalecio Prieto, canvia el nom oficial de l’Escola i l’Es-
cola de Guerra de Catalunya passa a ser l’Escola Popular de Guerra número 
1. Així, d’ara en endavant els nomenaments diran que són promoguts «als 
alumnes que han cursat estudis a l’Escola Popular de Guerra número 1».

Quan els oficials d’infanteria d’aquestes quatre promocions foren ascen-
dits, per necessitats de servei i per ser els més antics a l’escalafó, a capitans 
en campanya a partir de l’agost de 1938, els decrets especificaran la promo-
ció de la qual formaven part. Les dues relacions aparegudes el 20 d’agost 
de 1938(22) especificaven: «Tenientes en campaña con antigüedad de 15 de 
noviembre de 1936, pertenecientes a la primera promoción de la suprimida 
Escuela Popular de Guerra núm. 1» i «tenientes en campaña con antigüedad 
de 24 de diciembre de 1936, pertenecientes a la segunda promoción de la 
suprimida Escuela Popular de Guerra núm. 1». No cal recordar que quan 
aquestes dues promocions sortiren de l’Escola, aquesta era l’Escola Popular 
de Guerra de Catalunya. 

En el moment en què l’Escola Popular de Guerra passà a mans del go-
vern central, es convertí en l’Escola Popular de Guerra núm. 1, però el ma-
teix decret,(23) en l’article 3 especificava: «[...] una vez salgan de ella las pro-
mociones que en la actualidad cursan sus estudios en la misma [...]». Aquests 
alumnes serien els que formarien part de la cinquena i sisena promoció. 
Tenim, doncs, que de l’Escola Popular de Guerra de Catalunya sortiren un 
total de sis promocions. Concretament: 

– La primera promoció: ordre del 27 de novembre de 1936, DOGC 
núm. 334 de 29 de novembre de 1936, en circular de l’11 de març de 
1937, DOMG núm. 64 de 15 de març, confirmats i homologats com 
a tinents en campanya, amb antiguitat del 15 de novembre de 1936.

– La segona promoció: ordre del 24 de desembre de 1936, DOGC 
núm. 24 de desembre de 1936, en circular de l’11 de març de 1937, 
DOMG núm. 64 de 15 de març, confirmats i homologats com a ti-
nents en campanya, amb antiguitat del 24 de desembre de 1936.

– La tercera promoció DOGC: en circular de l’11 de març de 1937, 
DOMG núm. 64 de 15 de març, confirmats i homologats com a ti-
nents i sergents en campanya; per als tinents, antiguitat de l’1 de 
febrer de 1937, i per als sergents, antiguitat del 25 de febrer de 1937.

22  DOMDN, 20/08/1938.
23  DOMDN, 24/05/1937.
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– La quarta promoció: és la primera en què els nomenaments els fa úni-
cament el Ministeri de la Guerra, en circular del 10 d’abril de 1937, 
DOMG núm. 89 del 13 d’abril, amb antiguitat del 5 d’abril de 1937.

– La cinquena promoció: en circular del 25 de maig de 1937, DOMG 
núm. 130 de 31 de maig de 1937, amb antiguitat del 25 de maig de 
1937.

– La sisena promoció: en circular del 24 d’agost de 1937, DOMDN 
núm. 207 de 28 d’agost de 1937, amb antiguitat del 2 de juliol de 1937 
per als tinents d’infanteria i del 3 de juliol per als tinents d’artilleria.

Vegem en detall els components de cada promoció.

1) Primera promoció(24)

    Infanteria Cavalleria Artilleria Enginyers Intendència
Alferes  33  2 22 11 8
Brigada        4(25)       9(26)  13
Sargent  22 4      1(27)   2
Total  59 6 32 26 8
Total promoció: 123.

Els oficials i sotsoficials de la primera promoció que sortiren de l’Escola 
Popular de Guerra foren destinats a diferents unitats del recent creat exèrcit 
de Catalunya. Una nota apareguda al diari La Vanguardia(28) ens confirma 
que aquests primers oficials havien realitzat les proves d’ingrés la primera 
setmana de setembre de 1936 i havien començat les classes el 9 de setembre: 

Se avisa a los aspirantes a ingreso en la Escuela Popular de Guerra de las 
Milicias antifascistas de Cataluña, que durante la semana pasada se examinaron, 
que se presenten en los locales que ocupa la misma, hoy a las ocho de la maña-
na, al objeto de dar comienzo a las clases y prácticas respectivas. 

En aquesta promoció, la majoria estava formada per joves procedents de 
sindicats, UGT, CNT, partits polítics, ERC, Estat Català, POUM, PSUC, etc. 
També hi havia un bon nombre de militants del Bloc Escolar Nacionalista 
(BEN). Entre els estudiants nacionalistes n’hi havia de Filosofia, d’Exactes, 
d’Arquitectura i d’algun peritatge a l’Escola del Treball.

També coneixem, gràcies al testimoni de Pere Carbonell,(29) que entre 
els nous oficials, particularment de l’arma d’Artilleria, alguns eren militants 
de la FNEC, i entre els noms coneguts hi trobem Raimon Galí Herrera, En-

24  DOG, 29/11/1936.
25  DOG, 2/12/1936.
26  DOG, 11/12/1936.
27  DOG, 2/12/1936.
28  La Vanguardia, 9/9/1936, p. 2
29  Pere Carbonell Fita, Entre la vocació i..., p. 113.
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ric Moreu-Rey, Santiago Pey Estrany, Emeri March Colomer, Eduard Ferrer 
Torrents, Pere Armilles García, Antoni Llobet Giménez i Lluís Puig Sabadell.

Un fet molt curiós i potser únic en la història de les escoles i acadèmi-
es militars és que els integrants d’artilleria d’aquesta promoció apareixen 
publicats en el DOG i posteriorment al DOMG per ordre alfabètic i no per 
ordre de mèrits. Qualsevol lector ho pot comprovar. Fou un acord entre 
els aspirants a oficials d’aquesta arma, per evitar que alguns dels companys 
fossin suspesos. Van aconseguir que no se’ls sotmetés a cap prova selectiva 
puntuable i que, en lloc de figurar per ordre de mèrits, se’ls relacionés per 
ordre alfabètic. No pensaven en l’escalafó, en aquells moments, sinó en el 
que, en definitiva, els havia portat a tots a l’Escola; la nota ja els seria donada 
en els exàmens que haurien de passar forçosament al front.(30)

2) Segona promoció(31)

  Infanteria  Cavalleria Artilleria Enginyers Intendència
Alferes      121(32)  15  53  21  20
Brigada       33(33)      20(34)   9
Sergent       80(35)      6(36)       5(37)      17(38)

Total   234  21 78 47  20
Total promoció: 400.

Aquesta promoció fou molt més nombrosa que la primera i només els 
oficials d’infanteria sumen més que el total d’oficials i sotsoficials de l’anteri-
or promoció de la mateixa arma.

Per ordre del 3 de gener (DOGC, 6/1/1937), foren promoguts al càrrec 
d’alferes de Milícies de Campanya de l’arma d’infanteria, «per atendre les 
necessitats de l’exèrcit de Catalunya», 121 alumnes. En els dies següents ana-
ren apareixent en el DOGC diferents ordres per les quals tots aquests oficials 
eren destinats als diferents cossos de l’Exèrcit de Catalunya. Per aquests no-
menaments coneixem una mica com estava dividit el front d’Aragó aquests 
primers dies de gener de 1937. Hi havia quatre sectors: el sector nord, amb 
seu a Barbastro; el sector del centre; el sector sud, amb seu a Híjar, i el sector 
extrem sud de l’Ebre, amb seu a Alcanyís. No tots els nous oficials eren desti-

30  Pere Carbonell Fita, op. cit., p. 112.
31  Aquesta promoció la formen alumnes sortits en els DOGC dels dies 30/12/1936, 6/1/1937 i 

12/1/1937.
32  DOGC, 6/1/1937.
33  DOGC, 12/1/1937, ordre del 9 de gener.
34  DOGC, 30/12/1936, repetits en el DOGC, 12/1/1937.
35  DOGC, 12/01/1937. Aquest dia són nomenats 80 sergents d’infanteria, però en el DOGC 

del 24/01/1937 es donen de baixa Salvador Sala Dalmases i Vicenç Pérez Sánchez per no 
prendre part en els exàmens.

36  DOGC, 12/01/1937, ordre del 7 de gener.
37  Ibídem.
38  Ibídem.
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nats a unitats situades al front de guerra, sinó que molts altres foren destinats 
als regiments que, en teoria, s’estaven formant a la rereguarda.

D’aquesta segona promoció, coneixem, també gràcies al testimoni de 
Pere Carbonell,(39) que alguns oficials eren afiliats a la FNEC. Concretament 
dona el nom de: Josep Antoni Martino Garriga, Josep Llambies Molins, Enric 
Leira Tolsa, Juli Ruiz Barbey, Ramon Casals Pomés, Baltasar Toll Niubó, Joan 
Ricós Sala, Joan Guinjoan Roses, Jeroni Torner Oriol, Eudald Cid Matabosch, 
Joaquim Sevilla Madriles, Josep Guerrero Ballesteros i Alfons Serrano García.

També segons Carbonell, hi havia entre els oficials d’aquesta promoció un 
grup de militants de Nosaltres Sols, com Jaume Martínez Vendrell, Francesc 
Fortian Juan, Francesc Vila Sales, Jaume Sabater Tort i Ramon Biosca Garriga. 

Un afiliat a la FNEC d’aquesta promoció, Domènec Serra,(40) ens ha dei-
xat el testimoni següent sobre un discurs que va fer el mateix García Oliver: 

Allà a l’escola de guerra ens va dir que era necessari que nosaltres no fóssim 
Quixots sinó Sancho Panzas. «Jo, que sóc mestre d’atracadors internacionals –va 
dir així mateix– sé que sense una planificació i una disciplina fèrria no es pot 
portar a terme cap acte si vas a jugar-te la vida allà.» Això ens va dir en García 
Oliver a l’Escola de Guerra dels Escolapis de Barcelona l’any 1936.

3) Tercera promoció(41)

    Infanteria  Cavalleria  Artilleria  Enginyers
Alferes en campanya 241 16 74 17
Brigades   46 9  5 8
Sergents   42 4  2
Tinents en campanya(42) 289 25 79 25 
Total promoció: 418(43)

39  Pere Carbonell Fita, op. cit., p. 113.
40  P. Pagès, A. Pérez, op. cit., p. 139. Domènec Serra Estruch, Jordi (Pratdip, 1917 - Barcelona, 

2009), graduat de tinent a l’Escola Popular de Guerra de la Generalitat, capità Cia, de Metra-
lladores, capità FFI d’EM a la Charente, capità guerriller d’UNE, condemnat a trenta anys, 
reclòs entre 1946 i 1958, fundador de l’AAGE-FFI Catalunya. F. Sánchez Agustí, La Guerra 
Civil al Montsec, Lleida, Pagès, 2015, p. 162.

41  DOG, 15/03/1937, i un alferes d’infanteria, 19/03/1937.
42  DOMG, 15/03/1937. Com es pot veure, hi ha diferències entre els que apareixen al DOGC 

i els que apareixen al DOMG. La primera és que els graus d’alferes i brigades desapareixen 
i tots són nomenats tinents en campanya. En canvi, els sergents no són nomenats tinents en 
campanya, tot i que finalment, al desembre de 1938, almenys els d’infanteria assolirien el 
grau de tinent. El decret de nomenament del Ministeri de la Guerra parla de 408 tinents 
en campanya. En la relació del Ministeri apareixen Napoleó Torrons i Francesc Paricio, que 
no apareixen a la llista de la Generalitat. El tinent d’infanteria en campanya Josep Florensa 
Molet fou nomenat al DOMG del 1/04/1937 amb la mateixa antiguitat que els altres. Sis dels 
brigades d’infanteria foren nomenats tinents en el DOMG del 15/04/1937 amb la mateixa 
antiguitat que els altres (01/02/1937). 

43  La xifra que dona el DOMG és de 408, però ja hem vist a la nota anterior alguns nomena-
ments que van aparèixer uns dies després i que fan variar aquesta xifra.
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Aquesta promoció sortí de l’Escola Popular de Guerra el mes de març de 
1937 i serà la més nombrosa de les sis que sortiren. Els nous oficials i sotso-
ficials apareixen en el DOGC del 15 de març i en el DOMG d’aquest mateix 
dia. Com es pot veure en el quadre, hi ha diferències entre els nomenaments 
de la Generalitat i els del govern central. Entre els tinents d’artilleria hi ha-
via el jove de Manresa Joaquim Amat-Piniella, que sobreviuria a la Guerra 
Civil per anar a parar l’any 1940 al camp de Mauthausen. Per sort, també va 
sobreviure a aquesta tràgica experiència i ens en deixà el testimoni escrit al 
llibre K. L. Reich. 

Sobre la participació de militants anarquistes en aquestes primeres pro-
mocions de l’Escola Popular de Guerra hi ha testimonis com el d’Eduard 
Pons(44) que ens diuen: 

A les primeres promocions, la CNT va donar l’ordre –si no va donar l’or-
dre, va donar la pauta– que els seus joves no anessin a les escoles populars de 
guerra perquè això era ajudar la militarització de les columnes. Llavors, què va 
passar amb les primeres promocions? Doncs que hi van anar de cada deu, dos 
o tres dels que eren comunistes o de les JSU, però després els altres set que van 
anar-hi sense tenir cap filiació sortien amb el carnet del PSUC, de les Joventuts 
Socialistes Unificades la major part. I tot això va anar a unitats militars.

Aquesta situació va canviar a finals de 1936 o principis de 1937. Almenys 
el testimoni d’un futur oficial, Marcel·lí Garriga, és prou contundent: «Una 
vegada incorporat a l’exèrcit, el mes de gener de 1937, la CNT em va desig-
nar per fer un curs d’oficial a l’Escola Popular de Guerra, ubicada en un 
edifici dels Escolapis de Sarrià».(45) Precisament a finals d’aquest mes de ge-
ner de 1937 un dels principals acords del Ple Regional de les Comarcals de 
les JJLL de Catalunya fou que els militants de les joventuts s’incorporessin a 
l’Escola Popular de Guerra.

4) Quarta promoció(46)

 Infanteria  Cavalleria Artilleria  Enginyers  Intendència(47)

Tinents en campanya     211     11       50        11  56 
Sergents en campanya(48) 12      1       1
Total promoció: 353.

Aquesta fou la primera promoció en què els oficials en campanya foren 
nomenats exclusivament pel govern central. L’oficial d’infanteria que ocupà 
el primer lloc de l’escalafó fou Jaume Tarragona Jou, un jove mestre nascut a 

44  P. Pagès, A. Pérez, op. cit., p. 140.
45  Marcel·lí Garriga, op. cit., p. 30.
46  DOMG, 13/04/1937.
47  DOMG, 23/04/1937.
48  DOMG, 23/04/1937. Aquest dia foren nomenats els 14 sergents que apareixen en el quadre, 

amb antiguitat del 13/04/1937.
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Noves de Segre, que ascendiria a capità per mèrits de guerra i que al final de 
la guerra es va exiliar a Mèxic al costat dels seus germans Antoni i Maria.(49) 
Fou destinat a la 120a Brigada Mixta, una de les tres que formaven la divisió 
26, hereva de l’antiga columna Durruti. Pere Carbonell Fita ens aporta algu-
nes dades sobre Jaume Tarragona:(50) 

Em va fer gràcia trobar-hi en Tarragona. Havia ingressat amb mi a l’Escola 
Normal, tot just inaugurada, i, junts, amb els altres vuit varons del curs, havíem 
navegat per les aigües, no sempre tranquil·les, de la coeducació. Vaig passar un 
estiu a la Roca del Vallès, al petit hostal de la seva mare [...]. En Tarragona mo-
riria a l’exili, a Mèxic, on arribà a muntar un negoci d’aprofitament de residus 
urbans. 

Però Pere Carbonell igualment recorda que els nomenaments per part 
del govern central també representaven una altra cosa: 

Aquella literatura administrativa significava, pràcticament, que a partir del 
mes de maig començaríem a cobrar el sou de tinent; que hauríem d’esperar 
que es publiqués la llista de destins, d’entre els quals podríem escollir per ordre 
d’escalafó i, una cosa realment greu: que de l’Exèrcit de Catalunya, res de res.(51)

Els oficials d’infanteria d’aquesta promoció serien els darrers que van as-
cendir a capità per necessitats de servei i escalafó. Van ascendir el 6/01/1939, 
just quan les tropes franquistes avançaven imparablement per la comarca de 
les Garrigues i tenint com a objectiu principal la ciutat de Tarragona, que 
conqueririen nou dies després.

En les altres armes i cossos, excepte tres oficials que ascendiren a capità 
per mèrits de guerra, un d’artilleria i dos d’enginyers, la resta acabà la guerra 
com a tinents.

5) Cinquena promoció(52)

    Infanteria  Cavalleria  Artilleria  Enginyers  Intendència
Tinents en campanya   169       12     42  13 
Total promoció: 236

Malgrat que només feia set dies des que una circular del ministre de 
Defensa Nacional havia canviat el nom de l’Escola de Guerra de Catalunya 
pel d’Escola Popular de Guerra núm. 1, el nomenament dels nous tinents 
que en la seva totalitat havien iniciat els estudis quan aquesta depenia de la 
Generalitat especifica clarament que són tinents sortits de l’Escola Popular 
de Guerra núm. 1. La reconstrucció que alguns oficials d’aquesta promoció 

49  Esquerra a Mèxic, Barcelona, Fundació Josep Irla, 2012.
50  Pere Carbonell Fita, op. cit., p. 97.
51  Ibídem, p. 117. 
52  DOMDN, 31/05/1937. Segons la circular, el nombre de tinents d’aquesta promoció eren 

234. En canvi, en la relació n’apareixen 236.
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feren a principis dels anys vuitanta confirma el cas del tinent d’infanteria Flo-
renci Castella Madurell, que va entrar a l’Escola el novembre de 1936,(53) del 
tinent Francesc Alsina Velilla, que va entrar el mes de desembre o del tinent 
Claudi Roldan Salas, que hi va entrar abans de finalitzar el 1936.

Els oficials d’aquesta promoció foren destinats majoritàriament a les bri-
gades mixtes 12, 151, 152, 153, 154 i 155. La Brigada XII estava formada 
per internacionals, i per diferenciar-la de les «nacionals» el número era en 
caràcters llatins.

Els únics oficials que van ascendir a capità d’aquesta promoció ho foren 
per mèrits de guerra. N’hem localitzat sis d’infanteria que van ascendir a 
capità, i cap de les altres armes o cossos. 

6) Sisena Promoció
    Infanteria  Cavalleria  Artilleria  Enginyers  Intendència

Tinents en campanya   223(54)                   76(55)

Total promoció: 299.

Els nomenaments d’aquesta promoció, que fou la darrera, porten la data 
del 3 de juliol de 1937, i els destins dels oficials que entraren a l’Escola els pri-
mers mesos de 1937, quan encara depenia exclusivament de la Generalitat 
de Catalunya, foren fets a finals d’agost i principis de setembre de 1937. Una 
de les proves més evidents que els alumnes d’aquesta promoció estaven estu-
diant a l’Escola, moltes setmanes abans del seu traspàs al govern central, és 
el fet que alguns d’aquests futurs oficials en campanya estigueren implicats 
en el sumari obert arran de l’ocupació de l’Escola per part d’alumnes i algun 
professor afins a la CNT-FAI i el POUM. Aquesta implicació no impedí que, 
dels alumnes esmentats en el sumari, la majoria assolís el grau de tinent en 
campanya. Aquest seria el cas dels tinents d’infanteria Félix Arahuete García, 
Ramon Huertas Ramírez, Vicenç Benedet Cuartero, Francesc Papiol Merca-
dé, Miquel Iniesta García, Lluís Segura Urbiola, Josep Puig Caseras i Pere 
Rafales Pinos, entre d’altres.

Encara que aquesta promoció fou més nombrosa que l’anterior, només 
sortiren oficials de les armes d’infanteria i artilleria. Com en l’anterior pro-
moció, els únics oficials que van ascendir a capitans ho foren per mèrits de 
guerra. N’hem localitzat catorze que ja figuren com a capitans a l’escalafó 
dels oficials en campanya del juliol de 1938. En canvi, no sembla que cap dels 
tinents d’artilleria d’aquesta promoció ascendís a capità.

53  Archivo Intermedio de la Región Militar Pirinaica, Caserna del Bruc, Barcelona.
54  DOMG 28/8/1937. L’antiguitat es del 3/7/1937
55  DOMG 13/9/1937. L’antiguitat es del 2/7/1937. Els oficials d’artilleria d’aquesta promoció, 

sortiren amb els següents destins: 30 a l’Exèrcit de l’Est; 26 a l’Exèrcit del Centre; 17 a l’Exèr-
cit del Sud i 3 a l’Agrupació Nord d’artilleria de la defensa de costes. 
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Dels nou oficials sortits de l’Escola de Guerra de la Generalitat que hem 
localitzat que els fou atorgada la medalla al valor, tres eren d’aquesta promo-
ció; els tinents Joaquim Petrus Radua, Aquilí Rincon de la Hoz i Joan Armero 
Escribano. El tinent Petrus va morir al front, encara que en desconeixem la 
data i el lloc. 

Total de promocions de tinents en campanya

  Infant.  Cav.  Art.  Eng.  Inten.  Total
1a promoció  37  2  31  24  8  102
2a promoció  154  15  73  30  20  292
3a promoció  289  25  79  25   418
4a promoció  211  11  50  11  56  339
5a promoció  169  12  42  13   236
6a promoció  223   76    299
 Total  1083  65  351  103  84  1686

Sergents en campanya

 Infant.  Cav.  Art.  Eng. Total
1a promoció  22  4  1  2  29
2a promoció  80  6  5  17  108
3a promoció  42  4   2  48
4a promoció  12  1   1  14
 Total  156  15  6  22  199

Com es pot veure en aquests quadres, i malgrat que hi pugui haver al-
gun error, la suma total és ben explícita: 1.885 alumnes entraren a l’escola 
mentre aquesta depenia de la Generalitat i en sortiren graduats, encara que 
les dues darreres promocions en sortiren quan aquesta havia passat a ser di-
rigida pel govern central. 

D’aquests 1.885 alumnes, 1.686 en sortiren amb el grau d’alferes i briga-
da, i foren nomenats tinents en campanya a partir de la tercera promoció. 
Per tant, stricto sensu, aquest fou el nombre real d’oficials en campanya que 
sortiren en un primer moment de l’Escola Popular de Guerra de Catalunya. 
En el transcurs de la guerra, els 199 sergents van ascendir a tinents i, per tant, 
també van assolir el grau d’oficial.

Segons l’historiador Jose María Gárate Córdoba, el nombre total d’ofi-
cials en campanya sortits de les Escoles Populars de Guerra i de les Escoles 
Militars del Nord foren 13.339, dels quals 2.000 foren d’aviació i 115 de 
marina. Segons aquesta xifra, el nombre d’oficials formats a l’Escola Po-
pular de Guerra de la Generalitat de Catalunya és força important i, si el 
comparem només amb els oficials de l’Exèrcit de Terra, el percentatge passa 
del 15 %.
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III. El final de l’Escola i la trajectòria dels seus oficials

Dins les vicissituds de l’Escola mentre va funcionar, cal destacar el que 
va passar el maig de 1937. La tarda del dia 3 de maig de 1937, a Barcelona, 
dins els enfrontaments a la rereguarda de Catalunya coneguts com els fets 
de maig, la CNT-FAI va ocupar l’Escola Popular de Guerra de la Generalitat. 
Malgrat la gravetat dels fets, en què fins i tot hi va haver víctimes mortals, 
posteriorment s’obviaren responsabilitats en els processos judicials, per po-
der deixar en res les causes obertes i els processos i sumaris corresponents.

Finalment, el maig de 1937, el govern de la República va tancar l’Esco-
la, i la tasca que aquesta havia realitzat fins aquell moment passà a l’Escola 
Popular de Guerra núm. 1. Ja hem vist, però, que des del març de 1937, els 
nomenaments dels nous oficials eren fets exclusivament pel govern central 
i publicats en el Diari Oficial del Ministeri de la Guerra. Aquest fet creiem 
que ens mostra que, abans de la dissolució de l’Escola, el govern de la Gene-
ralitat i el govern central ja havien negociat que els oficials formats a l’Escola 
des del seu origen fossin integrats dins dels escalafons de l’Exèrcit Popular; 
la competència sobre el grau i el nomenament passaven a ser del govern 
central.

Cal recordar, però, que en la dissolució de l’Escola hi va haver sempre la 
reticència i la desconfiança que el govern de la República mai va deixar de 
tenir cap a la Generalitat i els més diversos processos que Catalunya va viure 
en el decurs de la revolució i la guerra.

A partir de la seva incorporació als rengles de l’Exèrcit Popular, hem 
intentat seguir les vicissituds i les trajectòries dels oficials sortits de l’Escola. 
Hem intentat localitzar les unitats militars on estaven destinats, els fronts, els 
combats en què participaren, si foren morts (hem localitzat una setantena 
d’oficials que moriren al front), ferits o si van caure presoners. Hem intentat 
precisar on els agafa el final de la guerra (molts als fronts del centre, llevant, 
Extremadura i Andalusia) i localitzar els que s’exiliaren a França i posteri-
orment a diferents països de l’Amèrica Central i l’Amèrica del Sud, i els que 
lluitaren contra els nazis i alhora en foren víctimes. Alguns foren internats 
en camps d’extermini com Dachau i Mauthausen, on van morir. Dels que 
continuaren la lluita a Catalunya, un nombre significatiu foren persistents 
i resistents antifranquistes, des de la lluita armada i l’oposició clandestina a 
tota mena d’actuació política o cultural antifranquista. I, finalment, els que, 
en mans del nou règim, patiren la seva repressió. Dels militars que van ser 
oficials de l’Escola Popular de Guerra de la Generalitat, que van caure en 
mans dels guanyadors de la guerra, per damunt d’opcions polítiques o ide-
ològiques, la majoria van ser empresonats, encausats i jutjats. Més de 4.000 
foren jutjats per diferents consells de guerra, majoritàriament a Barcelona. 
En els consells de guerra van pesar més en la condemna les actuacions polí-
tiques i revolucionàries i els posicionaments ideològics que no pas les seves 
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actuacions militars. Concretament, dels quatre que foren afusellats, en tres 
d’ells les acusacions foren sobre fets produïts durant la revolució, i en dos 
d’ells abans que entressin a l’Escola. El franquisme mai no va reconèixer la 
seva condició militar. Als que van sobreviure a partir de mitjans de la dècada 
dels vuitanta sí que se’ls va reconèixer aquesta condició.
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La batalla de l’Ebre a la premsa  
internacional i espanyola

Dr. Daniel Arasa Favà
Periodista i historiador

I. Introducció

Per iniciar aquesta presentació, permetin-me projectar dues imatges del 
diari ABC durant la guerra. Aquesta és la publicació on de manera més evi-
dent es veu l’enfocament dels dos bàndols. La raó és que la seva edició de 
Madrid era republicana i la de Sevilla, dels nacionals. No sempre les infor-
macions del dia són sobre els mateixos assumptes, però en el seu conjunt són 
una mostra clara.

1. Informació de l’ABC de Madrid del 15 de novembre de 1938. A partir 
del Comunicat de Guerra, titula: «Los ataques del enemigo en el Ebro y en el 
Segre siguen siendo rotundamente rechazados por nuestras fuerzas». 

És realment important fixar-se en la data: 15 de novembre. Com vostès 
saben, la batalla va acabar la nit del 15 al 16 de novembre de 1938. Només un 
dia abans del resultat final, una gran desfeta de l’exèrcit republicà, la infor-
mació que es dona és que se segueix rebutjant l’enemic. 

2. Portada de l’ABC de Sevilla del 27 juliol de 1938. És el primer que 
surt després del pas de l’Ebre pels republicans. Sota l’avanttítol genèric uti-
litzat habitualment pel rotatiu de «La cruzada nacional contra el marxismo», 
el titular diu: «Cruento descalabro marxista al intentar pasar el Ebro por tres 
puntos distintos».

La realitat del primer dia de l’ofensiva és que només va fracassar la ma-
niobra diversiva d’Amposta, però van ser un èxit l’atac principal i l’operació 
també diversiva de més al nord, a prop de Faió.

Per tant, es pot veure que un bàndol i l’altre no deien la veritat.
Si els texts redactats estaven manipulats, tampoc hi manca falsificació en 

una bona part de les fotografies de la batalla de l’Ebre, així com les d’altres 
escenes de la guerra. Sens dubte, la més famosa de les fotografies de la ba-
talla de l’Ebre i una de les més conegudes de tota la Guerra Civil és aquella 
en la qual es veu un grup de soldats dins del riu amb aigua fins als genolls o 
fins a la cintura, creuant la llera fluvial davant de Miravet, arribant a la banda 
dreta del riu. Alguns soldats estan disparant, altres avancen de pressa. La 
fotografia permet veure el poble amb l’església i el campanar, i més amunt, 
dalt del turó, el castell.
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Aquesta fotografia no és «autèntica». És un fotograma del documental El 
paso del Ebro, dirigit per Antonio del Amo, i són imatges no del pas del riu en 
els primers moments, sinó de més tard, poques hores després d’haver caigut 
els darrers focus de resistència en aquell lloc. Era, per tant, una reconstruc-
ció, encara que fos propera a la realitat en temps i forma.

Com se sap, les primeres forces republicanes van creuar el riu la mati-
nada del 25 de juliol de 1938, de nit. A banda que potser no els convenia 
filmar-ho en aquell moment, amb els mitjans tècnics de què es disposava no 
es podia fer la filmació a la fosca. A l’alba van fer aquesta filmació, que trans-
met la sensació que les imatges van ser rodades en directe. El documental té 
una durada d’11 minuts i 34 segons, i comença amb una desfilada de diverses 
unitats, entre elles de brigades internacionals, que es distingeixen perquè 
porten a l’uniforme una estrella de tres puntes. Després les tropes passen el 
riu i tot es fa amb un gran verisme, fins i tot utilitzant tant barques molt velles 
i deteriorades com altres completament noves. 

En la filmació es mostra com, un cop assolit el marge dret del riu, els sol-
dats republicans destrueixen un filat espinós, i com després de la construc-
ció d’un pont pels pontoners passen uns camions que transporten material 
bèl·lic; també com les forces republicanes entren a Miravet i destrueixen 
els símbols franquistes. Sota un dibuix de l’efígie del general Franco que es 
pintava a les parets, algú ha escrit: «El asesino del pueblo espanyol», mentre 
en una porta s’escriu: «Viva la República». Tanmateix, s’inclouen primers 
plànols d’Enrique Líster, Valentín González, El Campesino, i altres comanda-
ments republicans.

Es tracta, per tant, d’una fotografia no autèntica del moment del pas 
del riu.

El mateix és aplicable a altres fotografies icòniques de la guerra, com la 
de Robert Capra del milicià abatut a Cerro Muriano (Córdoba) o la d’Agustí 
Centelles al carrer de la Diputació de Barcelona, on uns guàrdies d’assalt 
protegits darrere cavalls morts lluiten suposadament contra els sollevats. És 
cert que abans s’havien produït aquells combats, però les fotografies eren 
recreacions.

El mateix es pot dir d’altres fotografies icòniques de la Segona Guer-
ra Mundial, com la famosa de Rosenthal al febrer de 1945, on sis marines 
claven una gran bandera nord-americana al mont Surichachi, a l’illa d’Iwo-
Jima, o la d’un sergent soviètic que posa la bandera de l’URSS a dalt del 
Reichstag, a Berlín, el maig de 1945. Són recreacions de fets produïts, però 
magnificades per aportar una major èpica, dirigides a la propaganda. És a 
dir, muntatges.

El problema és que ens ho hem cregut, i que periodistes i historiadors 
parteixen de la base que allò és real. S’acosten a la realitat, però no són 
reals.
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II. L’engany a la guerra

No podem oblidar que la guerra és, essencialment, engany. 
Famós és el llibre L’art de la guerra de Sun Tzu, xinès del segle vi aC. Diu 

amb tota claredat: «l’essència de la guerra és l’engany» (quan ets fort, sembla 
dèbil; quan dèbil, sembla fort; quan a prop, dona a entendre que ets lluny; 
quan ets lluny, que estàs proper...).

Totes les arts de l’engany serien utilitzades en cada etapa històrica, se-
gons els mitjans disponibles. En l’etapa moderna, i ja ens situem en la Guerra 
Civil espanyola, els anys trenta del segle xx, amb les noves tècniques. Una 
part fonamental d’aquestes, les de la propaganda.

III. Fita en el periodisme mundial

Aquesta Guerra d’Espanya, com l’anomenaven arreu, va ser una fita im-
portant per al periodisme mundial almenys en dos camps: és el primer con-
flicte de la història en el qual la ràdio té una gran importància com a mitjà 
d’informació i propaganda; també representa un gran salt en el periodisme 
gràfic (ús de la nova màquina Leica i descobriment de la telefoto).

Altres aspectes ben rellevants serien el desenvolupament del periodisme 
de guerra, encara que ja existís anteriorment. Cal recordar que les fotogra-
fies de guerra neixen amb la guerra de Crimea (1853-1856) i que, a la seva 
manera, ja era periodisme de guerra el de Xenofont (La retirada dels deu mil) 
en el segle iv aC, o alguns aspectes de les cròniques de Ramon Muntaner 
(segle xiv).

IV. Què hi ha de veritat en el que publiquen els mitjans? 

En temps de guerra, què hi ha de veritat en el que donen els mitjans?
No ens podem limitar a la frase del senador Hiram Warren Johnson, 

clàssica en totes les facultats de periodisme i repetida àmpliament, que diu 
que «la primera víctima de la guerra és la veritat». És vàlida per a tots els con-
flictes, però ho va ser de manera especial a la Guerra Civil espanyola. 

La historiadora italiana Antonella Vicini diu que aquella guerra va ser 
«una veritable i pròpia conca fluvial, una mena de punt de no retorn en la 
història del periodisme».

Carl von Clausewitz, un dels més grans teòrics de la guerra, que va en-
cunyar la frase cèlebre que sentencia que «la guerra és la continuació de 
la política per altres mitjans», va afirmar: «Les informacions que es donen 
en la guerra són molt sovint contradictòries, amplament mentideres i quasi 
sempre incertes». Ho deia als anys vint del segle xix, després de les guerres 
napoleòniques. Fa 200 anys.
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Julien Green, escriptor nord-americà, que va escriure quasi tota la seva 
obra en francès i que va ser un directe col·laborador de De Gaulle durant la 
Segona Guerra Mundial fent propaganda per la ràdio, va dir que tot el que 
es diu en temps de guerra no té cap valor.

Per tant, basar les dades en el que va dir la premsa, com a vegades fan 
alguns periodistes i historiadors, no té ni cap ni peus.

V. És, per tant, inútil des del punt de vista històric?

Del que s’ha de fer poc cas és dels continguts del que diu la premsa o la 
ràdio d’aquell període, però no vol dir que això no tingui importància. Hi 
ha nombrosos elements que ajuden a donar pistes sobre els esdeveniments o 
a conèixer molt de la història i els condicionaments de la guerra espanyola. 
Per exemple:

– Per què van venir tants periodistes i intel·lectuals a Espanya per es-
criure de la guerra.

– Quines característiques té aquesta guerra.
– Les tècniques i les línies de propaganda.
– Les fonts informatives.
– La vida dels corresponsals i les formes d’informació.
– Com interpretar la informació i la propaganda.
– La influència i l’impacte que tenen els mitjans.
– Les noves tecnologies de la comunicació.
– Els esforços d’alguns periodistes per saltar-se la censura.
– El sectarisme de molts i el fet de convertir-se en actors en lloc d’ob-

servadors o analistes.
– La transformació dels mateixos periodistes quan queden immersos 

en la voràgine de la guerra (síndrome d’Estocolm).
– Quins espais ocupa aquesta guerra en la premsa internacional. 
– Com el periodisme deixa de ser periodisme per convertir-se en sim-

ple propaganda.

VI. Els millors reporters del món

La Guerra Civil espanyola va atreure un bon nombre dels més destacats 
corresponsals del món, així com d’escriptors i intel·lectuals. Noms com els 
d’Orwell, Hemingway, Koestler, Kolsov, Ehrenburg, Saint-Exupéry, Montane-
lli o Philby, per esmentar només alguns dels més rellevants, són referències 
mundials per als quals el conflicte de la península Ibèrica és només un aspec-
te de la vida, però la seva presència contribuïa a projectar-lo a les primeres 
pàgines de la premsa dels principals països. 

Va atreure periodistes a un nivell no produït en cap conflicte anterior, 
fins i tot competint amb la fins aleshores anomenada Gran Guerra, més tard 
coneguda com a Primera Guerra Mundial. 
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En la premsa espanyola d’aquells anys, d’ambdós bàndols, la guerra ocu-
pa l’espai principal i gairebé exclusiu en alguns mitjans, però això ja és obvi. 

VII. Per què tant d’interès mediàtic?

De totes aquestes característiques en participarà la informació i la pro-
paganda de la batalla de l’Ebre, però val la pena donar-ne a conèixer el marc 
global, també per adonar-se de quan hi ha un declivi informatiu i per què es 
produeix. 

Concentrar a la península Ibèrica aquella gran quantitat de periodistes 
era insòlit per l’època. No és comparable amb la situació actual, la de la 
segona dècada del segle xxi, en la qual qualsevol esdeveniment atreu cen-
tenars de periodistes de mitjans escrits i audiovisuals. Més encara: el recent 
fenomen de les xarxes socials converteix a tothom en informador, malgrat 
el poc rigor de moltes de les suposades «informacions» transmeses. A tall 
d’exemple, en la Catalunya dels anys trenta del segle xx uns pocs periodistes 
–en general, un de cada mitjà de Barcelona– eren els que cobrien informació 
de la Generalitat, i els grans diaris del món tenien un nombre molt limitat de 
corresponsals a l’estranger i pocs redactors. Tampoc era habitual la figura de 
l’enviat especial, aquell que va a cobrir un esdeveniment determinat, entre 
d’altres coses perquè la rapidesa dels desplaçaments i de les transmissions no 
era com avui.

La Guerra Civil espanyola provoca tant d’interès a l’estranger perquè 
no és un conflicte intern més, malgrat ser Espanya en aquell moment un 
país amb molt poc pes internacional. Espanya havia estat una gran potència 
al segle xvi, però des d’aleshores portava més de tres segles en declivi i pe-
sava molt poc a l’escenari mundial, per la qual cosa, si s’hagués tractat d’un 
enfrontament només intern, no hauria suscitat tant d’interès i expectació. 
Aquesta guerra era també una lluita revolucionària i contrarevolucionària, 
o fins i tot més que una revolució i una contrarevolució. A més, a la pell de 
brau es lliurava una guerra oberta entre les ideologies enfrontades a escala 
mundial en aquell moment, ideologies emergents en el cas del comunisme, 
d’una banda, i el feixisme i el nazisme, de l’altra. Anaven barrejats els ideals 
democràtics i l’esperit totalitari. 

Per aquests motius la guerra d’Espanya va despertar immediatament un 
sentiment a favor o en contra d’un o altre dels contendents, amb posicions 
que no eren de simple simpatia o rebuig, sinó de veritable implicació. Cap 
altra guerra dels temps moderns ha aixecat tantes passions ni tampoc tantes 
visions partidistes sense matisos. Per a uns era una «creuada» o «guerra san-
ta»; per a d’altres, la revolució que capgirava la història que arrossegava no 
poques injustícies, que trencava amb una mil·lenària tradició i en què s’ins-
taurava un «paradís proletari». Per tot això, una gran quantitat de periodis-
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tes, escriptors, intel·lectuals i polítics d’acció es van traslladar a Espanya i van 
exercir com a corresponsals. N’hi va haver en els dos bàndols, però en nom-
bre bastant més gran en el republicà, no només dels periodistes de plantilla 
dels diaris, sinó dels que van exercir el periodisme de manera excepcional 
per la seva convicció o trajectòria ideològica. Ara en diríem freelance.

Per fer-se una idea del perquè d’aquesta allau d’informadors, val la pena 
mencionar que la major part d’historiadors nord-americans coincideixen 
que, fins al 1936, cap assumpte de l’estranger havia impactat tant en l’opinió 
pública d’aquell país com la Guerra Civil espanyola. I, en conseqüència, un 
alt percentatge de generadors d’opinió, artistes i intel·lectuals van pressionar 
la Casa Blanca, el Congrés i la Cambra de Representants perquè el país no 
adoptés una posició de neutralitat davant el conflicte i ajudés la República. 
Un cas ben paradigmàtic és el de Hollywood, on una majoria dels directors, 
actors i actrius cinematogràfics coneguts a tot el món van adoptar una posi-
ció obertament favorable a la República. 

Un altre element fonamental per entendre l’interès suscitat és que els 
anys trenta del segle xx van constituir un període amb un fort idealisme. 
Eren milions els ciutadans il·lusionats per una o altra causa que entenien 
noble i transformadora, amb la particularitat que estaven disposats a sacrifi-
car-se per ella, fins i tot a jugar-s’hi la vida. Tot això malgrat la immensitat de 
crueltats, assassinats, errors, bestieses i mentides que s’han conegut. 

En aquest marc idealista, cal situar l’arribada de milers de brigadistes 
internacionals en suport de la República, i també l’allistament de desenes 
de milers de voluntaris interns als dos bàndols. En paral·lel o en resposta a 
aquest interès ciutadà generalitzat, hi ha la vinguda de molts corresponsals. 
Arreu d’Espanya van circular reporters, fotoperiodistes, equips de noticiaris 
cinematogràfics, als quals els responsables de propaganda d’ambdós bàndols 
tractaven de «vendre» la informació que els interessava, instrumentalitzar-los, 
dirigir-los i també censurar-los. 

Herbert Southworth, que bastants anys després de la guerra d’Espanya 
escrivia a The Washington Post i es convertiria en expert en periodisme i pro-
paganda, va dir en relació al conflicte i a la presència de tants corresponsals: 

La Guerra Civil espanyola va afectar de manera directa només una petita 
part del globus, però va atreure cap a Espanya l’atenció del món sencer. De fet, 
la premsa que va cobrir la guerra espanyola va ser, tant pel que fa referència als 
actors com a les seves interpretacions, més variada que la premsa que va cobrir 
la Segona Guerra Mundial. Per això, durant aquesta guerra civil el camp obert 
als propagandistes va ser ampli i divers. 

En el conflicte hi ha, a més, una sèrie d’ingredients que li donen una 
importància especial. No és simplement el xoc entre dues faccions al front 
de les quals hi ha líders de tendències diferents, sinó que es produeix una 
suma d’elements que a la vegada el fan molt complex i especialment inte-
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ressant. Hi ha conflicte polític, evidentment, però també una reivindicació 
de transformació econòmica i social radical, no parcial o de reforma, sinó 
de capgirament total. El país arrossegava injustícies històriques i tensions 
ancestrals. 

També hi té gran influència la qüestió religiosa, sempre visceral en terri-
tori espanyol tant per a creients catòlics com per als que hi eren hostils, i fins 
i tot un conflicte territorial, amb parts d’Espanya que reclamen el que avui 
en diríem autonomia o fins i tot independència. A tot això cal sumar-hi un 
ingredient que no sol ser present en guerres entre països diferents: rancúni-
es i enfrontaments personals entre gent de la mateixa població i a vegades 
dins les famílies.

VIII. Falta de neutralitat

Una característica dels informadors d’aquesta guerra civil és que molt 
pocs van intentar ser neutrals, ni tan sols tenir cura de cercar la imparciali-
tat i acostar-se el màxim possible a l’objectivitat en narrar els fets. És difícil 
trobar corresponsals dels quals es pugui dir que van intentar ser imparcials. 
L’etern debat periodístic entre objectivitat i vinculació i compromís s’agudit-
za en les guerres, i més en les que tenen característiques com les de la que es 
lliurava a la península Ibèrica. La Guerra Civil espanyola va ser el paradigma, 
l’apoteosi, de la no objectivitat en el camp informatiu. 

Val la pena fer aflorar algunes reflexions posteriors, precisament dels 
protagonistes que van informar sobre la guerra. George Orwell va escriure 
el següent:

Recordo haver-li dit a Arthur Koestler en algun moment: «La història es 
va aturar el 1936», i ell va assentir amb el cap. Ambdós estàvem pensant en els 
totalitarismes en general però especialment en la Guerra Civil espanyola. Feia 
ja temps que havia vist que els diaris mai no donen les notícies de forma ob-
jectiva, però va ser després de la Guerra Civil a Espanya quan em vaig adonar, 
per primer cop, que els reportatges periodístics no guardaven cap relació amb 
aquella realitat. [...] [Vaig poder] llegir reportatges sobre batalles inexistents i 
comprovar silencis vergonyosos davant d’enfrontaments on havien mort cen-
tenars d’homes. [Vaig poder] llegir com alguns soldats que havien lluitat amb 
bravura se’ls titllava de covards i traïdors, i com d’altres que no havien disparat 
un sol tret se’ls elevava a la categoria d’herois en batalles imaginàries. [Vaig po-
der] també comprovar com es fabricaven aquestes mentides en alguns diaris de 
Londres i com intel·lectuals entusiastes feien fantasia amb tot tipus d’imatgeria 
apassionada sobre fets que mai no van existir.

Frank Hanighen, que va ser corresponsal durant un breu període i que 
després de la guerra espanyola va publicar les vivències d’alguns dels seus 
companys, va escriure aquest paràgraf:
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Abans o després, quasi tots els periodistes destinats a Espanya es convertien 
en quelcom diferent en travessar els Pirineus. [...] Després de portar allí una 
temporada, les preguntes del seu director des de la remota Nova York o des de 
Londres semblaven interrupcions banals. Perquè, més que un mer observador, 
s’havia convertit en participant de l’horror, la tragèdia i l’aventura que repre-
senta tota guerra.

Un dels periodistes més implicats va ser Ernest Hemingway, que realit-
zaria quatre viatges i estades a Espanya durant la guerra, dues d’elles l’any 
1938, coincidint la primera amb l’ofensiva d’Aragó dels nacionals al març-
abril i la segona durant part de la batalla de l’Ebre. Una pinzellada de fins a 
quin punt s’implicava amb la causa republicana la dona un altre correspon-
sal, el britànic Henry Buckley, de The Daily Telegraph. Ho explica en el seu 
llibre Vida y muerte de la República española, i és un detall del capteniment de 
Hemingway, però també una aportació sobre el seu caràcter i la plasmació 
pràctica de la implicació d’un corresponsal en el bàndol republicà: 

Al primero que encontré cuando llegué al frente de Teruel fue a Ernest 
Hemingway, que se alegró enormemente al verme, sobre todo cuando com-
probó que le llevaba dos botellas de whisky. Le encontré como le había visto en 
tantas ocasiones: estaba ayudando a un grupo de milicianos a situar en posición 
un cañón del setenta y cinco, que se empleaba para asaltos a corta distancia. 
Para Hemingway la guerra era esto: implicarse en cuanto ocurría a su alrededor, 
ayudar a los soldados novatos a cargar y descargar sus armas, hablar con todo el 
mundo, a veces también pelearse con todos. 

A pesar de que era el corresponsal de prensa mejor pagado de cuántos está-
bamos en la guerra española, pienso que se le daba mejor la novela o el cuento 
que la crónica periodística, entre otras cosas porque era un perfeccionista y 
corregía docenas de veces todo lo que escribía. Su técnica no se adaptaba a las 
inevitables prisas de un corresponsal de guerra. 

IX. Una derrota del periodisme

Durant la Guerra Civil es va fer un periodisme brillant. Es va donar una 
informació amplíssima i va ocupar espais prioritaris a la premsa mundial, 
amb caràcters tipogràfics rellevants. Han dit diversos historiadors, líders polí-
tics i estudiosos de la premsa que va ser un gran periodisme. Així es pot con-
siderar si l’anàlisi es limita a l’espai ocupat i a la creativitat, però qui exposa 
aquesta ponència, ben al contrari, ho considera una derrota del periodisme. 
Es van escriure cròniques interessantíssimes, atractives, il·lusionants... només 
amb un petit defecte: que bona part d’allò que deien no era veritat. Havien 
substituït la informació per la propaganda.

Molts dels que escrivien no plasmaven el que passava en la realitat, sinó 
allò que volien que hagués passat. O, com a mínim, feien passar per infor-
mació el que només era opinió, quan una essència del bon periodisme és la 
separació d’informació i opinió.
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Va haver-hi, just és dir-ho, alguns periodistes que s’ho van plantejar se-
riosament com a tasca informativa, mentre que d’altres van venir a Espanya 
impulsats per l’esperit i les conviccions revolucionàries. Molts corresponsals, 
fossin periodistes professionals o no, van patir allò que avui dia s’anomena 
síndrome d’Estocolm, identificant-se amb el bàndol on eren, fins i tot si ini-
cialment s’hi sentien contraris.

Cal afegir que les fonts d’informació que tenien estaven clarament mani-
pulades. Els responsables d’informació dels respectius òrgans polítics i exèr-
cits donaven als periodistes allò que els interessava, que sovint no era cert, i 
aquells, per això mateix i per la impossibilitat de contrastar-ho, ho transmeti-
en tal com els arribava. Cal no oblidar que, a més, hi havia censura.

X. Els periodistes no són a les trinxeres

Per analitzar la premsa a la Guerra Civil cal dir també que quasi mai 
els periodistes no són ni van a les trinxeres. De fet, al llarg de la guerra, 
potser l’únic lloc on de forma habitual els periodistes van anar a primera 
línia o molt a prop va ser a la batalla de Madrid, al novembre de 1936, quan 
les tropes de Franco arribaven a la Moncloa i a la Casa de Campo, quan es 
va produir aquell fet a la vegada tan insòlit i divertit, si no es tractés de la 
desgràcia bèl·lica d’«anar a la guerra en tramvia». Perquè amb aquell mitjà 
de transport hi viatjaven molts milicians i de la mateixa manera hi van anar 
alguns periodistes. En tot cas, si no eren a primera línia allí, hi eren a prop, 
a l’abast ben directe de l’artilleria o fins i tot del foc dels fusells franquistes. 

Centrant-ho en la batalla de l’Ebre, els corresponsals estrangers del bàn-
dol republicà eren a Barcelona, allotjats a l’hotel Majestic, i només de tant en 
tant feien algun viatge al front de l’Ebre. Però més que per ser a les trinxeres, 
ser testimonis dels combats o conviure amb la tropa, era per entrevistar-se 
amb els caps militars, com Juan Modesto o Enrique Líster. Per tant, no rebien 
més informació que la que els «venien» els responsables republicans o la que 
els donava algun passavolant, sovint de manera ben interessada.

A la part dels nacionals tampoc els corresponsals eren a primera línia, 
encara que alguns van ser certament més a prop, com a les proximitats dels 
llocs de comandament de Gandesa i el Coll del Moro, i també, ja lluny, a 
Casp i Alcanyís. Altres transmetien les seves cròniques des de Saragossa.

XI. Grans fotoperiodistes 

Igual que entre els escriptors i intel·lectuals, també un gran nombre de 
fotoperiodistes va acudir a la guerra d’Espanya, entre ells Robert Capa, David 
Seymour, Henri Cartier Bresson, Gerda Taro i molts més. Alguns d’aquests 
serien molt famosos i altres crearien l’agència Magnum, molt prestigiosa 
dins del fotoperiodisme.
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A més de la indubtable audàcia d’aquests fotògrafs, cal tenir en compte 
dues innovacions tècniques fonamentals que van resultar molt determinants: 
feia poc s’havia dissenyat i començat a fabricar la màquina de fotos Leica, 
molt bona, que seria la que utilitzarien tots ells, i també el 1935 es va inven-
tar la telefoto, que va permetre la transmissió de fotografies a distància (amb 
l’anàlisi de la premsa sobre la batalla de l’Ebre i la premsa internacional).

XII. Baixa l’interès a l’estranger

La batalla de l’Ebre va ser tema d’ampli interès informatiu al món, però 
va suscitar menys atracció internacional que altres episodis de la Guerra Ci-
vil. Per dir-ho de manera més gràfica, va ocupar poques portades dels diaris 
francesos, anglesos o nord-americans. La batalla de Madrid al novembre de 
1936, els combats del Jarama o la batalla de Terol van tenir més presència 
mediàtica, de forma molt especial la de Madrid.

Pot resultar paradoxal si es té en compte que la de l’Ebre va ser la batalla 
més important de la guerra, aquella on es van produir més baixes i van in-
tervenir més tropes, més aviació, més artilleria. També va ser particularment 
decisiva políticament i militarment.

Hi ha motivacions que donen raó d’aquell descens informatiu. En pri-
mer lloc, una causa ben poc ideològica: que la guerra espanyola s’allargava 
molt –feia més de dos anys que havia començat quan va haver-hi la batalla de 
l’Ebre– i la informació s’entenia com a repetitiva. 

Una influència molt determinant és d’ordre polític i diplomàtic. La ten-
sió a Europa s’havia disparat a nivells altíssims, fins al punt que es temia 
que en qualsevol moment esclatés una guerra global, com a mínim a escala 
europea. La figura principal, la que provocava la tensió, era Hitler, que ge-
nerava un conflicte darrere l’altre. A més de la tensió general per rearmar 
Alemanya incomplint el diktat de Versalles, havia entrat a la desmilitaritza-
da Renània el 1936, i el març de 1938 es va produir l’Anschluss, l’annexió 
d’Àustria al Reich. A mitjans de 1938 estava en plena efervescència la crisi 
del Sudets, a l’aleshores Txecoslovàquia, territoris on la majoria de població 
era de parla alemanya i es volia integrar a Alemanya, pressionant també 
els nazis per incentivar-ho. No pocs periodistes que cobrien la guerra d’Es-
panya, sobretot dels que eren a Madrid, van marxar cap a Praga i Berlín. 
La guerra espanyola tibava les relacions internacionals, però no era una 
espurna que pogués desfermar una guerra global, cosa que sí que es podia 
produir a Centreeuropa.

Hi ha altres aspectes que ajuden a entendre que les pàgines de la secció 
d’internacional dels diaris hi dediquen menys espai: de manera especial, la 
guerra xinojaponesa iniciada el 1937, una guerra que es considerava llunya-
na a Espanya però molt important per les grans potències. Mentre es produ-
eix la batalla de l’Ebre, té lloc a Xina la batalla de Wuhan, la més important 
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d’aquella guerra, amb centenars de milers de morts. També eren fortes les 
tensions russonipones, amb alguns combats a la frontera de Sibèria amb el 
Manxukuo (satèl·lit del Japó). 

Per últim, un ingredient que el 1938 influeix de manera important en 
rebaixar l’interès periodístic és que bona part del món havia «descomptat» 
que Franco guanyava la guerra. 

Malgrat la baixada indiscutible respecte a un temps abans, el nivell d’in-
formació internacional sobre la batalla de l’Ebre seguia essent important. La 
majoria dels periodistes estrangers que eren a Catalunya i, per tant, al bàn-
dol republicà, van continuar. I una gran part dels que eren a l’altre bàndol 
també. 

XIII. Viatges controlats a l’Ebre

El lloc de residència de la major part dels periodistes estrangers a Catalu-
nya durant la batalla de l’Ebre –ja ho era des d’abans– era l’hotel Majestic de 
Barcelona, a la confluència del passeig de Gràcia amb el carrer de València. 
A més del ja esmentat Hemingway, entre ells hi havia Robert Payne (Lon-
don News Chronicle), Louis Fisher (The New Stateman and Nation i The Nation), 
Vincent Sheean (New York Herald Tribune), James Lardner (New York Herald 
Tribune), Ilià Ehrenburg (Izvestia), Boleslavskaia (Pravda), Georges Soria 
(L’Humanité), Henry Buckley (The Daily Telegraph), Keith Scott Watson (Daily 
Herald) i el fotògraf Robert Capa. Un altre que va ser al Majestic és André 
Malraux, però no com a periodista, sinó que treballava per fer la pel·lícula 
Sierra de Teruel.

Molts dels corresponsals van fer una visita d’un dia o dos al front de 
l’Ebre, però fins i tot aquells que hi van anar tampoc van ser a les trinxeres. 
Però no eren els periodistes els culpables. Les autoritats i els comandaments 
no els deixaven. Un que sí que va ser a primera línia és Joe North, del Daily 
Worker, i també l’alemany Ernst Toller, dramaturg i poeta revolucionari.

Un dels viatges dels periodistes estrangers al front de l’Ebre va tenir lloc 
el 14 d’agost de 1938. Entre els que hi anaven hi havia Robert Payne, Louis 
Fisher i Boleslavskaia. Van reunir-se amb Juan Modesto, cap de l’Exèrcit de 
l’Ebre, i Enrique Líster, cap del V Cos d’Exèrcit. Payne descriu la visita en el 
seu llibre The Civil War in Spain 1936-1939 i explica com va quedar entusias-
mat amb la figura de Modesto, mentre que va topar amb Líster. 

Pocs dies més tard ho va fer un altre grup de corresponsals, entre els 
quals hi havia Rosa L. Young (Comitè Nord-americà d’Ajut a l’Espanya De-
mocràtica), el canadenc Arnold C. Smith, Robert Young (News Chronicle), 
Marcel Guillorit (agència Havas) i Gaston Fournier (La Depeche de Rouen i La 
Lumière), així com alguns periodistes espanyols. Els contactes van ser similars 
als del grup anterior.
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Un cas diferent va ser el d’un accidentat viatge, protagonista del qual 
fou Hemingway. El 5 de novembre de 1938, quan les defenses republicanes 
s’esfondraven davant l’atac i la maniobra dels nacionals, que havien acon-
seguit assaltar la serra de Cavalls, un grup de cinc corresponsals estrangers 
es desplaçava a la zona del front i després tornava ràpidament a la banda 
esquerra del riu. Eren Ernest Hemingway (NANA), Henry Buckley (The Daily 
Telegraph), Herbert L. Matthews (The New York Times), Vincent Sheean (The 
New York Herald) i el fotògraf Robert Capa. Els acompanyava el coronel Hans 
Khale, que fins a la retirada dels internacionals a finals de setembre de 1938 
havia estat el cap de la 45a Divisió. El cap del V Cos d’Exèrcit, Enrique Líster, 
els va rebre i els va atendre molt bé, malgrat ser moments molt difícils, i es 
van fer diverses fotografies entre ells. A la tornada van haver de creuar el 
riu en barca, i el corrent els va arrossegar i van estar a punt de naufragar. La 
força de Hemingway als rems i l’habilitat de Buckley al timó són el que els 
va salvar. 

El grup de corresponsals va tornar aquella mateixa nit a Barcelona i van 
transmetre les seves cròniques. The New York Times titularia així la de Matt-
hews: «Loyalist retain Strong Ebro Hold» [Els lleials mantenen un fort con-
trol de l’Ebre]. Més enllà de vivència personal, de l’anècdota del perill que 
van viure els mateixos corresponsals al riu, el que escriu Matthews gairebé no 
té res a veure amb la realitat. Només uns dies més tard la batalla acabava amb 
derrota dels «lleials». Això no treu que Matthews fos un gran periodista i The 
New York Times un gran diari. També, com a detall, aquesta crònica apareixia 
a la pàgina 31 del diari i envoltada de publicitat. Era una mostra de com ha-
via minvat l’interès internacional per la guerra espanyola. 

XIV. La mort de Jim Larder

Un periodista que adquiriria fama seria James (Jim) Larder. En realitat, 
la va adquirir com a brigadista i per la seva mort. Havia arribat a Espanya 
uns mesos abans de la batalla de l’Ebre com a corresponsal de guerra per a 
la revista danesa Politiken, l’agència de notícies News Services i el diari New 
York Herald Tribune. Entusiasta de la causa republicana, veient que els cor-
responsals enviaven les seves cròniques des de llocs molt llunyans del front, 
ell va decidir que havia de participar en la lluita no des de la rereguarda 
sinó en primera línia. A més, sumava una frustració perquè com a corres-
ponsal inexpert no tenia èxit al seu diari, el qual prioritzava les cròniques 
de Sheean. 

Larder es va fer brigadista. Ja el 28 de juliol, tres dies després de l’inici 
de la batalla de l’Ebre, va resultar ferit. Un cop recuperat tornaria al front, i 
el 22 de setembre en una descoberta nocturna va morir. Era el darrer briga-
dista nord-americà mort en terra espanyola, perquè el dia abans el Govern 
de Negrín decidia la retirada dels membres de les Brigades Internacionals. 
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Larder va ser un dels que van venir per ser corresponsal i van canviar el 
llapis pel fusell. 

XV. Churchill es refereix a la batalla

Alguns diaris, els més importants i prestigiosos als països democràtics, 
com The Times o The New York Times, acostumaven a tenir corresponsals a les 
dues bandes de les trinxeres i publicaven cròniques de tots dos, fet que no 
solament permetia veure les discrepàncies entre el que narraven els corres-
ponsals, sinó que a vegades es generava hostilitat entre ells, identificat cadas-
cun amb el bàndol on era.

Un detall remarcable és que Winston Churchill va publicar el setembre 
de 1938 un article a The Times en el qual analitzava l’eficàcia de l’aviació al 
camp de batalla segons el que estava succeint a l’Ebre, on el bàndol nacio-
nal utilitzava de manera exhaustiva la força aèria contra les tropes terres-
tres enemigues. Aquell líder britànic, que aleshores no era primer ministre, 
pressionava de cara a un rearmament del seu país per afrontar el perill que 
representava Alemanya. Per això exigia disposar d’una forta aviació. Això 
sí, deia que els atacs aeris estaven resultant poc eficaços a l’Ebre perquè els 
avions havien de llançar les bombes des de molta altura. Molts altres mitjans 
van reproduir i comentar l’article, i es va generar polèmica. Des del bàndol 
republicà espanyol van respondre a Churchill que la causa de la poca eficàcia 
dels bombardeigs no era la que ell deia, sinó la fermesa amb la qual els sol-
dats republicans aguantaven, malgrat els reiterats atacs aeris.

XVI. Altres mitjans

Va aparèixer informació en molts mitjans. A la Gran Bretanya, a més de 
la BBC i The Times, diaris com News Cronicle, Daily Herald, Daily Mail, Daily Ex-
press, Evening Standard, Star, The Manchester Guardian, Listener (relacionat amb 
la BBC), Fortnightly Review o Facts and Photografs van dedicar molts espais a la 
guerra d’Espanya i, en concret, a la batalla de l’Ebre.

La premsa francesa és, després de la italiana, la que publica més infor-
mació sobre la guerra espanyola. En diaris com Paris-Soir, L’Oeuvre, La Répu-
blique, L’Ordre, L’Humanité, Le People, La Populaire, Excelsior o Le Temps era tema 
habitual. En contrast amb l’amplitud de la informació publicada, però, pocs 
diaris francesos van enviar corresponsals a Espanya, i gran part del que publi-
caven era de l’agència Havas.

Un capítol a part és el de la premsa d’Itàlia, Alemanya i la URSS, països 
totalitaris. Als dos primers tota la premsa és favorable sense esquerdes a Fran-
co, i a la inversa a la Unió Soviètica. L’aspecte diferencial és que tant a Itàlia 
com a l’URSS es dedica molta informació al conflicte espanyol, mentre que 
a la premsa alemanya és bastant marginal.
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XVII. La figura de Barzini 

Els corresponsals italians van donar, des del bàndol nacional, molta in-
formació sobre la batalla de l’Ebre. La que a Espanya es coneix com a batalla 
de l’Ebre era per als italians la segona batalla de l’Ebre, perquè en les seves 
informacions de premsa i els seus noticiaris cinematogràfics la primera ba-
talla de l’Ebre era la aquí anomenada ofensiva d’Aragó, llançada a la conca 
de l’Ebre i en direcció al Mediterrani el març-abril de 1938 per les tropes 
nacionals, entre elles del Corpo Truppe Volontarie (CTV).

Itàlia, almenys el seu Govern, considerava la guerra d’Espanya gairebé 
com a pròpia. La implicació era molt gran, fet que la premsa reflecteix. Els 
corresponsals italians desplaçats a Espanya cobrien de manera molt especial 
la informació del CTV, però també les del conjunt de la guerra.

Luigi Barzini va ser sens dubte un dels periodistes més importants i bri-
llants que van cobrir la informació de la Guerra Civil espanyola. No només 
entre els italians, sinó de tots. Era un gran coneixedor de la informació mili-
tar, perquè aquesta era la setena guerra de la qual informava. Havia cobert la 
dels bòxers (Xina, 1898-1901), la russojaponesa (1904-1905), la italoturca a 
Líbia (1912), la lliurada als Balcans entre Bulgària i Turquia (1913), la Guer-
ra Civil mexicana (1914) i la Gran Guerra (1914-1918). 

Quan es parlava d’ell en el periodisme italià l’anomenaven molt sovint 
«il grande Barzini», per ser un referent dels corresponsals fins i tot a escala 
mundial. Malgrat això, és molt desconegut perquè va col·laborar amb el fei-
xisme, la qual cosa li va comportar l’ostracisme després de la Segona Guerra 
Mundial; va ser jutjat i va morir el 1947. Treballava en aquest període de la 
Guerra Civil espanyola per a Il Popolo d’Italia, òrgan del partit feixista. 

Quan va arribar a Espanya tenia 64 anys, una edat molt avançava per l’es-
perança de vida de l’època. Era un vell i, per això mateix, es va convertir en 
el degà dels periodistes estrangers que informaven des del bàndol franquista. 
Les seves cròniques demostren el grau de coneixement que tenia de l’art 
de la guerra. Parla des del primer moment de la dificultat que després de 
creuar l’Ebre tindran els republicans per rebre subministraments i reforços 
en haver de lluitar amb un riu al darrere, cosa que es comprovaria més tard. 
Heus ací uns paràgrafs de la seva primera crònica sobre la batalla de l’Ebre, 
enviada el dia 26 de juliol:

L’enemic ha creuat l’Ebre amb sis o set divisions a la zona d’Amposta, a 
prop de la desembocadura, igual que a Mequinensa a la confluència del Segre 
amb l’Ebre, i va iniciar ahir a l’alba un intent d’ofensiva a gran escala, intent que 
podrà concloure, si els indicis no fallen, en una catàstrofe roja.

Diguem d’immediat que aquesta iniciativa roja estava prevista. I es desen-
volupa com s’esperava. No hem de deixar-nos impressionar per l’aparent èxit 
inicial dels rojos, de la relativa profunditat de la seva penetració en la primera 
fase de l’operació. Combatre amb un riu a l’esquena, depenent de la precària 
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existència de fràgils punts pel reaprovisionament i la retirada, és una empresa 
terriblement arriscada, i com més grans siguin les masses que hagin passat el riu, 
més gran és el perill al qual estan exposats.

Va escriure aquesta crònica quan encara era a la zona del front de Terol-
València, cobrint l’ofensiva franquista contra la capital valenciana. A més dels 
seus propis coneixements, estava en relació directa amb els comandaments 
italians del CTV, que li donaven informació.

Barzini coneix molt bé la importància dels observatoris d’artilleria, apor-
ta dades tècniques com el temps que poden necessitar els republicans per 
traslladar les forces d’una divisió des d’una banda a l’altra de l’Ebre, la relle-
vància de l’acció aèria dels nacionals, que impedeix que puguin creuar el riu 
tancs i artilleria enemiga, etc. Serà el que primer capta que és una batalla de 
desgast en la qual posseir més o menys territori no té tanta importància, per-
què el decisiu és esgotar i destruir l’enemic. També com a exemple, segueix 
un paràgraf de la crònica que publica el 10 de setembre:

La batalla és necessàriament lenta. La seva fase més dura encara no ha ar-
ribat. La importància del resultat final es veu encara molt lluny. Dependrà de la 
resistència i la continuïtat de l’ofensiva. Les modificacions de línia, dia per dia, 
es veuen mínimes al mapa, però no s’ha d’oblidar que aquesta és una batalla de 
desgast. L’esgotament de l’enemic és l’objectiu d’aquesta lluita acarnissada i tan 
sovint immòbil.

A més de les cròniques del diari, Barzini remetia cartes a alts càrrecs itali-
ans en les quals explicava de manera confidencial dades de fons o expressava 
crítiques als del bàndol franquista. Les seves informacions arribaven sovint 
fins al mateix Mussolini. 

No va ser fins al final de la batalla de l’Ebre, sinó que va retornar a Itàlia 
i poc després va marxar a Líbia.

XVIII. Altres periodistes italians

Mario Massai, periodista especialista en temes d’aviació, era el corres-
ponsal de Corriere della Sera. Quan envia la primera crònica sobre la batalla de 
l’Ebre, la data encara «des de la carretera Terol-Sagunt», ja que anava amb 
les tropes italianes que atacaven en direcció a València. La informació que té 
és la del bàndol nacional, més la que li poden donar els comandaments ita-
lians del CTV. Diu que els republicans han creuat l’Ebre i que han executat 
l’operació «en el primer moment amb una regularitat que demostra quanta 
ajuda tècnica i doctrinària ha rebut el comandament marxista dels oficials 
francesos i russos».

Explica que els nacionals estant aturant l’enemic i destaca el protagonis-
me i l’eficàcia de l’aviació legionària italiana, de la qual diu que «és prodigi 
d’energia i de potència» i que, destruint els ponts que construeix l’enemic, 
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«ha impedit que pugui traslladar tancs i canons al marge dret del riu». Tam-
bé assenyala que els rojos han pogut passar en una nit tot un cos d’exèrcit, 
«però la infanteria enemiga sola no està en condicions de penetrar a fons 
sense artilleria».

En acabar la batalla, Massai escriu:

L’aviació de caça ha viscut aquesta particular batalla en el seu estil més 
brillant. A l’Ebre la caça soviètica ha perdut almenys el cinquanta per cent dels 
seus avions i una part alíquota similar dels seus pilots. Els aviadors de caça rojos 
no arriben a vells. Cada cop que s’ha capturat algun aviador enemic que s’ha 
llançat en paracaigudes en territori nacional s’ha comprovat que ni un portava 
més de dos mesos de servei al front. La bravura fenomenal i el valor dels legio-
naris i dels homes de Kindelan han semidestruït en poc temps l’organisme roig.

Entre els periodistes italians a l’Ebre van destacar també Guido Piovene 
(Corriere della Sera) i Riccardo Forte (La Stampa). 

De la batalla de l’Ebre, els corresponsals italians expliquen preferent-
ment les accions de les seves pròpies forces, en particular de l’aviació, perquè 
no hi participava infanteria italiana, però sí artilleria i tancs.

També al bàndol nacional informa sobre l’Ebre, però a distància, des 
de Burgos, Harold Kim Russell Philby, que anys més tard, durant la Guerra 
Freda, seria un espia a escala planetària. Escrivia per a The Times, però no era 
l’únic corresponsal d’aquest mitjà i no signava, per la qual cosa no se sap si 
són seves algunes de les cròniques.

XIX. Premsa espanyola

1. La ràdio dels dos bàndols

«Nueve pueblos liberados para siempre del fascismo», clamaven les emis-
sores de ràdio republicanes els primers dies de l’operació. A vegades dona-
ven els noms de les poblacions: Ascó, Corbera, Riba-roja, Flix, la Fatarella, 
Benissanet, Miravet, Pinell de Brai i Móra d’Ebre.

El pas de l’Ebre es va convertir en un dels grans motius propagandístics 
de la República i va contribuir per uns dies a la recuperació de la moral de 
victòria. Els comunicats de guerra que llegia primer el portaveu oficial, i des-
prés repetien altres, posava en evidència la victòria aconseguida. Però els co-
mentaristes anaven més enllà i hi afegien entusiasme. Ràdios i diaris repetien 
el ressò produït a la premsa estrangera, que presentava el pas de l’Ebre com 
una maniobra genial que havia sorprès els experts de tot el món per la seva 
magnitud i precisió, i per la capacitat organitzativa dels comandaments de 
l’Exèrcit Popular. Des de les ràdios republicanes es volia posar en evidència 
que el seu exèrcit no estava acabat ni limitava la seva vocació a una postura 
defensiva, sinó, ben al contrari, havia incrementat la força assolint una gran 
capacitat operativa, fins i tot per passar a l’ofensiva, i en gran escala.
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Contràriament a allò que fa la ràdio republicana, la del bàndol nacional 
dona en els primers moments menys importància al pas de l’Ebre per l’ene-
mic. Quasi es limita a destacar la derrota republicana a la zona d’Amposta i a 
penes esmenta la resta de l’operació. 

Mentre que en el bàndol republicà hi ha tendències diverses entre les 
emissores, la qual cosa dona certa varietat a la informació, la del camp nacio-
nal és unitària. Tota la informació ve canalitzada a través de Radio Nacional 
de España, que emet des de Salamanca. Tres seran les estrelles de la informa-
ció a Radio Nacional: El Tebib Arrumi (Víctor Ruiz Albéniz), Spectator (Al-
berto Martín Fernández) i Justo Sevillano (Manuel Sánchez del Arco). Com 
és lògic, entre el 25 de juliol i mitjans de novembre de 1938 el tema central 
és la batalla de l’Ebre.

Les cròniques de Ràdio Nacional tenen una importància suplementària 
que va més enllà dels oients d’aquesta emissora. D’una banda, perquè les 
altres emissores connecten amb ella i, de l’altra, perquè quasi tots els diaris 
de la zona nacional reprodueixen aquelles cròniques, fins al punt que, junta-
ment amb els comunicats de guerra, són la base informativa de la major part 
de la premsa franquista. Les gravacions de Radio Nacional no es van conser-
var, però en haver-se publicat als diaris es coneix el contingut de la majoria 
d’aquelles cròniques.

2. Les primeres jornades de la batalla a la premsa republicana

2.1. La Vanguardia
La Vanguardia és en aquell moment el diari de Negrín i, en conseqüèn-

cia, el mitjà escrit que de forma més directa transmet el pensament del pre-
sident del Govern republicà i serveix els seus objectius.

El 26 de juliol el gran titular de portada diu: «Avance victorioso a través 
del Ebro, que fue pasado ayer entre Mequinenza y Amposta». A més de lloar 
l’operació i de publicar el comunicat de guerra republicà, l’editorial, titulat 
«El mensaje del Ebro», comença amb la significativa frase de «No todos los 
días de la guerra han de aportar sinsabores», intentant introduir el lector en 
un marc d’alegria i esperança.

L’editorial de l’endemà, dia 27, encara és més contundent: 

El panorama de la guerra ha cambiado sustancialmente desde aquellos tris-
tes días en que su fulminante ofensiva del Este permitió al enemigo avanzar 
hasta el Mediterráneo y dividir en dos la España republicana. Dice el proverbio 
catalán que «hom no pot dir blat mentre no sigui al sac i encara ben lligat». Han 
pasado los meses: si el avance lentísimo hacia Castellón y Sagunto le ha costado 
al enemigo un número abrumador de bajas; el Ejército Popular ha mejorado sus 
posiciones en el sector de Tremp y pasa el Ebro entre Mequinenza y Amposta; la 
victoria decisiva, que los facciosos y sus aliados daban por descontada, se ha ido 
alejando hasta perderse en lontananza.
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L’editorial del 4 d’agost està redactat en un to de repte:

¿Qué se han hecho de aquellas ilusiones abrileñas? ¿Qué de aquellas profe-
cías de Franco, Aranda, Varela, Valiño y consortes? ¿Qué de aquellos discursos 
de Queipo, Fernández Cuesta y Serrano Súñer? ¿Qué de aquellos optimismos 
orgullosos del ex Duque de Alba y del ex Marqués de Magaz? ¿Qué de aquellos 
informes de Berti, Bergonzolli, Arnaldi i Piazzini al duce?

2.2. Altres mitjans
Tota la premsa republicana mostra eufòria els primers dies de l’operació 

i fa lloances desbordants de la magnífica operació de pas del riu. Un real o 
suposat militar francès que signa com a coronel Mudel publica un article al 
diari comunista Treball en el qual diu que el pas de l’Ebre «és l’operació més 
precisa i millor desenvolupada des de març de 1918».

L’ABC de Madrid sol ser mesurat en els seus continguts i encara més 
en els caràcters tipogràfics. Relaciona sobretot els combats de l’Ebre amb la 
situació política i les relacions internacionals. En aquest sentit, és d’interès 
el que publica el 4 d’agost en relació al pla britànic de retirada de voluntaris 
i el material de guerra que reben els franquistes. Diu que aquest enviament 
de material és un intervencionisme més potent que les mateixes tropes es-
trangeres que combaten al costat de Franco i que s’ha posat en evidència 
l’Ebre:

El Ejército de la República –español cien por ciento, quede bien entendido 
esto– a un lado. Al otro la aviación germano-italiana. Este es el cuadro real de la 
primera fase de nuestra ofensiva del Ebro. ¿Impresionante? Sí. No para nuestros 
soldados, desde luego, que han sabido batirse con el instrumento masivamente 
utilizado por los invasores y a pesar de él, para toda conciencia honrada que 
tome posiciones ante lo que en España ocurre.

Tots dos bàndols s’atribuïen ser els «veritables espanyols», mentre que els 
de l’altre costat eren «invasors» o estaven «al servei de potències estrangeres».

Els diaris de partit són encara més abrandats. Alguns, com el comunista 
Treball, van més enllà. El dia 30 de juliol no només parla de l’Ebre, sinó que 
aprofita per exigir unitat i tira amb bala contra altres de la rereguarda, en 
particular els trotsquistes:

Mentre els combatents, amb el fusell a la mà, lluiten contra els invasors, 
nosaltres tenim l’obligació de lluitar implacablement contra els seus aliats, con-
tra els enemics encoberts que, amb procediments diversos, s’afanyen per alentir 
el nostre ritme de treball, per desmillorar la nostra producció, per escardar la 
nostra disciplina, per trencar la nostra unitat. En honor del nostre Exèrcit Po-
pular, en honor d’aquests herois que han passat l’Ebre, estretim les nostres files 
antifeixistes reforçant la unitat que ens ha de portar a la victòria. 
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3. Les primeres jornades de la batalla a la premsa nacional
Els dos primers dies de la batalla de l’Ebre, la premsa nacional dona 

més prioritat a les operacions que s’estan desenvolupant a Extremadura, on 
les forces franquistes estaven conquerint la que s’anomenava bolsa de la Se-
rena (comarca de la Serena, a Badajoz) i van ocupar uns 3.000 quilòmetres 
quadrats. El diari dels nacionals que dedica més espai a l’Ebre, tant aquests 
primers dies com la resta del temps, és el Heraldo de Aragón, sens dubte per la 
major proximitat. 

Es posa l’èmfasi en el que ha estat un èxit dels nacionals: el rebuig a 
l’atac enemic a la zona d’Amposta. Certament, els nacionals van aturar ben 
aviat els internacionals que van creuar l’Ebre a les proximitats d’Amposta, i 
els van causar centenars de baixes, però era una operació secundària, diver-
siva. La propaganda franquista la va presentar com a atac principal dient que 
els rojos havien sofert una gran derrota.

Pocs dies més tard havia canviat la perspectiva. La major part de la prem-
sa nacional, que és menys variada que la republicana, reprodueix les cròni-
ques de Radio Nacional de España amb titulars com «Los aviones nacionales 
se han cuidado de hacer astillas los pontones levantados sobre el Ebro». El 
dia 29 de juliol alguns diaris ja diuen frases com «los rojos han empezado a 
darse cuenta de lo incómodo de su postura a la orilla del Ebro». 

XX. Un gran canvi: «Resistir!»

Un parell de setmanes després del començament de la batalla, la premsa 
republicana fa un canvi. Fins aleshores cridava «A l’atac!», amb relleu tipo-
gràfic destacat. Ara ja només parla de «Resistir».

Les forces republicanes havien passat a la defensiva. Després de l’èxit del 
pas del riu i uns dies d’avanços, van quedar aturades, i es va passar la inicia-
tiva als nacionals, els quals en un indret i un altre de tot el front llançarien 
diverses operacions ofensives per expulsar l’enemic.

Passats els primers dies, durant quasi tres mesos, la informació esdevé 
més rutinària, per fer el canvi en els darrers dies dels combats. Un dels aspec-
tes que destaquen els comunicats de guerra, i amb ells la premsa, és l’elevat 
nombre d’avions enemics abatuts. L’exageració era notòria. Les xifres dona-
des per uns i altres eren molt inflades, però més les dels republicans.

Un gran canvi informatiu relacionat amb la batalla es produiria al llarg 
de gairebé tot el mes de setembre i va estar molt més lligat a la política in-
ternacional que als combats per ocupar o recuperar unes cotes. La crisi a 
Centreeuropa amb perill de desfermar un conflicte general interessa de ma-
nera especial al president Juan Negrín. Intenta la prolongació de la guerra 
espanyola precisament perquè quedi incorporada a aquella guerra que creu 
que esclatarà a Europa. El dia 21 de setembre, Negrín dona un cop diplomà-
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tic i anuncia a Ginebra, davant l’Assemblea de la Societat de Nacions, que 
retirarà tots els estrangers que hi ha a l’exèrcit republicà. Espera que, amb la 
marxa dels internacionals, les potències europees obliguin tots els estrangers 
que hi ha al bàndol franquista a sortir també. No ho aconseguiria, sinó que 
després de diverses gestions i tensions van marxar 10.000 soldats italians d’in-
fanteria, però en van quedar molts més i, sobretot, l’aviació. 

El 29 de setembre tindria lloc la Cimera de Munich. Es reuneixen Hitler, 
Mussolini, Chamberlain i Daladier, líders d’Alemanya, Itàlia, Gran Bretanya i 
França, respectivament. A la matinada del 30 de setembre es signava l’acord: 
el territori dels Sudets passaria a Alemanya i es desmembrava Txecoslovà-
quia. Chamberlain arribaria a Londres l’endemà exhibint un paper amb la 
signatura de Hitler, que pensava que significava «pau per a molts anys». El 
van rebre com un heroi. També Daladier va ser molt ben acollit a París. Però 
abans d’un any començaria la Segona Guerra Mundial. L’insaciable Hitler 
obria un nou conflicte tan bon punt acabava l’anterior.

A Munich no es va parlar de la batalla de l’Ebre ni de la guerra espa-
nyola, però aquesta quedava absolutament marcada. Era la fi, amb la segura 
derrota republicana.

XXI. Els corresponsals espanyols

De la mateixa manera que els corresponsals estrangers no van ser al front 
de l’Ebre, també cal dir que en tot el període de lluita tampoc els periodistes 
catalans o espanyols van ser gaire a prop del front. Molts ni s’hi van acostar. 
De La Vanguardia, un enviat especial en diverses ocasions va ser Isidro Corbi-
nos. Alguns periodistes de diversos mitjans que van escriure des del bàndol 
republicà foren Joan Cid Mulet, Josep Sol, Carles Rodríguez, Miquel Mora 
(Treball), J. Ripoll Miquel, Josep Sapes Esmendia, J. Ferran i Soler, Joaquim 
Miralles, etc. També n’hi va haver alguns que estaven mobilitzats com a sol-
dats que van enviar notícies o articles en ocasions, entre ells alguns catalans 
com Francesc Albiol, Francesc Esteve o Andreu Ramon.

Entre els corresponsals més destacats dels nacionals hi havia Luis de Tor-
res i Juan Deportista (ABC de Sevilla) i Fernando Ors i Eduardo Fuembuena 
(Heraldo de Aragón). Juan Deportista era la mateixa persona que Spectator 
(de Radio Nacional), però signava amb aquell pseudònim per a l’ABC.

XXII. La premsa al final de la batalla

Els combats, amb durs enfrontaments frontals, es van perllongar al llarg 
de tres mesos, però la batalla va fer un gir fonamental a partir del 30 d’octu-
bre, quan l’exèrcit de Franco va llançar l’ofensiva a la serra de Cavalls, que 
era clau en l’estructura defensiva dels governamentals. Simultàniament, els 
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franquistes van atacar a Pàndols i a altres sectors del front amb la finalitat de 
fixar els republicans al terreny i evitar que poguessin acudir a ajudar els de 
Cavalls, on es realitzava l’acció principal. Aquesta operació ja no era un atac 
frontal com havien estat les anteriors, sinó que anava dirigida a l’embolica-
ment i a posar fora de combat una gran part del V Cos d’Exèrcit governa-
mental, el comandat per Enrique Líster. 

Els dies que van entre el 30 d’octubre i el 16 de novembre, jornada final 
de la batalla, la premsa republicana va anar «tirant pilotes fora» i minimit-
zant el que estava passant. Parla més de política internacional o de l’ofensiva 
que en aquells dies van llançar els republicans al Baix Segre presentant-la 
com un gran èxit quan, un cop passat l’impuls inicial, es va convertir en un 
desengany per als governamentals. Així fins al 16 de novembre, que hauran 
de publicar el balanç que el Govern de Negrín fa de la batalla.

Van ser dos comunicats oficials de guerra, un primer més normal, que 
s’acompanyaria d’una llarguíssima nota addicional. És la informació oficial 
més extensa de la guerra. Negrín i el Govern de Barcelona necessitaven no 
solament justificar la derrota, sinó presentar els fets de l’Ebre com un èxit, 
segons s’havia programat.

El comunicat diu:

Obedeciendo al plan premeditado del Alto Mando republicano, amplia-
mente logrados los resultados pretendidos por la táctica de desgaste aplicada 
desde el 25 de julio, las tropas españolas, mediante voluntaria y metódica ma-
niobra de retirada, han repasado el Ebro durante la noche última, reintegrán-
dose a sus antiguas posiciones de la margen izquierda del Ebro. La operación 
se desarrolló en perfecto orden, sin que un solo soldado ni un solo fusil haya 
quedado en poder del enemigo.

La nota complementària va donant les baixes causades a l’enemic, entre 
moltes altres explicacions. Era tot molt lluny de la realitat, com el que se-
gueix a continuació. 

El dia 18, La Publicitat publica el que en diu crònica, però que és un 
editorial titulat «Balanç d’una gesta», on reprodueix una informació del 
National-Zeitung de Basilea, un diari que s’havia distingit per donar suport 
sempre als republicans, on es diu: «El pas de l’Ebre no ha causat el més petit 
trencament en el camp republicà. Al contrari, se sap ara tot el valor de l’exèr-
cit, que ha sabut demostrar els grans progressos tècnics en defensar una zona 
difícil durant quatre mesos».

Tots mentien, perquè tothom sabia per on anaven els trets. 

XXIII. Èxit vist des de la premsa nacional

Al contrari dels republicans, la premsa d’aquests dies dels nacionals aire-
ja l’èxit de l’ofensiva i del resultat final. El titular de l’Heraldo de Aragón de l’1 
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de novembre és: «Nuestras tropas rompieron la línea fortificada del enemigo 
en la sierra de Caballs, posiciones las más importantes de la bolsa del Ebro», 
amb el subtítol «El asalto a las crestas fue magnífico, y los atrincheramientos 
fueron ocupados en lucha de arma blanca». 

Els aplaudiments habituals al caudillo Franco creixen encara més. 
La crònica que a les 12 de la nit de l’1 de novembre el redactor Luis Tor-

res transmet a l’ABC de Sevilla, el diari la titulava així: «El vértice de los caba-
llos, ganado en pura guerra, es un camino para la única paz posible». Torres 
es desfà en lloances a Franco i sentencia que no hi pot haver més mediació 
per acabar la guerra que la victòria dels nacionals. En relació amb l’ofensiva 
de les darreres hores, diu:

Los soldados nacionales se colocaron en posiciones ventajosísimas domi-
nando el campo atrincherado que el enemigo ha establecido, defendiendo sus 
líneas de comunicación. No hemos de quitar importancia a la victoria de nues-
tros soldados señalando la presencia de un enemigo flojo. Hemos batido a unas 
fuerzas bien pertrechadas, fanatizadas por los comisarios políticos y acaso en-
greídas. El escarmiento ha sido terrible.

Dispuso el Caudillo la operación y todas las fases se cubrieron matemá- 
ticamente.

En els dies següents, durant tota la primera quinzena de novembre, la 
premsa del bàndol nacional va donant dades sobre l’«alliberament» d’alguna 
població, assenyala que les passarel·les i els ponts enemics estan ja a l’abast 
del foc de fusell dels nacionals, dona xifres de presoners capturats, ironitza 
que les fàbriques d’avions no donaran abast per fabricar-ne tants de nous 
com aparells rojos estan sent abatuts a l’Ebre, esmenta quantitats enormes 
de material capturat... 

Fins i tot es fa alguna crida a la gent del territori republicà indicant que 
ha arribat el moment de sollevar-se, donant a entendre que falta poc per la 
victòria total. A la crònica de l’11 de novembre, El Tebib Arrumi, a Radio 
Nacional –i reproduït també per la premsa–, diu que els rojos han hagut de 
recórrer a instruments de terror per evitar que els ciutadans es sollevin, farts 
de tant de patiment. Segueix:

¿Hasta cuándo podrá durar esta tragedia? ¿Hasta cuándo va a durar la man-
sedumbre de unos desdichados? Franco es generoso aunque justiciero. Por muy 
severa que sea su justicia nunca alcanzará el grado de derramamiento de sangre 
que se registra en cualquiera de estas batallas absurdas que les hacen librar a los 
pobres milicianos.

Tened un momento de conciencia y virilidad. Alzaos españoles de la zona 
roja, contra vuestros verdugos que nunca se saciarán de vuestra sangre y se ríen 
de vuestros dolores. Cada minuto que retrasáis vuestro gesto de liberación más 
y más se quedan en tierra los cadáveres de vuestros hijos, de vuestros padres y 
hermanos.
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Ya no hay más voz de salvación que la que Franco os ofrece, generoso y 
justiciero. Ya no os hablan vuestros tiranos de venganzas, de desquites y revan-
chas. Os dicen: «Resistid». Pero no os dicen hasta cuándo. Media docena de 
muchachos no es posible que puedan más que todo un pueblo. Si ellos quieren 
convertir España en un cementerio, impedidlo vosotros.

Franco no piensa en eso. Franco juzgará a todos pero con generosidad, y 
al engañado, al arrepentido y al dispuesto a adjurar de sus errores le ofrece la 
paz, el pan y la justicia. Solo se promete implacable contra los miserables que 
tanto dolor y ruina han traído a España para servir al interés de Rusia, la mil 
veces maldita.

En la crònica del 16 de novembre, darrer dia de la batalla, El Tebib Ar-
rumi comença així: 

¡Victoria! ¡Victoria! Nuestros optimismos de días pasados no han resultado 
fallidos. Hoy, españoles de la España de Franco, han repasado el Ebro, rumbo 
de Barcelona, los últimos milicianos que quedaban en la orilla occidental. Se 
acabó, con éxito rotundo, definitivo, esperado, la gran batalla del Ebro. Toda la 
patraña marxista del resurgimiento de su poderío militar ha venido estrepito-
samente al suelo.

El dia 18 de novembre, el titular global de portada de Faro de Vigo diu: 
«La trágica aventura roja del Ebro, liquidada». L’editorial es titula «El Cau-
dillo inspirador y artífice de esta gran victoria nacional». Després de lloar el 
geni de Franco i referir-se a les responsabilitats dels del bàndol contrari per 
haver portat milers de joves a la mort, sentencia:

La tremenda derrota que los rojos han sufrido en la orilla occidental del 
Ebro significa su mayor desgaste de toda la guerra. Puede afirmarse que en este 
batán han quedado fuera de combate los mejores efectivos de las mesnadas 
marxistas […]. Bien se evidencia en la trágica conmoción que la derrota final 
del Ebro provocó en Barcelona, Madrid, Valencia y otras poblaciones de la zona 
marxista, en la que todo es pánico, duelo y desconcierto entre los dirigentes po-
líticos. Saben que con la insensata aventura del Ebro se habían jugado la última 
carta, y que la han perdido. 

La crònica de Spectator a Ràdio Nacional el dia 19 és reproduïda als 
diaris amb titulars com «El Valle del Ebro ha vuelto al regazo de la Madre 
Patria». 

Havia acabat la batalla. En els dies següents les tropes de Franco es pre-
paraven per llançar la seva ofensiva sobre el conjunt de Catalunya. El 23 de 
desembre s’iniciava la gran operació. El dia 26 de gener entraven a Barce-
lona, i dues setmanes més tard controlaven fins a la frontera francesa. La 
resistència a Catalunya va ser escassa. Catalunya s’havia dessagnat a l’Ebre. 
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Més enllà de Hemingway. Corresponsals  
de guerra a Tortosa i l’Ebre

  Sr. Roc Salvadó Poy 
Centre Associat de la UNED a Tortosa

Durant la primera quinzena d’abril de 1938, el nom de Tortosa aparei-
xia cada dia a la premsa internacional, especialment a la francesa. La guerra 
terrestre va arribar a les Terres de l’Ebre la primavera de 1938; abans havia 
arribat la guerra aèria en forma de bombardejos. Amb la presència de les 
forces en lluita arribaren els corresponsals de guerra.

Més enllà de Hemingway i de la notorietat de les seues cròniques, la 
ciutat era visitada per tota una plètora de periodistes estrangers que, com a 
corresponsals dels principals rotatius i agències de notícies, venien a infor-
mar de la batalla que llavors es lliurava a les nostres terres i en la qual Tor-
tosa es trobava en l’ull de l’huracà. Tots van deixar testimoni, més o menys 
detallat, del que van veure aquí i de la malaurada situació de la ciutat i de la 
gent d’estes comarques, que patien enmig de la brega; cadascun des de la 
seua particular òptica política o d’acord amb la del diari que l’enviava. No es 
parla aquí, per tant, dels periodistes hispànics, ni dels 115 dies de la batalla 
de l’Ebre.

Dins del conjunt, cal destacar els periodistes francesos, que van informar 
profusament de la lluita des dels dos camps contendents –encara que no van 
ser els únics–, i alguns, els que seguien les forces de Franco, arribaren a rela-
tar el final de guerra a Tortosa. 

I. La difícil veritat

Per tòpica que semble no deixa de ser veritable la frase «la primera vícti-
ma de la guerra és la veritat», que va encunyar el senador Hiram Johnson el 
1917. Premsa i veritat fan mala parella, i més si hi ha una guerra pel mig. Ja 
ho diu ben clar Pierre Vilar: «No existe nada más difícil que la utilización de 
la prensa para el historiador».(1)

Els reportatges i les cròniques dels corresponsals, a banda de la seua 
filiació o simpaties polítiques més o menys explícites, passaven diversos fil-
tres abans d’arribar al lector; en tots dos sectors en lluita es donava la cen-

1  Pierre Vilar, «Historia e historiografía de la Guerra Civil española: algunas reflexiones me-
todológicas», a Pierre Broué, Roland Fraser, Pierre Vilar, Metodología histórica de la guerra y 
revolución españolas, Barcelona, Fontamara, 1980, p. 42.
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sura prèvia. A la denominada zona nacional, des dels inicis, es va establir el 
Gabinet de Premsa de la Junta de Defensa de Burgos, després l’Oficina de 
Premsa i Propaganda i més tard la Delegació de Premsa i Propaganda. Al 
seu capdavant, pel que respecta a la premsa estrangera, hi havia Luis Bolín, 
que va seguir els esquemes ja aplicats en la censura durant la Primera Guerra 
Mundial: la informació tan sols es concebia en funció de la propaganda. A 
tal efecte es va crear la figura de l’oficial de propaganda, militar que solia 
fiscalitzar rígidament les informacions. 

La censura republicana era responsabilitat de l’Oficina de Premsa i Pro-
paganda depenent del Ministeri d’Estat. De la seua actuació ens queden dos 
testimonis valuosos, el de l’escriptor Arturo Barea a Madrid i el de Constan-
cia de la Mora a València i Barcelona.(2) La República era molt conscient de la 
importància de donar publicitat a la seua causa i, sense descuidar la censura, 
va facilitar la seua tasca als corresponsals, especialment als dels països demo-
cràtics, amb l’esperança de capgirar la situació desfavorable a què l’abocava 
el Comitè de No Intervenció de Londres.(3)

Però moltes vegades era la mateixa redacció del diari qui modificava 
els continguts de les cròniques, segons els interessos o la línia política de la 
direcció o els propietaris. 

No només van ser els periodistes els que van cobrir els esdeveniments. 
Bastants escriptors i intel·lectuals van actuar com a periodistes i altres van 
personar-se en els escenaris de la lluita –visitar el front, o millor, la rereguar-
da, va convertir-se en una espècie de turisme de guerra–. Tots van publicar 
les seues visions i testimonis.

No cal ni dir que també alguns espies s’emparaven en la seua suposada 
condició de corresponsals de guerra per a dur a terme la seua tasca d’espio-
natge. Seria el cas de Guy Burguess, corresponsal de la BBC, i el de Harold 
Philpy, del The Times, a la zona franquista.

Malgrat els diversos posicionaments i circumstàncies de cadascun dels 
corresponsals, en tots ells transcendeixen dues sensacions principals en la 
imatge que transmeten de les Terres de l’Ebre i Tortosa: l’horror de la guerra 
i la bellesa del paisatge.

II. França i la guerra d’Espanya 

Si va haver-hi un país que va viure intensament la Guerra Civil espanyola 
este va ser França. Les circumstàncies polítiques i socials per les quals, en 
esclatar la nostra guerra, passava el país veí, la van convertir en una «guer-

2  Arturo Barea, La forja de un rebelde. La llama, Barcelona, Plaza & Janés, 1993; Constancia de la 
Mora, Doble esplendor, Barcelona, Crítica, 1977.

3  Una descripció del funcionament de les dues censures a l’article de Paul Gordon, «Corres-
ponsales y censura en la Guerra Civil Española», Aportes, núm. 84, any XXIX, 2014.
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re civile par procuration», com afirma l’historiador francès Pierre-Fréderic 
Charpentier en el títol del seu llibre,(4) que analitza la postura de la intel-
lectualitat francesa enfront de la guerra d’Espanya. Abans, dos historiadors 
més ja havien destacat esta situació; David Wingeate Pike va ser un dels pio-
ners amb la seua obra de 1975 Les français et la guerra d’Espagne, i pocs anys 
després el seguiria José Maria Borràs amb Francia ante la Guerra Civil Españo-
la. Burguesía, interés nacional e interés de clase, aparegut el 1981.(5)

Durant la Guerra Civil Espanyola, França fou potser el país neutral més 
implicat en el que els francesos denominaven la guerre d’Espagne. Per això, 
els principals rotatius gals enviaven corresponsals al camp de batalla i a ca-
dascuna de les zones respectives. La situació al país veí era molt tensa: són 
els temps del Front Popular francès de Léon Blum, enfrontat virulentament 
amb l’extrema dreta francesa, entre la qual destaca l’Action Française de 
Charles Maurras; llavors, ajudar o no la Segona República espanyola es tra-
dueix en una fractura civil entre els partits polítics i l’opinió pública del país. 

Ningú com els francesos viurà amb tanta intensitat la nostra guerra, pot-
ser per això el nombre de voluntaris d’esta nacionalitat a les Brigades In-
ternacionals és el més elevat. També la guerra d’Espanya va ser un autèntic 
camp de batalla per als intel·lectuals francesos, ja fossen periodistes, escrip-
tors o artistes; tots directament o indirectament van participar en la nostra 
guerra civil.

III. La presència de Tortosa a la premsa francesa

La cobertura dels esdeveniments de la guerra d’Espanya és contínua i 
constant a la premsa del país veí i la veiem reflectida no només en els peri-
òdics de la metròpoli, sinó en els de tota la francofonia i les colònies nord-
africanes. Com és lògic, els rotatius parisencs són els capdavanters a l’hora 
d’informar del conflicte espanyol.

Tortosa és el focus d’atenció durant uns vint dies aproximadament (en-
tre el 2 d’abril i el 23 d’abril) fins a la conquesta de la banda dreta del riu i 
els immediats dies posteriors. Llavors, dins de les notícies de la guerra d’Es-
panya, el protagonisme de Tortosa és absolut, la majoria de vegades a les 
portades dels diaris.

Durant esta vintena de dies que es va lliurar la lluita per conquerir Tor-
tosa i tot el marge dret de l’Ebre, el nom de la ciutat solia aparèixer en els 
titulars de la primera pàgina, amb una breu ressenya, per continuar general-
ment a la pàgina tres de la majoria dels rotatius. Al seu costat, anaven essent 
nomenats tots els pobles del Baix Ebre i el Montsià que eren ocupats per 

4  Pierre-Fréderic Charpentier, Les intellectuels françaises et la guerre d’Espagne. Una guerre civile par 
procuration (1936-1939), París, Éditions du Félin, 2019.

5  Vegeu la bibliografia.
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l’avançament de les tropes nacionals. El text, amb molt poques variacions, 
és el mateix en tots els diaris, excepte els que tenien corresponsals a la zona 
–enviats especials, en la terminologia de l’època–, que informaven més o 
menys de primera mà; també, encara que no tant freqüentment, s’hi poden 
trobar fotografies de la ciutat i dels pobles del voltant. 

Els corresponsals presents a la zona de l’Ebre són enviats pels principals 
periòdics; alhora, cal comptar amb els que treballen per a les agències de 
notícies –la més destacada de totes elles seria l’Agència Havas–, dels quals 
no figura el nom. També cal ressenyar els reportatges apareguts a les revistes 
d’informació general, de vegades acompanyats de fotografies.

IV. La visió dels corresponsals

Podem resseguir cronològicament en les diferents informacions i crò-
niques l’evolució de la situació militar i la sort dels pobles i la gent de les 
nostres terres durant aquells dies transcendentals, en què els habitants dels 
pobles i sobretot de Tortosa abandonen en massa les seues localitats mentre 
el front s’apropa i es discerneix la lluita entre les tropes de Franco, que avan-
cen, i les republicanes, que miren de resistir.

Comparativament, ben bé es podria dir que la informació derivada de 
la campanya d’Aragó, l’arribada al mar i el subsegüent trencament en dos 
de la zona republicana, amb la culminació de la presa de la banda dreta de 
l’Ebre i Tortosa, va ser més nodrida que la generada per la mateixa batalla 
de l’Ebre. Hi jugaven molts factors, entre ells la situació internacional i el fet 
que després de la partició semblava que la Segona República tenia la lluita 
perduda. La resistència republicana de Líster i Tagüeña al voltant de Tortosa 
i la frenada de l’avançament italià van rebre una atenció mediàtica notable.

V. L’arribada a Tortosa

En el cantó republicà, els periodistes de la premsa estrangera des de 
Barcelona venen a Tortosa i des d’aquí es desplacen al front. De la banda 
de Franco, solen venir des de Saragossa, i alguns d’ells –els més privilegi-
ats– segueixen de prop l’avançament de les seues tropes. Les visites al front 
es feien en grups dirigits per les respectives delegacions, que controlaven i 
organitzaven els periodistes estrangers. Això no vol dir que, una vegada en 
les proximitats de l’escenari bèl·lic, estos no anassen, si podien i els deixaven, 
més o menys per lliure, sempre en grups de tres o quatre, segons coneixen-
ces i afinitats ideològiques. 

Aquells dies d’abril de 1938, la resistència republicana als encontorns de 
Tortosa concentrava a la ciutat els millors corresponsals de l’època. Entre els 
anglosaxons cal destacar Herbert Matthews, Hemingway, Martha Gellhorn, 
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Sefton Delmer, Henri Buckley, William Forrest i d’altres menys coneguts. 
Hemingway escriurà a Tortosa la famosa crònica del bombardeig de la ciu-
tat.(6) Precisament, Martha Gellhorn, futura esposa de Hemingway, també va 
ser testimoni directe dels bombardejos. Ho explica a Eleanor Roosevelt, en 
carta escrita a Barcelona el 24 d’abril, tot demanant ajuda material per a la 
causa republicana. A la periodista no només l’unia l’amistat amb la dona del 
president, sinó que el mateix Roosevelt seguia les seues cròniques. 

Martha Gellhorn va ser una de les primeres dones corresponsals de guer-
ra de la història del periodisme –va arribar a cobrir set guerres– i feu estada 
a Tortosa quan estes terres patien de ple la Guerra Civil; va viure i explicar el 
mateix que va explicar Hemingway:

Just abans que els feixistes arribessen al mar, jo estava fora de la carretera 
i vaig poder veure durant 50 minuts 12 avions alemanys negres volant en cer-
cles perfectes sense variar la seua posició; volant, bombardejant i disparant les 
metralladores.

Aquell mateix dia vam veure 33 bombarders italians platejats volant en cercles 
sobre les muntanyes, a través del cel clar i ardent, per a bombardejar Tortosa.(7)

S’està referint als mateixos fets que va contemplar Hemingway i que re-
lata en la seua crònica del 15 d’abril.

Ella i l’escriptor s’havien conegut als Estats Units el 1936 i es retroben a 
Espanya, tots dos com a corresponsals, ell d’una gran agència periodística i 
ella per a la revista Collier’s. No l’acompanyava, anaven junts. Tots dos hi van 
anar convençuts que calia defensar la causa de la República (imatge 1).

Una altra periodista que amb tota probabilitat va ser a Tortosa, tal vegada 
amb Gellhorn i Hemingway, fou l’escriptora americana Josephine Herbst, 
almenys així es desprèn dels seus escrits; dins del tercer llibre de la seua 
trilogia Corda daurada va incloure dues breus frases introductòries, a mane-
ra d’encapçalament de capítol, relacionades amb Espanya. Una d’elles diu: 
«Tortosa,  tal vegada amb Gellhorn i Hemingway, fou l’escriptora americana 
Josephine Herbst, almenys així es desprèn dels seus escrits; dins del tercer 
llibre de la seua trilogia Corda daurada va incloure dues breus frases intro-
ductòries, a manera d’encapçalament de capítol, relacionades amb Espanya. 
Una d’elles diu: «Tortosa, carretera de Barcelona. 1938».(8)

6  Peter Wyden, La guerra apasionada. La historia narrativa de la Guerra Civil Española, 1936-1939, 
Barcelona, Martínez Roca, 1983, p. 450.

7  «Just before the Fascist reached the sea, I was out on the road and watched for fifty minutes 
twelve black German planes, flying in perfect circle, not varying their position, flying and 
bombing and diving to machine gun [...] That same day we watched thirty three silver Italian 
bombers flu in wedges over the mountains across the hot clear sky to bomb Tortosa.» Caroli-
ne Moorehead (ed.), Selected Letters of Martha Gellhorn, Nova York, Henry Holt and Company, 
2006, p. 59.

8 «If you take me to Kirkwood, I’ll get to St. Louis all by myself: Tortosa, Barcelona, Road, 
1938.» Josphine Herbst, Rope of Gold. The Starched Blue Sky of Spain and Other Memoirs, Nova 
York, Harcourt, Brace, 1939, p. 407.
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VI. L’evolució de la lluita 

La situació de les Terres Ebre i Tortosa va canviar radicalment a rel de la 
coneguda com a campanya d’Aragó. El dos d’abril l’exèrcit franquista con-
questa Gandesa i, el següent dia, pel Port arriba fins a Paüls i a les proximitats 
de Xerta. Els republicans reaccionaran i frenaran l’avenç enemic, durant 
quinze dies l’allunyaran del riu i Tortosa. Pel cantó del Maestrat continuarà 
l’embranzida dels requetès navarresos de García Valiño, mentre el CTV italià 
es veu frenat a la carretera de Paüls a Xerta i la resistència republicana es fa 
forta a la serra de l’Espina.

El front s’aproxima al mar. El 15 d’abril, amb l’arribada al Mediterrani 
de les forces de Franco, entre Alcanar i Vinaròs, la partició del territori repu-
blicà és un fet. Ara ja és qüestió de temps que l’envestida cap a Tortosa tingue 
èxit. Només tres dies més tard tots els barris del marge dret de la ciutat són 
ocupats pels italians; els ponts han estat volats al darrer moment i el front és 
una doble línia separada pel fossar de l’Ebre (imatge 2).

L’anglès Sefton Delmer, corresponsal del Daily Express, amic de He-
mingway, envia una crònica, datada el 5 d’abril, al diari Paris-Soir, periòdic 
d’orientació de centre esquerra moderat; hi explica la fugida massiva de la 
població civil que vol escapar de la guerra:

A la carretera de Tortosa, als camps i als oliverars, he trobat autèntics pobles 
que, com els xampinyons, havien sorgit per la nit. Estaven formats per carros 
dels pagesos organitzats en formació de campament. Al mig, estaven assegudes 
les dones fent el menjar amb foc de llenya. Els xiquets jugaven com si res passés. 
Les gallines passejant entre les rodes dels carros buscant aliment. Los vedells, les 
cabres, rossegant herba, mentre els homes reparaven els vehicles.

He descobert Tortosa buida, deserta dels seus habitants. Només queden 
alguns soldats perduts pel mig de les runes de la població. Se carreguen cami-
ons amb màquines i estris de les fàbriques locals, uns altres passen pels carrers 
portant canons. A la llunyania se sent el brogit de l’artilleria.(9)

El dia 7 d’abril és Georges Soria, enviat per L’Humanité (òrgan oficial del 
Partit Comunista Francès), qui parla de Tortosa i de l’agut contrast entre la 
naturalesa i la guerra.

Georges Soria és un dels corresponsals més caracteritzats de L’Humanité; 
home d’estricta militància, membre del Partit Comunista Francès, prendrà 
un paper protagonista en la denúncia del POUM a partir dels fets de maig 
del 37, fins i tot escriurà un llibre amb la pretensió de desemmascarar els 
poumistes com a quinta columna dels insurrectes.

Enviat especial, per telèfon. A les boques mateix de l’Ebre, Tortosa i els 
seus jardins eterns, que el clima d’esta latitud preserva dels rigors de l’hivern, el 

9  Paris-Soir, 6/4/1938, núm. 6581, any 18, p. 7. Vegeu l’annex del final amb els textos originals 
en francès.
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seu palmerar ufanós i el seu delta... presenta este migdia un aspecte de pobla-
ció morta. No hi ha una sola casa que s’aguante dreta en esta ciutat de més de 
30.000 ànimes... Tortosa està encara totalment en poder dels governamentals... 
la ciutat ha estat evacuada a causa dels salvatges bombardejos... Tortosa és enca-
ra republicana. Tortosa resisteix.(10)

Al dia següent, 8 d’abril, explica que cap a les dues del migdia, quan 
tornaven cap a Barcelona, cinc hidroavions italians bombardejaven Tortosa.

Qui també recorda aquells dies és Henry Buckley, en el seu llibre Vida y 
muerte de la República española. Catòlic independent, amb un fort sentit social, 
coneixia molt bé Espanya, on havia arribat com a periodista del Daily Chroni-
cle l’any 1929; durant la Guerra Civil era corresponsal del The Daily Telegraph.

Cuando cesó la alarma aérea que nos había retenido en aquel establo cerca 
de Cherta, regresamos a Tortosa, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Hacía 
ya unas semanas que se había convertido en una ciudad fantasma. Después de 
unos bombardeos que mataron a unas cincuenta personas, sus habitantes ha-
bían decidido abandonarla. Los aparatos italianos seguían llegando a diario des-
de sus bases en Mallorca y soltaban sobre ella su cargamento de bombas, pero 
solo molestaban a la guarnición que la custodiaba y a las unidades que cruzaban 
la ciudad y su famoso puente sobre el río Ebro.

Cuando cruzamos ese gran puente de hierro por la mañana para dirigirnos 
hacia Cherta vimos allí a un joven centinela en una garita, con su uniforme re-
cién estrenado relumbrando a la luz del sol. Recuerdo que le comenté a mi co-
lega lo apuesto que parecía con su indumentaria. Cuando regresamos, ya casi de 
noche, los aparatos Caproni se acababan de retirar después de realizar su incur-
sión diaria y allí, junto a la garita del puente, había un amasijo de carne y ropa 
teñida de sangre. Supongo que en algún lugar una madre estaba esperando a 
su hijo sin imaginarse que lo que quedaba de él ya no tenía apariencia humana.

Curiosamente, la estructura del puente no había sufrido daños importantes 
y pudimos cruzarlo con toda tranquilidad. Era un puente de hierro muy sólido 
y se precisaban bombas de doscientos o trescientos kilogramos para derruirlo. 
Los italianos esperaron a sobrepasar Cherta (ya dije antes que no tomaban las 
plazas, sino que simplemente las dejaban atrás) y entonces sí, entonces manda-
ron sus grandes bombarderos que bombardearon el puente en cadena, y aun así 
tardaron varias horas en derrumbarlo. Pero quedaban el viejo puente de piedra 
y el puente del ferrocarril todavía en pie.

A pesar de aquellos bombardeos sobre Tortosa, el tráfico intenso que cru-
zaba la ciudad no se interrumpía. En parte se trataba de transporte militar que 
se desplazaba de Barcelona a Valencia, pero también había muchos camiones 
franceses que venían por las naranjas. En Valencia estaban en plena cosecha y 
los franceses traían buenos francos que cambiaban a precios inverosímiles por 
pesetas de la República, y regresaban a su país con los camiones repletos de 
naranjas y un negocio tan redondo que valía la pena exponerse a las bombas 
de Franco.

10  L’Humanité, 8/4/1938, núm. 14355, any 35, p. 3.
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El 15 de abril las tropas de Franco entraron en Vinaroz, con lo que se cum-
plía el objetivo más importante de aquella ofensiva: la llegada al Mediterráneo 
del ejército nacional y, por consiguiente, la división del territorio de la Repúbli-
ca en dos mitades.(11)

El detall dels camions francesos carregats de taronges donarà peu per-
què la propaganda franquista afirme que estos vehicles portaven material de 
guerra per als republicans.

De William Forrest, corresponsal del News Chronicle, membre del partit 
comunista anglès –va seguir un camí similar al d’Orwell en el seu desen-
cant polític– en recull una crònica el diari francès L’Oeuvre, amb data de 19 
d’abril. Este diari segueix l’orientació de l’esquerra radical socialista francesa 
i dona suport al Front Popular francès. Forrest, que en crònica del dia 8 afir-
mava que als rebels els costaria arribar al mar, certifica la caiguda de Tortosa. 
El periodista, per accentuar el patetisme de la situació i fer un retret als peri-
odistes italians, fa esment del més clàssic dels escriptors itàlics:

Els republicans, veient que era impossible la defensa en el delta de l’Ebre, 
han passat el riu a Tortosa, que ja es veia amenaçada pel sud. Amb la nova 
amenaça venint del nord –al llarg de la vall–, la defensa de la ciutat no podia 
mantenir-se per molt temps. S’han donat ordres per l’evacuació de Xerta, on 
tres de les millors divisions de la República havien desafiat durant quinze dies 
les legions del duce.

Els homes s’han retirat en bon ordre. No es pot dir que avui haiguen per-
dut els llorers guanyats durant la resistència. Este és el darrer missatge que jo us 
envio des de Tortosa. El que va ser no fa molt una ciutat encantadora no es pot 
ara descriure. Deixo este encàrrec al meus col·legues italians, que, sens dubte, 
als turons de l’altre costat del riu esmolen els llapis... Els aconsello de rellegir 
una de les seues obres clàssiques més grans: l’Infern de Dant. Això els prepararà 
per a l’espectacle que veuran els seus ulls.(12)

Des de l’altre cantó, l’èmfasi és ben diferent. Un dels testimonis perio-
dístics més significatius és el de Jean Dourec, el qual escrivia per a diversos 
diaris de la dreta i l’extrema dreta francesa, emprant diversos noms, com el 
de Jean Dourec o el de Jean Marot. Amb este darrer envia una crònica el 18 
d’abril al diari dretà Le Journal, datada a Amposta, que havia estat ocupada 
aquell mateix dia:

Natros estàvem ara al nord-est de la localitat –Tortosa–, amb les forces legio-
nàries que els rojos tenien en escac des de feia dies. Gràcies a l’ajuda d’una part 
de les brigades de Navarra del general García Valiño, los «fletxes negres» van 
poder conquerir Xerta, descendir cap al sud i apoderar-se d’Alfara, d’Aldover i 
dels Reguers... Se deia que Tortosa era envestida. Jo no podia faltar-hi... Després 
d’una hora de cotxe... Davant nostre, l’Ebre, llarg com una mar menuda, s’esti-

11  Henry Buckley, Vida y muerte de la República española, Barcelona, Espasa, 2013, p. 235.
12  L’Oeuvre, 20/4/1938, núm. 8237, p. 3.
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rava peresosament. Les seues aigües verdes tenien el color de l’esperança. Enca-
ra una pujada i allí baix, a la dreta, Tortosa! Sí, Tortosa és atacada. Los nacionals 
ja han penetrat als seus barris. Serà l’esfondrament de Catalunya? Els soldats de 
Franco ja criden: «Barcelona, Barcelona!».(13)

Home de l’Action Française, Maurras és un reclutador a favor de la cau-
sa franquista, tot ostentant la graduació, i l’uniforme, de tinent honorari 
dels requetès, la qual cosa no era d’estranyar si tenim present que els homes 
de l’Action Française eren monàrquics com els carlistes, d’aquí l’afinitat. Va 
propagar emfàticament que Guernica havia estat destruïda pels republicans. 
Juntament amb Pierre Hericourt, serà un dels periodistes més caracteritzats 
durant la Guerra Civil del periòdic del partit, del mateix nom. Amb estes cre-
dencials, res té d’estranyar que el 1943, quan les coses començaven a torce’s 
per als homes del règim de Vichy, trobessem Pierre Hericourt com a cònsol 
francès a Barcelona i Jean Couderc com a agregat de premsa del consolat. El 
primer moriria exiliat a Espanya.

L’Humanité, 20 abril. Georges Soria, que venia informant de la resistència 
de Tortosa, informa, ara des de Barcelona, de la retirada dels republicans a la 
banda esquerra de l’Ebre, tot destacant que ni un sol soldat enemic ha pogut 
franquejar el riu, ni a Tortosa ni a Amposta; en este segon cas, cal entendre 
el marge esquerre de la població. A continuació es destaca una notícia:

Harry Pollit, líder del Partit Comunista anglès telefona des de Tortosa...
Tortosa, 20 d’abril. Tortosa està silenciosa com una tomba. Recorrent «la 

ciutat més bombardejada de tota Espanya», anem entropessant entre les ruïnes 
del que van ser fogars on regnava l’alegria. 

Hem marxat al cap de dos hores, quan quaranta avions alemanys i italians 
sobrevolaven la ciutat i tornaven a bombardejar la petita ciutat de Tortosa. De 
nou els murs encara drets eren abatuts: nous enderrocs omplien els carrers.

Retornant a Barcelona, ens retrobem amb la rastellera tràgica dels refugiats 
desfilant amb calma, fugint dels invasors feixistes.(14)

La visió de Tortosa ensorrada va colpir profundament Pollit. Cal fer no-
tar el destacat on afirma que és la ciutat més bombardejada de tota Espanya. 
Certament, la població, i no només Tortosa, va patir durant tota la guerra 
destrosses similars a les que va sofrir Guernica. Pollit mai va oblidar el que 
havia vist a Tortosa.(15) 

Maurice Noel era el corresponsal del diari de centre dreta Le Figaro. El 
21 d’abril escriu un llarg reportatge des d’Amposta, encapçalat pel titular 

13  Le Journal, 19/4/1938, núm. 16618, p. 5.
14  L’Humanité, 21/4/1938, núm. 14368, any 35, p. 3.
15  Així ho afirma un dels seus biògrafs: «This terrifying image of the destruction of Tortosa was 

one to which Pollit would return on many occasions, including the impassioned debate in 
September 1939 as to whether Britain aboult fight or shake hands with those who had ravaget 
Spain», a Kevin Morgan, Harry Pollit, Manchester, Manchester University Press, 1993, p. 97.
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següent: «En l’Espanya nacionalista. A dos-cents metres de les metralladores 
governamentals a la vora de l’Ebre».

A continuació, i a manera de crida, destaca amb cursiva: «Quan dos pe-
riodistes serveixen de blanc, un dia en què es malbaraten centenars de mu-
nicions en un poble desert».

Més endavant, en l’epígraf Passa la guerra, fa una descripció d’Amposta:

A Amposta he vist la guerra. No sé si sabré explicar l’espectacle, que pren 
l’ànima, d’angoixant necròpolis, quan al ple del migdia i sota el ressò dels trets 
de fusell pels carrers deserts, ens aventurem pel poble. Totes les cases dempeus, 
però totes les cases ferides... Després, enmig d’esta desolació, lo pintoresc ine-
vitable i irrisori. Una dotzena de conills, negres i blancs, de pelatge lluent, van 
corrinyant, dos han quedat enrere movent la punta del nas davant d’un gat 
mort, tot estès com si dormís.(16)

Raymond Lacoste escriu per a Le Petit Parisien, diari de les classes mitja-
nes gal·les, que intenta ser neutral. Figura la data del 23 d’abril, encara que 
el que explica és anterior. Lacoste segueix les brigades navarreses; en el que 
explica, altra vegada podem veure com la guerra se barreja amb la placidesa 
del paisatge:

Ens trobem en una regió encantadora que s’assembla a la nostra Provença: 
la garriga travessada de vinyes i oliverars... A uns cents de metres de Tortosa, 
damunt la carretera on es troben alguns tancs rojos metrallats i paralitzats, nova 
alerta.

La carretera és contrabatuda des de dos costats per les metralladores roges 
emboscades a 1.500 metres. Sota els olivers, mengem taronges esperant que el 
foc s’atenue... De repent ressona una explosió formidable: els marxistes acaben 
de fer saltar el darrer pont sobre l’Ebre. A uns centenars de metres distingim les 
cases blanques de la població deserta, mentre que miolen desagradablement les 
bales de les metralladores.(17)

Acte seguit marxa cap Amposta. 
Una altra visió pareguda ens transmet el 24 d’abril René Pernoud, tam-

bé admirador de les forces de xoc carlistes, en les pàgines de L’Intransigeant, 
periòdic de dretes, dirigit per un militar:

Estrany contrast. A la vora de l’Ebre, que es prolonga fins a la mar en un im-
mens delta de llacunes platejades, eriçades d’arbres plantats a l’horitzó, mentre 
que brunzeixen les bales dels defensors de Tortosa, un llagost juga a balance-
jar-se dalt de les herbes flexibles. No massa lluny, dos oficials russos, carbonit-
zats, llençats del seu tanc en flames, esperen la sepultura al voral de la carretera 
entremig de les frígoles florides i l’espígol.(18)

16  Le Figaro, 27/4/1938, núm. 117, any 113, p. 1 i 3.
17  Le Petit Parisien, 25/4/38, núm. 22335, any 63, p. 5.
18  L’Intransigeant, 25/4/38, any 59, p. 3.
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Un mes més tard, el 21 de maig, serà Jean Couderc, àlies Jean Marot, 
qui escriu un reportatge davant de Tortosa per a Le Journal. Estava fent un 
recorregut per tot el front, des de Terol a la Mediterrània. Llavors vindrà a 
Tortosa, i després via Gandesa farà cap a Lleida: 

La batalla per Tortosa
La guerra, no obstant, la retrobo amb tot el seu horror a Tortosa. Per arri-

bar a esta població, cal abandonar la carretera de Barcelona, batuda constant-
ment per l’artilleria roja, i fer una llarga volta a través de boscos d’oliveres i 
garrofers gegants. De Roquetes tota la població ha fugit. Viuen als camps, a les 
coves, baix terra, fora de l’abast de la metralla. 

És a través de les runes de Roquetes que he pogut arribar a Tortosa, a la 
part de la ciutat que els nacionals han conquerit fa més o menys un mes. Totes 
les cases estan esventrades, tot els carrers clivellats per les bombes o tallats per 
les barricades. Cada pas al descobert és un pas envers la mort. 

Allà baix, a menys de cent metres, a l’altre costat de l’Ebre, les metrallado-
res roges es troben des de fa dies enfilades de cara a totes les cantonades. En 
el pati enreixat d’un petit jardí tot florit de roses trepadores, a seixanta metres 
exactament de les metralladores enemigues, els soldats, protegits per sacs ter-
rers, amb morters menuts de campanya, envien centenars de projectils sobre les 
posicions adversàries. 

Una mica més lluny, darrere una barricada que protegeix l’accés a un dels 
tres ponts que els rojos han fet saltar, estava a punt d’examinar, encuriosit, les 
seues posicions, quan un home ha tombat. Amb el crani destrossat per una bala 
explosiva, un soldat espanyol acabava de pagar amb la vida un quart de segon 
d’imprudència en alçar-se per damunt del parapet. Un minut de silenci al costat 
d’este cos, que deixa escapar un gran reguerall de sang per sota el tapall que el 
cobreix. Els homes i l’oficial que m’envolten se senyen. Els sanitaris, ben arru-
pits, s’emporten este pobre heroi desconegut. 

Cementiri enrunat
En el moment actual, després d’un mes d’este duel a mort entre les dues 

parts de Tortosa, no queda gairebé res en peu. A la part de la riba dreta, que he 
recorregut en tots els sentits, tot està destruït, exactament tot. A l’altre cantó, 
alguns immobles de la part alta de la població, els quarters, la massa imponent 
que domina el barri vell, les fàbriques i indústries que s’allargassen al llarg de 
l’Ebre, són també fortins.

Al voltant d’este cementiri de runes, el camp verdejant, amb els tarongers 
en flor, forma un contrast encara més acusat. A la vora d’estos remolins de pols 
que s’aixequen d’este camp mort que representa Tortosa, l’aire encalmat de la 
primavera m’embriaga.(19) (Imatge 3.)

Al cap de poc, Couderc publicarà una altra crònica similar, ara signant 
com a Jean Dourec, a L’Action Française. 

19  Le Journal, 25/5/1938, núm. 16653, p. 5.
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VII. L’altra batalla de l’Ebre i la presa de Tortosa

Per als italians, l’arribada a la riba dreta de l’Ebre i l’ocupació dels ravals 
de Tortosa significava un timbre de glòria. La propaganda mussoliniana es 
va afanyar a qualificar com a batalla de l’Ebre l’operació militar i a atribuir-se 
la conquesta de Tortosa. Franco els havia promès que serien els primers a 
arribar i els va facilitar aconseguir-ho. De fet, les forces del CTV s’havien vist 
frenades poc abans d’arribar a Xerta, a la zona coneguda com Lo Cap de 
la Plana, a la carretera que uneix Xerta amb Paüls, i només la maniobra de 
flanqueig efectuada pels navarresos de García Valiño els havia permès assolir 
l’objectiu que ambicionaven (imatge 4).

Es va encunyar una medalla commemorativa. Quan el 14 de maig, a Gè-
nova, es va celebrar una gran festa per exaltar les victòries italianes, presidida 
per un Mussolini victoriós, entre les estàtues al·legòriques dels triomfs n’hi 
havia una que ostentava el nom de Tortosa. Mentre L’Action Française és feia 
eco admiratiu de l’acte, altres mitjans no ho veien tan clar i ho destacaven 
com un indici del fracàs de la política d’appaisament de Chamberlain, en la 
qual França s’havia vist constreta a embarcar-se. Le Matin es preguntava, en 
boca del seu enviat especial al magne acte:

«Què hauria vist un francès perdut entre la multitud de Gènova?»
Hauria vist el mutilats i combatents retornats d’Espanya, una estàtua de 

marbre blanc aixecada a la glòria de la victòria legionària de Tortosa, milers de 
feixos i creus gamades entrellaçades, com un desafiament a l’emblema roig, la 
falç i el martell d’Stalin.(20)

Però algú es va permetre dubtar de la suposada victòria italiana de Tor-
tosa i este va ser el periodista francès Jerome Tharaud, que feia tàndem en 
tasques literàries i periodístiques amb el seu germà Jean –un costum ben 
francès des dels Goncourt i abans–, que afirmava en un article que sense 
l’ajuda de les tropes de Franco difícilment els italians haurien assolit Torto-
sa. La reacció de Mussolini fou fulminant i, quan Jerome Tharaud va voler 
entrar a Itàlia, se li va prohibir l’accés. 

La consideració de Tharaud no era gens gratuïta, ja que ell i el seu ger-
mà, amb clares simpaties pel bàndol sollevat, cobrien des del bàndol nacio-
nal l’avançament de les forces de Franco per les Terres de l’Ebre, remetent 
cròniques de guerra al periòdic conservador Le Figaro. A priori, per tant, no 
era un enemic sinó un suposat partidari de la causa el que escrivia. Esta valo-
ració va molestar profundament al duce i d’aquí la mesura prohibitiva per a 
qui s’havia atrevit a qüestionar la victòria italiana.(21)

20  Citat a Europe Nouvelle, 21/5/1938, núm. 1038, any 21, p. 542.
21  Per als germans Tharaud, vegeu Jorge Vaquero, La guerre civile espagnole vue par les intellectuels 

français d’extreme droite (1936-1939), Grenoble, Universitat de Grenoble-Alps, 2019-2020.
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VIII. En vespres de la batalla de l’Ebre

Quan feia falta un mes per a l’inici de la batalla de l’Ebre, va aparèixer 
al setmanari socialista de la CGT Messidor un llarg reportatge que portava 
per títol Avec des défenseurs de Tortosa. El signava Philippe Lamour, prestigiós 
advocat francès i periodista, defensor convençut de la causa republicana. 
Lamour, que havia estat present als escenaris de guerra gairebé des de l’ini-
ci, maldava per convèncer els dirigents del seu país de la política suïcida que 
significava per a França la tolerància permissiva enfront de l’actuació de les 
potències feixistes en la Guerra Civil. Fins i tot, s’havia entrevistat amb el 
cap de l’exèrcit francès i amb De Gaulle –llavors un coronel especialista en 
carros de combat–, alertant del perill que corria França. Cap dels dos li va 
fer cas.

Lamour parlava en el seu article dels homes de la XIV Brigada Internaci-
onal, coneguda com la Marsellaise, els mateixos que encapçalarien la manio-
bra de diversió la nit del 24 de juliol i que significaria la mort de molts d’ells:

Fa desesperadament bo. A l’oest la muntanya s’emblaveix pel vespre. Els 
horts espesseixen l’ombra de les seues pesades branques. La mar és blava com 
el blau del cel.

L’Estat Major de la divisió es troba instal·lat a la vora de l’aigua, en una vila 
moresca, al seu blanc reverbera un sol triomfant. Una barca de vela decantada 
solca la badia cap a una llengua de terra bruna on s’inclinen les palmeres. 

L’Ebre mostra el seu estuari entremig de les arenes ja africanes. 
Tres avions blancs, molt alts, murmuren la seua cançó monòtona. Sota del 

seu vol calmat els flocs blancs de la DCA (defensa contra aeronaus) es retarden 
com els nuvolets dels retaules primitius, on cadascun aguanta un àngel.

Amb Zyromski, Sagnier i Vittori baixem cap a la riba del riu, que és, a partir 
d’aquí, la frontera segura de la Llibertat. 

Sagnier és un noi tímid i somrient. Un tipus de Villeneuve-le Roi. Un obrer 
de la construcció. No sabia res de la guerra. Ara comanda la 45 Divisió... Sagnier, 
ros i somrient, baixa el camí blanc que porta a C. [Campredó] en companyia de 
Tanguy, metal·lúrgic convertit en comissari de l’exèrcit. Estan a la vista de l’ene-
mic que els observa a uns centenars de metres. Una metralladora cantusseja a 
la dreta. Però Tanguy té una teoria: l’adversari poques vegades ateny l’objectiu. 
Aquí està el poblet, les seues cases tristament esfondrades, els seus horts aban-
donats amb els llegums madurs. A l’escola desballestada, Hans, un alemany alt, 
repassa els deures escampats. El seu rostre s’entendreix davant dels dibuixos 
ingenus dels xiquets, fets amb llapis de colors. Hans sens dubte pensa en uns 
altres xiquets.

Sota els arbres carregats de promeses, entremig dels horts fèrtils, caminant 
per entre les cols madures i altres hortalisses que les nostres botes fan cruixir, 
arribem a la ribera. És allí on creua la trinxera de primera línia, a l’abric dels 
canyars. A l’altre cantó de l’aigua, a vint metres, es troba la línia enemiga, dar-
rere les branques i les herbes altes... Per uns moments el sector es troba calmat. 
Enmig del vespre diàfan s’escolten els sorolls de les cassoles, es prepara el sopar. 
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Es viu a la distància d’un crit. Des d’allà un falangista begut amolla un «fill de 
p.» i en resposta se sent interpel·lar de «fill de capellà».

Aquí es troba establert el nou front. De la mar al Segre, segueix l’Ebre in-
franquejable, vigilat arreu per les armes automàtiques.

Tortosa és nostra, les barriades són de l’enemic. Les bales s’encasten contra 
les muralles calcinades de la ciutat destruïda.(22)

El periodista no pot amagar l’admiració que sent per aquells combatents 
que als seus ulls són l’antemural de la democràcia i, com ell mateix afirma: 
«salven França, la Revolució i la Llibertat». Més endavant, en plena batalla de 
l’Ebre, Philippe Lamour escriurà un reportatge colpidor de la seua vivència 
al front de guerra.

Els homes que l’acompanyen en la visita són els comandaments de la 
XIV Brigada, Marcel Sagnier i Henri Tanguy. Els altres són Jean Zyromski, 
polític francès, dirigent de la Secció Francesa de la Internacional Obrera 
(SFIO), ardent defensor de la República Espanyola, fundador del Comité 
d’Action Socialiste pour l’Espagne (CASPE) i propagandista de la seua causa 
a través de la revista L’Espagne Socialiste, de la qual és director,(23) juntament 
amb François Vittori, comissari polític de la 45 Divisió. Este darrer, a finals 
d’aquell mateix mes de juny, va parlar reiteradament de la destrucció de 
Tortosa i de la fugida dels seus habitants en el discurs que va fer al Primer 
Congrés del Socors Popular de França i les Colònies a París.(24)

IX. El final de la lluita

El 14 de gener de 1939, Le Petit Marocain, diari francès publicat a Casa-
blanca, capital econòmica del protectorat francès, destaca en portada la cai-
guda de Tortosa, amb els titulars següents: «La guerra de les dues Espanyes. 
Presa de Tortosa pels nacionalistes».(25)

Els soldats del Cos d’Exèrcit Marroquí havien ocupat la ciutat el dia an-
terior (imatge 5).

Aquell 14 de gener de 1939, Couderc entra a Tortosa. Així ho explica per 
a L’Action Française:

La vida comença a renàixer a Tortosa
Va ser un destacament composat de vuit espanyols el que va entrar ahir el 

primer a Tortosa. La ciutat estava totalment deserta. Els soldats, que estaven 

22  Messidor, 24/6(1938, núm. 15, any 1, p. 7
23  Per a la seua actuació en pro de la causa republicana, vegeu: Johanne Vaillancourt, La gauche 

française et la guerre d’Espagne (1936-1939): entre idéalisme et pragmatisme, Mont-real, Universitat 
de Mont-real, 2007.

24  François Vittori, Les brigades internationales honneur de l’Humanité. Discours, París, Éditions du 
Secours Populaire de France et des Colonies, 1938, p. 10, 11 i 14.

25  Le Petit Marocain, 14/1/1939, núm. 6956, any 27, p. 1.
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molt impressionats pel silenci i l’abandonament, no van trobar cap focus de 
resistència.

Però este matí l’atmosfera ja ha canviat. Passen tropes, els equips sanitaris 
inspeccionen els edificis. Els civils han retornat, són, en general, els qui, després 
d’abril de 1938, vivien a la costa, cap al Perelló, l’Ametlla i a l’interior, a les ser-
res de Cardó i Balaguer. Les comunicacions entre les dues ribes de l’Ebre han 
estat restablertes. Fa bon temps per tota la vessant mediterrània de Catalunya.(26)

El mateix dia, com a Jean Marot, escriu per a Le Journal:

Que us diré de Tortosa? L’antiga població romana que Juli Cèsar batejà 
com «la ciutat de les pedres», tenia abans de la guerra més de 35.000 habitants... 
El que era no fa molt una ciutat alegre i laboriosa no és més que un camp de 
morts i enderrocs.

La catedral enrunada
Una volta dins Tortosa, he intentat en va d’arribar a la catedral, una de les 

més pures joies arquitectòniques de Catalunya. Muntanyes de pedres obstruïen 
els accessos. Alguns rars supervivents asseguraven que no quedava res intacte 
del temple d’abans... De les grans fàbriques que envoltaven la ciutat no queda 
res.(27) (Imatge 6.)

Ara el front ja no passava per Tortosa. Els tortosins a poc a poc retorna-
ven, però ells, i moltíssima altra gent de les Terres de l’Ebre, havien encara 
de lluitar per reconstruir els seus pobles. Tortosa estava afonada en tots els 
sentits. Caldria preguntar-nos si mai ha arribat a recuperar-se d’aquella gran 
sotragada. No sabria què respondre. 

X. Annex

Text original dels articles citats.

Nota 9. Sefton Delmer, Paris-Soir:

Sur la route de Tortose, dans les champs et dans les plantations d’oliviers, je 
rencontrais du vrais villages qui, comme des champignons, avaient poussé dans 
la nuit. Ils etaient formeés par les carretes des paiysans organisés en formation 
du campament.

Au milieu étaient assises les femme preparant la nourriture auteur de feux 
du bois. Les enfants jouaient comme si de rien n’etait. Le basse-cour se prome-
nait entre les roues des carrieres, cherchent la nourriture. Les veaux, les brebis 
broutaient paisiblement l’herbe tandis que les hommes réparaient les voitures.

Je découvris Tortosa vidée, désertée de ses habitants. Il ne reste que 
quelques soldats perdus parmi les décombres de la ville. On chargea queleques 

26  L’Action Française, 15/1/1939, núm. 15, any 32, p. 2.
27  Le Journal, 15/1/1939, núm. 16888, p. 5.
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camions de machines et d’outils des usines locales, d’autres passaient dans les 
rues amenant des canons. Au loin en pouvait entendre le bruit de l’artillerie.

Nota 10. Georges Soria, L’Humanité:

A bouches mêmes de l’Ebre, Tortosa et ses jardins éternels, que le climat 
de cette latitude preserve des rigueurs de l’hiver, sa pameraire verdoyante et son 
delta... presentait cet aprés-midi un aspect de ville morte. Il n’est plus une seule 
maison qui tienne debout dans cette cité de plus de 30.000 âmes [...]. Tortosa 
est encore entièrement au pouvoir des gouvernementeaux [... ] si Tortosa a eté 
évacuée, ce n’est qu’en raison des sauvages bombardements [...] Tortosa est 
toujours républicaine. Tortosa tient toujours.

Nota 12. William Forrest, L’Oeuvre:

Les républicaines, voyant que la défense était impossible sur le delta de 
l’Ebre, ont passé le fleuve Tortosa était déjà menacée par le sud. Avec la nou-
velle menace venant du nord –le long de la vallée– la défense de la cité ne 
pouvait pas être tenue plus longtemps. Des ordres ont donc été donnés pour 
l’évacuation de Cherta, où trois des meilleurs divisions de la République avaient 
défie pendant quinze jours les légions du duce.

Les hommes se sont retirés en bon ordre. On ne peut pas dire qu’ils perdent 
aujourd’hui les lauriers gagnes dans la résistance. Ceci est peut-être le dernier 
message que je vous envoie de Tortosa. Ce qui fut autrefois une charmante cité 
ne peut pas être décrit. Je laisse ce soin à mes confrères italiens qui, sans doute, 
sur les collines de l’autre côté de la rivière, taillent déjà leurs crayons  Je leur 
conseille seulement de relire l’une de leurs plus grandes �uvres classiques: L’En-
fer de Dante. 

Nota 13. Jean Marot, Le Journal:

Nous étions maintenant au nord-est de la ville, avec les forces légionnaries 
que les rouges tenaient en echec depuis plusieurs jours. Gràce à l’apport d’una 
partie des brigades de Navarre du général García Valiño, les «fleches noires» 
purent enfin enlever Cherta, descendre vers le sud, s’emparer d’Alfara, d’Aldo-
ver et de Reguet [sic] [...] Tortosa, disait-on, était investie. Je ne pas manquer 
ou. [...] Devant nous, l’Ebre, large comme une petite mer, s’étirait, paresseuse-
ment. Ses eaux vertes avaient la couleur de l’espérance. Encore une montée et 
lá-bas, á droite, Tortosa! Oui, Tortosa est bien investie. Les nationaux ont déjá 
pénétré dans ses faubourgs. Est-ce l’effondrement de la Catalogne? Déjà les sol-
dats de Franco crient: «Barcelona! Barcelona!».

Nota 14. Harry Pollit, L’Humanité:

Harry Pollit, leader du Parti communiste anglais téléphone de Tortosa 
Tortosa, 20 avril. Tortosa est silencieuse comme une tombe. Parcourant «la 

ville la plus bombardée de toute l’Espagne», nous trébuchons parmi les ruines 
de ce qui fut des foyers où la joie régnait.

Nous étions partis depuis deux heures, lorsque quarante avions allemands 
et italiens survolèrent la ville et bombardèrent à nouveau ce qui restait de la 
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petite ville de Tortosa. De nouveau, des murs qui se dressaient encore étaient 
abattus; de nouvelles ruines emplissaient les rues.

Revenant de Barcelone, nous rencontrâmes le file tragique des réfugiés, 
s’égrenant calmement, fuyant les envahisseurs fascistes.

Nota 16. Maurice Noel, Le Figaro:

A deux cent mètres des mitrailleuses gouvernementales sur la rive de l’Ebre.
Quand deux journalistes servent de cible, un jour où l’on dépense beau-

coup de munitions sur un bourg désert. 
La guerre passe
A Amposta, j’ai vu la guerre [...] Saurais-je dire l’angoissant spectacle de 

nécropole qui prend l’âme quan en plein midi, sous la réssonance des coups de 
fusil dans les rues désertes, nous nous engageons dans la ville? Nous marchons 
sur des gravats. Toutes les maisons sont debut et toutes avec leurs blessures. [...] 
Et puis, au milieu de cette désolation, le pittoresque inevitable et derisorie: une 
dizaine de laperaux, échappés d’un clapier, tout noirs ou tout blancs, d’un vive 
fraicheur de pelage trottinent; deux son en arrèt, avec leurs bout de nez agité, 
devant un chat mort étendu comme pour le sommeil.

Nota 17. Raymond Lacoste, Le Petit Parisien:

 Nous sommes dans un pays enchanteur qui ressemble à notre Provence: la 
garrigue embaumé, coupée de vignes et d’oliveraies. [...] A quelques centaines 
de mètres de Tortosa, sur la route où gisent quelques tanks rouges mitraillés et 
paralysées, nouvelle alerte.

La route est contrebattue des deux côtés par des mitrailleuses rouges em-
busquées à 1500 mètres. Sous les oliviers, nous mangeons des oranges en atten-
dant que le feu s’attenue. [...] Soudain retentit une formidable explosion: les 
marxistes viennent de faire sauter le dernier pont sur l’Ebre. A quelques centai-
nes de mètres, nous distinguons les maisons blanches de la ville déserte, tandis 
que miaulent désagréablement les balles de mitrailleuses.

Nota 18. René Pernoud, L’Intransigeant: 

Etrange contraste. Au bord de l’Ebre, qui se prolonge dans la mer en un 
immense delta de lagunes plates hérissées d’arbres plantés sur l’horizon, tandis 
que bourdonaient méchamment les balles des défenseurs de Tortosa, une sau-
terelle jouait à s’élancer du haut des herbes flexibles. Non loin de là, deux offi-
ciers russes, tirés, carbonisés, de leur char en flammes, attendaient le sépulture, 
parmi le thym en fleur et la lavande.

Nota 19. Jean Marot, Le Journal:

La bataille pour Tortosa
La guerre  Je la retrouvai cependant dans toute son horreur à Tortosa. 
Pour arriver jusqu’à cette ville, il faut quitter la grand route de Barcelona 

battue constamment par l’artillerie rouge, faire un long détour à travers des 
bois d’oliviers et de caroubiers géants.
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De Roqueta,(sic) un des faubourgs de Tortosa, toute la population a fui. 
Elle vit dans les champs, dans les grottes, sous terre hors d’atteinte de la mi-
traille. C’est par les ruines de Roqueta que je puis arriver à Tortosa, dans la par-
tie de la ville que les nationaux ont conquise depuis un mois à peu près. Toutes 
les maisons sont éventrées, toutes les rues creusées par les bombes ou coupées 
par les barricades. Chaque pas à découvert est un pas vers la mort. Là-bas, à 
moins de cent mètres, de l’autre còté de l’Ebre, les mitrailleuses rouges sont 
depuis de jours pointées sur tous les passages.

Dans la cour grillagée d’un petit jardin tout fleuri de roses grimpantes, sur 
les rives mêmes de l’Ebre, a 60 mètres exactement des mitrailleuses ennemies, 
les soldats, protégés par des sacs de terre, envoient, avec des petits mortiers de 
campagne, des centaines de grenades sur les positions adverses.

Plus loin, derrière une barricade qui défend l’accès vers un des trois ponts 
que les rouges on fait sauter, j’étais en train d’examiner, avec une avide curiosité 
les positions des rouges, lorsque à côté de moi un homme s’affadisse. Le crâne 
déchiquetée par une balle explosive, un soldat espagnol venait de payer de sa 
vie le quart de seconde d’imprudence qui l’avait fait dresser au-dessus de notre 
abri. Un minute de silence à côte de ce corps couvert d’une couverture au-des-
sous de laquelle s’échappe une grande rigole de sang. Les hommes et l’officier 
qui m’entourent se signent. Les brancardiers courbés en deux, emportent ce 
pauvre héros inconnu.

Cimetière de ruines 
A l’heure actuelle, après un mois de ce duel de mort dans les deux parties 

de Tortosa, il ne reste à peu prés rien d’intact. Dans la partie de la rive droite 
que j’ai parcourue en tous sens, tout est détruit, exactement tout. De l’autre 
côté, ou les rouges tiennent encore, certains immeubles dans le haut de la ville, 
la caserne, dont la masse imposante domine tout le vieux quartier, les usines et 
les fabriques qui à gauche s’allongent le long de l’Ebre, sont autant de fortins. 

Tout autour de ce cimetière de ruines, la campagne verdoyante forme, avec 
les orangers en fleurs, un contraste plus frappant. A côté des tourbillons de 
poussière qui s’élèvent de ce champ de mort que représente Tortosa, l’air em-
baumé du printemps grisait de renouveau. 

Nota 20. Europe Nouvelle:

«Qu’aurait vu un Français perdu dans la foule de Gênes?»
Il aurait vu des combattants et des mutilés retour d’Espagne, une statue de 

marbre blanc élevée à la glorie de la victoire légionnaire de Tortosa, des milliers 
de faisceaux et de croix gammées tressés ensemble, comme pour un défi à l’em-
blème rouge, la faucille et le marteau de Staline. 

Nota 22. Philippe Lamour, Messidor:

Il fait désespérement beau. La montagne, a l’Ouest est bleuie par les soir. 
Les verges apessantissent l’ombre de leurs branches lourdes. La mer est bleue 
comme le bleu du ciel.

L’Etat Major de la division est installé au bord de l’eau, dans une ville mau-
resque, dont la blancheur rèverbère un soleil triomphal. Une barque à la voile 
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inclinée cingle dans la baie vers une langue de terre brune où s’inclinent des 
palmes. L’Ebre étale son estuaire parmi des sables déja africains.

Trois avions blancs murmurent, très haut dans le ciel, leur chanson mono-
tone. Sous leur vol si calme, les floons blancs de la DCA s’attardent comme les 
petits nuages des tableaux primitifs dont chacune supporte un ange.

Avec Zyromski, Sagnier et Vittori, nous descendons vers la rivière qui est 
dèsormais la súre frontiere de la Liberté.

Sagnier, c’est un garçon souriant et timide. Un gars de Villeneuve le-Roi. 
Un gars du bâtiment. Il ne savait rien de la guerre. Le voilà commandant de la 
45e. division [...] Sagnier, rose et souriant, descend le chemin tout blanc qui 
mène à C. en compagnie de Tanguy, metallurgiste, devenu commissaire aux 
armées. Ils sont en vue de l’ennemi qui les observe à quelques centaines de 
mèttres. Una mitralleuse chantonne à droite. Mais Tanguy a une théorie: l’ad-
versaire atteint rarement le but visé. On a donc plus de chance d’ètre manqués 
ur la route que dans les fossés.

Voici le village, ses maisons tristement effondrées, ses jardins abandonnés 
avec leurs légumes mûrs. Dans l’ècole bouleverse, Hans un Allemand de belle 
statue repasse les devoirs epats. Son visage s’attendut sur de naifs dessins d’en-
fants, tracés aux crayons de couleur, Hans pense, sans doute, à d’autres enfants.

Sous les arbres lourds de promesses, parmi les jardins fertiles, marchant 
sur les choux à point et les belles salades dont les bottes font craquer les coeurs 
blancs, nous gagnons la rivière. C’est là qu’est creusée la tranchée de première 
ligne, a l’abri d’une ligne de roseaux. De l’autre cóté de l’eau, à vingt mèttres 
c’est la ligne ennemie, derriere les hautes herbes et les branchages [...]. Pour 
l’instant, le secteur est relativament calme. On entend, à la faveur du soir lim-
pide, des bruits de cassoles: on fait la cuisine. On vit à portée de voix. De temps 
à autre, on se fait traiter de «fils de p...» par un phalangiste éméché qui en re-
vanche, s’entend appeler de «fils de curé».

C’est là que s’est fixé le nouveau front. De la mer au confluent de le Segre, 
il suit l’Ebre; infranchissable, surveillé partout par les armes automatiques.

Tortosa est à nous, les faubourgs sont à l’ennemi. Les balles s’ecrassent 
contre les murailles calcinées de la ville détruite.

Nota 26. Jean Dourec, L’Action Française:

La vie commence à renaître à Tortose
C’est un détachement composé de huit Espagnols qui pénétra le premier 

hier dans Tortose.
La ville était totalement déserte. Les hommes étaient plus impressionnés 

par le silence, l’abandon, qu’ils ne l’eussent été par la découverte d’un foyer de 
résistance.

Mais ce matin l’atmosphère est déjà changée. Des troupes passent; des 
équipes sanitaires inspectent les bâtiments. Des civil sont revenus. Ce sont, en 
général, ceux qui, depuis avril 1938 habitaient sur la côte vers Perello, La Amet-
lla et, à l’intérieur, dans les sierras de Gardo [sic] et Balaguer.

Les communications entre les deux rives de l’Ebre sont déjà rétablies.
Il fait beau et doux sur tout le versant méditerranéen de la Catalogne.
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Nota 27. Jean Marot, Le Journal:

Que vous dirai-je de Tortosa? La vieille cité romaine, que Jules César bapti-
sa «la ville de pierres», avait avant la guerre plus de 35000 habitants [...]. Ce qui 
était autrefois une riante cité laborieuse n’est plus qu’un champ de morts et de 
décombres [...].

La cathédrale en ruine
Une fois dans la ville, j’ai essayé en vain d’atteindre la cathédrale, un des 

plus purs joyaux architecturaux de la Catalogne. Des montagnes de pierres en 
obstruent les abords et les accès. Quelques rares rescapés m’assurent qu’il ne 
reste plus rien qui soit intact du temple d’autrefois [...]. Des grandes usines qui 
ceinturaient la ville, il ne reste plus rien.

XI. Fonts hemerogràfiques

L’Action Française. Organe du nationalisme intégral (París)
Correo Gallego (Santiago de Compostela)
Ce Soir. Grand quotidien d’information indépendant (París)
Diario de Burgos (Burgos)
Excelsior (París)
El Faro (Ceuta)
Le Figaro (París)
L’Homme Libre (París)
L’Humanité. Organe central du Parti Communiste Français (París)
L’Illustration (París)
Illustrazione Italiana (Milà)
L’Indépendant des Basses-Pyrénées. Journal Republicain Quotidien (Pau)
L’Intransigeant. Le Journal de Paris (París)
Le Jour. L’Echo de Paris (París)
Le Journal (París)
Le Matin (París)
Messidor. Le grand magazine du peuple (París)
Le Midi Socialiste (Tolosa)
Le Monde Illustré. Miroir du monde (París)
Le Moniteur. Quotidien républicain du centre (Clermont-Ferrand)
L’Oeuvre. (París)
L’Ouest-Éclair (Nantes)
Paris-Soir (París)
Le Petit Marocain (Casablanca)
Le Petit Parisien (París)
Le Populaire du Centre. Journal quotidien regional (Limoges)
Le Radical de Marsella (Marsella)
Regards (París)
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La Stampa (Torí)
The War in Spain (Londres)
l Volontario della Libertà. Organo delle brigate internazionali (Barcelona)
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Imatge 1. Hemingway i Martha Gellhorn durant la Guerra Civil. Ernest Hemingway 
Collection, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston, Massachusetts. 

Domini públic.



86

Imatge 2. Excelsior, 20/4/1938, núm. 9988, any 29, p. 1.

Imatge 3. Le Matin, 21/4/1938, núm. 19753, any 55, p. 1.  
En realitat és el poble veí de Roquetes.
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Imatge 4. Mapa de 
l’arribada al mar i de 
l’avançament cap a 
Tortosa, publicat a la 
revista L’Illustrazione 
Italiana, 22/5/1938, 
núm. 21, any 65, p. 849.

Imatge 5. Le Petit Marocain, 14/1/1939, núm. 6956, any 27, p. 1.
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Imatge 6. Le Matin, 14/1/1939, núm. 20019, any 56, p. 1.
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Civils evacuats, a la muntanya i al Delta, 
 durant la Guerra Civil

Sr. Andreu Caralt Giménez
Universitat de Barcelona

I. L’ansietat, la por, el dolor, el perill

L’ansietat, la por, el dolor i el perill generen entre les persones mecanis-
mes d’evitació, físics o psicològics, mitjançant els quals es pretenen defugir 
estímuls, situacions o activitats desagradables. En el marc d’una guerra, en 
què s’imposa una realitat dolorosa per a la majoria dels afectats, l’evitació 
esdevé una pràctica comuna. 

Un dels mecanismes físics d’evitació més habituals és la decisió d’aban-
donar la socialització en l’entorn de convivència, sigui una llar, un carrer, un 
barri o una ciutat. Un mètode per aconseguir-ho és amagar-se dins el mateix 
entorn, i una segona fórmula, allunyar-se’n. El primer cas implica sovint la 
complicitat d’altres persones, en termes generals familiars de l’afectat, amb la 
penyora de posar en risc la integritat física o psicològica d’aquests còmplices. 

En aquesta comunicació s’analitzaran les situacions d’allunyament en el 
cas d’estudi de les comarques del Baix Ebre i el Montsià durant els tres anys 
de Guerra Civil, de 1936 a 1939.

La majoria de casuístiques són similars a les succeïdes en altres indrets 
de Catalunya o, en termes generals, en el territori sota control de la Repú-
blica. Amb tot, l’allunyament causat per l’arribada del front de guerra a la 
comarca la primavera de 1938, enmig de durs bombardejos aeris i combats 
entre les forces terrestres, fou d’un abast tan massiu que justifiquen aquest 
article. 

Abans d’aquest període havien estat diversos els detonants d’un allunya-
ment forçat. El primer es produeix a l’inici del conflicte, en el marc de la 
revolució social que esclata a conseqüència del cop d’estat facciós del 17 de 
juliol de 1936. Els protagonistes, en aquest primer cas, són persones titllades 
de «faccioses» que estan o podrien estar perseguides per elements revolucio-
naris. D’aquesta categoria en poden formar part polítics locals o comarcals 
de partits de dreta o ultradreta, propietaris de terres, indústries o grans ne-
gocis, catòlics practicants i altres persones que per raons personals o laborals 
estaven molt enemistats amb persones que en aquell moment ostentaven 
posicions de poder i/o influència. El seu nombre és indeterminat. En el cas 
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de la ciutat d’Amposta, capital de Montsià, un mínim de dos dels vint-i-dos 
civils assassinats pels revolucionaris el segon semestre de 1936 estaven ama-
gats fora de la ciutat, concretament als pobles castellonencs de Rosell i Vila-
vella.(1) A l’extensió relació tramitada al govern català de les finques confisca-
des i cedides a la Col·lectivitat General d’Amposta s’afirma en un mínim de 
deu casos que el propietari confiscat està absent o desaparegut de la ciutat, 
és a dir, amagat per por a les represàlies dels revolucionaris. En el cas de Tor-
tosa, no d’Amposta, s’ha conservat una llista elaborada durant el període 
revolucionari dels veïns considerats «facciosos» amb un total de 128 noms, la 
immensa majoria tortosins, però també de poblacions pròximes.(2) El fet o el 
temor de formar part de la llista impulsà un nombre indeterminat de perso-
nes a fugir. De fet, del citat llistat, més de noranta persones foren assassi- 
nades.

Imatge 1. Pepita Grego, al 2018. El seu pare, José F. Grego, va estar amagat quasi dos anys 
per temor als revolucionaris. Fotografia: Documental A les fosques.

1  Andreu Caralt, El somni trencat. Amposta: revolució, guerra i exili, 2021, p. 47 i següents.
2  Tomás Monllaó, Estampas de dolor y de sangre, 1941, p. 33 i següents.
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Un dels tortosins que va prendre la decisió de fugir fou José F. Grego 
Grego, propietari d’una fàbrica d’arròs i pasta. De fet, segons el relat de la 
seva filla, Josefa Grego Sabaté, fou empresonat fins que un treballador de la 
fàbrica el va alliberar i li recomanà amargar-se.(3) Ho va fer en llocs segurs, 
sempre sol i mai acompanyat, canviant d’indrets davant la mínima sospita 
d’haver estat localitzat. Amb l’ajut d’un aparell de ràdio portàtil mantenia 
comunicació amb la seva família i els advertia del creixent perill que vivien a 
la ciutat, amenaçada pels bombardejos aeris. El veí de Bítem, Joan Castells, 
recorda que la seva família sabia que Grego s’havia amagat en un indret de la 
serra de Boix. Una tercera veïna, aquesta de Tortosa, Maria Teresa Serrano, 
recorda que evacuats a la muntanya de la zona del Coll de l’Alba l’abril de 
1938 van buscar refugi en una caseta de camp d’uns familiars que, tanmateix, 
amagava en una cisterna un jove eclesiàstic. 

Menys d’un any després, un segon episodi revolucionari, aquest cop amb 
el govern republicà com a antagonista, provoca un nou episodi d’evacuació, 
d’abast molt menor, en aquest cas de revolucionaris d’ideari predominant 
anarquista que temien represàlies després dels fets de maig, un dels punts 
calents dels quals fou Tortosa, amb enfrontaments armats al centre de la ciu-
tat que van provocar víctimes mortals entre ambdós bàndols enfrontats. Tot 
i que la xifra d’evacuats és menor que en el cas anterior, alguns dels afectats 
eren persones rellevants en les seves respectives poblacions, com va ser el cas 
de l’alcalde d’Amposta, Enrique Morales, el pistoler revolucionari ampostí, 
Tomás Cid Ferrando, o el conseller de Defensa de Tortosa, Manuel Carrozas 
Borrallo.(4) 

El Tribunal Popular de Tarragona jutjà a principis de juliol de 1937 els 
presumptes inductors dels fets revolucionaris a la ciutat de Tortosa. Prop 
d’una quarantena de persones residents a les Terres de l’Ebre –la majoria 
de la capital de les Terres de l’Ebre– van ser acusades i condemnades en 
rebel·lia, ja que havien desaparegut i no se’ls va poder detenir, entre ells 
l’esmentat l’alcalde ampostí. En alguns casos, l’evacuació es convertí en un 
canvi definitiu de residència per evitar una detenció per part de les forces 
governamentals. 

A partir de 1938 s’accelera un tercer fenomen iniciat l’any anterior, 
l’allunyament del seu entorn de convivència dels homes cridats a files a 
l’Exèrcit Popular de República que decideixen adquirir la condició de prò-
fugs. Aquells pròfugs de l’Exèrcit que s’amaguen fora de la seva zona de 
residència són considerats emboscats. 

Un decret ministerial de juny de 1937 del Govern de la República endu-
ria la legislació militar vigent sobre l’assumpte. La no presentació a files del 

3  Andreu Caralt, A les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada, documental, Tortosa, auto-
editat, 2018.

4  Andreu Caralt, op. cit., 2021, p. 138.
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recluta era castigada amb penes de sis a vint anys d’internament en camps 
de treball. L’acte de fugir un cop mobilitzat i adquirida la condició de soldat 
rep una pena entre els dotze anys d’internament fins a la pena de mort. En 
l’article vuitè del mateix decret, es considera delicte de pena de mort el sol-
dat en acció de guerra evadit a la seva rereguarda. Amb l’inici de l’ofensiva 
d’Aragó, el març de 1938, un nou decret, signat aquest cop per Negrín, de 8 
d’abril, obliga les autoritats locals de les poblacions a buscar possibles deser-
tors per entregar-los a les autoritats competents. Tots els homes mobilitzats 
no presentats rebien un ultimàtum de 72 hores per acatar l’ordre davant els 
Centres de Reclutament, Instrucció i Mobilització (CRIM); en cas contrari, 
serien processats, si els agafaven, pels tribunals militars sota l’acusació d’alta 
traïció. Els delictes de traïció, segons el Codi de Justícia Militar de 1890, en 
vigor en aquells moments, estaven penats amb la pena de mort o la pena de 
cadena perpètua. 

Sobre l’abast del fenomen dels pròfugs, l’historiador català Borja de 
Riquer aporta xifres imprescindibles sobre el volum d’aquest contingent 
d’ocults a Catalunya. Apunta que el nombre d’homes mobilitzats a la Guer-
ra Civil es va situar al voltant de 370.000. D’acord amb les xifres extretes de 
diversos estudis locals, l’historiador desprèn que del total es van incorporar 
realment a files uns 270.000 homes; els declarats inútils van ser un 11 %, uns 
40.000, mentre que els pròfugs «devien ser pel cap baix uns 60.000, el 16 %». 
El percentatge de pròfugs, afegeix, es va incrementar notablement mentre 
avançava la guerra, de menys d’un 10 % de les primeres lleves a més del 35 
% de les últimes.(5)

En el cas del Baix Ebre, la xifra de pròfugs és indeterminada, però, de 
ben segur, el fenomen va existir, afavorit, a més, per l’existència d’un terreny 
propici per buscar amagatall, com són les zones abruptes i muntanyoses del 
Port, a la dreta de l’Ebre, i les serres de Cardó-Boix, a l’esquerre del riu. 
Aquesta mateixa orografia era potencialment propícia perquè soldats deser-
tors de les unitats en combat al front de l’Ebre a partir de l’abril de 1938 
trobessin refugi.

II. Bombardejos aeris i arribada del front de guerra

Els tres fenòmens citats fins ara afectaven grups específics de persones, 
no el conjunt de la població. Aquesta lògica canvia amb l’arribada dels pri-
mers bombardejos aeris efectuats per l’aviació al servei de Franco el febrer 
de 1937 sobre diverses poblacions ebrenques. Els atacs aeris, sota la justifi-
cació d’eliminar objectius militars, esdevenen atacs indiscriminats sobre la 
població civil, que, terroritzats davant l’agressió freda sobre civils indefensos, 
prenen la decisió de defensar-se. Diversos consells municipals, de manera 

5  Borja de Riquer, Anar de debò. Els catalans i Espanya, e-book, 2016.
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especial el de Tortosa, habiliten sistemes d’avís i refugis antiaeris per a la 
protecció del seu veïnat, però una majoria de ciutadans de la capital i de 
poblacions de l’entorn optaran per refugiar-se fora de la trama urbana, allu-
nyant-se del presumible propòsit de l’agressió. Molts troben refugi a les seves 
propietats agràries i forestals, que disposen en la majoria de casos de petites 
casetes de camp o altres aixoplucs, com cavitats, rases, etc. 

Al llarg de 1937, els bombardejos aeris al Baix Ebre prenen un caràcter 
esporàdic, centrats en Tortosa i els seus ponts i l’estació de ferroviari. L’ame-
naça permanent de l’atac aeri, però a la vegada la seva intermitència, facilita 
que molts veïns prenguin la decisió d’abandonar la seva residència habitual 
a la tarda per tornar-hi l’endemà, perquè la majoria dels primers atacs aeris 
al llarg de 1937 es produeixen a última hora de la tarda o a la nit. En el cas 
de famílies amb nens petits o persones grans de mobilitat reduïda es pren 
sovint la decisió de mantenir-los evacuats fora del nucli urbà. Els indrets on 
es produeix aquesta primera fase d’evacuació no estan molt allunyats del lloc 
de residència i/o treball habitual per fer possible un trajecte a peu d’anada i 
tornada.

Imatge 2. Dues imatges del grau de destrucció provocat pels bombardejos aeris franquistes 
sobre Tortosa l’abril de 1938. Fotografia: BNE.

La situació s’agreujà notablement a partir del 9 de març de 1938, quan 
el bàndol franquista inicia una gran operació militar, l’ofensiva d’Aragó, amb 
l’objectiu de conquerir tot el marge dret del riu Ebre fins al mar Mediterrani. 
Tortosa, nucli defensiu de l’exèrcit republicà, rep sistemàtics atacs aeris amb 
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la missió de destruir els seus ponts i tallar la retirada republicana. La xifra de 
morts creix exponencialment. 

L’evacuació de la població s’accelera definitivament, afecta a tota la 
població, al marge de la seva adscripció ideològica. El procés finalitzarà 
amb la captura de les respectives poblacions per part de l’exèrcit ocupant 
franquista (18 d’abril a Amposta i Tortosa en el seu marge dret, i 19 d’abril 
a Xerta). En el cas de Tortosa, l’onada d’atacs aeris el divendres 15 d’abril, 
Divendres Sant, precipita l’evacuació definitiva i total de la ciutat, que ro-
mandrà a partir de llavors sense civils durant els nou mesos següents. Les 
xifres de l’agressió del 15 d’abril són espantoses: aproximadament tretze 
atacs al llarg del dia, de les nou del matí a les sis de la tarda, provocats 
per l’Aviazione Legionaria Italiana, amb aproximadament 57.000 quilos de 
bombes abocades. L’atac va provocar vuit víctimes mortals i la inutilització 
del pont de l’Estat.

A partir del 19 d’abril de 1938 i fins al 13 de gener de l’any següent, el 
riu al seu pas pel Baix Ebre va esdevenir línia de front de guerra. Ambdós 
exèrcits van defensar les dues ribes del riu amb la construcció de línies de 
trinxeres, pous de tirador, nius de metralladora, refugis i observatoris, entre 
d’altres. Les dificultats orogràfiques en el marge esquerre, amb l’abrupte 
serra de Cardó-Boix a l’esquena, van obligar l’exèrcit republicà a arranjar 
o construir pistes d’ús militar per connectar el front amb la rereguarda. Els 
republicans van construir a la mateixa riba del riu una línia fortificada de 
fortins, que formava part de l’anomenada L-1. 

En el marge dret de l’Ebre, la primera unitat encarregada de la defensa 
fou la Divisió Fletxes del CTV, que comptava amb les brigades mixtes italoes-
panyoles Frecce Azzurre i Frecce Nere. Posteriorment, a partir del juliol, es 
va fer càrrec del sector la 105a Divisió del Cos d’Exèrcit Marroquí.

En el marge contrari, els republicans hi van disposar en una primera fase 
les tres divisions del reorganitzat V Cos d’Exèrcit, amb l’11a, la 46a i la 45a 
desplegades de nord a sud. Posteriorment, fou la 45a Divisió la que s’establí 
al llarg del marge esquerre del riu a la comarca, amb la XII Brigada Interna-
cional, la Garibaldi, al nord i la XIV Brigada Internacional, la Marsellesa, al 
sud. Entrada la batalla de l’Ebre, al mes de setembre, la 60a Divisió republi-
cana va substituir les unitats internacionals, destinades a la Terra Alta.

Els veïns de Tortosa que encara no havien pres una decisió prèvia sobre 
l’indret on podrien trobar refugi han de decidir en poques hores, davant la 
imminent arribada dels combats terrestres, en quina riba del riu marxaran. 
Una gran majoria és coneixedora de l’aproximació de les tropes franquistes 
pel marge dret del riu i sap, per tant, que l’opció de buscar refugi en aquest 
cantó del riu significarà acceptar l’ocupació franquista. Sense fer un estudi 
exhaustiu sobre el destí escollit pels que opten per aquesta opció, els pobles 
d’Ulldecona, la Ràpita i Vinaròs acullen nombrosos civils evacuats de les po-
blacions situades al front del riu Ebre. Un cas especial és el del poble dels Re-
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guers, al municipi de Tortosa. El nucli urbà i el seu entorn més pròxim, con-
cretament la partida de la Pandorga, es convertí en un punt de concentració 
de serveis de l’exèrcit ocupant, entre aquests serveis sanitaris i d’intendència, 
a més de lloc de subministrament de passis per poder treballar les terres, 
que en aquest cantó del riu comptaven amb l’aigua del canal de la dreta de 
l’Ebre, a diferència del canal oposat, buit pels republicans per utilitzar-lo en 
missió militar. El manteniment del canal ple d’aigua va permetre, en aquesta 
riba del riu, segar la collita d’arròs el mes de setembre, tot i el risc de fer-ho 
en una zona militaritzada sota l’amenaça del foc d’artilleria creuat.

La tortosina Teresa Subirats tenia onze anys quan fou evacuada de Jesús, 
poble on ja vivia com a desplaçada, fins als Reguers l’abril de 1938 amb la 
seva família. Allí recorda la bona alimentació que els subministrava la inten-
dència militar en un menjador diari apte per als civils. Menjaven plats amb 
llenties, macarrons, arròs... Les dones de la família Subirats duien a terme 
tasques de suport, com la de rentar roba dels soldats. Un altre indret de 
refugi documentat a través de la memòria oral és l’àrea resguardada de les 
fonts de la Caramella, a peus del Port, en què la disposició d’aigua suposa un 
avantatge respecte a altres indrets.(6)

Els que prenen la decisió de marxar o quedar-se al marge dret del riu ho 
fan, alguns, per convicció ideològica, però la majoria escullen aquest camí 
perquè ja resideixen en aquest marge i, per tant, opten per continuar-hi, 
però allunyant-se del riu, o, en un altre cas, perquè disposen d’un aixopluc 
en forma de caseta de camp o similar. 

A la zona republicana, els veïns van trobar refugi en masos, coves i par-
tides repartides a la serra de Cardó-Boix i a la rereguarda d’aquesta. Alguns 
dels indrets més significatius són Costumà i Cardó a Benifallet, Mas de Lledó 
a Bítem, el despoblat de Fullola a Tortosa, el despoblat de Garidells a l’Am-
polla i el Pla del Burgar al Perelló. La xifra de desplaçats al marge esquerre 
s’aproximaria a uns 20.000, segons un informe del Comissariat del V Cos 
d’Exèrcit, mentre que en el marge esquerre s’hi acumularien unes 15.000 
persones, segons el mateix document. 

En el cas de Tortosa, un dels eixos d’evacuació dels civils és el camí de 
Montserrada fins a la bassa del Povet de l’Amorós, a la serra del Boix. Apro-
fitant l’existència del camí, unitats republicanes van obrir o arranjar una im-
portant pista d’ús militar que per Mas de Lledó i la bassa del Povet de l’Amo-
rós connectava amb el despoblat de Fulolla i l’àrea del Pla de Burgar, punt de 
concentració de tropes i serveis del V Cos d’Exèrcit de l’Ebre. Aquest itine-
rari fou transitat per veïns de Bítem i Tortosa per fugir de l’àrea de combat i 
situar-se fora de l’abast de l’artilleria i l’amenaça directa de l’aviació. 

Un altre itinerari emprat de manera significativa fou el que a partir de 
l’àrea de l’ermita de Coll de l’Alba s’unia amb l’hostal Don Ramon amb el 

6  Andreu Caralt et al., op. cit., 2018.
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nucli dels Garidells, el poble del Perelló i l’extensa zona del Burgar. Segons 
ordres del comandament republicà, es prohibia l’estada de població civil en 
una zona mínima de sis quilòmetres des del riu en el marge, per convertir-la 
únicament en zona d’ús militar. 

En aquesta fase, d’evacuació total, les casetes de camp queden desborda-
des d’inquilins, necessitats d’aixopluc. En una caseta hi poden residir quin-
ze persones de tres famílies diferents, com succeeix en el cas de la família 
Duran, de Bítem, a la zona del barranc de Fullola. La saturació dels petits 
immobles existents genera tensions i nombroses ocupacions de finques. 

L’absència de recursos per atendre una quantitat tan gran de persones 
abraça totes les necessitats que permeten una mínima qualitat de vida: a més 
de l’allotjament, l’alimentació, la salubritat, el dret a l’atenció mèdica i a 
rebre educació.

L’alimentació no va poder ser garantida al llarg dels nou mesos d’evacu-
ació de la ciutat de Tortosa i pobles pròxims. En aquest marc, els veïns dedi-
cats a l’activitat primària van disposar de majors recursos propis (oli, arròs, 
animals de granja...) per sostenir un mínim consum propi i per practicar 
l’intercanvi amb altres aliments que milloressin la dieta. En canvi, aquells 
que havien desenvolupat una activitat econòmica basada en l’obtenció de 
diners podien patir majors dificultats per aconseguir menjar en un entorn i 
un moment en què la prioritat era obtenir aliments i la compravenda amb 
diners, davant la inexistència d’establiments reglats, era secundària, i més 
encara amb diners republicans que podien perdre el seu valor.

En aquestes circumstàncies, la dieta es va nodrir sobretot d’arròs, d’ali-
ments que poguessis trobar en l’entorn agrícola o forestal on residien, que 
poguessin cultivar de manera precària o recollir o pescar dels camps, el riu 
o el mar, amb un risc per a la seva integritat física (taronges, productes hor-
tícoles, peix...) i que assolissin del subministrament ofert per les autoritats 
republicanes i de les cuines de les unitats militars republicanes acampades 
al sector. Així, la collita de blat, prevista el mes de juny, va ser recollida pels 
pagesos sota control d’un comitè comarcal del Front Popular amb el suport 
dels soldats, sempre que la situació militar ho permetés. La collita de blat fou 
traslladada a la rereguarda republicana en camions de la unitat desplegada 
al sector, la 45a Divisió, fins al Perelló. 

En aquest escenari dantesc, l’Ajuntament republicà de Tortosa també 
es desplaçà, en el seu cas al terme del Perelló. La Generalitat va socórrer el 
consistori nomenant un Comissari Municipal que assumiria les funcions de 
l’alcalde i la corporació amb el suport, si es creia convenient, d’una comissió 
política, que en el cas tortosí fou encapçalada per l’alcalde Josep Rodríguez. 
Francisco Llopis fou nomenat per al càrrec el 7 de maig de 1938 i fou subs-
tituït per Enric Viaña el 6 de juny de 1938. Aquestes autoritats oferien un 
precari racionament d’aliment per a la seva població, donades les dificultats 
per atendre les necessitats de tanta gent. Un dels punts d’entrega de menjar 
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era una paridora a la zona de Fullola, on se subministrava carn crua un cop a 
la setmana mitjançant l’acreditació en una carta de racionament. 

Associat al menjar, l’entorn disposava d’una notable carència d’aigua po-
table per cobrir les necessitats de tanta gent. Un cop esgotats els recursos de 
les cisternes d’aigua i els pous, molts veïns van haver de fer llargs recorreguts 
o llargues cues per aconseguir un mínim subministrament de fonts més fia-
bles o que s’havien activat temporalment per les pluges. Altres van optar per 
baixar fins al riu, zona de combat, per agafar aigua de l’Ebre, tot i el risc de 
complicacions de salut en beure-la. Un d’aquests punts fou la font de Gràcia, 
a la serra del Boix. Amb tot, la set, compartida pels soldats desplegats, fou 
una constant, així com l’absència d’aigua per a la neteja personal. Aquestes 
condicions de vida fomentaren la proliferació de malalties com la gastroen-
teritis i altres de més greus, com la sarna, el tifus i la disenteria. 

Una part de la població, en tornar-se impossible la subsistència en aquest 
entorn agrest, va optar per buscar refugi a l’interior de Catalunya. L’opció 
més habitual era desplaçar-se a l’Ampolla i l’Ametlla de Mar per buscar qual-
sevol comboi ferroviari que els conduís fins a Tarragona o Barcelona. 

Amb la conquesta franquista, sense combat, del marge esquerre de 
l’Ebre, el 13 de gener de 1939, bona part de la població progressivament 
retornà a la seva població, posant punt final a una situació inèdita viscuda a 
Catalunya durant la Guerra Civil. 
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La batalla de l’Ebre a la memòria  
dels brigadistes internacionals

Dra. M. Lourdes Prades-Artigas
Universitat de Barcelona

Entre 1936 i 1939, i també durant els anys posteriors, la guerra espanyola 
es convertí en el símbol de la lluita contra el feixisme i en l’única esperança 
de poder dur a terme una veritable revolució social. Fou considerada per 
molts com l’última gran causa, el darrer conflicte en el qual es va lluitar per 
uns ideals, fet perfectament escenificat per la presència a Espanya de milers 
de brigadistes arribats voluntàriament d’arreu del món. En definitiva, era la 
primera confrontació a escala internacional entre els feixismes i les demo-
cràcies, l’assaig general de la Segona Guerra Mundial. En aquest context, es 
van començar a organitzar grups de voluntaris d’arreu del món que, seguint 
el propi impuls, lluny de la propaganda organitzada, volien venir a Espanya 
a lluitar al costat del govern legítim de la República. A posteriori, i davant 
la magnitud que anava prenent la iniciativa, el Komintern, amb el suport 
d’Stalin, va decidir crear les Brigades Internacionals al setembre de 1936. 
Això suposà la creació d’un exèrcit internacional, integrat per més de 35.000 
homes i dones de més de 53 nacionalitats. És un exemple únic en la història, 
tant pel que fa als seus efectius com pel fet de venir, majoritàriament, a lluitar 
de manera voluntària.

En el moment de la batalla de l’Ebre, l’estiu de 1938, eren molt pocs 
els voluntaris internacionals que quedaven com a integrants de les Briga-
des Internacionals. L’ofensiva del front d’Aragó al març de 1938 va sacsejar 
greument l’organització dels internacionals, amb un nombre significatiu de 
morts, desapareguts, ferits i presoners. Aquest nou escenari va obligar una 
reestructuració, tant de les Brigades Internacionals com del mateix Exèrcit 
de la República. La bibliografia xifra entre 3.000 i 3.500 els voluntaris que 
van prendre part en la batalla de l’Ebre, entre els quals n’hi havia molts 
d’estrangers però també molts de catalans i d’espanyols, enquadrats a les 
Brigades. D’altra banda, trobem documentada la incorporació de molts vo-
luntaris estrangers dins del mateix exèrcit republicà, en diferents batallons, 
artilleria, etc.

Pel que fa a les Brigades, les grans protagonistes foren la XIII, la XIV i la 
XV, tot i que també hi participaren la XI i la XII, encara que tingueren una 
incidència menor. D’aquesta manera, per primera vegada en la història de la 
Guerra Civil, trobarem cinc de les sis Brigades Internacionals juntes en el 
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mateix camp de batalla o seran protagonistes batallons com el Hans Heimler, 
l’Edgar André, el Rakosi o el Palafox.

Imatge 1. Les Brigades Internacionals a la batalla de l’Ebre. Font: M. Lourdes Prades 
Artigas.

Un cop feta aquesta breu introducció sobre el que foren les Brigades 
Internacionals, i més concretament sobre la seva participació en la batalla de 
l’Ebre, donarem veu als seus protagonistes, els grans desconeguts d’aquesta 
història: els voluntaris internacionals. 

Com succeeix en altres conflictes armats, els seus protagonistes, briga-
distes o no, senten la necessitat d’escriure sobre allò que estan vivint. En 
paraules d’un brigadista que va participar en la batalla de l’Ebre: 

Vull escriure i explicar la meva història de l’única manera que ho sé fer. 
Amb el meu propi estil, sense pretensions d’habilitats literàries, de mèrits en la 
redacció o d’exactitud en normativa gramatical...

Els aspectes físics dels records, els llocs, les situacions, els amics, la gent i les 
«explosions» són fàcilment identificables. La conversa, les paraules exactes, les 
angoixes, els amors, les penes, els temors i el goig de viure estan ben amagats 
en algun racó. 

És una història senzilla, desproveïda de la percepció retrospectiva de l’his-
toriador o de l’aprofundiment selectiu de l’estudiant en les seves recerques... és 
un relat d’allò que em va succeir a mi i a molts del meus contemporanis al llarg 
dels turbulents anys del segle xx.
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Tots tenen la necessitat de fer saber per què van venir a Espanya a parti-
cipar en una guerra que els era aliena, quines motivacions tenien i què els va 
empènyer a prendre la decisió: «Què et va fer decidir a anar a lluitar a Espa-
nya? No tinc una resposta fàcil. Els sentiments i els motius que m’hi van im-
pulsar eren complexos».(1)

Imatge 2. Per què van venir? Font: Fons José Luís Infiesta.  
CRAI Biblioteca Pavelló de la República, Universitat de Barcelona.

En paraules d’un altre voluntari: 

Volia assabentar-me de les opinions i sentir les teories confirmatòries sobre 
el general Franco, l’alçament espanyol i la Guerra Civil que estava desencade-
nant-se. Estava avorrit de la meva feina, era inquiet, independent, irresponsable, 
volia un canvi, volia posar a prova, desafiar i satisfer la meva curiositat de què hi 
havia darrere d’aquella porta, però aquest cop sabia que les meves credencials 

1  A partir d’ara, tots els fragments que reprodueixo procedeixen de diversos relats personals, 
memòries, arxius personals i entrevistes. Els he volgut integrar amb les paraules dels seus 
protagonistes perquè el que transmeten no puc, ni vull, interpretar ni reproduir. A més, és 
un petit tribut a la seva memòria. M’he permès la llicencia literària i metodològica d’obviar 
les referències bibliogràfiques de peu de pàgina, per tal de fer més àgil la lectura. La biblio-
grafia completa l’he incorporat al final. En el mateix sentit, tots els fragments els he traduït 
al català. 
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antifeixistes i la meva experiència com a sanitari serien útils un cop hagués tras-
passat aquella porta.

També saben que amb la decisió de venir a Espanya posen en perill el 
seu futur: «Vaig llençar per la borda una possible carrera com a policia, a 
canvi d’un acte impulsiu que aquest cop, però, coincidia amb un argument 
que ja havia manifestat en el passat: la lluita contra el feixisme».

D’altres ens expliquen que «el conflicte espanyol havia esdevingut el fo-
cus dels moviments antifeixistes internacionals i nacionals, que el van inter-
pretar, amb horror i neguit, com un atac ferotge per part dels poders feixis-
tes a un govern escollit democràticament», o bé expressen: «He vingut de 
lluny per lluitar contar les hordes de Mussolini, Hitler i Franco, perquè he 
comprès que a Espanya es juga l’avenir i la llibertat del món. N’estic segur de 
la victòria de la causa republicana». 

Imatge 3. Per què van venir? Font: Fons José Luís Infiesta. CRAI Biblioteca Pavelló de la 
República, Universitat de Barcelona.

Hom s’adona que eren homes i dones com nosaltres, amb famílies que, 
en molts casos, tot i simpatitzar amb la causa republicana, no veuen amb 
bons ulls que s’hi impliquin: «Li vaig explicar al meu germà que al matí se-
güent marxava cap a Espanya. Em va dir que no hi tocava i que això era típic 
de la meva irresponsable actitud vers la família i vers mi mateix».

Moltes vegades venien d’amagat: «Érem tres amics. Vam vendre les nos-
tres bicicletes per Nadal i als pares els vam dir que ens havien donat vacances 
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a la feina i que aniríem a esquiar, però en realitat vam anar a l’estació de 
Westbahnhof, vam comprar els bitllets i vam marxar a Espanya».

A més, en alguns casos incorrien en un delicte, amb penes que podien 
arribar als dos anys de presó, si el país d’on procedien disposava d’una llei 
que prohibís l’allistament en un país estranger: «Estava a punt d’infringir 
la llei, d’ésser un criminal en fuga per haver tingut la gosadia d’unir-me a 
la lluita en defensa de la llibertat enfront de la depravació dels dictadors 
feixistes».

Pel que fa als canadencs, els passaports eren nuls «en el cas de viatjar a 
Espanya o a qualsevol illa o possessió espanyola a l’Àfrica». Els infractors se’ls 
podia castigar amb una multa, la pena de presó o treballs forçats. La llei tam-
bé prohibia el reclutament de voluntaris i penalitzava el propietari del mitjà 
de transport que els pogués transportar a Espanya. 

Els primers dies al front de l’Ebre van ser força tranquils per a la majoria: 

En paraules dels comunicats oficials: «Sin novedad». La meva entrada a la 
guerra fou tranquil·la i gens dramàtica. 

Érem un grup d’allò més variat de voluntaris de totes les nacionalitats amb 
un extens contingent d’americans i una mitja dotzena de britànics, a més de 
nosaltres.

Mentre no va arribar l’ordre d’intervenció en la batalla, «mataven» el 
temps en diverses activitats. Feien exercici, instrucció, llegien, aprenien el 
funcionament de l’armament, algunes nocions de castellà i, els destinats a se-
gons quines poblacions, també de català. Molt sovint confraternitzaven amb 
la població local i en molts casos els ajudaven, reparant desperfectes a les 
cases i al mobiliari, a canvi de menjar. 

Els textos coincideixen a qualificar aquests dies previs com a moments 
d’assossec i de pau i, tot i l’enyorança dels seus, els agrada el menjar, el pai-
satge i el país: «El menjar que ens serveixen aquí no és com el de casa, però 
té bon gust i és abundant. Espanya és un país bonic i té moltes possibilitats de 
convertir-se en un país socialista... Ens donen taronges, raïm». 

També destinen part del temps a la instrucció: 

[...] pràctiques de tir amb fusell i metralladora. Maniobres de companyia i 
batalló... marxàvem i escalàvem, ens desplegàvem en formació de combat i ens 
infiltràvem dins les vinyes i els camps d’oliveres... fèiem pràctiques d’exploració 
i transmissió avançant per territori enemic. Atacàvem turons i cases i túnels dels 
ferrocarrils... desfilàvem per la carretera enmig d’un núvol de pols.

Hi ha mostres de companyonia, fins i tot en aspectes de la vida quotidi-
ana com el menjar o la roba, com el cas d’aquest soldat espanyol que regala 
uns pantalons a un brigadista: 

Després de l’inici de l’ofensiva uns dies enrere, jo m’havia estat arrossegant 
per matolls, caminant ajupit fins a acabar amb els pantalons completament es-
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tripats... Un camal era independent de l’altre... I he de mencionar el fet que la 
meva alçada passa d’1,83 m. [...] els homes espanyols, per regla general, són 
baixos, i no hi havia pantalons suficientment llargs per a mi... La cosa pintava 
malament. 

Imatge 4. La vida quotidiana. Font: Fons José Luís Infiesta.  
CRAI Biblioteca Pavelló de la República, Universitat de Barcelona.

Un camarada de la Brigada T…, un espanyol de mida corrent, em va veure 
amb els pantalons penjant a trossos del cinturó. Em va aturar i va treure un pa-
rell de pantalons de la seva motxilla. Jo li vaig somriure i li vaig agrair, dient-li 
que segurament eren massa curts per a mi, però ell em va tornar el somriure i 
va desplegar els pantalons sostenint-los a l’aire. Vaig veure que m’arribaven als 
peus, realment m’anaven bé!

I vaig tenir pantalons, gairebé els primers que havia vist a Espanya de la 
meva talla.

També parlen de la higiene i de les poques possibilitats que tenen de po-
der-se rentar i afaitar. El més curiós és la naturalitat amb què ho expliquen: 

Els darrers dies ens hem pogut banyar a l’Ebre i hem rebut uniformes nous. 
Són molt pràctics i bonics, com els nostres vestits per esquiar, d’una tela beix 
gruixuda... A mi els polls no em molestaven gaire, tot i que evitar-los és gairebé 
impossible. He fet el possible per reduir-los al mínim. Vaig estar totalment net 
durant dos mesos... Ara torna a fer fred i només tinc la meitat d’una manta... 
Ahir em van afaitar. La majoria de nosaltres portàvem un mes sencer amb barba.

Són espectadors de primera fila de la mort d’altres voluntaris, cosa que, 
lluny d’ensorrar-los emocionalment, els dona força per continuar lluitant: 

Dol veure com cauen un rere l’altre els nostres companys, els amics que 
hem tingut aquí i amb els quals hem compartit el bo i el dolent durant quatre 
mesos, però la vida aquí ens ha ensenyat que no podem ser sentimentals. Per 
cada company que cau, som més i més tenaços, i més i més odiosos pensant en 
aquests bandits contra els quals lluitem.



105

Tots ells dediquen extenses pàgines a explicar-nos amb detall com van 
afrontar el pas del riu Ebre, entre el 24 i el 26 de juny de 1938: «Vam arribar 
a l’Ebre; els tancs i els trets s’apropaven. A l’altra vora del riu podíem veure 
soldats protegits per defenses de construcció precipitada, cridant-nos per sig-
nes i fent-nos senyals perquè creuéssim».

Imatge 6. El pas del riu. Font: Fons José Luís Infiesta. CRAI Biblioteca  
Pavelló de la República, Universitat de Barcelona.

Imatge 5. La vida quotidiana. Font: Fons José Luís Infiesta. CRAI Biblioteca  
Pavelló de la República, Universitat de Barcelona.
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Constantment anaven sorgint problemes i van haver d’anar improvisant 
sobre el terreny: «En un pont, els feixistes ens van tallar el pas, nosaltres vam 
intentar travessar el canal per mitjans improvisats, i molts dels nostres homes 
van caure morts». 

Excepcionalment, hi havia els voluntaris d’algunes nacionalitats, com els 
finesos o francesos, que anaven preparats per submergir-se a l’aigua i domi-
naven tècniques de guerra i estratègia: 

Vam agafar [els francesos] el nostre equipament especial per travessar el 
riu... Els finesos van ser els primers a posar-se dins de l’aigua amb la corda de 
nàilon a l’esquena. Un cop van arribar a la riba enemiga, van fixar els cables que 
havíem preparat i els vam lligar a un arbre. Van servir per orientar les barques 
que transportaven les nostres tropes i el seu armament. Un cop el nostre grup 
va ser a la línia enemiga, silenciosament, vam optar per canviar la nostra roba 
amb uniformes franquistes que havíem transportat en sacs impermeables. 

Imatge 7. El pas del riu. Font: Fons José Luís Infiesta. CRAI Biblioteca  
Pavelló de la República, Universitat de Barcelona.

En altres casos, ni van poder creuar el riu ni construir la passarel·la. Va 
ser una lluita per la supervivència. Molts d’ells van morir ofegats, ni tan sols 
van poder arribar a l’altre costat, lluitant perquè no se’ls enfonsessin les bar-
ques i perquè no els disparessin:

Però el problema era com travessar. No hi havia ni ponts ni bots ni cap altre 
mitjà disponible per poder creuar el riu. No hi havia cap altra alternativa que 
ficar-nos dins l’aigua i travessar nedant. Jo confiava en la meva habilitat com a 
nedador... Fou dur veure l’angoixa del dubte en alguns dels altres companys.
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Un brigadista noruec, en una carta que escriu a un amic, explica amb 
detall el pas del riu i podem imaginar la por que va passar, de nit, mentre els 
estaven disparant: 

Ens van dur a l’altre costat del riu a les quatre de la matinada. Abans d’as-
seure’ns a les barquetes ens van sentir els feixistes i ens van disparar bales... Des 
que van començar les bales fins que vam arribar a l’altre costat del riu no vam 
tenir un altre refugi que la foscor... En el moment que vaig agafar la barca, van 
ferir un noruec al braç i un espanyol al pit. A mi no em van tocar. És un miracle 
que no caiguessin més homes, perquè realment plovien bales. Malgrat tot, vam 
creuar el riu. 

Els relats de les batalles de Gandesa, Pàndols, Corbera, Flix, Amposta, 
la Serra de Cavalls, la Fatarella i Mequinensa descriuen diferents fronts i 
camps de batalla però els mateixos sentiments. Un rere l’altre, els seus relats 
descriuen fets semblants i incideixen en aspectes idèntics: la por, els morts, 
els companys, els bombardeigs, l’enemic i la supervivència. Els escrits són 
d’un realisme esfereïdor. Sembla com si encara ho estiguessin vivint, i a nos-
altres, com a lectors dels seus relats, se’ns fa dramàticament fàcil poder-ho 
imaginar:

Recordo haver vist soldats agonitzant. Recordo haver vist soldats impossi-
bles de reconèixer de tan mutilats com estaven. La meva ment ho veu ara igual 
que ahir, soldats amb cames destrossades, soldats amb braços gairebé seccionats 
penjant de l’espatlla i morts sense ferides visibles en els seus cossos..., soldats 
que morien dessagnats amb les llengües inflades que els omplien les boques 
resseques de set.

Expliquen a les cartes que envien a casa: «Hem patit combats molt durs 
i dol molt ser testimoni de com cauen, un rere l’altre, els companys sense 
poder-hi fer res». 

O bé quan parlen d’ells mateixos i descriuen com van ser ferits amb 
una cruesa sense pal·liatius: «Em van ferir el cap, la cara, la jugular, l’es-
patlla i el braç... Una part de la meva cara semblava una massa de sang 
coagulada, i la boina caqui que m’estrenyia contra el coll estava amarada 
de vermell...».

Enterrar els morts es converteix també en una tasca difícil. Han de fer-ho 
en plena batalla o mentre estan sent bombardejats i no disposen absoluta-
ment de res per poder sepultar els soldats amb un mínim de dignitat: «No 
teníem camillers i se’ns va fer molt difícil treure d’allà el cadàver del nostre 
cap, que pesava unes dues-centes lliures [uns noranta quilos]. Vaig decidir 
treure-li les insígnies de l’uniforme i donar-li sepultura allà mateix». 

Els relats de les batalles no són interpretacions militars ni de tàctica de 
guerra. Ells no en sabien, d’estratègia, ni coneixen la geografia del front de 
l’Ebre. Només complien ordres dels seus oficials i lluitaven, defensaven o 
conquerien emplaçaments: 
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És llegint alguna d’aquestes narracions que m’adono que jo també hi vaig 
ser, però vivint-ho des d’una perspectiva completament diferent. Res a veure 
amb la millor estratègia militar, les localitzacions geogràfiques o l’evolució dels 
combats. Durant les batalles mai estava al cas d’on queien les bombes, no tenia 
referència d’on estava exactament situat sobre un mapa o què estava passant on 
jo no hi era. 

Mai se’m van quedar els noms. Ni dels rius que vam creuar, ni dels «pue-
blos», valls i «sierras» cap on avançàvem, que ocupàvem o dels quals després ens 
veiem forçats a retirar-nos. 

Els textos parlen de por, d’horror, de desolació, de mort, de dolor, de 
penediment per haver vingut a Espanya, de nostàlgia per les seves famílies i 
de lluita per la supervivència: «Els meus instints de supervivència estaven en 
conflicte amb el fet d’ésser un màrtir per una causa». 

A Gandesa, on la població ja havia estat durament castigada l’abril de 
1938, i en la qual les Brigades Internacionals tingueren un paper clau, expli-
ca un brigadista que «vells combatents del front van dir al dia següent que 
aquests combats foren els més durs que havien viscut i que era un miracle 
que haguéssim sobreviscut. Van ser una dura prova per a la Companyia, no-
més vam quedar 43 de 108 i ningú del cos d’oficials». 

La Serra de Pàndols és recordada com «una serra de roca viva, on fórem 
bombardejats durant dies i nits, exposats a la metralla incandescent i a mi-
lers de trossos de roca que sortien disparats». Afegeixen: «No teníem terra 
per cobrir els morts. Quan vam marxar de Pàndols, les carenes van quedar 
marcades per les petites piles de pedres que indicaven el lloc on reposaven 
els cossos dels nostres camarades». 

De Corbera, recorden amb exactitud els noms dels companys i què fou 
el que els va succeir: 

Mentre intentàvem posar en un lloc segur en Branzell Thomas, de Llanelli, 
aquest fou ferit per segon cop i va morir. El vaig deixar allà mateix per poder 
anar amb el seu amic Evan Roberts, també de Lanelli, que estava malferit amb 
un braç completament destrossat... Sobrevisqué, però li van haver d’amputar el 
braç.

Aquest indret fou un dels més castigats per l’aviació italiana i la legió 
Còndor, i expliquen: 

Des de les deu del matí, l’aviació enemiga no deixa de bombardejar-nos, 
els avions no deixen de metrallar-nos i ens llencen granades, fins i tot sobre les 
seves tropes que corren per totes bandes... Aquests bandits bombardegen igual 
ciutats obertes únicament amb civils per venjar-se... 

Un altre voluntari rememora: «A Corbera d’Ebre l’escaramussa va aca-
bar amb nombrosos ferits i morts. Els ferits foren allotjats dins d’una casa 
mig ensorrada... [Un tanc] va disparar una ràfega de metralladora contra 
l’edifici que ocupaven els ferits».
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Crida l’atenció com aquest mateix brigadista recorda el nom i el poble 
d’on procedien altres companys: 

El Tiny i jo vam sortir corrent buscant refugi al darrere de la casa abando-
nant els ferits. Vam mirar al voltant buscant els companys extraviats que defen-
saven el lloc. Havien desaparegut. El Tiny, els ferits i jo estàvem completament 
sols... Les paraules del Tiny Holland («Aquests fills de puta ens mataran si no 
fotem el camp ràpidament») van fer miques qualsevol pensament d’honor i glò-
ria que hauríem obtingut quedant-nos al costat dels ferits... Vam fotre el camp 
corrent escapant d’una captura segura... lluny de les bales.

A Flix, tots reviuen la por terrible dels bombardeigs massius: 

Durant setmanes i mesos, vols gairebé diaris en els quals hi participaven 
entre 50 i 80 bombarders simultàniament van atacar les línies de comunicació 
republicanes. Les bombes no paraven des de la matinada fins que es feia de 
nit.... Una bomba de 500 quilos va destruir la meitat d’una unitat mòbil quirúr-
gica situada a l’entrada del túnel de Flix.

Imatge 8. Corbera d’Ebre. Font: Fons José Luís Infiesta. CRAI Biblioteca  
Pavelló de la República, Universitat de Barcelona.
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Imatge 9. Flix. Font: Fons José Luís Infiesta. CRAI Biblioteca Pavelló de la República,  
Universitat de Barcelona.

La participació de les Brigades Internacionals en la Guerra Civil espa-
nyola finalitzà en «aquestes batalles a les serralades d’Espanya, la meva pitjor 
experiència de la guerra», en paraules d’un brigadista internacional experi-
mentat. Els voluntaris internacionals marxaven obligats després que el 23 de 
setembre de 1938 Negrín anunciés, a la Societat de Nacions a Ginebra, la re-
tirada de tots els voluntaris estrangers que lluitaven al costat dels republicans. 
Com publica el diari de Nova Zelanda Workers Weekly el desembre de 1938: 

Les Brigades Internacionals al complet, els Garibaldis, els Dombrowskis, 
els alemanys, els francesos, els britànics, els nord-americans, els txecs i tota la 
resta... el nostre camarada André Marty, el pare de les Brigades Internacionals, 
ens va dir que marxàvem només perquè ens ho havien demanat, que marxàvem 
forçats i que de retorn als nostres respectius països d’origen prosseguiríem sen-
se defallir la nostra lluita a favor de l’Espanya republicana i contra el feixisme. 

La majoria, però, coincideixen a voler continuar lluitant contra el feixis-
me: «Llegim i sentim constantment alguna cosa sobre els plans d’intervenir 
i de retirar els voluntaris d’Espanya, però som conscients que són castells a 
l’aire». 

Comuniquen a les famílies que, malgrat les informacions que els puguin 
arribar, ells no creuen que es materialitzi en breu: «Vosaltres a casa esperareu 
que es duguin a terme els plans per tal que els voluntaris d’Espanya tornin a 
casa, però els que som aquí som conscients que això pot tardar».
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Imatge 11. La retirada. Font: Fons José Luís Infiesta. CRAI Biblioteca  
Pavelló de la República, Universitat de Barcelona.

Imatge 10. La retirada. Font: Fons José Luís Infiesta. CRAI Biblioteca  
Pavelló de la República, Universitat de Barcelona.
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I pensen molts d’ells el mateix que aquesta infermera austríaca: «La de-
cisió de retirada de les Brigades Internacionals fou una decisió errònia que 
molts no vàrem entendre i que ens va causar una gran tristesa. El nostre sa-
crifici d’abandonar Espanya no va servir per frenar el suport dels feixistes als 
rebels que van incomplir la resolució de la Societat de Nacions». 

Com molt bé sintetitza un voluntari en una entrevista realitzada molts 
anys més tard, «el final de la guerra no va ser una retirada sinó un desastre».

Els fragments d’entrevistes, memòries, relats o correspondència d’Artur 
Gerard London, Adriano Neri, Francisco Pérez López, Paul Wendorf, Alun 
Menai Williams, Einar Juul Pettersen, Virgilio Fernández del Real, Hans Lan-
dauer, Hank Rubin, Joseph Eisenbauer, Giuseppe Lagonigro Fadigata, Ger-
hard Hoffmann, James Benet, Alvah Bessie, Milton Wolff, Vincent Sheean, 
Harry Fisher, Ludwig Beer, Ephraim Lesser, entre d’altres, que han donat 
sentit a aquest capítol, són la suma de «petites grans» històries que aporten 
una contribució excepcional a la historiografia de la Guerra Civil. Les noves 
generacions d’historiadors volem saber de la vida dels voluntaris, i és a partir 
de les fonts escrites dels seus protagonistes, majoritàriament anònims, que 
podrem construir una altra veritat més humana i més real sobre les Brigades 
Internacionals. Per això, aquest text és un petit homenatge als milers d’ho-
mes i dones, d’arreu del món, que van lluitar en la batalla més mortífera 
de la Guerra Civil espanyola, i, tal com reflexiona el brigadista gal·lès Alun 
Menai Williams en les seves memòries, podem considerar que «la lluita per 
la causa antifeixista s’havia acabat en aquest racó del món i en aquesta part 
d’Europa». 

Annex

SIDBRINT (Sistema d’Informació Digital sobre les Brigades Internaci-
onals, http://sidbrint.ub.edu) va néixer com un projecte de recerca i es va 
desenvolupar entre els anys 2010 i 2013. L’any 2015 es presenta oficialment a 
l’Aula Magna i d’aquesta manera es converteix en un portal institucional de 
la Universitat de Barcelona, sota del paraigua del Vicerectorat de Recerca. 
Es tracta del primer i únic web que tracta de la recuperació de la memòria 
històrica de les Brigades Internacionals, amb l’objectiu de donar visibilitat 
a tots i cadascun dels voluntaris estrangers que van lluitar a la Guerra Civil.

En relació amb la batalla de l’Ebre, comptem actualment (febrer del 
2022) amb 1.680 brigadistes indexats i 73 fonts documentals buidades. 

http://sidbrint.ub.edu


113

Imatge 13. Cerca de brigadistes a la batalla de l’Ebre, a SIDBRINT.  
Font: M. Lourdes Prades Artigas.

Imatge 12. Pàgina principal de SIDBRINT. Font: M. Lourdes Prades Artigas.
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Imatge 14. Brigadistes a la Batalla de l’Ebre, a SIDBRINT. Font: M. Lourdes Prades Artigas.
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L’església de l’Assumpció de Gandesa  
i la seva portalada romànica

Sr. Anton Monner Estopinyà
Cronista de la ciutat de Gandesa 

En temps dels àrabs, el castell de Miravet era el més fort del sud de Cata-
lunya. Es va conquerir quatre anys després que les ciutats de Tortosa i Lleida, 
concretament el 1153. El compte rei ja havia lliurat aquest territori a l’orde 
del Temple per organitzar-lo i repoblar-lo. Miravet va ser la capital militar de 
la batllia del mateix nom, i Gandesa, un cop es va consolidar l’ocupació, en 
fou la capital administrativa. El comanador de Miravet també regentava la 
comanda de Tortosa i la de la Ribera. És a partir del 1225 que ja apareixen 
separades, amb comanadors distints. L’any 1185 se signa una concòrdia en-
tre els templers i el bisbat de Tortosa determinant que l’església de Gandesa 
pertany a l’orde però serà administrada per un rector del bisbat. La mesquita 
àrab passa a ser el lloc que ocuparà l’església, que es construiria a partir de la 
primera dècada del segle xiii. 

L’any 1192 i el 1194 s’atorguen les cartes de poblament de Gandesa a 
cinc cavallers nobles procedents de la Noguera i del Pallars, que arriben 
acompanyats per un estol de servidors: escuders, escrivans, paletes, pagesos, 
ramaders, servents, esclaus, entre altres. Una vegada aquests senyors ja explo-
ten les terres que se’ls han lliurat a canvi de treballar-les, de pagar els delmes 
corresponents i de salvaguardar la defensa del territori, construeixen els seus 
palaus, on hi viuran amb tota la gent del seguici. És a partir del 1210-1215, 
quan el territori està organitzat, estructurat i en funcionament, quan comen-
cen les obres de l’església romànica. 

Joan Fuguet escriu que la parroquial de l’Assumpció de Gandesa va ser 
el temple més important dels que es construïren en el feu templer de l’Ebre. 
Ho confirmem contemplant els elements del primitiu temple que resten en 
peu després de la desafortunada ampliació del segle xvii. En recalco els dos 
principals: l’absis, mutilat l’any 1936, en direcció a sol sortint, i l’esplèndida 
portalada. Es tractava d’un temple d’una sola nau, amb cimbori poligonal 
i porta principal orientada a nord en direcció al carrer Major. L’absis està 
precedit d’un arc triomfal de doble columna, amb capitells decorats amb 
temes vegetals (tiges i raïms) i zoomòrfics (ocells) d’influència oriental. Té 
planta poligonal de set cares –la mutilació del 1936 llevà les tres del cap– i 
va cobert amb una volta de canó de forn nervada d’estil provençal, amb ele-
ments cistercencs i tradicions celtes. Tots els nervis pugen de terra formant 
columnetes amb bases i capitells semblants a les de l’arc triomfal, menys els 
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dos primers, que recolzen en culs de llàntia per deixar lloc a sengles fornícu-
les laterals. Cinc cares del polígon absidal, com he remarcat abans, estaven 
penetrades per finestrals romànics –avui en queden dos– d’ample esplandit, 
tant a l’interior com a l’exterior. 

L’altre element és la porta principal, un bell exemplar de l’anomenada 
escola de Lleida. N’existeix una altra a la Seu Vella de Lleida i una tercera a 
la catedral de València, construïda cinquanta anys més tard, coneguda com 
la porta de l’Almoina. Totes tres tenen el mateix format i la mateixa dimen-
sió. Però aquestes no disposen, ni de molt, de la riquesa escultòrica de la de 
Gandesa, on els templers deixaren la seva empenta per distingir-la de la resta 
i posar-la al nivell de les catedrals que es construïen en aquell moment. És 
de mig punt, emmarcada per una esplèndida arquivolta de cinc arcs, amb les 
corresponents bases, columnes i capitells. El conjunt ressalta del parament 
del mur formant un cos quadrat que corona una cornisa motllurada sobre 
permòdols. Com és habitual en aquestes portes, el basament de les columnes 
de l’arquivolta és un sòcol motllurat que continua tot el parament del mur 
ressaltat; les columnes alternen amb pilars estriats; els capitells d’ambdós es 
fonen formant un fris on alternen motius historiats entrellaçats amb vegetals 
geomètrics. En aquesta portalada majestuosa s’hi troben elements de difícil 
interpretació, però s’hi adverteixen detalls escultòrics que criden l’atenció 
per la seva originalitat i la perfecció geomètrica, que en el seu conjunt resul-
ta encantadora i expressiva. A més, disposava d’una magnífica porta artesa-
nal de fusta de tancament, d’estil lazo life, que es va cremar l’any 1936 i que 
era l’única que quedava al món. 

A la portalada, quatre són els elements que hi destaquen. Símbols càtars 
amb Sant Miquel, àrbitre del bé i del mal, representats pel colom i el porc, 
els bons homes o els bons cristians, o els impurs. Els càtars van mantenir 
relacions cordials amb els templers i els ajudaren en la seva fugida d’Occi-
tània quan els cremaren com a heretges. Alguns supervivents es refugiaren 
a la diòcesi tortosina i, de ben segur, escultors càtars participaren en la seva 
construcció. 

Un segon element són algunes figures de tipus sexuals que animaven els 
cansats viatgers del camí de Sant Jaume a prosseguir caminant, per remetre’ls 
fortalesa, seguint la tradició que es troba en diferents portalades d’esglésies 
també romàniques d’Astúries i Galícia. I altres escultures, amb la creu de les 
vuit beatituds, on els peregrins tenien la senyal de parada i repòs assegurada. 
Al palau dels Lliori, davant del l’absis esmentat, on hi va nàixer el Dr. Joan 
Baptista Manyà, el teòleg gandesà de renom mundial, existeix a la façana un 
escut d’aquestes característiques, on els romers hi podien descansar. 

El tercer element són les diferents figures on apareixen personatges ma-
ies i vegetals com el panís i elements zoomòrfics, que encarnen la seva rique-
sa material i els coneixements ocults sobre la mare naturalesa. Cal remarcar 
que aquestes representacions s’esculpiren 270 anys abans de l’arribada de 
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Cristòfol Colom a les Antilles. I el quart element és la roda dels vuit pètals, 
que significa la renovació, la regeneració i la innovació, símbol dels pobles 
celtes. 

Imatge 1. Vista de la portalada de l’església amb el fris dels quinze bafomets a la part 
superior. La coberta és de llosa de pedra de tipus sirià com seria l’original, i encara se’n 

conserven diverses teulades en altres temples a l’Algars, les Camposines i Caseres.
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Imatge 2. Extrem de la dreta. Observem panotxes de panís a l’esquerra, al dibuix de 
l’extrem. A sobre, un bafomet que impulsa la impuresa, al costat d’un un porc a la seva 

esquerra. Un colom al xamfrà. Aquest representa la bondat dels càtars, i els altres la maldat, 
envoltat de flors de sis pètals.

Imatge 3. Sobre la columna esquerra hi ha un rei maia amb una planta de panís a la dreta i 
un colom a l’esquerra. Al mig, dues mares, i els pares laterals com a senyal de fecunditat. A 
la dreta, dues figures diabòliques, Satanàs i Llucifer, en senyal del mal, i el colom en senyal 

del bé dels homes purs del catarisme.
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Imatge 4. Restes del temple romànic construït el 1220. Finestra situada a l’esquerra de 
l’altar Major, mutilada per l’ampliació gòtica de cent anys més tard. També el bafomet que 
servia de desguàs de la teulada. Existien cinc finestrals com aquest: tres a la part dreta i dos 

a l’esquerra, amb la portalada al mig entre aquestes dues.

Imatge 5. Interior dreta. Dibuixos geomètrics amb tres bafomets a la part superior que 
expulsen maldat per la boca, enmig de la bondat a la dreta i la fecunditat a l’esquerra, 

expressada amb l’abundor d’un vegetal.
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Imatge 6. A la dreta, dos personatges que es besen reflectint amor carnal i força sexual 
per als que marxen al Camí de Sant Jaume, per donar-los força i ànims per caminar, que 

contrasta amb la força de la procreació de la figura de l’esquerra, exaltada per l’home amb 
el cap inclinat.

Imatge 7. Interior dret. Al xamfrà, el Gran Mestre subjectant el tau o bàcul. La figura 
del mig, Déu; davall del seu braç dret, un home pur, i a l’esquerra una dona vulnerable i 

embarassada, senyal malèfica, com a font de pecat.
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Imatge 8. Al xamfrà, el gran Mestre del Temple que guia amb la mà dreta els sis personatges 
maies, units per les mans i carregats de riquesa, considerats homes verds que encarnen 

coneixements ocults sobre la mare naturalesa, sota les flors de sis pètals.

Imatge 9. Al xamfrà, el templer amb l’escut de la tau, que significa el bàcul del Gran 
Mestre. A continuació, Déu subjectant el colom com a bé i els personatges templers, un 
amb l’espasa, el del mig amb la creu de les vuit beatituds i el de la dreta el bon frare del 

convent, al costat del colom en senyal d’humilitat.



126

Imatge 10. A la dreta, un maia amb un gran atribut sexual, per donar força als romers 
del camí de Sant Jaume. Al mig, l’arcàngel sant Miquel, àrbitre entre el bé i el mal, i sant 

Cosme, sant Damià i sant Joan Baptista. A l’esquerra, un home amb cap d’ocell i malèfic, en 
senyal de masturbació, per enfortir el pas dels romers.

Imatge 11. La roda dels vuit pètals, que significa renovació, regeneració i innovació. Algun 
pètal apareix en forma de pota de cavall, que dona a entendre la força per fer-la girar, 
símbol dels pobles celtes. Al xamfrà, els dracs en forma de serps en senyal del mal, dels 

homes dolents dels càtars.
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Imatge 12. 
Porta de fusta 
de l’estil lazo life 
que es va cremar 
l’any 1936, únic 
exemplar de la 
seva magnitud al 
món.

Imatge 13. 
Fotografia de 
l’absis romànic de 
principis del segle 
passat, abans de 
destruir-lo l’any 
1936.
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Imatge 14. Reconstrucció del temple al s. xiv, amb l’absis al fons, havent construït les 
capelles laterals gòtiques i fent desaparèixer els finestrals romàniques inicials. Només en 

queda un, mutilat, al costat esquerre de la portalada.



PONÈNCIES





131

Els fets de la Fatarella

Sra. Maria Jesús Ardévol i Gironés
Historiadora

Bon dia, amics i amigues presents en aquesta sala de l’Arxiu Comarcal 
de la Terra Alta, per donar inici a este congrés centrat en la batalla de l’Ebre. 
Voldria agrair la confiança dipositada en mi per portar a terme aquesta part 
de la història que afecte el poble de la Fatarella.

Potser abordaré el tema dels fets de la Fatarella d’una manera poc acadè-
mica, però crec que des que vaig fer aquest treball, que encarà està al «con-
gelador», han passat prou anys i avui dia els recels que podia causar parlar o 
escriure sobre els fets estan assumits gràcies a investigadors i historiadors que 
l’han abordat amb el tacte necessari i el rigor històric que a mi em manca.

Us proposo que fem un petit viatge en el temps cap al 1990. Una jove es-
tudiant de Periodisme ha de fer un treball de l’assignatura Periodisme litera-
ri i li planteja al professor fer un recull oral d’històries tradicionals, cançons, 
contalles, etc., del seu poble. El professor li rebat: «Tu, que ets de per allí de 
Mequinensa [allò de la Terra Alta encara no ho sabien situar], per què no el 
fas d’història oral però de la Guerra Civil?».

Doncs bé, a això em vaig dedicar durant un semestre llarg, a recollir 
testimonis amb una gravadora i reproduir-los. Alguna de les intervencions va 
ser per escrit, però la majoria van ser entrevistes.

El que sabia fins aleshores dels fets de la Fatarella era poc més del que es 
reproduïa a l’Enciclopèdia Catalana: una revolta de pagesos que es van opo-
sar a les col·lectivitzacions i que havia produït 34, 36 o 40 morts, segons diver-
ses fonts. I que moltes persones del poble, quan s’havien de referir a perso-
nes «dolentes», acostumaven a utilitzar el terme faiero. Era un tema tabú del 
qual molta gent no volien ni sentir a parlar, pel dol que havia comportat i les 
conseqüències en forma d’enemistats entre veïns, exilis i altres.

Un fet que es repetia sovint quan feia les gravacions era que gairebé no 
calia fer preguntes, els testimonis ja tenien un relat de la guerra, i que gaire-
bé tots també arribava un moment en què deien: «Però llavons van vindre els 
fets», una espècie d’interrupció dins del conflicte amb història pròpia, i que 
havia posat en el centre de la desgràcia el nom de la Fatarella.

De tot això, en va sortir una primera part del treball centrada a embastar 
els diversos testimonis en la construcció d’un relat vivencial sobre el desen-
volupament dels fets, que és en el que em basaré per a llegir-vos-en alguns 
fragments. El text íntegre sortirà publicat posteriorment i l’he inclòs sencer, 
tal com va ser escrit en la meva època universitària. He d’afegir que no vaig 
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parlar amb cap testimoni de «l’altre costat» perquè la majoria van exiliar-se i 
cada cop van quedant menys testimonis. Puc dir, trenta anys després, que de 
les persones que van participar en aquest treball només viu la senyora de la 
qual parlaré tot seguit.

El treball comença amb un text manuscrit de la senyora Rosa Ardévol 
Perelló, contextualitzant l’entorn dels fets.

I. Coses de la Fatarella

M’ha semblat bé, en comptes de referir un dels molts «actes» del punyent 
drama que visqueren en el nostre poble des de l’any 1936 al 1939, fer una expo-
sició de l’«escenari» socioeconòmic i religiós en el qual es desenvoluparen. El 
«fet diferencial» del nostre poble era que gairebé no hi havia jornalers (assalari-
ats). Parlo en termes generals. Es treballaven les terres dels rics a mitges; s’anava 
a fer «astalls» d’aulives; s’anava a segar i batre a Lleida, on el treball era intensiu, 
i el sou, també. Deien les dites: «desgraciat el que sap lo que guanya», «el jornal 
entra per la porta i surt pel fumeral». Les cases riques, que es treballaven direc-
tament alguna finca, llogaven eventualment, per l’avellana, l’auliva, o el temps 
de cavar avellaners, per exemple, però durant l’any tenien un «mosso». La gent 
treballava, treballava, treballava. També hi havia ganduls i... que sols treballaven 
«un cop».

Un altre «fet diferencial» era que eren molt, molt estalviadors. Amb un plat 
de sopes escaldades i un tros de pa i aulives, la gent treballava de molt abans de 
fer-se clar, fins a migdia, per menjar-se a dinar un plat de fonoll i unes patates, i 
altre cop pa i aulives. Molta gent es dedicava a la cacera: lloses, rateres, barraca, 
escopeta; per sopar, aquests es cruspien quelcom bo, però hi havia molta gent 
que s’ho venien. Per entendre tant com s’estalviava, per exemple, l’any 1933 o 
1934, féu fallida el Banc de Reus, que fou el primer banc que tenia sucursal al 
nostre poble. Doncs bé, del poble de la província que «s’endugué» més diners, 
fou del nostre, i... no hi havia diners de cap casa rica, tot eren diners suats i 
estalviats.

Un altre «fet diferencial» era la religiositat de la nostra gent. Més o menys 
practicant, però la religiositat empapava les seves vides. (Això no vol dir que no 
hi hagués anticlericals i menjacapellans). Per acabar de pujar el llistó d’aquesta 
religiositat «caigué» com a vicari l’any 1933 mossèn Rafel. Era un dels alumnes 
més avantatjats del seminari i el portaren a aquest «cul de món» perquè havia 
estat molt malalt dels pulmons i el clima del nostre poble era bo per aquesta 
mena de mals. Trempat, treballador i amb un zel apostòlic que transpirava tota 
la seva persona, trasbalsà el poble i es féu seva la major part de la joventut. S’ha-
via fundat a Barcelona un moviment de joves cristians catalans que s’anomenava 
Federació de Joves Cristians de Catalunya (Fejocistes), que prengué al nostre 
poble, de la mà del citat mossèn Rafel, un vol tan espectacular, que la forma de 
religiositat del nostre poble pujà fins a dalt de tot.

Un altre «fet diferencial» era el polític. Aquí no es votà mai liberals o con-
servadors, més tard dretes o esquerres. Aquí es votava a les persones: Compte 
i Ramonet, o els «tinglados» que al voltant d’aquestes persones es crearen: els 
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«indios» i els «rifenyos». Hi havia dretans i esquerrans als «rifenyos» i hi havia 
esquerrans i dretans als «indios». Quan hi havien eleccions per diputats, «indi-
os» i «rifenyos» de dretes, votaven una candidatura, i «indios» i «rifenyos» d’es-
querres, votaven l’altra. Però quan hi havien eleccions de poble (municipals), 
s’enfrontaven «indios» i «rifenyos» amb tanta ferotgia, que bé pot dir-se que 
s’assemblaven a les tribus del Rif, o als indis, quan els europeus els hi arrabassa-
ven les terres.

Un altre «fet diferencial» era el respecte a la propietat i propietaris. Al 
nostre poble aquelles prèdiques de «la terra és de qui la treballa; la propietat 
és un robo» o «no s’ha de partir a mitges, s’ha de partir al terç», no s’escolta-
ven. Al contrari, esveraven. Així era l’«escenari» del nostre poble a l’esclat de la 
guerra-revolució.

Potser ningú no s’adonà del «terratrèmol» que ens venia al damunt, fins 
el dia dels «Fets» de Vilalba. Allò era paorós, i la gent restà, des d’aquell dia, 
esmaperduda i estamordida. Què feren els «indios» i els «rifenyos» en aquelles 
circumstàncies? Es matarien entre ells, dretes i esquerres de cada facció com 
era de reglament en aquells temps? No. Els esquerrans «rifenyos» salvaren els 
dretans «rifenyos», i els «indios» també se salvaren entre ells. Entre tots salvaren 
també al capellà. Totes aquestes persones (de dretes) hagueren de fugir del 
poble o amagar-se pels camps.

Entre les forces d’esquerra que conformaven aleshores la Catalunya antifei-
xista, sobresortien l’Esquerra Republicana de Catalunya, en majoria absoluta al 
Govern de la Generalitat, i la FAI-CNT, sindicat anarquista. L’única cosa que «lli-
gava» a aquestes dues formacions era l’anticlericalisme i l’antimilitarisme. ERC 
estava formada per la petita burgesia catalana i menestral a les ciutats; al camp, 
per petits propietaris, mitgers i arrendataris de finques grans. El seu ideari era: 
«la terra és de qui la treballa»; «a l’Església se li ha de retallar la cresta». De tots 
els mals que patien els catalans n’eren els causants l’Església, els militars, els rics 
i els castellans. Als anarquistes aquesta «cotilla» catalanista els hi era molt petita. 
Fora propietat, gran o petita; tot havia de ser per a tots: ni amos ni esclaus; tots 
havien de treballar per a tots i s’havia de donar a cadascú el necessari per a les 
seves necessitats; fora institucions, fora fórmules arcaiques de govern; s’obria un 
ordre nou i s’havia de destruir Església i esglésies, bisbes, capellans, propietaris, 
arxius, registres i tot el que s’oposés a aquest ideari universalista i humanitari.

Com es pot veure, aquest ideari s’oposava frontalment al concepte de vida, 
de treball i de pensar que tenia la gent del nostre poble.

Davant del trasbals que hi hagué a Vilalba, la gent s’avingué a deixar cremar 
els sants i deixar fer «mentres no maton a ningú». Es formà la UGT i agombolà 
gairebé tota la gent del poble, ja que dintre la disbauxa que hi havia, s’avenia 
més a la idiosincràsia de la nostra gent. Els anarquistes eren pocs. Aviat, com 
venia succeint a la Generalitat, començaren a enfrontar-se les dues tendències. 
A meitat setembre hi hagueren aldarulls a la plaça, en contra de la FAI, que 
s’acabaren en l’arribada d’unes camionetes amb milicians d’aquella formació, 
i la gent deixà d’escridassar i fugí. Per què aquest enfrontament, si feia just dos 
mesos la gent s’avenia a tot «con tal que no maton a ningú?».

Després de les reglamentàries incautacions, enderrocs i incendis, s’havia 
de formar la Col·lectivitat: tot de tots; tots treballar junts; tots els fruits en un 



134

«munt», en un sol lloc i donar a cadascú segons les seves necessitats. ERC, la 
majoria al nostre poble, s’enfrontà a aquestes pretensions. La pedra de toc de 
les seves lluites era: «la terra és de qui la treballa». Al nostre poble la Reforma 
Agrària estava feta per la forma que es treballaven les terres. Gairebé tota la ter-
ra es treballava a «mitges»; cadascú tenia la terra que podia treballar. Punt. No 
hi havia res a discutir.

Davant de tot això, els anarquistes es trobaren que tan sols pogueren col-
lectivitzar unes poques finques que alguns dels propietaris forts es treballaven 
directament.

La immensa majoria del poble no estava ni per l’ideari dels un ni dels al-
tres, però almenys ERC respectava la petita propietat, i el quedar-se els mitgers 
la propietat de les terres que treballaven era una cosa que no entrava al cap de 
molta gent. Es pensava, tal com ho expressava un veí al meu padrí amb aquestes 
paraules: «Si la sinyora Dolores me donàie lo Freginal, no li’n faria despreci. 
Ara, que me ho donon aquells que no és seu... Totes eixes hastòries que mos 
conten no’m fan cap gràcia. Nantros, a magatons, partirem en l’ama, que tot 
això que tots ham de ser iguals, una ambusteria; a la mà tenim cinc dits, i cap 
d’igual, i així ha sigut i així sirà. Jo no vull més que, treballant, donar un bocí de 
pa a la família». Així era el sentir de la major part de la gent del nostre poble, 
que s’agombolaren entorn de l’ERC-UGT, no pas per aprofitar-se de la Reforma 
Agrària, sinó per enfrontar-se d’alguna manera a les disbauxes de la FAI. A part 
de la destrucció de tot lo religiós, el veure cal Compte tot esbatanat i les robes 
íntimes de la senyora Dolores, usades, i malportades, i fetes servir de parrac, fe-
ria els sentiments, car entorn d’aquestes cases hi havia una mena de veneració, 
que la gent d’ara no poden entendre.

Els anarquistes no podien fer efectiu el seu programa. No tenien finques. 
Potser els del poble no haguessen perdut els estreps, però els forasters, particu-
larment els d’Ascó, atiaven el foc. S’ha de dir tot: els anarquistes, que amb la 
famosa columna Durruti s’havien apoderat del Baix Aragó, havien creat unes 
col·lectivitats modèliques. Amb motiu del 50è aniversari de l’acabament de la 
nostra guerra, he llegit d’autors estrangers que llavors estigueren aquí, lo ben 
organitzades i lo bé que funcionaven les dites col·lectivitats. Sóc una persona 
que m’agrada llegir tot el que em cau a les mans, i en altres llocs he llegit que, 
si ho organitzaren tan bé fou perquè trobaren les cases riques que s’incautaren 
plenes de blat, oli, vi, llegums i les terres, era meitat juliol, a punt de donar una 
bona collita. Que els anarquistes eren massa idealistes, que no tocaven de peus a 
terra, i que als pocs anys de funcionar aquestes col·lectivitats ho haguessin hagut 
de fer com els rics d’abans: fer treballar a la gent explotant-los. No és això a la 
llarga lo que ha passat als països de l’Est? Ja sé que no eren anarquistes. Explico 
aquest exemple del Baix Aragó per entendre millor l’escenari en què es desen-
voluparen els sagnants «Fets del poble» del 25 de gener.

Els anarquistes del nostre poble eren la mofeta i la punta de mira de tots els 
anarquistes de la rodalia, entre els quals es comptaven els del Baix Aragó, que te-
nien a Ascó com un cap de comarca. Com deia, la Fatarella era un punt de mira, 
perquè no s’havia matat a ningú, ni tan sols aquell «capellanàs» que fou tan 
llest que se’ls escapà. I era de «reglament» en aquell temps cruspir-se capellans, 
propietaris i gent d’ordre. Per què no se’n sortien de fer una col·lectivitat com 
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Déu manava? Bé, és un dir això de «Déu», perquè no podia parlar-se d’aquestes 
coses.

Així les coses: els uns perquè eren majoria i el seu ideari era que la terra 
era dels qui la treballaven, i els altres, perquè encara que minoria al poble eren 
majoria a fora, i envalentonats, perquè si a Barcelona se sufocà la sublevació 
militar, fou a la valentia i despreci de les seves vides, no acabaven de pair lo que 
passava a la Fatarella. No era sols al nostre poble que entre ERC i la FAI hi havia 
tensions. La Generalitat n’era una mostra. La Generalitat va anul·lar-la per de-
cret Franco l’any 1938, a l’ocupar Lleida i les terres del Baix Ebre. Però la reali-
tat és que la Generalitat van anul·lar-la el 19 de juliol de 1936 els anarquistes. A 
partir d’aquella data, la Generalitat feia lleis, decrets, funcionava el Parlament, 
feien discursos, consignes, tot el que es fa en un Estat democràtic, però al carrer 
governava la FAI, amb tot el seu idealisme, força bruta i exaltació. Aquest fou 
l’escenari d’aquells punyents Fets, que feren més d’uns trenta morts, i uns 70 
empresonats; aquests tornaren, aquells no han tornat pas. Tots junts, visquérem 
fins el maig-juny d’aquell any, dies de dol, angoixa, ràbia, odi, dessolació i tot 
quan es pugui imaginar d’amarg i dolorós.

S’acabà el malson quan el govern central intervingué en les disbauxes que 
hi havia a Catalunya, reduí a la FAI després d’uns forts enfrontaments a Barce-
lona i... «lligà» a la Generalitat, que és el somni de tot govern central. La Gene-
ralitat, doncs, «manava», però no governava.

Rosa Ardévol
Platja d’Aro, 5 d’abril de 1991

 Com es va viure aquesta situació en l’àmbit particular a la Fatarella? 
Benvingut Pascual tenia dotze anys quan va esclatar la guerra. Recorda el 
terror que en aquells dies es vivia a la zona republicana, degut als elements 
incontrolats de la FAI. Les patrulles de control anaven pels pobles en busca 
de gent, i venien en cotxes –llavors un artefacte no massa vist. «Portaven 
unes calaveres pintades, “los coches de la muerte”, die la gent, i estàvem tots 
esgarrifats». Els excessos de molts van començar a ficar el poble en guàrdia.

Joan Batiste, en aquells anys un xicot jove, pensa ara que «aquella gent, 
me sap greu donar noms, perquè eren la gent en més ignorància, i per l’ava-
rícia se van ficar a n’este partit a robar i matar sense cavilar lo que podien fer 
i se van presentar molts desastres. Qui se hi va implicar? Tots los més pobres. 
I què van fer? Van requisar cal Compte i van requisar terres... i es van ficar a 
treballar a les col·lectivitats. Quan va estallar la guerra, la primera cosa que 
van fer esta gent va ser fer un bando: que entreguessen totes les armes de 
foc, curtes i llargues (si t’haguessen trobat en una arma t’haguessen matat). 
I ells, que controlaven los telèfonos, en un cop de telèfono se presentaven 
vint homes d’Ascó, vint de Flix, vint de Riba-Roja, que pujaven tots i armaven 
un pànic i assaltaven les cases i prenien cuixots i mataen i robaen i fotien un 
disturbi que això no es podie tolerar!». 

Els robatoris i registres eren tan freqüents com inesperats, i l’ambient 
es va anar enterbolint. La fòbia de la CNT-FAI contra els rics i la religió els 
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va girar en contra un poble que fins aleshores havia aguantat estoicament, 
per restar indefensos. Hi hagué, sembla, la crema d’una bandera de la FAI, 
segons recorda Teresa Blanch, que tenia llavors amb 32 anys. «Allò era una 
guerra particular contra el clero i els rics. A destruir esglésies, cremar con-
vents... a fer només calamitats!». La gent del poble, no obstant, s’ajudava. 
«Els polítics, quan venie un cotxe que buscave rics per matar-los i això, ana-
ven a avisar que marxessen de casa, a dormir al defora». Un d’ells, el senyor 
Domènech, era l’amo de cal Compte, el que aleshores es deia una casa rica, 
amb terres i jornalers ocasionals. 

A l’estar tan perseguits, perquè els deseretaven i els mataven, la dona del se-
nyor Domènech i els fills van fugir cap a Barcelona i a ell, per treure’l de casa, el 
Front Popular, que disposave d’un cotxe, lo van treure en la cara embolicada de 
draps tacats de sang, uns pantalons vells de vellut i una camisa blava, i en arribar 
al pont de Móra, que estave vigilat –no es podie crusar sense documentació–, 
van dir: «Portem un ferit!», i com lo van veure tot ensangrentat, es va salvar i va 
puguer arribar a Barcelona. 

Mentrestant, a casa seva, s’hi havia instal·lat la col·lectivitat: «Allí tots 
minjaven, treballaven la terra i es fartaven, tot “a lo loco”», recorda Teresa.

A més de la persecució dels propietaris més benestants, els més radicals 
de la CNT-FAI van acabar de guanyar-se el «respecte» dels veïns a còpia de 
causar destrosses en els llocs de culte religiós, tal com creien que s’havia 
d’eliminar tot allò que sonés a clergue. Una de les coses que es va fer en 
aquest sentit fou cremar els sants de l’Església. Explica Teresa:

Quan van començar a destruir sants, anaven a buscar als homes de les cases 
perquè els ajudessen, i van vindre a casa. «Què hi està lo teu home?», «Sí», «Pues 
cap a la Capella!», «Què s’ha de fer a la Capella?». Diu: «S’han de destrossar tots 
los sants». I en acabat, jo li vaig dir a Ramon, lo meu marit: «No en llenços cap, 
tu de sant, fés com un que no...». I estava molt amoïnada: «Ai, Ramon, què mos 
faran fer?». Diu: «Oh! Haurem de fer lo que mos manaran».

Benvingut Pascual recorda també la crema de sants: 

Dos homes, que encara són vius, que cremant los sants de l’església –los van 
cremar al davant mateix–... jo, com a cosa de xaval també ho vaig anar a veure 
com los cremaven, que a mi em causave un dolor tremendo de cor, tot això. I 
un home, que encara viu, al passar per allí, me va pegar un carxot i em va dir: 
«Au! Que tu també ets igual que un capellanet!». I jo vaig marxar mig esgarrifat, 
perquè pensava que em matarien. 

Però enmig de tots els disturbis, van poder salvar-se tres capellans. Aju-
dats per veïns, es van amagar bé en diferents cases, al camp, on van poder. 
«N’hi va haver un a ca’l Serio, un a ca la tia Tresa de la Bidella que, mira, no 
n’hagueres fet cas, una dona que vivie tot sola i, mira, va salvar un capellà...», 
diu Teresa.
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Josep Ardévol tenia aleshores cinc anys i era el més jove de la família de 
cal Serio. No entenia què passava a casa seva, però observava un comporta-
ment diferent de la seva família de com era habitual. 

Aquí a casa vam tindre lo capellà del poble amagat, un padrí meu (mon 
cosí Manel, que després seria alcalde del poble), i dos de cal Compte. Jo era 
molt jovenet, i venia d’escola i quan cridava «mare!», a lo millor lo capellà no 
tenie temps d’anar cap dalt al segon pis, on tenie un amagatall al coniller, i la 
mare me die: «Puja un feix de llenya!». I mentres l’anava a buscar, lo capellà 
se n’anave cap dalt. Veia que pujaven cap dalt al segon pis dos o tres plats de 
minjar i preguntava de qui eren, i em dien que ere de les meues germanes, i va 
resultar que llavons se va descobrir que estave lo capellà amagat a casa nostra i 
clar, lo meu pare perillave molt, i después, de casa, se’n van anar cap a un tros 
de terra que tenim a quatre kilòmetros de la Fatarella, lo «Menara» que li diem, 
i estaven amagats a n’una cabana. I lo meu pare va fer un amagatall dins d’un 
marge, i de dia estaven dins del marge i de nit s’anaven a reunir a n’un altre mas 
en tots los seus. Recordo, encara... un dia a casa quan van vindre los de la FAI 
a registrar, i lo capellà estave amagat al celler, que hi havie un clot que sempre 
estave ple d’aigua, i ell estave assentat dins de l’aigua, en aigua hasta aquí, al 
pit, i allí, pues... no hi van entrar i no’l van trobar. En canvi, van anar dalt a la 
cambra, damunt del celler, i mos van prendre un cuixot.

Tots els elements aglutinats sota la ideologia de la CNT-FAI i que havien 
format la col·lectivitat tenien, a més del seu particular ideari, tota una pròpia 
manera de fer les coses que arribava, fins i tot, als enterraments. Teresa Blan-
ch explica, entre riures:

La FAI, quan se morie un dels seus, los hi feien un taüt roig i negre; aquí se 
va morir un xiquet del meu germà, que llavons estave empresonat a Tarragona, i 
li van fer este enterro. Feien un enterro en música (sense capellans). Se va morir 
una dona que ere bastant religiosa i li van fer un enterro d’estos, i jo estava al ve-
latori i va vindre lo que ere cap de la FAI i va dir: «Salut i pessetes, i els capellans 
que vaiguen a fer punyetes!».

La gent estave atemorisada. Se vivie un temps de molta por. Hi havie... la 
gent no se’n fiave ningú l’un de l’altre. La gent... estàvem tots esgarrifats. Jo, de 
casa, lo pare i el meu germà, més gran que jo, que havie pertès als Fejocistes, 
molts dies anàvem a dormir al «Valencià» i a la «Serra»... Anàvem a dormir allí 
perquè teníem por. Clar que la gent s’ajudave entre si, però se tenie molta por.

[...] De terror n’hi va haver molt, lo que passe que llavons, quan hi estàs 
dins..., o sigue, ara fa molta por una guerra vista des de fora, però quan estàs 
dins no en tens tanta. Te hi vas posant, te hi vas posant, i no et fa efecte res. Ni 
si maten a l’un, ni si maten a l’altre, ni si t’empenyen, ni si no t’empenyen. Clar, 
en aquell temps, jo tenia catorze anys –a la guerra ja els tenia fets–, i veies coses, 
però no senties lo que sentien los grans. Aquí de malestar n’hi havia molt, per-
què van matar molta gent, n’havien de matar molta més... Hi havie tant terror, 
tant!... És que això que anessen a n’una casa, truquessen, te fessen baixar i et 
prenguessen... és una cosa que... Sort que la majoria de gent s’ajudave entre 
ells. Hi havie un grup, no molt gros, alguns del poble i molts forasters, que eren 
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los que anaven a buscar a qui no els feie gràcia per matar-lo i, els mateixos del 
poble, a vegades, lo dixaven escapar. Jo recordo que tenia por perquè sempre 
mirava, i senties dir que havie vingut un tal Martí, de Móra la Nova, que ere molt 
popular, en un cotxe, en tres o quatre, un cotxe amb CNT-FAI pintat, que inclús 
portaven la calavera de la mort, que anaven pels pobles a liquidar a n’algú, i a lo 
millor lo veies en cotxe per aquí i t’esbalaïes...

El terror i la por eren els sentiments dominants també en la gent jove 
d’aleshores, com recorden Benvingut Pascual i Andreu Llop, respectivament. 
Ells no entenien les causes polítiques que portaren als fets, però la gent que 
era una mica més gran l’any 1936, sí. Joan Batiste té la seva versió: 

Els d’esquerra, els republicans, que eren lo govern verdader, veien les in-
justícies que feien estos –perquè dien: tu, a cremar sants o a cremar coses, o si 
s’enamoraven de fulano, pues anaven a casa d’ell, lo fotien dalt del cotxe i el 
mataven per esta carretera–, pues veien que les coses anaven malament, i que 
en van vulguer abusar, i així va ser quan va arribar lo dia dels fets. I aquí... la 
ignorància, al poble... l’un en destrals, l’altre en forques femeres... com no mos 
van matar a tots! I el pobret que va encertar caure enmig d’esta gent, pues... lo 
mataven com un que mate un conill... 

Benvingut Pascual, que amb els anys esdevindria alcalde de la Fatarella, 
opina que:

[...] aquí va passar una cosa una mica rara. Les morts no van ser conseqüèn-
cia de dretes i esquerres, sinó que va ser una baralla que van tindre los elements 
de l’esquerra més radical, la FAI, i els altres que eren los socialistes i la UGT, com 
si diguessem, l’esquerra més moderada. Uns volien manar i els altres, més. I, és 
clar, los que mos consideràvem –bueno, jo en aquells moments no em conside-
rava de res perquè era molt jove, no?–, però la gent que es considerave més de 
dreta s’apoiave més a la part moderada, que eren los republicans o els socialis-
tes, però els altres volien manar, i així va ser com se va desencadenar, tot això.

Los fets del poble van començar... Claro, hi havie els dos partits: l’Esquerra 
Republicana, hi havie socialistes, hi havie comunistes... en fin, hi havie una sèrie 
de grups. I claro, aquí hi havien los comunistes, que feien pressió a la gent que 
tenien més, o los que a n’ells los semblave, i los d’Esquerra s’hi oposaven a que 
ataquessen d’aquella manera a la gent, sortien en defensa. Eren més moderats, 
volien que cadascú tingués lo seu, i està que davant la pressió aquella, que volien 
manar uns i altres, pues van arribar los fets del poble. 

I clar, van vindre companys seus de tot Catalunya, o de part de Catalunya, 
i brigades, bueno!, tots los companys seus, i es van fer amos de la situació i van 
començar a matar, robar i fer el dropo, tot lo que a n’ells los venie bé, perquè 
com que a naltros mos van agafar sense defensa, i ells van aprofitar aquell mo-
ment... i si no hagués vingut forces de l’Estat, pues... qui sap lo que haguessen 
fet! Animalades!

Tot això va començar així, una part defensaven els interessos de cadascú i 
els altres, que no tenien res, volien lo de tots. No es va matar ni si perquè ere 
fasciste, ni si perquè ere proletari –que és lo que es die en aquell temps–, sinó, 
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mira, al meu pare lo van matar, i ere d’Esquerra... Mataven los que feien nosa, 
que no els deixaven robar en lo seu desahogo... Va anar així, no per dretes o 
esquerres, més aviat per l’ambició del robo. Perquè, és clar, estos, ere tot gent 
que no tenien res. Los directors no tenien res, i volien lo dels altres. I clar, los 
d’Esquerra, qui més qui menos tothom tenia lo seu, i va ser... los fets del poble, 
la realitat va ser esta. 

Ramon Cugat Descarrega té ara 72 anys, i no vol recordar tots els fets 
desagradables que li tocà de viure. «No pots olvida-ho, perquè no ho podem 
olvidar mai, però molts detalls et marxen de la memòria, perquè vols que et 
marxon, però...» 

II. El detonant

S’apropava el dia 25 de gener de 1937. L’Ajuntament de la Fatarella va 
decidir fer front als abusos de la minoria col·lectivista de la FAI-CNT. Josep 
Vilanova recorda les mesures que es van prendre: «A l’Ajuntament, n’hi ha-
vie uns quants d’UGT, l’oncle Borràs, l’oncle Setrill i d’altres, i van agafar 
a Mola i Santamaria, els caps dels de la FAI, i els van dir: “No hi ha d’haver 
sang, aquí al poble”. I, pues, venga, van agafa’ls al mig de la plaça i els van 
prendre cap a les afores i van marxar».

Quan els caps de la FAI van ser portats als afores del poble, Josep Pujades 
s’ho estava mirant des de la vora. 

Hi havie un noi de les Joventuts Socialistes, que quan prenien a Santamaria 
i Mola per matar-los, detinguts –això ho vaig veure jo–, va treure’s una pistola en 
intenció de disparar al cotxe, i un –l’oncle Catalino–, lo va agafar i el va apartar. 
«Home, que s’han de matar!», protestave el noi. «Ja se’n cuidaran altres de fer-
ho. Naltres no, ja ho faran uns altres». Los prenien cap a Flix per matar-los allí.

Josep Ruana estava aquell diumenge, 24 de gener, vigilant amb altres 
companys que no es produís cap aldarull.

Lo dia dels fets ere diumenge. Lo dia 24 de gener, allà a les deu del dematí 
van començar a engrescar el poble. Los partits, uns i altres, dretes i esquerres 
i tot barrejat i la part de les dretes feie guàrdia dalt al campanar, i jo estava de 
guàrdia a ca Balsebre, en un plan de que si anessen a trucar a la iglésia, perquè 
es veu que la volien cremar, i estàvem allí de guàrdia, però això es va sufocar... Es 
va sufocar i vam anar a dinar, tot lo poble quieto. I allà a mitat tarde, se va pre-
sentar un cotxe, un cotxe dels de la part dels rojos, a prendre, que estaven aquí 
detinguts, Mola i Santamaria. Estos se van reunir en lo comité i els van soltar. 
Los va prendre un cotxe i tot lo poble detràs, que els volien matar, que els volien 
matar... Per esta carretera, la gent, damunt dels cotxes... Bueno!, això va passar, 
i per la tarde tot estave tranquil.

Quan se va fer de nit, tothom a sopar, i a les 10 i les 11, tots reunits, un partit 
i altre. Hi va haver una reunió a la Societat Aurera, i la part de les dretes van dir, 
Borràs, este de Borràs, diu: «Nois, estem perduts! Mos han tallat lo telèfono!», 
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i allí tothom estave barrejat, espiats tots. Marxem tots d’allí. Jo vaig anar en tres 
o quatre companys a ca Manolo, al bar. I al arribar allí, vaig veure un de la part 
esta, que ere Magí del Po, i sento que criden a n’un dels que anaven en mi: 
«Prepara-us, que estan totes les forces aquí dalt al coll de la Salvadora». Bueno, 
vam prendre café, vam beure i vam marxar. Los uns cap aquí, los altres cap allà, 
i cap a casa.

Joan Batiste també va poder copsar l’ambient que es respirava al carrer i 
als locals. La gent es trobava als cafès per intercanviar informació, però nin-
gú no sabia què fer:

Aquell matí, tot lo poble anàvem «en berlina», petits i grans, i tothom anave 
per defensar el poble, perquè volien robar i esta gent ja ho havien podrit tot. 
Tothom, dretes i esquerres, ere una germanor contra esta minoria que no eren 
més que vuit o deu, però com que estos vuit o deu mobilitzaven tanta gent com 
volien i tenien les armes...

Jo, aquella nit, este noi de Tapet, Barralo, teníem 15 o 16 anys, pues... vam 
anar al café. Xusmes, per este poble... i la gent, guàrdies a moltes cases. I aquella 
nit va passar així. Jo estava en estos companys i después del café vam anar a ca 
Tapet, i quan ho vaig veure perdut, dic: «Xiquets, tothom a casa seua, que a casa 
los treballs se passen més bé». 

III. Los fets

Després de la detenció de Mola i Santamaria i la seva posterior posada 
en llibertat, el poble de la Fatarella esperava en alerta que no es produïssin 
més incidents. Però no va ser així. En l’esmentada reunió narrada per Josep 
Ruana van poder comprovar que alguna cosa s’estava preparant. Al fet de 
no tenir gairebé armes s’hi afegia la manca de comunicacions. El telèfon 
l’havien tallat. A darreres hores de la nit van saber que les «guerrilles» ja 
estaven esperant per entrar al poble tan aviat com es fes de dia. La FAI es 
va assegurar que ningú no li faria nosa. Per això sembla que hi va haver una 
trucada que va fer córrer el rumor que a la Fatarella s’havia aixecat la quinta 
columna feixista. Un error que moltes de les pàgines escrites sobre el tema 
no han esmenat.

Josep Vilanova explica que, després de la detenció, «aquells van telefo-
nar a Barcelona, dient que a la Fatarella s’havie sublevat la quinta columna. 
I, de seguit, cotxes per la carretera d’Ascó, hasta les “Paumeres”, tot de cotxes 
de la FAI». 

L’entrada al poble es va produir cap a les sis del matí. Josep Ruana estava 
dormint i el van despertar els trets:

Allà a les sis del matí, sento pam! pam!... Clar, com que sempre estaves en 
l’ai!... M’aixeco, i a la Capella hi estave mun germà que feie guàrdia, pels avions. 
Pensant hi vaig, no hi vaig... Pam!, pam!, pim!, pam!, pim!, pam! M’aixeco, me 
vestixo, me fico l’escopeta damunt i marxo, pel poble, a viam què passave.
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El pare de Ramon Cugat també es trobava a la Capella fent guàrdia, 
mirant si passaven avions i comunicant-ho al camp d’aviació de Reus. Ell va 
ser un dels primers que va caure en mans de les patrulles. Part dels altres 
detinguts va ser portada a l’ermita i tancada dintre:

Lo van agafar allà, en la bona fe –recorda Ramon–. I va baixar a busca’m 
l’oncle Pere de Llobet. Diu: «A on és, tun pare?». Dic: «Està allà dalt, que fa 
guàrdia». Diu: «Pues ja pots anar a dir-li que baixo». I hi vaig anar i ja no hi vaig 
puguer arribar. Ja l’havien agafat... i em vaig quedar allí davant de cal Serio, a 
ca la Ballesa, amagat, perquè em van dir que dalt hi estaven Santamaria i Mola, 
que eren los que portaven la direcció del poble. Al cap d’un rato, vam sortir al 
carrer. «Què hi hem de fer, aquí?» I a mi me van agafar i em van pujar presoner 
cap dalt. Lo meu pare encara estave allí, i el van matar estant jo allí, vamos. 
Lo van matar al cementeri –la part contigua a l’ermita estava habilitada com 
a cementiri i dintre també hi havia sepultures de persones més benestants–, 
estant jo allí.

Josep Vilanova, de la mateixa edat que Ramon Cugat i amb qui coinci-
diria al front, estava també detingut a la Capella. Ell també va veure matar 
molts dels detinguts, entre ells el pare del seu amic: 

Hi havie molta gent que ja feie molts anys que eren d’Esquerra, i en car-
net! Van matar a son pare d’Anrebo [Ramon Cugat] i un de Catalino, que els 
van prendre, i eren jefes de l’Esquerra, i este es va dirigir a tots los que estàvem 
presoners allí. «Salut, camarades!» Lo seu fill volie anar en ell, però sun pare 
li va dir: «No, fill. Queda’t en ta mare, que ja és prou que em maton a mi». I el 
van matar. 

L’altre dirigent destacat, Peret de la Catalina, també es va dirigir als pre-
sents abans de morir, segons explica Teresa Blanch. «Los dos van ser uns 
grans polítics. Peret lo van prendre a mata’l i va dir: “He viscut sempre pro-
tegint al proletariat. A baix lo fascisme!”» Però també va morir a mans de les 
patrulles.

Les patrulles de control van arribar a tenir tancats a la Capella entre 
tres-cents o quatre-cents homes, segons diferents testimonis. Josep Pujades 
recorda que un dels dirigents de la FAI, Santamaria, va fer detenir i tancar el 
noi que l’havia intentat matar un dia abans. 

Hi tancaven gent de les dos bandes. Llavons los feien sortir i los feien anar 
cap al cementeri en les mans al cap, i allà els disparaven. Recordo que un lo pre-
nien per matar-lo i tenie un oncle allí, entre els guàrdies. I li va dir: «Oncle, que 
no veus que em prenen?». Però l’altre va pensar: «Lo gran ja és mort, si maten 
a n’este, jo siré l’amo de la casa». I el va dixar matar. Ojo!, que és serio, això! 

El més dur de tota la situació, i el que més ha pesat en el decurs dels anys, 
és el criteri pel qual es regien les patrulles de control a l’hora de triar gent 
per matar-la o deixar-la lliure. L’enveja o l’amistat amb els detinguts van tenir 
molt a veure amb el destí dels empresonats.
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Van cridar la gent allí a on havien d’anar. Uns a la carretera, los altres a la 
Capella, i los mateixos del poble, si n’hi havie set, o vuit o quinze, no més, pues 
triaven a la gent, sense cap color de política ni sense cap color de res, perquè... 
les idees, la família, pel que sigue, dien –que jo no hi vaig anar; no va sortir 
ningú de casa–. O sigue, los triaven i los tenien apartats per afusellar-los, a la 
Capella. I de la Capella al cementeri.

Andreu Llop afegeix que a casa seva, al cafè, van arribar per la nit guàr-
dies d’assalt. 

Aquí es va veure molta gent, aquell dia. Van vindre molts guàrdies d’assalt, 
que, per cert, no estaven aquí pel café, sinó per la por. No es van bellugar en 
tota la nit d’aquí. Potser això mos va salvar a naltres, no ho sé. Potser n’hi havie 
quaranta o cinquanta. Però clar, de nit, no sentíem més que soroll. No sabien 
tampoc lo que passave i mira, se van refugiar aquí. Clar que també venien i mar-
xaven, i de tant en tant senties tiros pel poble. De dia les patrulles de control 
van cercar lo poble. Del poble també n’hi anave algun armat i tiraven, però eren 
los menos.

Joan Batiste recorda que la guàrdia d’assalt va arribar al poble en sa-
ber-se que s’havia aixecat una suposada quinta columna. «I què va passar? 
–explica–. Quan van vindre los cotxes de guàrdia d’assalt, eren dos camions 
en seixanta o vuitanta hòmens, i es van ficar al café de Cabassos allí amagats... 
i d’estos pobles i gent de la calavera i gent matona potser n’hi havie dos mil. I 
es van diguer de guardar allí, si no los haguessen matat a n’ells i tot!»

Molta gent va optar per amagar-se, a casa o als masos, si podia fugir del 
poble. La família de Benvingut Pascual, amb uns quants veïns del carrer, es 
van amagar a casa seva. Explica Benvingut:

Estaven amagats a n’un trull, a casa, tots tapats. Lo menos hi havie quinze 
persones allí amagades davall del trull. Hi estave lo meu avi, lo meu germà, lo 
meu pare; llavors lo de baix de la Caballera... en fin, bueno, gent del carrer. I 
llavons hi havie dos de Gandesa, de casa Mena, que van pujar perquè tenien por 
que els matessen i aquí dalt se van trobar en un «fregao»...!

Les patrulles eren tot de gent de fora del poble, però anaven guiats i diri-
gits per gent d’aquí. Això va ser lamentable. Aquí va vindre molta gent. Fins i 
tot me penso que va vindre molta gent de la columna Durruti que estaven ope-
rant aquí al front d’Aragó. Com que aquí se va donar la denominació política 
que s’havie alçat la quinta columna –la quinta columna eren los que anaven a 
favor de Franco en aquell moment i estaven operant a la reraguarda roja–, jo 
llavons no ho entenia, tot allò... però, aquí hi va haver molta gent de la columna 
Durruti. Inclús s’ha dit si va vindre la Pasionaria... S’ha dit! Jo no recordo res 
de tot això. Jo només recordo que a ca Bep, que ere una casa molt significada, 
no per tendència de dretes, sinó que més aviat lo pare i l’avi eren republicans, 
eren homes d’aquell temps, del cagondéu, l’espardenya, la gorra i los quartos 
a la faixa. Ere una casa que en aquells temps se denominave rica, i per això no 
la podien veure. I gràcies a un nebot que tenie l’avi, que un germà seu se va 
casar a Riba-Roja, que ere el jefe del comitè de Riba-Roja i es va posar a la porta 
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i no va dixar entrar ningú, aquella gent se van salvar, que si no jo compto que 
a n’aquella casa hi hauria hagut una desfeta. Clar, tot això va derivar en moltes 
lluites tipo de poble.

La protecció de què va gaudir la família de Benvingut va fer que, quan 
les patrulles van fer els bans perquè la gent acudís als llocs, tota la família es 
quedés a casa.

Josep Ruana havia sortit de casa quan va sentir els trets per intentar esbri-
nar què passava. Es va dirigir cap a la Capella, però ja no hi va arribar:

Quan era a ca Topes –al carrer Misericòrdia–, pujaven dos jefes de patrulla 
de la FAI, i hi anaven al mig lo vell del Renegat i el vell de Xarlatin, i van dir: «No 
tiresseu, que són dels nostres. No tiresseu!». I allí va fer cap també Josep de Ca-
rinyo. I bueno, diu: «Què et semble?», dic: «Oh! Me fan molt mal aspecte. Això 
que són dels nostres... no m’ho crec gaire». I em diu Josep de Carinyo: «Anem 
per amunt». Anaven cap a la Capella, que allí hi estave lo fortín. Dic: «Nam». I 
quan estàvem per allí entre ca Segureta i cal Pelado, dic: «Això me fa molt mal 
aspecte, eh? Remiren molt». Diu: «Tira! Matam-n’hi un cadagú». I jo, pues, ja li 
havia dat lo canó, i es gire i va veure l’acció. Diu: «Eh, xeic! Això dixa-ho, eh?... 
Porta-ho». Dic: «No. Encara és aviat per dona-te-la». I allí davant de cal Vellet, li 
dic a Josep de Carinyo: «Saps què? Això no m’agrade gens. Me’n vaig cap a casa 
a buscar cartutxos i marxo. Cap allà dalt no hi vaig». Diu: «No home, no. Nam! 
Nam per amunt!». I jo, conque des de casa nostra, al solà, se veie la Capella, hi 
vaig anar a mirar des d’allí. Arribo dalt i veig a Santamaria, als dos que havien 
pres d’aquí, i a Mola, per allí pel cementeri, i set o vuit més darrere, i hi estave 
mun germà, de guàrdia. I clar, jo des d’allí en l’escopeta no podia fer res, i veig 
que arribe Josep de Carinyo, quan va arribar a l’última escala ampla, l’agarren, 
i «venga, tu!», un cada braç, pim!, pam!, pim!, pam!, a terra!

Quan vaig veure allò, agafo, me carrego los cartutxos damunt i marxo, po-
ble avall. I cap a la Plaça, i tots los balcons i finestres... i de ca Belart me van dir: 
«A on vas? A on vas?». A la plaça hi havie dos jefes de patrulla. Un m’agarre, i 
em diu: «Ep! Para! A on vas, en això? Porta això!». Dic: «Això te ho donaré pel 
canó», però jo en lo dit al gatillo a punt de desenganxar, eh? Diu: «Porta això», 
«Això t’ho daré pel canó». I anave en l’ajudant, i aquell, què va fer? Va fer una 
acció en la mà i s’arrenque una pistola, una pistola metralladora –portave la 
cinta en les bales– i a l’anar a arrencar la pistola, jo vaig veure que no estave 
carregada, perquè li has de ficar la pinta, si no li fiques la pinta, senyal que no 
està carregada. I ràpid, fique la pinta, i diu: «Tu, porta això! I si no, cap a dalt». 
I al dir això, li vaig fotre tiro, i a terra que va caure.

Josep va marxar corrent després d’haver abatut aquell home, però en-
cara quan era davant del campanar de l’església, es va girar i es va agenollar 
per disparar contra l’altre, però aquell va llençar el fusell i va fugir cap dins 
de l’Ajuntament.

A la plaça hi havia una de les cases que van ser sotmeses a les patrulles 
de control. Per una banda es tractava d’una casa amb recursos econòmics i 
també destacada per les seves creences religioses. Misericòrdia Fernàndez es 
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va veure la casa plena de gent. Les patrulles de la FAI-CNT la van habilitar 
com a presó. Presó on es feien judicis i es condemnava gent detinguda.

Mos portaven tots los que agafaven presos. Tots eren del poble. Molts ja 
són morts. Tots los que veien dificultosos los portaven cap aquí. Aquí los hi 
feien com un judici i después los prenien. Aquí al costat, bueno, a l’altra casa, 
ca Permarc, van regirar, perquè dien que eren fascistes. I naltres, que teníem 
una xiqueta que es die Maria, no tenie més de tres o quatre anys, i teníem la 
casa...! per dalt, per baix, tota plena de gent! I es va despertar, que estàvem aquí 
en la tia, que li havien matat l’home, i el crio va començar a cantar cançons així 
d’iglésia, i els altres dien: «Mira-te’ls, los fascistes, què els ensenyen als crios!».

Aquí, al foc, tenia llibres de missa que los vaig amagar a la cendra, i el crio 
anave, i ho traie. Después van anar, com dia, a ca Permarc, i van trobar un moca-
dor de la Mare de Déu del Pilar, que es veu que lo pare de la tia Manueleta, quan 
feie lo servei, los ho va enviar. I van dir: «Mira-te’ls, los fascistes», i lo prenen, i 
aquí davant de casa, lo van matar.

A mi, llavons, me van dir, me preguntaven a on ere lo capellà. Jo vaig dir 
que no ho sabia. «Ja que no vols dir a on està lo capellà, te farem anar a buscar al 
flare.» A ca Melsa, tenien un xic flare. Mos vam esborronar, i vam marxar. Volien 
saber també on ere «Nena» [Josep Ruana], perquè va tirar un tiro i va matar a 
n’un. I marxem, tres o quatre, i vam fer cap a cal Vellet, a la vora de les escales de 
la Capella, i allí baixaven gent per les escales, i baixaven a n’un home: «Poques 
vergonyes! Jo no he fet res!», cridave. I una mica més avall lo van matar. També 
vaig veure matar un altre home a la plaça.

Al pare de Joan Batiste van anar a buscar-lo a casa. El dia abans havia 
estat fent guàrdia a casa de la Misericòrdia, i ell i un altre company s’hi van 
deixar les armes. En arribar les patrulles de la CNT-FAI, van preguntar de qui 
eren i, en saber-ho, el van anar a buscar. El seu fill estava dormint.

Truquen, i jo «Qui hi ha?», «Aurix». Jo dormia a la pallissa en lo cap ple 
de palla, i em veig aquells cinc o sis en les calaveres, i van pujar cap dalt, i em 
van fotre la pistola al cap, davant de la meua mare! «A n’este poble sou una 
colla de fascistes!» I la meua mare, plors allí a terra: «No me’l matesseu! No 
me’l matesseu!». Ma germana, igual. Llavons van començar a regirar a viam si 
hi havie armes, i mos van robar si teníem quatre quartets, i jo em vaig posar a 
plorar. «No mo’ls prenguesseu, que som pobrets, que anem al jornal!» I al dir 
això, «que anem al jornal», com que esta gent portaven la política d’anar contra 
els rics, no mos van fer res. I diuen: «On és, tun pare?». «No ho sabem, no ha 
acudit» I, coses que passen, se va salvar dormint a n’una pallissa en la policia. I 
en estes, mos van fer sortir cap defora de casa, i surt sa mare de Carranso: «Qui 
hi ha?», i es veu que tenie una arma i va disparar. I jo los hi dic a n’estes: «Tran-
quils, no tinguesseu por, que es una mujer –jo–». Diu: «Si la mujer mos ha matat 
un home, matarem totes les del poble!». I... tampoc. Van regirar casa i no van 
trobar ningú. Diu: «Venga, s’ha d’anar a cal capellà». Vam anar a ca’l capellà del 
Fusté i allí ja hi havie dos o tres patrulles que ja l’havien anat a buscar abans i 
se l’havien emportat a ca la Marta, que feie de quartel general. A mi, un que li 
dien Valero, este tan criminal i tan dolent, que va vindre a casa, me diu: «Tu, ves-
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te’n cap a casa a dormir». I al mig del carrer vaig marxar cap a casa, i en tantes 
patrulles com hi havie no vaig trobar ningú, i així vaig passar lo dia.

A Josep Vilanova el van tancar dintre de la Capella, i va veure com ana-
ven traient homes de dins i els prenien cap al cementiri per matar-los.

Veia que aviat me tocarie a mi, perquè los anaven prenent i els anaven afu-
sellant. Però va arribar la guàrdia de Tortosa, i van dir: «A qui maten, aquí?». I 
llavons va sortir l’oncle Pepito del Ferré, que ere d’Esquerra, i coll, li veuen lo 
carnet: «Cony! Pues aquí, a qui maten? Si són tots d’Esquerra i diuen que són 
la quinta columna dels facistes». «No, no. Venga, aquí s’ha acabat lo matar!» 
Después mos van fer baixar a tots cap a la plaça, i después mos van agafar de 
dos en dos i mos van portar a la carretera d’Ascó, al mas que li diuen lo mas de 
Rabosot, i mos van ficar allí.

Durant el pas dels detinguts per la plaça també es van produir algunes 
morts. Benvingut Pascual va veure com mataven dos homes:

Vaig marxar de casa a veure què passave pel poble. En arribar a la plaça vaig 
veure que treien de ca la Marta –a on hi havie la presó– a l’oncle Rac. Aquell 
home ere molt republicà. Lo treien entre tres homes: un ere Pèl, d’Ascó, l’altre 
ere Butifarra, d’Ascó, i el tercer també ere d’Ascó, però no sé qui ere. Lo cas 
és que va marxar d’allí cap a l’Ajuntament, i jo recordo molt, perquè llavons la 
cosa catòlica la tenia més impregnada que ara, com és natural; als tretze anys jo 
vivia amb més intensitat la cosa religiosa que no pas ara. Aquell home va sortir 
d’allí pegant cagos en tots los sants, dient que mataven un home republicà, i lo 
van portar davall d’un perxe a on hi havie l’estanc, que allí estave mort i tapat 
en una borrassa l’oncle Permarc. Lo van portar una mica més amunt, davant 
de ca l’Hostalé, i allí tampoc no el van matar i el van fer pujar pel carrer de ca 
l’Arany, i allí mateix lo van matar. Qui ho havie de dir que jo m’hi havia de casar 
a n’aquella casa! Però aquest home, al morir renegant de Déu, jo, vaig pensar: 
«Este home s’ha condemnat! De cop a l’infern!», perquè llavons tota la cosa esta 
la tenia molt a dintre de mi.

Al cap d’un rato vaig sentir tres o quatre tiros al carrer de cal Botigué, vaig 
córrer cap allà també i vaig veure que en aquell moment mataven l’oncle Segura.

La mort d’aquest home va ser viscuda més de prop per Josep Pujades: 

Quan mos van fer anar cap a la plaça, detràs de mi venie l’oncle Segura –
anàvem en files–. Este home portave armilla i tenie lo costum de posa’s les mans 
a les butxaquetes de dalt, i es veu que en marxar de casa se va prendre una pis-
toleta petita, una 6-35, una cosa petita, i se la va ficar a la faixa. Bueno, i detràs 
de mi li va tocar lo registre, que mos registraven a tots. Repasse a n’ell..., criden 
a n’uns que estaven dalt a ca la Marta: «Ei! Ya tenemos otro fascista!». Clar, al 
troba-li l’arma...! Lo van agafar... –aquell home ja es va veure mort, llavons–, lo 
van fer passar, i naltres res, endavant, que marxéssem. Quan érem davant de la 
iglésia, detràs de mi van fer els disparos, i jo em pensava que m’havien tirat a 
mi, i ere a n’ell. Va caure davant de ca Paco. Me’n recordo la cara, com si ho vei-
guessa, que se li va posar quan li van trobar la pistola. Va ser una mica fort, això.
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«Si no fos que van anar arribant les forces de l’Estat –recorda Ramon Cu-
gat–, tots haguéssem mort allí. Eren forces de la Generalitat. Después de la 
Capella, mos van baixar per darrere les cases, a la carretera d’Ascó. A naltres 
mos van tancar a n’un mas que ere de ca Correeta, i uns altres van passar la 
nit al mas de Rabosot»

Què se n’havia fet, entretant, de Josep Ruana? Després d’abatre un home 
de les patrulles de control, que va resultar ser fill d’un dels caps de la FAI, va 
fugir corrent poble avall i va amagar-se al camp.

Vaig marxar corrents, costa avall de la Font, i sentia que em tiraven de tot 
arreu, ja estave tot lo poble voltat, la Capella, tot. Los brots dels aulivers queien a 
borrassades, però jo vaig puguer salva’m i tirar amunt. I d’allí vaig anar corrents 
al Menara del Serio. Allí em vaig quedar parapetat i quieto, anant escoltant, i 
d’aquí del poble se sentien los tiros... I tenia una gana...! I estant allí vaig sentir 
lo pito de la fàbrica de Flix, que hi havie una sirena que tocave quan canviaven 
lo turno. I va i se’m tire una perdiu –jo estava dins d’una matissa, tocant la 
cabana–, i jo que penso: «No tinc més remei que matar la perdiu i me l’hauré 
de minjar al caliu, encara que no tinga pa». I quan anava a tirar, sento soroll 
de dalt a la punta, que baixave gent: «Mecagon, ja són los altres, que m’han 
seguit!», perquè quan marxava los vaig desafiar, que vinguessen, i avant, avant, 
i jo quieto allí, i alego, alego, vaig conèixer que hi anave davant Jeroni del Bo. 
Veig que mirave a terra i diu: «Ojo, nois!, que aquí davant hi ha un rastre!». I 
es van reunir tots i a viam, a vigilar. I jo quieto. I no sabien què fer. I surto de la 
matissa, dic: «Passau, passau, no tinguesseu por!». «Ai, mecagonlà! Aquí, estàs?» 
Dos d’allí ja havien vist lo que havia fet a la plaça, que havia tombat aquell de la 
FAI. I Faustino: «Com pot ser, pues si jo he vist com has matat aquell de la pla-
ça!». «Pues he marxat corrents» En ell venien lo Serio, Sierra, Vicent del Fusté, 
l’oncle Palomete, l’oncle Mocós, lo del Roig del Rosset, Damian de Casero. I de 
seguida tots allí, amoïnats... lo Serio, uns plors...! «Mos ho mataran tot!... Mos 
mataran a la dona... mos ho mataran tot...!»

I vam pensar: «Bueno, què podem fer?». I Serio diu: «Hauríem d’anar a 
Flix, a buscar força a Flix». I aquells anys, ell havie estat fent les aulives a Flix, i 
casualment les van fer a casa del jefe de la FAI, i ell se creie que hi tenie molta 
confiança, a Flix. Però no hi volie anar ningú. Ell: «Nam, cap a Flix». Jo els vaig 
dir: «No anessem a cap puesto, que ja som morts. Perquè això ara ja ho sap tot 
Catalunya. Són los amos de les armes i som morts». «Home, que mos ho mata-
ran tot!», l’oncle Palomete. «Va! Jo vaig voluntari», Serio, «a buscar força, dels 
nostres. Si jo vaig a on vam fer les aulives pujarem minjar i pujaran a ajuda-mos». 
Bueno, ningú piave. I este del Rosset i jo, «venga, ja surto jo i tot». Només tres 
voluntaris per anar a Flix.

En una hora vam anar del Menara del Serio, passant per tots los Forcalls i 
les Edres, a Flix. En menos d’una hora! Corrents sense parar. I clar, a l’arribar 
a Flix ja ere fosc. Arribem i diu: «Hem d’anar cap aquí que és esta casa que hi 
ha tocant l’estació». I arribem allí, i «bona nit», lo vell de la casa, «bona nit», 
diu Serio. (Este home, lo seu gendre és lo que ere jefe de la FAI). I lo vell diu: 
«Què heu fet? A on anau?». I a Serio, que li tenie confiança: «Què heu fet, 
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Josep?». «No ho sé, què hem fet, no ho sé» «Ha sortit la quinta columna, heu 
tret banderes fascistes!» I no ere veritat, tot això. I vam explicar lo que passave. 
«Bueno, escolteu, mestre: donau-mos un pa, si teniu, un cabàs de pataques, lo 
que tinguesseu». Diu: «Aquí teniu un sac, un cabàs de pataques, dos pans i dos 
abadejos. I creiu-me a mi: marxau. Marxau, que mos esteu comprometent!». I 
Serio, que estave assentat, clar, havíem anat corrent del Menara hasta Flix, diu: 
«Xiquets, jo ja no puc més, no puc tirar avant. Si voleu marxar, marxau, però jo 
no puc tirar avant». Estàvem atallats. I jo, què havia de dir? Va! Esperem. Però el 
plan ere lo que aquell home mos va dir: «Marxau, i en sortir del poble, us ama-
gueu i descanseu». Acabe de dir això aquell home i sentim: «Manos arriba!», 
cinc o sis fusells de cara a naltres, i lo gendre de la casa aquella havie anat al 
comitè per a buscar força per a detindre-mos i afusella-mos.

Bueno, mos aixecam, mos regiren i cap a ca don Gil, que allí estave lo 
comitè. I al crusar la via, com s’havie de passar per agarrar la senda per anar 
cap al poble, sento com carregaven los fusells, i jo que em giro i els hi dic: «Es-
coltau, si hau de tirar, tirau-me de cara, que vull veure el tiro». Anaven cinc o 
sis, i mos van reunir, mos fiquen al mig i diu: «Mirau, naltres hem vingut per 
mata-us. No us matarem, però marxeu ràpid. Us anem a presentar al comitè i 
marxeu ràpid, perquè...». Bueno, cap a ca don Gil. I la gent, estave allò... Tot 
ple de gent!

Mos van dixar allí un moment, i al poc sentim: «On estan estos lladres? Es-
tos criminals!». I al sentir-ho vaig conèixer la veu, que ere la veu d’un del poble, 
un de ca la Brisda, que treballave a la fàbrica i vivie a Flix. I uns crits...! «Crimi-
nals! Lladres! Que hau assassinat la mitat de la gent!» Dic: «Però no pot ser que 
passo això, si no hi havie quatre armes!». I salte un, i me mire, i tenie més mala 
cara que la mare que’l vie parit... diu: «Si arribau a tindre fusells matau a mig 
món». I jo, quieto. I de seguit, arribe una ambulància, que baixave un ferit... «Us 
hem de fer miquetetes, us ham de matar a tots!» Mos van fer pujar dalt d’una 
ambulancia: «Vinga, cap dalt!, que us maton dalt».

Arribem a Sant Miquel, d’Ascó, a la carretera que ve de Flix. Estave així! 
Un munt de fusells...! Jo pel camí li dia al del Rosset, que anave al meu costat: 
«Aurix la porta, home, que mos tirarem, encara que mos matessem al caure». 
I Serio: «No us moguesseu, home. No us moguesseu, que som morts». Bueno, 
i, dona, vam estar un minut o dos parats allí. I amunt. Com que havien dit: 
«Pujau-los dalt i que els maton dalt». Dic: «Va! Encara mos salvarem hasta dalt». 
Arribem, i la carretera del poble hasta el de Mató hi havie un renc d’autobusos 
a cada costat, i tot ple de gent, i mos van tancar al mas de Rabosot.

Ramon Cugat va passar tota la nit al mas de Rabosot. La guàrdia d’as-
salt va portar els homes des de la Capella, a la part més alta del poble, fins 
als afores, a la carretera que mena a Ascó. No fou, ni molt menys, una nit 
tranquil·la:

Dormir? Com havíem de dormir? Allò estave ple. Jo em recordo que està-
vem junts en Blai de Xiximot i sun pare –los van portar ja avançada la nit–, i los 
van posar en naltres, que estàvem... com podíem! Com les sardines al casco! I 
no podíem enraonar, perquè teníem control contínuo. No podíem ni respirar. 



148

Del dematí, quan vaig marxar de casa, vaig estar, lo menos, vint-i-set o vint-i-vuit 
hores sense ni orinar, ni minjar, ni beure... bueno, res! Esperant lo moment.

Allí, al dia següent, mos van fer sortir, mos van fer formar allí a l’era i van 
fer tries. Diguessem, l’un cap a la Modelo, de Barcelona, l’altre a afusellar-lo i 
d’altres, cap a casa. I a mi me van enviar cap a casa. I me’n vaig vindre, però van 
quedar molts.

Dintre del mas també hi eren Josep Ruana i els seus dos companys que 
havien anat a Flix a buscar ajut:

[...] i allí no sabies qui hi havie, estaves a les fosques... i vaig conèixer en la 
veu que ere Laureano del Mocós. Dic: «Que ets Laureano?», diu: «Sí! Mecagon-
là! Aquí, estàs?... Pensava que t’havien matat. A tun germà l’han matat». Dic: 
«Ja me ho penso... Estave a la Capella... Escapem-nos!». «No home, no. Què no 
veus que no podem?». Dic: «Alguns se salvaran, escapem-nos!». Però estaven 
fent guàrdia...

Josep creu que en la seva sort hi va influir algú de la casa de Flix on van 
anar, o, segons ell, la bona voluntat d’algú del comitè: 

Lo gendre este de la casa de Flix, después de fer mal, mos va fer bé, perquè 
la consigna d’ells ere, quan sortís lo cotxe de Flix, avisar aquí per a què mos ma-
tessen pel camí. Però, què va fer, aquell? Per amistat en Josep del Serio va callar, 
i no va avisar a ningú hasta que vam estar aquí dalt. Quan va avisar de Flix, ja 
estàvem aquí dalt, sinó mos havien de matar a mitat del camí.

Entre els que es van quedar, Josep Vilanova es va lliurar de ser afusellat 
gràcies a l’atzar:

M’agafe un: «Tu, cap allà, que a tu t’ham d’afusellar». Vaig anar cap allà. I 
cal cap d’un rato, esta tria anave marxant, i al que pujaven cap dalt a la carrete-
ra, agafe este que em die que em tenie que matar: «Tu, cap allà, que a tu t’ham 
d’afusellar». Jo, cap allà. I mos van ficar dalt d’un camion, d’estos camions que 
hi havie abans, i mos fiquen cap allí. I engeguen los camions i un guàrdia d’as-
salt me diu: «Usted, baje de aquí». I em fan baixar d’allí. «Sube al coche de 
delante». I em van fer pujar al cotxe de davant.

Amb la guàrdia d’assalt va venir Martí Rouret, de Tortosa, a pacificar la 
situació:

A mitjan gener del 37, vam saber, per telèfon, que un escamot nombrós de 
gent armada procedent d’alguns pobles de la Ribera i Terra Alta, atacaven la 
Fatarella, un poble isolat dalt de la serra del mateix nom. Un poble que Rouret, 
Terré i jo coneixíem bé i on teníem amics i companys de partit. Sabíem per 
aquests que la majoria de la gent era oposada a la col·lectivització de la terra, i 
que els fatarellencs, gairebé sense excepció, havien format una pinya –una pinya 
armada–, per fer front a qualsevol colla de les que tant de mal havien fet des dels 
principis de la guerra per aquelles comarques.

Coneixedors també del tremp i de la decisió d’aquella gent (catòlics la 
major part, bé que molts d’ells republicans i fidels a la terra), vam veure venir, 
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com qui diu, l’hecatombe. Martí Rouret va telefonar de seguida al Conseller de 
Seguretat Interior, el qual disposà la tramesa immediata a la Fatarella d’un ca-
mió de guàrdies d’assalt i de policies de la Generalitat. Rouret anà amb ells. [...]

Però quan vam arribar al poble, encimat i solitari, el mal ja era fet. A des-
grat de la resistència dels veïns que van rebre els assaltants a trets d’escopeta i 
els van contenir algunes hores, al final es van retirar a l’interior de les cases. No 
podien vèncer una concentració tan nombrosa i ben armada. I encara sembla 
que hi hagué enganyifa, o almenys, paraula, que un cop acabat el foc no hi 
hauria represàlia. El nombre de fatarellencs morts sobrepassà la trentena. L’es-
pectacle que s’oferí a la vista dels enviats pel Govern de la Generalitat requeriria 
una descripció de moltes pàgines i l’aportació de testimonis esgarrifosos. [...]

L’UGT tarragonina va donar a la premsa la nota següent: «La causa dels fets 
de la Fatarella, i el que pot determinar fets semblants, és la pretensió absurda de 
col·lectivitzar per força unes terres que no són de feixistes, sinó de camperols 
que fins el 18 de juliol hi sofrien per donar menjar a l’amo...».

En realitat, la majoria d’aquests camperols eren petits propietaris, i 
d’amo no en tenien. I com que no en tenien, no en volien. Als seus ulls, no 
hi podia haver amos pitjors que els «col·lectivitzadors» (a punta de pistola), 
molts d’ells jornalers sense terra, que es pensaven que havia arribat la seva 
hora. 

Després del parlament de Rouret, que es va adreçar a tots els detinguts i 
a la gent del poble, van venir les tries. La gent va ser col·locada en rengleres, 
segons la seva posada en llibertat o un probable afusellament. Els criteris per 
a la tria no van ser gaire ortodoxos, segons els testimonis. Hi van tenir molt 
a veure els sentiments particulars dels qui triaven envers cadascú. Josep Puja-
des diu que triaven els del poble: «Los que els hi eren simpàtics o amics, los 
dixaven marxar». Els triaven, segons Josep, «com si triessen bestiar», com diu 
la cançó que va fer una dona del poble: 

Al vint-i-cinc de gener
bufaven com a lleons,
los faieros d’este poble
van formar moltes presons.

Ells diuen que no han fet res
i de tot són innocents,
i a la Capella del poble
tancaven los innocents.

Los feien sortir de dins
los faieros criminals
i dintre del cementeri
los’naven afusellant.

Lo dia quatre de maig
un pregó van publicar:
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que ells se n’anaven del poble
als criminals ajudar.

Això va ser... –interromp Josep–, quan el Govern va vulguer ficar mà 
quan va atacar contra la FAI, i va ser la lluita que hi va haver a Tortosa, que 
hi va haver un foco de sublevació, que van sufocar, i ja van dominar los del 
Govern. Los incontrolats van quedar fora. Después los del Govern van donar 
la consigna: «Les armes, al front». Qui vulgués una arma, al front.

Ja n’eren fora del poble
lo cotxe se’ls va esgarrar,
los dimonis los portaven
i no’s van saber matar.

Al barranc de les Paumeres
molta gent hi van anar,
i triaven tots los homens
com si triessen bestiar.

Allí mares i famílies
sense puguer minjar pa.
Quan se va fer tardet
cap a Ascó los van baixar.

No’ls alabesseu ningú
ni que els tiron a la mar,
que a qui no ha rosegat ceba
li han fet rosegar all.

Josep va poder anar cap a casa, però, segons va descobrir després, era 
una de les persones buscades:

Tot lo meu carrer estave perseguit; un veí meu, l’oncle Camperol, va trobar 
un paper i se’l va ficar a la butxaca. Ere una llista, que li havie caigut a n’un o 
altre de les patrulles de control, i allí hi va trobar un munt de gent «fitxada». 
Clar, jo també estava perseguit, ja et tenien la manieta aquella, perquè jo, com 
a fejociste no hi constava, però estava allà, en mossèn Rafel... Però no em va dir 
res ningú.

Els guàrdies van distribuir la gent en dos autocars. Un va arribar a la pre-
só Model, a Barcelona. L’altre va perdre el control de la guàrdia d’assalt i tots 
els seus ocupants, menys un, van ser afusellats entre Ascó i Flix. Josep Vilano-
va va ser a la presó, però també recorda el que va passar amb l’altre autocar:

Quaranta-vuit presos a la Modelo. I trenta-vuit o quaranta que en van matar. 
Portaven la llista los de la FAI: cen-cinc, dien que n’havien de matar. Només se’n 
va salvar un d’estos que van matar entre Ascó i Flix, que es va fer el mort, que 
me semble que ere Blai de Fontet. Este, se veu que algú dels que anave en les 
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patrulles, anave desfressat com si fos de la FAI i no ho ere. I va dir: «Ja tiraré jo!», 
i li va diguer dir: «Te fiques a n’este costat...» i pam!, pam!, i es va dixar caure i 
es va salvar.

Naltres vam arribar a Barcelona que potser devien ser les dos del dematí, 
i cap allà a les quatre, sento que diuen: «A ver! Este que he sacao yo», i lo de 
Xiximot i varios homes d’aquí, diuen: «Contesta, que potser mos soltaran». I 
vaig contestar. Vaig picar allí a la porta de ferro. Diu: «A vostè l’hai tret jo?», dic: 
«Oh!, no ho sé. A mi m’ha tret un guàrdia, però no sé qui ere». Diu: «Pues als 
altres catorze que han quedat al camion los han afusellat entre Ascó i Flix». Dic: 
«Vale, vale... Me donarà la direcció, si mai surto». Diu: «Tranquil». Li va diguer 
semblar que era molt jove. Tenia disset anys...! Mos van fer estar allí no sé si tres 
mesos o quatre, i llavons mos van soltar a tots.

Josep Ruana encara no s’explica ara com se’n va lliurar. I no seria aques-
ta la primera vegada que seria a la vora de la mort per algun motiu. Però la 
sort (i l’enginy) sembla que l’han acompanyat sempre.

No sé com me’n vaig escapar, no ho sé... No havia de morir. Tres o quatre 
dies, en un dol, lo poble... trenta-quatre morts!... Allí no sabies què havies de fer. 
Va estar el poble quinze o setze dies en patrulles. Si agafaven algú lo portaven a 
ca la Marta a jutja’l. Bueno, i així es va anar passant... Jo em vaig lliurar d’anar a 
la presó. Ells sí, ja me ho die sempre Serio, ja, ja... je, je. Ells, al menos allí esta-
ven tranquils, que naltres, aquí, la passàvem «de carrasca».

Els qui van estar-se uns mesos a la presó Model van estalviar-se el dol que 
va patir el poble després dels fets. El president de la Generalitat, Lluís Com-
panys, va visitar els presoners. Joan Batiste ho explica:

Companys, que ere aleshores president de la Generalitat, va anar a veure 
a la Modelo a la «quinta columna fascista», i quan va veure a n’aquella gent, en 
abarques, que anaven tots, tots miseriosos, diu: «La quinta columna? Si no han 
fet més que arrencar pedres! Estos, són? Com hem de guanyar la guerra, així?». 
Llavons ja van començar a veure l’error i es van enfrontar a la FAI, i estos van 
diguer d’anar per estos barrancs, arrestats, i... hi va haver «una olla de cols».

El poble va quedar paralitzat i la por va durar encara molts dies, perquè 
la col·lectivitat va continuar tenint la situació controlada fins a maig. Les in-
terpretacions dels testimonis coincideixen en una cosa: no va ser una pugna 
per idees polítiques, sinó que va acabar en matances per qüestions personals. 
«Quan va passar un temps, als de la col·lectivitat los van fer fora, i cadascú va 
recuperar lo que ere seu, però... lo mal ja estave fet. I los interessos encara 
eren lo de menos, però lo més dolent van ser... les persones!» 

Ramon Cugat va perdre el seu pare durant els fets. Un home, com molts 
d’altres, d’Esquerra, considerat com a bon polític, a nivell de poble. Josep 
Vilanova reflexiona:

Hi havie gent que ja feie molts anys que ere d’Esquerra, i en carnet! I a 
n’estos també los hagueren matat igual, si no arribe la guàrdia d’assalt. Allò va 
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ser una mica massa gros. Llavons, qui més qui menos, tots estos de la FAI van 
marxar cap a França. Perquè jo, ho he dit més de mil camins i no me n’he ama-
gat mai: Si ve este fulano aquí al poble, no ho sabrà la dona, ni mun pare, ni 
ma mare, però a n’este el mataré (lo que em volie fer matar a mi). Va anar cap 
a França, va morir allà... no he dit ni qui ere, però va fer moltes coses que no es 
tenien que fer. Perquè dir que s’havie sublevat la quinta columna i tothom, qui 
més qui menos, ere d’Esquerra...! Al menos, ja que vols pegar tiros, vés al front, 
home!

Andreu Llop creu que, amb els anys, tots els fets i les morts s’han anat 
oblidant. Les penalitats que es visqueren durant la guerra i la misèria de la 
postguerra van anar situant lentament en l’oblit els fets del gener del 37.

Van haver-hi bastants morts; molts, gent jove, gent pagesa. Gent treballa-
dora que llavons no podie ni minjar, com aquell qui diu. No és com ara, que 
tothom té de tot. Abans, per minjar, minjaves lo que hi havie, i havies de fer les 
mil i una per arribar al dia següent. [...] Les rivalitats polítiques que hi havien al 
poble se van acabar en la guerra. En acabar la guerra, ningú no se n’ha recordat 
si ere d’un partit o de l’altre. Abans, n’hi havie que ni es parlaven per qüestions 
polítiques. [...] Les famílies que havien perdut algú estaven molt malcontents, 
però com que los altres van tardar molt a vindre, molts no han tornat i han anat 
venint de lluny en lluny, pues, clar, les coses van passant, què hi hem de fer! Ara, 
a la família o famílies dels dirigents o d’algú que va fer mal no els ha dit ningú 
mai res. S’ha anat olvidant tot. Ara es poden donar baralles, per interessos o 
coses de família, però no es pot ni comparar en les pugnes que tenien los partits 
abans.

Jo sempre dic lo mateix: potser entre tots ho vam enredar i tots ho vam 
pagar prou. Més val callar i que Déu vulgue que no torno a passar. 

Joan Estapé no vol ni recordar els fets i, en fer-ho, es referma en la idea 
que va ser una desfeta que, d’una manera o altra, va afectar tot el poble.

Joan Batiste només recorda l’ambient de por i incertesa. Joan va estar-se 
al front durant tota la guerra i sempre en primera línia, però mai no va passar 
tanta por com el dia dels fets. «Sempre ho dic: vaig passar més por aquell dia 
dels fets que el dia que vaig arribar al front, perquè lo dia que vaig arribar al 
front i vaig agafar una arma vaig pensar: “Ara moriré lluitant”, però això que 
venien al poble i no sabies què et podie passar...»

Els fets van quedar en la memòria de totes les persones del poble du-
rant bastants anys. Als més joves només ens n’arriben referències. Però, en 
el conjunt de la història de Catalunya durant el període de la Guerra Civil, 
els fets de la Fatarella tenen un lloc destacat, encara que no sempre explicats 
correctament. Benvingut Pascual, molts anys després, exercint com a alcalde, 
va poder copsar el record d’un home sobre els fets:

Quan va venir Tarradellas a Gandesa, me semble que va ser l’any 78 o 79, 
no ho recordo... jo sé que estava d’alcalde. Va vindre ell, va vindre Serra, quan 
estave de Conseller de la Generalitat de Planificació Social, i va vindre Roig, que 
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llavons estave de Conseller d’Agricultura. I recordo que en la presentació que 
vam fer, que jo vaig dirigir la paraula en nom de tots los alcaldes de la comarca; 
quan vaig donar-li la mà, me va preguntar de quin poble era. Dic: «De Fatare-
lla». I este home –això és verídic–, en aquell moment va dir: «És lo poble del 
qual recordo jo moments més amargs que he tingut a la meva vida». Dic: «Ja sé 
per què». Diu: «Del 25 de gener de l’any 1937». Tarradellas se recordave dels 
fets històrics que havien passat a la Fatarella.

 IV. Després dels fets

Els fets de la Fatarella del 25 de gener de l’any 1937 no van ser uns esde-
veniments fàcils d’oblidar per a la gent de la vila, però tampoc no van restar 
indiferents per a les instàncies polítiques. El Govern de la Generalitat i el seu 
president, Lluís Companys, no es van limitar a enviar ajut quan es van pro-
duir els incidents, sinó que després van enviar un delegat a la Fatarella per 
intentar arranjar la situació i assabentar-se d’allò que realment havia passat.

Andreu Claret i Casadessús va ser l’home escollit pel president Com-
panys per anar a la Fatarella:

Jo era molt amic del president Companys, i em va cridar dient que en una 
reunió de la Generalitat m’havien nomenat delegat del Govern per anar a la 
Fatarella, coneixedors ells que jo en temes municipals havia fet coses importants 
a Catalunya.

Li vaig dir al president Companys que m’ho volia rumiar bé, perquè jo, ser 
delegat d’un Govern on hi havia tants partits, no m’agradava, però que de totes 
maneres ja trobaríem una solució perquè jo pogués anar a la Fatarella, donar 
un tomb i a veure què havia passat. Jo a la Fatarella no hi havia estat mai, i és un 
racó de món tan bonic, tan lluny de tot lo que hi ha al país...!

Tant el president Companys com moltíssima gent coneixien els fets, perquè 
van ser motiu de reportatges i comentaris internacionals que van fer molt de 
mal a la República, perquè allà es va demostrar que el Govern de la Generalitat, 
en un moment de Guerra Civil, no tenia poder, perquè quan van anar allà al 
poble a parar tot el que es proposava fer aquella gent, es van haver d’escapar. Els 
d’assalt i el delegat d’ordre públic, en Rouret i companyia.

El president Companys va pensar en mi perquè jo havia viscut uns fets sem-
blants a la Segarra, a l’Ajuntament de Fonollosa. Això em va donar un cert 
prestigi, de tenir l’audàcia de resoldre problemes que de vegades acaben en 
desgràcies. I quan l’home que té el poder de les mans, té un esperit d’humanitat 
i és coneixedor de les coses que poden passar a una guerra civil... Jo tota aquella 
gent que anaven amb pistoles i que en lloc de saludar la gent li fumien un tiro, 
no m’agradava gens ni mica. I durant la Guerra Civil jo vaig estar molt contra 
això. Molt! A mi em van atemptar a l’entrada del meu poble, a Súria, un país 
de miners, em van fer sis trets al cotxe, sis forats, però vaig tenir sort i no em 
van matar. Anava amb un policia de la Generalitat. No vol dir pas que el sindi-
calista sigui una mala persona, però la gent que no té cultura, i en un moment 
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de guerra s’apodera de les armes... és gravíssim! I això va ser una desgràcia per 
Catalunya, per la República, i sobretot per a la Fatarella.

Jo vaig acceptar de venir a la Fatarella no amb un nomenament de la Ge-
neralitat, sinó amb una carta del president Companys, i així li vaig dir: «Per tu 
hi vaig. Jo provaré d’anar a la Fatarella, i ja veurem què passa». Vaig agafar un 
secretari del meu costat que encara és viu, que es diu Josep Blanxart, i me’n vaig 
anar a la Fatarella. Al veure que era un assumpte greu per Catalunya i per la 
República, vaig acceptar.

De camí, vaig parar baix a Móra. Vaig anar a comprar tabac pel meu pare, 
uns caliquenyos, i pagant una mica així d’estraperlo, l’home em va donar dos 
paquets de caliquenyos.

I quan vaig arribar a dalt de la plana de la Fatarella, vaig veure un pagès, 
allà. I vaig pensar: «Calla, parla amb aquest home, a veure què t’explica», per-
què anar a n’un país on no hi tens cap amic ni coneixes a ningú.... I vaig anar a 
veure a aquest iaio, li vaig preguntar si fumava, em va dir que sí, el vaig convidar 
a fumar, i li vaig dir: «Miri, vinc aquí perquè sóc secretari municipal i volia saber 
a veure què ha passat aquí perquè m’han nomenat per treballar de secretari 
aquí». Jo no vaig dir a ningú que venia de la Generalitat.

Vaig estar enraonant una hora i mitja amb ell, i l’home no se’n fiava pas 
gaire, no, però me’l vaig posar a la butxaca.

Quan vaig arribar al poble, amb el meu secretari, vam anar a l’Ajuntament. 
Allà hi havia un home que ja no era dels de la FAI, sinó dels que després es van 
apoderar de la Vila, que eren gent de tipus comunista, que portaven l’etiqueta 
sindical de la UGT. I vaig entrar a l’Ajuntament, em vaig haver d’esperar molt. 
Hi havia un tio allí amb una escopeta... i els hi vaig dir: «Ah, no, no! Jo vinc aquí 
per treballar, i no estic per bromes!» Diu: «Pero usted...». Res. Obro la porta, 
entro dins el despatx i em trobo allà un tio amb una pinta molt estranya que 
em diu:

–Y usted, ¿qué quiere?
–Miri, aquesta taula. Jo vinc aquí per treballar. Sóc secretari municipal.
–Aquí no hay Ayuntamiento.
–Ah, bueno. Ja ho veurem, això. Ara, et vull demanar un favor: tu em deixes 

la taula i després toques el dos d’aquí, perquè jo tinc molta feina.
I em va sortir bé. Va provar de telefonar, però jo ja havia passat per telèfons 

a dir a la senyora del telèfon que no donés conferències a ningú.
Em vaig anar a instal·lar a ca Manolo, que tenia un cafè, i una barberia, i 

llavors tenia els animalets al darrera, aquella cosa tan curiosa de la Fatarella, que 
a l’entrada de les cases hi havia la mula, el matxo... Llavors vaig estar a l’Hostal 
de la Plaça. El Manolo em va portar el Carranza, en fi, gent per poder fer-me 
amics. Me’n vaig anar altra vegada a l’Ajuntament, i a aquells els vaig dir que 
tenien vint-i-quatre hores per marxar de la Fatarella. Van intentar trucar a tot 
arreu, però no van poder. Van marxar en un cotxe, van tornar a venir, i van dir: 
«Bueno, bueno, ya se lo dejamos todo para usted. Pero usted aquí no vivirá ni 
veinticuatro horas. Usted, mañana, ya estará enterrado». Perquè va telefonar a 
Tarragona i el delegat d’ordre públic li va dir que anés amb compte amb mi, 
perquè estava allí en nom de la Generalitat. I a aquest home li vaig dir: «Usted 
no se crea que yo estoy solo, ¿eh? No tengo necesidad de explicarle nada. Yo 
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vengo aquí con este secretario mío, pero yo aquí no estoy solo, así que usted no 
me gaste bromas». Jo vaig ser una mica pinxo, però és que tenia que començar 
així. Allà havia de demostrar que no tenia por. Jo he estat un home que, de pis-
toles a la butxaca no n’he dut mai, però no he tingut mai por. I bé, aquells em 
van venir a dir que se’n naven i que ja tornarien al meu enterro.

Al cap de dos dies, jo vaig fer una crida perquè el poble de la Fatarella vin-
gués a l’Ajuntament. Jo llavors ja tenia al meu costat el Carranza, l’algutzil... i 
vaig començar a connectar amb la gent, i el primer pas per aconseguir-ho va ser 
cridar la gent a la plaça. I a la plaça hi havia un arbret, que ara ja no hi és, que, 
pobret, estava molt fumut, i quan vaig veure que no venia ningú, que treia el nas 
algú, però a la plaça no venia ningú, vaig fer el discurs dirigint-me a l’arbre, com 
a testimoni de les desgràcies de la Fatarella. Com si tingués públic, vaig explicar 
les causes de tota aquella situació.

Jo de seguida vaig veure que la Fatarella era la desgràcia d’un país que no 
s’havia enterat mai si República, si no República... Allà hi havia el Compte i el 
Ramonet, que eren els que dominaven, i la gent de la Fatarella, gent treballado-
ra, que se’n naven al mas, gent treballadora com... No n’hi ha hagut a Catalunya 
de gent més treballadora que aquella! Encara ho són ara! El gran mal de la Fa-
tarella ha estat que la gent ha sigut molt treballadora, però no s’han interessat 
mai per les coses públiques del país. Ni ara! Lo de la Fatarella és un cas curiós.

Però, poc a poc, la gent van anar reaccionant. El primer pas va ser fer mar-
xar aquella gent de l’Ajuntament, i el segon era guanyar-me la confiança de la 
gent, i això era una cosa difícil...

La primera cosa que vaig fer va ser anar a Amposta. Els hi vaig explicar que 
jo era delegat del Govern de la Generalitat a la Fatarella, i que allí no hi havia res 
per menjar. I vaig portar tres tones d’arròs. Vaig arribar amb un camió vell, que 
a penes trotava, el vaig fer posar a la plaça i vaig posar l’algutzil que el guardés. 
I anuncio a la gent que passessin a recollir un donatiu d’arròs. La gent va veure 
que allò anava de debò, però jo per repartir aquell arròs m’hi vaig estar cinc 
dies!, perquè vaig voler parlar personalment amb cadascú, per conèixer la veri-
tat dels fets. Vaig ser metòdic, i maniàtic amb la gent perquè m’ho expliquessin 
tot. I mira que la gent de la Fatarella no parla amb facilitat, no han estat mai 
massa oberts, i en aquells moments menys, amb tot el que havia succeït. Alguns 
els vaig fer quedar i vaig fer prendre’n nota al secretari, i amb el repartiment 
d’arròs, ja vaig tenir el poble amb mi. Perquè la gent va dir: «Això ha canviat. 
Aquest senyor que ha vingut aquí que no sabíem ni qui era, resulta que ens dóna 
menjar». I al cap de tres dies vaig anar a Tarragona a buscar bacallà. Mil dos-
cents quilos de bacallà. Es va fer el repartiment de forma diferent: a la gent se’ls 
hi feien uns paquets i de tant en tant jo tenia entrevistes amb gent.

Després vaig nomenar el Carranza alcalde, i altra gent de la meva confian-
ça. Vaig nomenar un Ajuntament i jo mateix em vaig destituir com a delegat 
del Govern i m’hi vaig quedar com a secretari municipal. Perquè jo em vaig 
enamorar de la Fatarella. Vaig considerar que jo, allà, hi feia falta, i que hi era 
imprescindible. Perquè jo, en comptes de tenir un gran càrrec –m’estaven pre-
parant el nomenament de secretari general d’Ordre Públic–, no vaig voler. Fer 
una cosa tan bonica com aquesta de poder ajudar un poble que havia sofert tant 
com la Fatarella em va apassionar. Així és que m’hi vaig quedar com a secretari. 
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I amb l’Ajuntament constituït, vam anar al Palau de la Generalitat, perquè la 
primera cosa que vaig demanar al president de Catalunya va ser que deixessin 
tothom que estava a la presó des dels fets. Això ho vaig fer jo. I el president ens 
va donar vint-i-cinc mil pessetes i una senyera catalana, que és una llàstima que 
no la tingui, perquè al escapar-me després ho vaig haver de deixar tot. Vam fer 
un acte oficial molt bonic, i ens en vam tornar cap al poble.

La primera cosa que vaig planificar a la Fatarella va ser posar en ordre les 
qüestions de sanitat. Aquelles entrades on el primer que trobaves era l’animal 
i la pudor dels fems pujava fins al menjador... Jo vaig fer una ordenança muni-
cipal, per a canviar les entrades. Una altra idea que tenia era fer on hi ha ara el 
Centro una espècie de residència, perquè el clima de la Fatarella és molt sa. Vaig 
fer molts projectes i em vaig divertir molt. Donava unes conferències, a l’Aure-
ra, que eren molt divertides, que jo en deia «Les conferències del pare Claret», 
perquè jo sóc parent del famós Antoni M. Claret. «Avui parlarem de la higiene», 
per exemple. També una altra cosa important: de les vint-i-cinc mil pessetes que 
em va donar el president Companys, jo passava sis pessetes diàries a tota la gent 
que va perdre el cap de casa. Vaig arribar a conquerir un domini extraordinari 
i una gran estima per part de la gent de la Fatarella.

Però vaig haver de marxar del poble a correcuita, perquè van entrar els 
nacionals. Em van avisar que baixaven per la muntanya, però tan de pressa m’ho 
van dir, i tan de pressa vaig marxar, que si em descuido, m’enganxen. Vaig haver 
d’abandonar el cotxe i marxar a peu, perquè els moros van tirar una bomba 
contra el cotxe i el van encendre. Em sembla que a dintre hi estava tota la docu-
mentació que vaig intentar salvar. Vaig anar corrents a casa del Carranza, i allí 
entre tres o quatre vam poder escapar a peu fins Ascó, i d’allí cap a l’altre costat, 
on per fi vam trobar un camió de l’exèrcit que em va portar fins a Reus.

Jo vaig tornar a la Fatarella quan l’exèrcit republicà va tornar a passar 
l’Ebre, una nit. En Líster em va fer un donatiu, també, d’oli, menjar... Vaig por-
tar un cotxe ple fins a dalt de coses.

A partir d’aleshores, la Fatarella entraria de ple en la Guerra Civil i en 
patiria les seves conseqüències posteriors. Andreu Claret tardà molts anys a 
tornar a la Fatarella, a causa de la seva activitat política com a col·laborador 
del Govern del president Companys i la seva posterior presència a la Resis-
tència francesa contra el nazisme. En el pla particular, Andreu Claret ha estat 
un dels principals endegadors de moltes de les iniciatives del Principat d’An-
dorra. En l’actualitat treballa com a assessor del president de la Generalitat, 
Jordi Pujol. El seu nom és conegut també a través dels seus dos fills músics, 
Gerard i Lluís Claret, i del seu fill periodista, Andreu Claret. 
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«La tumba del fascismo italiano»:  
los brigadistas albaneses en la Guerra Civil

Dr. Xavier Baró Queralt
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Sra. Edlira Gabili
Universidad de Tirana

I. Introducción 

Con el paso de los años, lo acontecido se desvanece, incluso cuando 
se trata de un acontecimiento tan traumático y de tanta relevancia como 
la Guerra Civil. Obviamente se guarda la memoria sobre lo más relevante, 
aquello que se ha considerado que realmente debe ser conservado. Pero ante 
un trauma de tanta relevancia como la Guerra Civil son muchos los hechos 
que corren el riesgo de verse olvidados, talmente como si no hubieran teni-
do lugar, o como si los que los protagonizaron se hubieran ido difuminando 
bajo la espesa capa del paso del tiempo y del olvido. Tal y como refiere Joan-
na Bourke para la Segunda Guerra Mundial:

Avui encara hi ha una raó de més per parlar i escriure sobre aquests es-
deveniments: entre nosaltres ha crescut una nova generació que no coneix o 
té uns coneixements escassos d’aquesta guerra. Ens arrisquem a «oblidar». A 
mesura que els supervivents van morint, la seva memòria va quedant esborrada 
per històries dels vencedors i, d’una manera més preocupant, dels «negadors de 
l’holocaust», uns grups poderosos que tenen els seus propis programes polítics 
d’extrema dreta.(1) 

Este sería, sin duda, el caso de los brigadistas albaneses. Numéricamente 
fueron muy pocos, y por eso los estudios especializados a menudo han pasa-
do de puntillas sobre su presencia en el conflicto armado español. Sin em-
bargo, y este es el principal objetivo del presente estudio, a pesar de ser un 
grupo de poco más de treinta brigadistas, buena parte de los albaneses que 
lucharon en territorio español tuvieron una especial relevancia por la revista 
que editaron (Vulnetari i Lirisë [El voluntario de la libertad]) y por su intere-
sante recorrido biográfico y político posterior. También conviene desmentir, 
de manera categórica, la falsedad, aún sostenida por autores como Gabriele 

1  Joanna Bourke, La Segona Guerra Mundial. Història de les víctimes, Barcelona, Empúries, 2003, 
p. 12.
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Ranzato, que incluye a Enver Hoxha, el líder del socialismo albanés, en la 
nómina de brigadistas albaneses.(2)

II. Albania a inicios del siglo xx (1912-1939): el contexto en el que se 
forjan los brigadistas

A) Los primeros compases de Albania independiente (1912-1927)

Conviene dedicar especial atención a la evolución de las primeras dé-
cadas de existencia del joven estado albanés, ya que fue en este contexto 
en el que vivieron los futuros brigadistas.(3) Albania, el territorio que había 
resistido con mayor tenacidad a los envites de los turcos bajo el liderazgo 
de Gjergj Kastrioti (más conocido como Skanderbeg),(4) fue también el últi-
mo en alcanzar su independencia en una fecha tan tardía como 1912. Hay 
que tener presente que, a diferencia de lo que había sucedido en Grecia, la 
independencia de Albania no contó con el apoyo ni con el beneplácito de 
ninguna potencia europea del momento, y cuando el político albanés Ismail 
Qemali (1844-1919) sondeó a los líderes europeos, estos se limitaron a de-
clarar que la cuestión albanesa era un asunto interior turco. Tampoco los 
vecinos balcánicos mostraron especial interés por la causa albanesa, puesto 
que consideraban que podía desestabilizar la zona y perjudicar sus intereses. 

Mientras, los Jóvenes Turcos (en el poder desde 1908) no aceptaron nin-
guna de las peticiones de los políticos albaneses, lo que llevó a estos a iniciar 
un movimiento insurreccional para conseguir la independencia. El fraude 
en las elecciones parlamentarias del 18 de enero de 1912 fue la gota que 
hizo colmar el vaso. A pesar de haber negado la trascendencia internacional 
del caso albanés, la realidad, tozuda, se impuso, y precisamente la cuestión 
albanesa fue una de las causas que propició la primera guerra balcánica. Los 
albaneses tuvieron que combatir en dos frentes: contra los turcos y contra los 
vecinos balcánicos (sobre todo serbios) que pretendían incorporar el terri-
torio albanés a sus intereses expansionistas. Finalmente, el 28 de noviembre 
se proclamó de manera unilateral la independencia de Albania, afirmando 
que «…a partir de hoy Albania se autodetermina, libre e independiente».(5) 

2  Gabriele Ranzato, El eclipse de la democracia: la Guerra Civil española y sus orígenes (1931-1939), 
Madrid, Siglo XXI, 2006, p. 361. Lo mismo podemos afirmar sobre Kelmendi, otro caso de 
«falso brigadista». 

3  Una visión de conjunto en: Owen Pearson, Albania in the Twentieth Century. A History, vol. II, 
2006, Londres/Nueva York, The Centre for Albanian Studies, 2005; VV. AA., Historia e popullit 
shqiptar, Tirana, Instituti i Historise, vol. II y III, 2002-2007; Antonello Folco Biagini, Storia 
dell’Albania contemporanea: dagli illiri all’Impero otomano, dall’indipendenza alla dittatura di Enver 
Hoxha ai giorni nostri, Florencia/Milano, Bompiani/Giunti editore, 2021.

4  Sobre este personaje y la posterior utilización política que ha sufrido a lo largo de los siglos, 
véase: Xavier Baró, «Skanderbeg (1405-1468), heroi nacional albanès, entre la realitat i el 
mite», Temps d’Educació, 56, 2019, p. 221-234.

5  VV. AA., Historia e popullit shqipar, vol. II, p. 511. 



159

A partir de ese momento se iniciaron las gestiones para lograr el reconoci-
miento internacional del nuevo estado independiente. Tras la conferencia 
de Londres (1912-1913), que puso fin a la primera guerra balcánica, y en la 
que a Albania no le fue permitido participar, se fijaron los límites fronterizos 
del territorio albanés y se reconoció la soberanía del nuevo estado, en forma 
de principado autónomo, soberano y hereditario.(6) Es importante destacar 
que una parte importante de albaneses quedó excluida del nuevo estado, 
pues territorios como Kosovo no fueron incorporados al estado albanés.

El príncipe Wilhelm Von Wied (1876-1945) fue elegido por las grandes 
potencias europeas como líder legítimo de Albania.(7) Su paso por el poder, 
brevísimo, se caracterizó por la incapacidad para unificar al nuevo estado, la 
pésima situación económica y la férrea oposición de caudillos locales como 
Esat Pacha Toptani, a lo que se sumó el estallido de la Primera Guerra Mun-
dial. Albania era un estado débil, sin desarrollo económico ni control efec-
tivo de las fronteras. De Wied abdicó y abandonó Albania (1914). El poder 
quedó en las manos de la Comisión Internacional de las Fronteras, mientras 
el país sufrió una doble invasión; por el norte (serbios) y por el sur (grie-
gos). Durante el conflicto armado, Albania será ocupada por tropas griegas, 
serbias e italianas, poniendo en entredicho la viabilidad del nuevo estado. 
Después de la guerra, Albania pasó a ser un protectorado italiano, y en 1920 
fue reconocida como miembro de la Sociedad de Naciones. En 1920 Italia se 
retira, se establece la capitalidad en Tirana y se reconoce Albania como prin-
cipado sin soberano. Sin embargo, la inestabilidad política se mantiene.(8) En 
esos momentos (1923-1924) en la escena política albanesa hay dos grupos 
políticos importantes: el grupo del gobierno, liderado por Zogu, ministro 
de asuntos internos (clase alta de la sociedad, ricos comerciantes o terrate-
nientes, la aristocracia) y el grupo de la oposición, liderado por Fan Stilian 
Noli (1882-1965), crítico con el gobierno (mayoritariamente intelectuales, 
educados en el exterior). Finalmente, Fan Noli organiza una revuelta y toma 
el poder (1924), proponiendo una serie de medidas modernizadoras.(9) Sin 
embargo, no es reconocido por las potencias internacionales, y el experi-
mento de democracia parlamentaria fracasa. Zogu vuelve a tomar el poder 
(1925) e inicia un proceso de acercamiento a la Italia de Mussolini. Zogu se 
proclama presidente de la República albanesa. En 1926 se firma el tratado 
de amistad con Italia, que consolida su influencia en el país balcánico hasta 
1945. En 1927 se firma el tratado de alianza defensiva con Mussolini. Zogu se 
siente fuerte en el poder y decide proclamarse rey de Albania. 

6  Íd., p. 27.
7  Miranda Vickers, The Albanians: A Modern History, Londres/Nueva York, I.B. Tauris, 2014, p. 

73-133.
8  Así, por ejemplo, en 1921, entre julio y diciembre, el cargo de primer ministro fue ocupado 

por cinco personas diferentes. 
9  Biagini, Storia dell’Albania contemporanea, p. 145.
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B) La monarquía de Zogu I (1928-1939)

La monarquía zoguista estuvo siempre tutelada por la Italia de Mussoli-
ni.(10) La crisis económica de 1929 tuvo también repercusiones en el estado 
balcánico, y crecen las deudas y los intereses con Italia, que se convierte de 
facto en el tutor y mentor del frágil estado albanés. Italia envía ministros ita-
lianos a participar activamente en el gobierno de Albania, en la organización 
militar, en la construcción de la infraestructura (carreteras, puentes, etc.) y 
en la educación, participando activamente en la construcción del sistema 
educativo albanés, abriendo escuelas italianas e introduciendo la lengua y la 
cultura italiana como asignaturas obligatorias para las escuelas albanesas. En 
un contexto de expansionismo del fascismo italiano, esa orientación en el 
ámbito educativo estaba estrechamente relacionada con el objetivo de forjar 
a la juventud albanesa siguiendo un modelo fascista paramilitar.

Figura 1. Ahmed Bey Zogu.

A medida que avanza la década de 1930, se percibe la posibilidad real 
de una intervención militar italiana en Albania. Según Biagini, deben con-
siderarse tres aspectos de la geopolítica internacional que determinaron la 
decisión del Duce, a saber: las prometedoras alianzas y acuerdos entre la 
Yugoslavia de Milan Stojadinovic e Italia, la ocupación alemana de Austria 
(1938) y la ocupación de los Sudetes (septiembre 1938).(11) En marzo de 
1936 se habían firmado los últimos acuerdos entre Zogu e Italia. Finalmente, 
Ciano y Mussolini deciden ocupar Albania en abril de 1939. Envían al país a 
30.000 soldados, que acaban en pocos días con la resistencia albanesa. Víctor 

10  Íd., p. 152-162.
11  Íd., p. 160. 
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Manuel III se proclama jefe del Estado albanés, y Zogu I se fuga a Grecia 
(posteriormente a Londres), con gran parte de la reserva de oro del país. 
Tan solo la URSS (1940) condena la ocupación italiana, que se mantendrá 
hasta 1943. Albania no recuperará su independencia hasta 1944, cuando son 
expulsadas las tropas nazis de Alemania. 1944.

Por otra parte, los índices de pobreza y subdesarrollo siguen siendo des-
orbitados. Se calcula que en 1938 un 87 % de la población se dedicaba a la 
agricultura de subsistencia y un 80 % era aún analfabeta.(12) En paralelo, sur-
gen las primeras células comunistas en el país. Hay que tener presente que 
en Albania no existía una clase proletaria, ya que no existía apenas industria, 
y se tratará de pequeños opúsculos con escasa actividad, si bien fueron dura-
mente reprimidos por la monarquía zoguista, temerosa del «terror bolchevi-
que». Así, en 1929 se constituye el Grupo Comunista de Korça Puna e Korçës 
(El Trabajo de Korça), liderado por Ali Kelmendi (1900-1939),(13) que en 
1925 había visitado la Unión Soviética. Kelmendi creó diversas células comu-
nistas en Tirana, Vlora, Kruja y Elbasan. En 1936 Zogu expulsa a Kelmendi 
del país, y este se trasladará a Turquía y finalmente a Lyon (Francia). Poste-
riormente se traslada a París, donde ejercerá como enlace para los brigadis-
tas albaneses que llegaban a la capital francesa.(14) Por otra parte, en 1933 se 
crea la asociación Puna (Trabajo), liderada por Pilo Peristeri, y surgen otros 
grupos comunistas en ciudades como Shkodra.

Figura 2. Ali Kelmendi

12  Véase al respecto: Bernd J. Fischer, Albania 1943-1945. A View trough Western Documents, Tira-
na, Albanian Institute of International Relations and History, 2012.

13  Kërsta Al. Aleksiq, Ali Kelmendi, Prishtina, Rilindja, 1970.
14  Según la información proporcionada por Kërsta Al. Aleksiq, debe desmentirse que Kelmendi 

formara parte de las Brigadas Internacionales, si bien es obvio que las impulsó y organizó. 
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III. Los brigadistas albaneses, antifascistas al servicio de la República 

Pasemos ya al estudio de los brigadistas albaneses. Estos se integraron en 
la XII Brigada, el batallón Garibaldi, formado sobre todo por italianos.(15) En 
líneas generales, los albaneses responden al perfil del brigadista estudiado 
por Matilde Eiroa San Francisco.(16) Las Brigadas Internacionales nacieron 
bajo el amparo de la reunión de la Komintern (18 de septiembre de 1936) y 
tenían su central de alistamiento en París, donde a la sazón se hallaba un jo-
ven Josip Briz (Tito),(17) que en pocos años había de convertirse en el objetivo 
de todas las críticas de la Albania socialista. Según San Francisco, el contin-
gente de los brigadistas formó un «ejército proletario dada la preeminencia 
de la clase obrera frente a intelectuales, poetas, escritores o periodistas».(18) 
Se trataba en su mayoría de hombres jóvenes (entre 25 y 40 años), de clase 
obrera (un 80 % de los ingleses, un 92 % de los franceses y un 57 % de los 
húngaros son obreros) y mayoritariamente comunistas (un 56 % en Italia, 
un 53 % en Francia, un 72 % en Suiza y Estados Unidos de América, y un 
75 % en Inglaterra). El resto lo formarían grupos de socialistas, anarquistas 
y de otras corrientes de izquierdas, con una evidente motivación antifascista, 
patriótica y, en algunos casos, pacifista. En lo que se refiere al número de bri-
gadistas, deben ya olvidarse las cifras exageradas (100.000) y situarse en unos 
35.000, de los cuales poco más de una treintena fueron albaneses.

Conviene atender al relato oficial que plasmó unas décadas más tarde el 
régimen socialista albanés, y que da pautas concretas sobre la motivación de 
los brigadistas albaneses para emprender su viaje hacia España. Según esta 
versión oficial: 

Zogu respaldó sin reservas la insurrección contrarrevolucionaria que había 
estallado en 1936 en España y reconoció a la junta militar fascista de Franco.

La política totalmente reaccionaria profascista de Zogu produjo entre los 
comunistas y patriotas albaneses gran preocupación por el destino de la inde-
pendencia nacional. Ellos comprendían cada día mejor el peligro que represen-
taba el fascismo para Albania y para todos los pueblos. También con relación a 
esto, fueron de gran ayuda las decisiones del VII Congreso del Komintern. Los 
comunistas albaneses veían la justa lucha del pueblo español como una lucha 
que también defendía los intereses de Albania. El odio hacia el fascismo y el in-
ternacionalismo proletario de los comunistas y antifascistas albaneses encontró 
su expresión, con una fuerza particular, en su resolución para ir como volun-

15  Marco Rizzo, «La guerra en España y la Resistencia italiana», en AA. VV., Bajo una sola ban-
dera. Las Brigadas Internacionales y el internacionalismo proletario, Madrid, Tinta Roja, 2020, p. 
57-68.

16  Matilde Eiroa San Francisco, «Brigadas Internacionales: la solidaridad de la izquierda», en 
Ángel Viñas (ed.), En el combate por la historia: la República, la Guerra Civil, el Franquismo, Barce-
lona, Pasado & Presente, 2020, p. 265-277. 

17  Íd., p. 266.
18  Íd., p. 267. 
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tarios a España. Los grupos comunistas enviaron allá desde el año 1936 a sus 
militantes a luchar al lado del pueblo español. Los voluntarios albaneses, entre 
ellos Asim Vokshi, Thimjo Gogozoto, Ramiz Varvarica, Zef Hoti, Musa Fratari y 
otros, combatieron valientemente contra el fascismo en las filas de las Brigadas 
Internacionales. Muchos de ellos cayeron en el campo de batalla. Teni Konomi, 
miembro de la dirección del Grupo Comunista de Korça, fue asesinado por los 
fascistas antes de que llegara a tierra española.(19)

El autor del texto destaca las dos principales motivaciones que movieron 
a los brigadistas albaneses a alistarse como brigadistas: la lucha contra el fas-
cismo español y, a su vez, utilizar esa lucha contra los sublevados españoles 
como herramienta para debilitar el régimen autoritario de Zogu, alineado, 
como ya se ha visto, con el fascismo italiano. Si bien predominaba la ideo-
logía comunista, entre el grupo de albaneses había miembros de distintas 
ideologías y procedencias. Tal y como apuntó Petro Skënder Luarasi,(20) a 
España fueron «el albanés gegë y toskë, el kosovar, el albanés de Dibra, el 
de Çamería, el arvanita y el compatriota emigrante de la diáspora»,(21) con 
el objetivo de crear también en Albania un frente popular antifascista. De 
hecho, el brigadista Skënder Luarasi, en su artículo sobre los 25 años de la 
independencia de Albania («Njezetepese vjet Independence») afirma: 

La idea es dar vida al Frente Popular también en Albania. Con él persegui-
mos derribar el régimen dictatorial profascista y garantizar la unidad cimentada 
en las necesidades democráticas y el desarrollo nacional. […] desde luego, todos 
los campesinos y obreros, todos, ya sean católicos, mahometanos u ortodoxos 
y, sin la menor excepción, toda la juventud patriota y progresista de Albania.(22)

Los brigadistas albaneses entendieron que su misión era doble y comple-
mentaria, puesto que combatir (y vencer) al fascismo en España implicaría 
resolver de una vez por todas el tema nacional de Albania, salvaguardar su 
derecho a la autodeterminación e independencia. Así cobran sentido las re-
flexiones vertidas en el periódico Perpara [Adelante] publicado en Korçë en 
octubre de 1938:

Muchos jóvenes del pueblo dejaron a hermanos y hermanas, a padres e 
hijos, los dejaron bajo el régimen del hambre y marcharon todo voluntad, todo 
ardor, atravesando fronteras de estados fascistas, para llegar aquí al terreno del 

19  VV. AA., Historia del Partido del Trabajo de Albania, Tirana, Casa Editora Naim Frashëri, 1971, p. 
38-39.

20  No debe confundirse con Skënder Luarasi, su padre y brigadista. 
21  Petro Skënder Luarasi, «Los brigadistas albaneses en la Guerra Civil Española», VV. AA., 

«Voluntarios de la libertad»: Petro Marko, Hasta la vista y los Brigadistas Albaneses en la Guerra Civil 
Española, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2009, 
p. 98. 

22  Íd., p. 102. En el final de esta obra se incluye una reproducción facsímil del ejemplar de la 
revista, así como la traducción en español. 



164

combate por la libertad de España y del mundo y contra el peligro del fascismo 
internacional.(23) 

Entre los brigadistas más destacados, conviene resaltar a Justina Shkupi, 
enfermera, que llegó a Madrid el 25 de julio de 1937 y se alistó como briga-
dista.(24) Aparece referenciada en la obra Hasta la vista de Petro Marko. Sobre 
Marko, del que se hablará posteriormente, conviene recordar que también 
dedicó el poema «¡Salud, Madrid!» al pueblo de Madrid, y coordinó la ela-
boración de un libro dedicado a los brigadistas albaneses. He aquí el poema 
traducido al español:

Madrid, ¡oh, tumba de la tiranía!,
Madrid, ¡oh, cima del sacrificio!,
Madrid, ¡trinchera de los parias!,
Madrid, ¡campana de la libertad!(25)

Otro personaje imprescindible fue Mehmet Shehu, que posteriormen-
te había de convertirse en el segundo hombre fuerte del régimen albanés, 
hasta su caída en desgracia (1981). En tanto que brigadista, Shehu también 
escribió un poema («¡Adelante, camaradas!») de tono apasionado:

Ya aquí en el umbral juro no escatimar la vida
en tu defensa, oh España, por la libertad y por la patria 
No vuelva a ver viva a mi madre si temblara ante las balas:
si caigo, buscad la herida en la frente, no en la espalda.(26)

Y también dedicó unas páginas exaltadas y vibrantes a recordar su paso 
por la batalla del Ebro, en las que deja constancia de su estancia en Corbera 
d’Ebre el 18 de agosto de 1938, en cota 196. El panorama que describe es de-
solador: «18 de agosto 1938. Nuestro batallón (IV Batallón de la XII Brigada 
Internacional), lleva 16 días en primera línea. Ha hecho 45 ataques y contra-
ataques durante los últimos 6 días. El 30 % de las fuerzas han sido asesinadas 
o heridas […]. Hemos tenido durante el día 45 caídos y 65 heridos por la 
artillería en todo el batallón».(27) Shehu había aprendido perfectamente toda 
la retórica discursiva del momento, y finaliza su relato con un elocuente: «La 
explosión de las bombas se mezcla con los gritos de los dos lados: “viva la 

23  Íd., p. 94. 
24  Sus memorias se publicaron en 1950: Ne spitalet e brigadave internacionale, Tirana, [s.n.], 1959.
25  Petro Marko, Fronti i Lirisë, 1938, Tirana, Horizont, 2006, p. 80. Marko nos ha dejado otro 

poema sobre la Guerra Civil, que reproducimos en su traducción española: «Es el Hijo de 
los Pueblos que llega / de la Tierra innumerable, / es el Hijo de los Pueblos que viene / a 
España, tumba de la esclavitud. / Ataca, canta, destruye, atruena: / ¡Soy el Voluntario de la 
Libertad!» (Petro Marko, Fronti i Lirisë, p. 82).

26  El poema completo en: VV. AA., Lufta e Spanjës (1936-1939): shenime historike dhe kujtime nga 
vullnetarët Shqiptarë, Tirana, Shtypur në Tipografinë Ushtarake, 1959, p. 179-201. 

27  Íd., p. 135. Traducción a cargo de Edlira Gabili.
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muerte” de un lado y “viva la vida” del otro. Alrededor de las 10 horas la cota 
está en nuestras manos y el sector de la División se estabiliza».(28) 

Hay que recordar que Mehmet Shehu también apareció como autor del 
prólogo de la obra Lufta e Spanjës, donde destaca el compromiso de los co-
munistas albaneses en 1936, a pesar de no contar aún con un partido político 
consolidado. He aquí la traducción española del fragmento: 

El pueblo albanés, aunque era pequeño y reprimido por el régimen feudal 
fascista de Ahmet Zogu, no se quedó atrás de los otros pueblos en expresar su 
simpatía sobre la lucha del pueblo español y el odio al fascismo. En 1936, cuan-
do empezó la guerra de España, el partido comunista albanés no se había for-
mado todavía, pero en nuestro país existían grupos de comunistas, los cuales, 
inspirados por las ideas del internacionalismo proletario, trabajaron con todas 
las fuerzas, en condiciones de una ilegalidad negra, para hacer popular la gue-
rra heroica del pueblo español. Para organizar la ayuda de nuestro pueblo en 
esta lucha y para enviar voluntarios albaneses a la república española. Hablamos 
de albaneses que, afrontando los peligros del viaje ilegal y lejano, fueron volun-
tarios en las filas de las Brigadas Internacionales en España, profundamente 
conscientes de que, en las trincheras de España, ellos protegían no solo la liber-
tad del pueblo español, sino también la independencia del pueblo albanés de la 
agresión fascista. Cientos de albaneses más querían ir para ser voluntarios en las 
Brigadas Internacionales, pero no tuvieron la oportunidad por culpa del terror 
del régimen zogista.(29)

Figura 3. Mehmet Shehu.

28  Íd., p. 138. Traducción a cargo de Edlira Gabili.
29  Íd., p. 9. Traducción a cargo de Edlira Gabili. 
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También hay que prestar atención al Brigadista Skënder Luarasi (1900-
1982), conocido como «el profesor» en la obra Hasta la vista de Petro Marko. 
Él fue uno de los principales impulsores de la revista, en la que publicó di-
versos artículos. Luarasi reivindica una vez más la doble misión de los briga-
distas albaneses: frenar al fascismo en España para poder detenerlo también 
en Albania. Así se expresa en el artículo «Vulnetaret Shqiptare ne Brigadat 
Internacionale» [Voluntarios albaneses en las Brigadas Internacionales]: 

Entre los estados directamente golpeados, ningún otro pueblo tiene la ca-
beza tan próxima al hacha del fascismo como la tiene el pueblo albanés  Al lu-
char en el frente de Madrid, se lucha igualmente en todos los frentes de nuestra 
Albania. Aquí es donde se cava la tumba del fascismo italiano, que es la hidra 
del pueblo albanés.(30)

Luarasi advierte del peligro que supone la influencia del fascismo italia-
no en la política albanesa. He aquí su opinión en el artículo «Njezetepese 
vjet Independence» [25 años de independencia]:

Vamos de nuevo hacia la completa pérdida de la independencia de nuestra 
nación; nos internamos de nuevo en las tinieblas de la esclavitud y en la agonía 
de los oscuros tiempos que ha traído al mundo el fascismo bárbaro. Sobre la 
espalda del pueblo albanés, Mussolini está allanando la vía de penetración ro-
mana en los Balcanes. Albania ha caído en las garras de la hidra fascista.(31) 

Ciertamente, a Luarasi no le faltaba razón. En el diario de Ciano apa-
recen un par de referencias suficientemente explícitas sobre la futura ocu-
pación de Albania: «14 de febrero de 1939. El Duce dice que con respecto 
a Albania hay que esperar dos acontecimientos: la liquidación del asunto 
español y la estipulación de la alianza con Alemania».(32) Y unos días después, 
reflexiona sobre los proyectos del Duce: 

28 de marzo de 1939. Manifestación en la plaza de Venecia por la caída 
de Madrid: el Duce está radiante. Señalando el atlas geográfico, abierto en la 
página de España, dice: «¡Ha estado así durante casi tres años; ahora basta. Pero 
ya sé que tengo que abrirlo en otra página!». Tiene a Albania en el corazón.(33)

La historia ha conservado también la memoria de otros brigadistas alba-
neses, e incluso el recuerdo de dos oficiales de Kolonjë (Hamdi Kaja-Zagari y 
Feim [Nevruz] Veli Zagari) que servían en el ejército español en Ceuta y que 
fueron asesinados por los sublevados por no querer apoyar el golpe de esta-
do. Estos «prebrigadistas» nos acercan a otros hombres como Zef Hoti, Kosta 
Dhimitri, Xhelal Cami, Ramiz Varvarica y Urfi Agolli, que llegaron desde 
Francia y se alistaron en el batallón Comuna de París o Roselli (italiano). En 

30  AA. VV., Voluntarios de la libertad, p. 130.
31  Íd., p. 154. 
32  Galeazzo Ciano, Diarios, 1937-1943, Crítica, 2004, p. 24.
33  Íd., p. 29.
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paralelo, en enero de 1937, Xhemal Kadë y otros cinco oficiales abandonan 
la Academia Militar de Turín y se pasan a las Brigadas Internacionales. Hoti 
falleció en el campo de batalla, y Dhimitri resultó herido el 14 de febrero de 
1937. Finalmente, murió en un campo de concentración alemán. 

A estas vidas con final trágico debe sumarse la figura del teniente Asim 
Vokshi, conocido sobre todo por su heroísmo. Estuvo al frente del batallón 
hasta su muerte en el frente del Ebro (1937). Según nuestra opinión, Vokshi 
simboliza y encarna todas las virtudes del brigadista albanés: joven comu-
nista, sigue un largo periplo (Italia, Bari-Francia, Lyon-España, Barcelona) 
hasta conseguir llegar a su destino. Fue destinado a Albacete. Allí recibió for-
mación y entró rápidamente en batalla, y halló la muerte en el frente. Vokshi 
también es un firme defensor de la intervención albanesa en España con el 
objetivo de frenar al fascismo:

La expansión del odio en contra del fascismo es una ventaja en nuestra gue-
rra en contra del régimen, para una Albania sin aristócratas y terratenientes, sin 
burgueses y parásitos, sin influencias e intervenciones externas en los trabajos y 
en el desarrollo de nuestra república de mañana.(34)

Sus biógrafos destacan la emoción que sintió en el momento en que 
llegó a Barcelona:

34  Prenk Uli, Qemal Sakajeva, Asim Vokshi, Tirana, 8 Nëntori, 1979, p. 175. Traducción a cargo 
de Edlira Gabili.

Figura 4. Skënder Luarasi.
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«¿Cómo se llama esta ciudad?», les preguntó así en italiano. «Barcelona», 
respondieron ellos. 

La ciudad se encontraba en manos de los republicanos. Asim se emocionó 
ante esta ciudad. Tantas veces había escuchado las noticias de la radio estación 
de Barcelona, de la radio en Tirana: «Aquí habla Barcelona, aquí habla Barce-
lona», le traducía las noticias y las repartía por todos lados. Las ciudades y los 
pueblos de España se habían convertido en queridas para la gente progresista 
del mundo.(35) 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la única biografía sobre Vok-
shi fue publicada en Tirana en 1979, y los autores recuerdan que Vokshi lle-
gó a Barcelona poco antes de que estallaran los conflictos de los hechos de 
mayo, que son narrados en el libro como un «golpe anarco-trotskista». Petro 
Marko escribió un sentido poema de homenaje a su compañero muerto.(36) 
En cualquier caso, como decimos, la figura de Vokshi fue ampliamente utili-
zada por el régimen socialista albanés, que utilizó el mismo tono laudatorio 
y casi «hagiográfico» que empleó para exponer las «vidas heroicas» de los 
forjadores y defensores del socialismo albanés.(37) 

Figura 5. Asim Vokshi.

Finalmente, como es bien sabido, las Brigadas Internacionales abando-
nan el país, y en el desfile de Barcelona del 28 de octubre de 1938 participan 
también algunos brigadistas albaneses. Entre los que hallaron la muerte en 
combate debemos recordar a Zef Hoti, Urfi Agolli, Teni Konomi, Asim Vok-
shi, Musa Fratari, Ramiz Varvarica, Thimio Gogozoto, Xhemal Kada, Daut 
Muço Podgorani, Xhelal Abaz Bajrami, Hadmi y Feim Kolonjë, Kosta Dhi-

35  Íd., p. 201-202. Traducción a cargo de Edlira Gabili. 
36  Voluntarios de la libertad, p. 132.
37  Véase por ejemplo: VV. AA., Heronj të heshtur, Tirana, 8 Nëntori, 1987.
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mitër Lito y Ymer Puke.(38) Por último, el 12 de febrero de 1939 un reducido 
de brigadistas abandona España por El Pertús, entre los que se encuentran 
Skënder Luarasi, Mehmet Shehu, Mane Nishova, Zef Prela, Iliaz Pasha y al-
gún otro más. Algunos brigadistas murieron en los campos de concentración 
de Francia y Alemania (Ymer Puka, Kosta Dhimitër Lito), y otros partici-
paron en la Segunda Guerra Mundial, mientras que los que regresaron a 
Albania mantuvieron sus vínculos con el comunismo y se enfrentaron a la 
ocupación italiana y alemana (Mehmet Shehu, Hulus Spahiu, Mane Nishova, 
Veli Dedi). 

IV. La revista Vulnetari i Lirisë [Voluntario de la Libertad]

La República española autorizó la publicación de la revista, con una ti-
rada de 5.000 ejemplares de tirada en albanés. Cabe destacar que esta fue 
traducida al inglés, ruso, francés, alemán e italiano. Se trata, sin duda, de un 
hecho inaudito, siendo numéricamente tan pocos los albaneses. Luigi Lon-
go (Gallo) (1900-1980), comisario inspector de las Brigadas Internacionales, 
celebra con orgullo la aparición de la revista: 

También desde Albania, pequeña en territorio pero grande históricamente 
por la lealtad de sus hijos y por las luchas contra los invasores extranjeros, han 
llegado a España docenas y docenas de combatientes que reafirman, otra vez 
más, con su heroísmo y su sangre, el amor secular que siente el pueblo albanés 
por la libertad y la independencia de las naciones.(39) 

Por su parte, Skënder Luarasi, uno de los principales artífices de la pu-
blicación de la revista, reflexiona una vez más sobre el impacto del inicio de 
la contienda española en Albania:

Tampoco la población democrática de Albania podía dejar de acudir a la 
llamada de los hermanos españoles. A todos nos viene a la mente el luto que in-
vadía los corazones cuando se leían en los periódicos reaccionarios de Tirana las 
noticias sobre el avance de las fuerzas rebeldes hacia Madrid, cuya caída orques-
taban los fascistas como un misil cada hora y cada minuto, a través de la radio.(40) 

Años más tarde, el propio Luarasi analizará cómo se llevó a cabo la ges-
tación de la revista, en unas condiciones materiales durísimas: 

La revista se preparó en una habitación medio destruida por los obuses de 
los fascistas, y la tipografía en la que se imprimió sólo estaba a doscientos pasos 
de las trincheras desde las que los fascistas atacaban Madrid  Se redactó a la luz 
de las bengalas y de los proyectores y bajo las ráfagas de los junkers y los kaprones. 
Vulnetari i Lirisë era expresión del mundo que unió al pueblo albanés con más 

38  Voluntarios de la libertad, p. 110. 
39  Texto reproducido en Voluntarios de la libertad, p. 106. 
40  Íd., p. 130. 
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de cincuenta naciones para permanecer solidario en lucha contra el fascismo y 
la reacción mundial, de la palabra dada y escrita con su propia sangre de los 
hijos de Albania en las Brigadas Internacionales, testimonio del amor secular 
del pueblo albanés por la libertad y la independencia de las naciones.(41) 

Figura 6. Portada de la revista.

Obviamente, la reacción del Ministerio de Interior albanés zoguista fue 
radicalmente crítica, y advertía sobre los «riesgos» que dicha revista podía 
generar entre los posibles lectores albaneses, sobre todo los jóvenes: 

El panfleto que se publica en lengua albanesa en Barcelona y que dirige 
Skënder Luarasi se llama Vullnetari i Lirisë. Luarasi trata por todos los medios de 
introducir en Albania ese panfleto rojo, pero sobre todo que se distribuya entre 
nuestra juventud.(42) 

Así, no debe sorprendernos que el mencionado ministerio tomara to-
das las medidas posibles para evitar que la revista se difundiera en Albania, 
hecho que, por otra parte, no solo no consiguieron, sino que la revista se di-
fundió entre la numerosa comunidad albanesa en el extranjero (sobre todo 
en Francia, Austria, Italia y Estados Unidos de América).(43) Buena prueba de 
ello es el testimonio de Ali Kelmendi, cabecilla del movimiento comunista 
albanés, que en 1938 anotó: 

41  Skënder Luarasi, Ne Brigadat Internacionale, Tirana, Toena, 1996, p. 39.
42  Archivo General del Estado de Albania, fondo Guerra de España, p. 33-34, 24 de febrero de 

1938, 2 de marzo de 1938, n.º 214/III.
43  Voluntarios de la libertad, p. 108. 



171

Hace dos semanas que nos ha llegado la revista Vulnetari i Lirisë desde Espa-
ña... El redactor de la revista es Skënder Luarasi, que fue profesor de literatura 
en Albania  Os he enviado dos ejemplares de la revista Vulnetari i Lirisë. También 
os he enviado periódicos una y otra vez. Hasta ahora han ido a España unos 30 
albaneses entre camaradas y simpatizantes. En Albania, según vamos enterán-
donos, existe un gran entusiasmo con la España republicana, hay docenas de 
voluntarios que quieren partir hacia España pero no tienen forma de salir, no se 
les concede el pasaporte para salir del país por miedo a que vayan a España.(44) 

Pero los brigadistas albaneses no solo tuvieron tiempo de editar un ejem-
plar de la revista, sino que también se ocuparon de difundir sus mensajes a 
partir de las emisiones radiofónicas. Así, a partir de enero de 1937 transmi-
tían desde España en albanés. Petro Marko destaca que estas transmisiones 
se llevaron a cabo desde Albacete y Barcelona (Radio Barcelona)(45), y en la 
propia revista se advierte que emiten también desde Valencia. Marko remar-
ca la importancia de dichas transmisiones:

Otro acontecimiento señalado fueron las transmisiones radiofónicas en al-
banés realizadas por Skënder Luarasi primero en Albacete (radio local) y des-
pués en Barcelona (radio internacional). Fue un acontecimiento histórico en la 
radiofonía albanesa, la primera vez que a través del éter universal se difundía la 
lengua albanesa a todo el mundo desde Radio Barcelona.(46)

Por todos estos motivos, Skënder Luarasi podía recordar con orgullo su 
paso por las Brigadas Internacionales, y afirmar con satisfacción que él for-
mó parte del grupo de brigadistas albaneses:

Por la contribución dada por el pueblo español durante tres largos años 
a la causa de la independencia de las naciones; por las enseñanzas extraídas 
de España por los voluntarios de la libertad para salvar más tarde a sus propios 
pueblos del yugo fascista; por la ayuda que proporcionaron los españoles a las 
democracias para ganar la guerra contra el fascismo internacional; por estas y 
por muchas otras razones debemos sentirnos deudores. España orgullosa habla 
en silencio a las conciencias de los pueblos, les habla a aquellos que regresan 
de los campos de la muerte, a aquellos que acaban de bajar de las montañas 
portando la bandera de la libertad, nos habla a todos nosotros que hemos con-
quistado ahora la independencia, para que mostremos nuestro agradecimiento 

44  Archivo General del Estado de Albania, Fondo Documentos del Komintern en Albania, n.º 
15, lista 1, expediente 19. Ali Kelmendi, «Mbe situatën e punës përgjithësisht dhe mbi gjen-
den e emigracionit», informe, 15 de enero de 1938. Texto reproducido en: Kristo Frashëri, 
Historia e lëvizjes së majtë në Shqipëri dhe themelimit të PKSH-së 1878-1941, Tirana, AShSh, 2006, p. 
382-383. Por otra parte, en otro expediente se remarca la diversidad de ideologías políticas 
de los brigadistas: «El número de albaneses no alcanza las 30 personas, muchas de las cuales 
han ido por propia iniciativa, una parte ha sido reclutada por otros» (Documentos de la Ko-
mintern, n.º 15, lista 1, expediente 21).

45  Así, por ejemplo, emitieron sus noticias el 23 de diciembre de 1937 a las 20.45 h. Véase Volun-
tarios de la libertad, p. 110. 

46  Íd., p. 110. 



172

a España, en cuyo hogar nació la fraternidad entre los pueblos  Los antiguos 
se enorgullecían antaño diciendo: «Et in Arcadia ego» (Yo he estado en Arca-
dia). Los contemporáneos se enorgullecen hoy: «Yo he estado en las Brigadas 
Internacionales».(47) 

Sin embargo, vistos en perspectiva, dos hechos llaman la atención. Por 
una parte, la clarividencia que tuvieron esos brigadistas sobre la relevancia 
de los acontecimientos que se estaban desarrollando en España, y que en 
breve iban a modificar el panorama político europeo (el estallido de la Se-
gunda Guerra Mundial). Así, el brigadista Hulus Spahiu, en su artículo titu-
lado «Lufta ne Spanje dhe pamvaresia Shqipetare» [La guerra de España y la 
independencia de Albania], advierte sobre el riesgo y las consecuencias que 
podía tener sobre Albania una victoria fascista en España: 

En este caso la Italia fascista continuará con brutalidad aumentando el pro-
grama bárbaro de sus triunfos. Estaría interesada, especialmente, en asegurar 
su dominio explotador de pequeños estados. El imperio romano comenzaría su 
marcha ininterrumpida. Albania, rota totalmente por el dominio malvado de 
estos últimos trece años, se convertiría en el primer sacrificado del imperialismo 
italiano.(48) 

En segundo lugar, hay que destacar la decidida e indiscutida defensa 
de la figura de Stalin, al que se dedican elogios desmedidos, e incluso se 
compara la Unión Soviética con «el Evangelio y el Corán de toda la gente 
sometida de la humanidad».(49) Al cabo de pocos años, tal y como veremos en 
el siguiente apartado, Petro Marko fue purgado por cuestionar la fidelidad 
estalinista y ser un supuesto espía en favor de los intereses angloamericanos. 

V. Petro Marko (1913-1991), el brigadista literato

Seguimos sin disponer, al menos que nosotros sepamos, de una biografía 
completa sobre Petro Marko, uno de los literatos más destacados de la Alba-
nia del siglo xx.(50) Aun así, conviene destacar algunos rasgos de su azarosa 
vida para comprender mejor al autor de Hasta la vista. Marko nació en el 
pueblo de Dhërmi, en el sur de Albania. Sus padres fueron Marko y Zoica, 
y fue criado por su abuela Mama Mille. Su padre se enriqueció gracias al 
comercio de pomelo, y los italianos lo encarcelaron en las islas del Tirreno, 
donde enfermó. 

47  Skënder Luarasi, Në Brigadat Internacionale, p. 94.
48  Voluntarios de la libertad, p. 146. 
49  Íd., p. 138.
50  Véase: Robert Elsie, Albanian literature: a short history, Londres/Nueva York, I.B. Tauris/Centre 

for Albanian Studies, 2005, p. 184-185. Hemos tomado esta fuente para sintetizar la biografía 
de Marko. 
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En 1924 terminó la escolarización obligatoria y luego asistió a la escuela 
secundaria en el Instituto Comercial de Vlora. Terminó sus estudios en 1932. 
En este Instituto tuvo como director a Kolo Kamsi y como profesor a Ernest 
Koliqin. Es posible que en ese momento le llegaran algunas primeras noti-
cias sobre el marxismo. Después de terminar la escuela se fue a Tirana en 
busca de un trabajo, hasta que conoció a Hilë Mosin, entonces ministro de 
Educación, quien lo nombró profesor en Dhërmi. Posteriormente fue tras-
ladado a Dhuvjan, en el condado de Dropull (zona fronteriza con Grecia). 
Permaneció en contacto constante con la prensa de izquierda, a través de 
los periódicos griegos, que le fueron entregados por Asim Vokshi, del que 
hemos hablado anteriormente. 

Tras una serie de malentendidos de índole política, se vio obligado a huir 
a Grecia por primera vez. Se estableció en Corfú, donde entró en contacto 
con otros emigrantes políticos, como el doctor Omer Nishanin, político alba-
nés. Posteriormente se fue a Atenas, donde vivía su hermano Dhimitri, que 
se había mudado con sus hijos desde la aldea de Dhërmi. Comenzó a trabajar 
en la Facultad de Literatura, donde tuvo algunos desacuerdos con el rector, 
que parece ser que lo despreció por el mero hecho de ser albanés. Marko fue 
expulsado de la Universidad de Atenas, y comenzó a trabajar como profesor 
en una escuela privada. También planeaba viajar a la Unión Soviética, donde 
se hallaban en ese momento los Sejfulla Maleshova,(51) Ali Kelmendi y Tajar 
Zavalani.(52) Regresó a Albania en 1935, cuando el liberal Mehdi Beut llegó al 
gobierno. Ismet Toto y Branko Merxhani le pidieron que se incorporara al 
periódico Koha e Re. Sin embargo, este fue cerrado por orden gubernamental 
cuando se publicó un artículo sobre las condiciones laborales de los traba-
jadores de Kucova. Pasó de un periódico a otro, y en 1936 publicó la revista 
ABC en colaboración con Branko Merxhani, Demetrio Godelli, Zavalani y 
Migjenin. Esta revista fue cerrada después del segundo número. Petro Marko 
fue internado durante dos semanas en Porto Palermo, y luego trasladado a 
Llogara. 

A) Su actividad como brigadista y el retorno a Albania

En 1937 decidió alistarse como brigadista. Llegó a Atenas y tomó el pri-
mer barco hacia Marsella. Inmediatamente se fue a París, donde conoció a 
Llazar Fundon y Ali Kelmendi. Se convirtió en el comandante de un grupo 
de 113 hombres que fueron a Albacete. En agosto de 1937 se unió al Batallón 
Garibaldi de las Fuerzas Republicanas de la Guerra Civil española junto con 
otros albaneses como Mehmet Shehu, Asim Vokshi y Thimi Gogozoto. 

51  Traductor del Manifiesto del Partido Comunista al albanés, fue purgado por Xoxe en 1946 bajo 
la acusación de ser un «oportunista de derechas».

52  Historiador, autor de la History of Albania, Londres, Center for Albanian Studies, 2015.
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Durante la Guerra Civil española, junto con Skënder Luarasi, colaboró 
en la publicación de la revista Vulnëtari i Lirisë. Conoció a Ernest Hemingway y 
a Pablo Neruda. En 1940, después de ser repatriado de Francia a Albania, fue 
arrestado por el ejército italiano y encarcelado en Bari, y enviado, junto con 
600 prisioneros, a Ustica, donde fue encarcelado entre 1941 y 1943, y más 
tarde en 1944 en la prisión de Regina Coeli. En octubre de 1944 se incorporó 
a la Casa Nacional de Lavizja como partisano Nacional de Lirimtare (Lëvizja 
Nacional Çlirimtare o Lëvizja Antifashiste Nacional Çlirimtare). Después de 
la expulsión de los italianos y alemanes, se convirtió en editor en jefe de la 
revista Bashkimi. Sin embargo, en 1947 fue nuevamente arrestado, pero esta 
vez por orden de Koçi Xoxe, el ministro de Defensa albanés, que lo acusó de 
espionaje en favor de los angloamericanos. Fue liberado en 1950, después de 
que Xoxe fuera condenado a muerte por su actividad protitista. En cualquier 
caso, Marko mantenía intactas sus creencias idealistas y antifascistas. En una 
carta enviada a la Corte Militar Suprema de Albania desde la cárcel, declaró: 
«Petro Marko es condenado a tres años acusado por sus detractores. Para 
mí, esta es la mayor injusticia, incluso un crimen en mi contra, porque soy 
inocente y nunca, nunca, no he traído ningún daño a la gente».(53) De hecho, 
el mismo Marko afirma haber sido torturado en las prisiones albanesas.(54) 
Posteriormente se dedicó a elaborar su extensa obra literaria.

Murió en 1991, y en 2003 el presidente de Albania Alfred Moisiu lo hon-
ró con la medalla Nderi i Kombit [Honor de la Nación]. En el año 2009 se 
inauguró en la población de Dhermi una plaza con su nombre, y el teatro 
principal en Vlora lleva su nombre.

Figura 7. Petro Marko.

53  Robert Elsie, Albanian Literature, p. 185. 
54  Su paso por las prisiones comunistas ha sido descrito en su obra, Intervistë me vetveten: Retë dhe 

gurët, Tirana, Omsca, 2000. 
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B) Hasta la vista, una novela coral sobre la Guerra Civil española

En 1958 Petro Marko publicó la novela de carácter autobiográfico Hasta 
la vista, en la que se combinan los hechos verídicos y contrastables (las refe-
rencias a brigadistas como Vokshi o Luarasi, la revista Vulnetari i Lirisë) con 
la ficción literaria. Lamentablemente, seguimos sin disponer de una traduc-
ción de esta novela al español o catalán, y la figura de Marko ha despertado 
poco interés entre los historiadores y filólogos españoles. 

Sea como sea, en la novela predomina el tono épico y propagandístico. 
Para Marko, el compromiso antifascista le lleva a tomar las armas por la de-
fensa de la república en España y con el objetivo de frenar el fascismo italia-
no en Albania. Así, los brigadistas son descritos en términos eminentemente 
elogiosos (tan solo con dos excepciones), así como el pueblo español, ya sea 
el soldado ilerdense que se encuentra cerca de Gandesa o las mujeres extre-
meñas que son referenciadas en el relato. 

Repasemos ahora algunos fragmentos relevantes. Al inicio de la novela, 
Gori, brigadista albanés, se siente feliz por la decisión que ha tomado al dejar 
su patria para ir a España: 

También ellos, igual que Gori, eran voluntarios de la libertad. Camaradas, 
que dejaron padres, mujeres, hijos, novias. Dejaron la patria, atravesaron los 
mares, montañas y colinas, alambres y bayonetas y vinieron aquí. Ah, qué pensa-
mientos pasaban por la cabeza de Gori en estos momentos, que lo hacían sentir 
el más feliz del mundo.(55) 

Una vez más, el odio hacia el fascismo italiano liderado por Mussolini 
predomina a lo largo de la obra:

«Los albaneses están en la brigada Garibaldi porque quieren demostrarle 
al fascismo italiano que el enemigo en común del pueblo albanés y del italiano 
es el régimen sangriento de Mussolini, que suprime Italia y amenaza Albania», 
habló el profesor Tomorri (Luarasi) con su voz siempre dominante.(56) 

Cuando los brigadistas albaneses celebran el XXV aniversario de la inde-
pendencia de Albania (28 de noviembre de 1937), el profesor Tomorri reali-
za un discurso en el que se exalta el valor de los combatientes albaneses, que 
tienen claro que su lucha en España es también una lucha útil para acabar 
con el corrupto régimen de Zogu, tutelado por la Italia de Mussolini. Se trata 
de un fragmento extenso, pero ciertamente revelador: 

Nosotros –hablaba el profesor Tomorri– somos un pueblo pequeño, pero 
valiente, amante de la libertad y la paz. Los siglos pasados nos han enseñado a 
dormir con el fusil debajo de la almohada, porque los opresores no nos han 
dejado nunca en paz. Hoy, hace veinticinco años, nuestra patria declaró la in-
dependencia. Pero nuestros feudales, aun con todas las sublevaciones que hubo 

55  Petro Marko, Hasta la vista. Roman, Tirana, Omsca, 2002, p. 10. 
56  Íd., p. 169. 
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en su contra, siguen todavía en el poder  En nuestro país gobierna un régimen 
que el pueblo lo ha bautizado como el régimen traidor, el régimen que está ven-
diendo nuestro país bonito al fascismo italiano, el cual está penetrando cada día 
más en Albania, tomando la posesión de los sitios principales de la economía, 
ejército, gendarmería, banco, minería , hasta que un día lo convierta en colonia 
del imperio donquijotesco de Mussolini  Cuando partimos para aquí, muchos 
pseudopatriotas nos dijeron: «¿Por qué estáis yendo a morir en la España roja? 
¿Por qué no matáis a nuestro monarca o algún otro verdugo, sino que os vais a 
derramar la sangre para España?». Nuestra respuesta fue y será siempre: Noso-
tros vamos a derramar nuestra sangre en España, porque España republicana 
está cavando la tumba del fascismo que ha encadenado nuestra Albania. ¡Por-
que en España está en la primera línea de guerra en contra de los tiranos de los 
pueblos! Porque en España el fascismo internacional mostró su cara sangrien-
ta. A aquellos pseudopatriotas les decimos: «¡La victoria del pueblo español es 
nuestra victoria!».(57) 

Finalmente, es interesante destacar el fragmento en el que se narra el 
desfile en Barcelona de la retirada de los voluntarios de España. Marko re-
lata los sentimientos generados en los voluntarios albaneses e italianos de la 
brigada Garibaldi: 

«¡Hasta la vista querida España! ¡Hasta la vista pueblo español!», se escuchó 
hablar Dragushi en un catalán dulce. Se había levantado y hablaba. Puceli lo sos-
tenía. Había cerrado los ojos mojados por lágrimas y, sin querer, había barazdo 
las dos piernas de Dragushi, el cual mencionaba los nombres de todos los ami-
gos caídos. «Nos estamos yendo de aquí con la luz de vuestro ideal, y con la fuer-
za de vuestro brazo para continuar la guerra hasta el triunfo de aquel ideal».(58)

En suma, el relato de Marko, que sin duda merece ulteriores estudios, 
pone de manifiesto que los voluntarios albaneses odian al ejército sublevado 
en tanto que ha recibido ayuda por parte del fascismo italiano. Las tropas 
franquistas son enemigas en tanto que siguen al fascismo italiano. Hay que 
tener presente el hecho de que Albania estaba siendo controlada por los ita-
lianos, por la monarquía títere de Zogu, y por el hecho de que Italia ocupó 
Albania en 1939. Obviamente, cuando Marko escribe su obra debía de tener 
muy presente la ocupación fascista de Albania. 

VI. Conclusiones

La aportación de los brigadistas albaneses fue numéricamente reduci-
da, pero muy notable si tenemos en cuenta las dimensiones de Albania y 
su particular situación política (sumisión forzosa hacia Italia) y económica 
(atraso secular). Conviene destacar la importancia de la revista publicada 

57  Íd., p. 193-194. 
58  Íd., p. 418. 
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por los brigadistas, así como sus transmisiones radiofónicas desde Albacete 
y Barcelona.

Para los brigadistas albaneses, que viven bajo la monarquía autoritaria de 
Zogu, a su vez tutelada por los italianos, combatir en la Guerra Civil es com-
batir al fascismo, ya sea el español, el italiano o el nazismo. Vencer en España 
suponía vencer en Albania.

Por último, debe destacarse el destino contradictorio de buena parte de 
los brigadistas albaneses. A más de los que hallaron la muerte en el campo de 
batalla (como Vokshi, venerado por el socialismo albanés), los brigadistas se 
enfrentaron a situaciones bien distintas. Así, si Petro Marko fue represaliado 
por el régimen de Enver Hoxha, Shehu se convirtió en el segundo hombre 
fuerte del régimen estalinista albanés (hasta su caída en desgracia en 1981) y 
también reivindicará su etapa como brigadista en la lucha contra los invaso-
res italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.(59) 

Apéndice: lista aproximativa de los brigadistas y soldados albaneses 

1. Asim Vokshi
2. Daut Muço Podgorani
3. Demir Gura
4. Dhimitër Kosta Lito 
5. Emrush Myftari 
6. Emin Agolli
7. Faik Dardha
8. Fehmi Muco
9. Feim Nevruz Veli Zagari, soldado en Ceuta. También aparece refe-

renciado Nevruz Feimi, probablemente sea la misma persona. Zagari 
en albanés significa ‘el perro’, probablemente se trate de un apodo 
que se les dio a los dos soldados de Ceuta. 

10. Hamdi Kaja Zagari, soldado en Ceuta.
11. Hamdi Kolonjë. Este puede ser el mismo soldado de Ceuta, porque 

el nombre es el mismo, y el apellido es el nombre de una ciudad al 
sureste de Albania. 

12. Hulusi Spahiu
13. Ibrahim Kurani. También aparece referenciado como Bin Kurani, se 

trata de una abreviatura del nombre.
14. Iliaz Pasha 
15. Justina Shkupi
16. Kostë Kollumbi
17. Mane Nishova

59  Véase, por ejemplo: Mehmet Shehu, Sobre la experiencia de la lucha de liberación nacional y el 
desarrollo de nuestro ejército nacional, Tirana, Casa Editora 8 Nëntori, 1978. 
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18. Mehmet Shehu
19. Musa Fratari
20. Niko Plaku 
21. Petro Marko 
22. Qamil Sherifi
23. Ramiz Maliq Varvarica
24. Sabri Lumani
25. Shaban Basha
26. Skënder Luarasi
27. Stefan Duni
28. Stivens Thanasi
29. Teni Diamant Konomi
30. Thimio Nasho Gogozoto
31. Thoma Rushano
32. Urfi Agolli 
33. Veli Dedi
34. Xhafer Miraku
35. Xhelal Abaz Bajrami Cami
36. Xhemal Kada
37. Ymer Puka
38. Zef Hoti
39. Zef Prela
40. Zihni Murati
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Juliol-novembre de 1938: les fosses comunes  
de la batalla a les terres de l’Ebre*
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ATICS SL 

Tot i que fa més de vuitanta anys del final de la Guerra Civil, la seva petja-
da encara és molt present a Catalunya, tant a nivell tangible com intangible. 
En aquest últim hi ha els records, bàsicament, d’aquells qui la van viure, dels 
quals cada cop hi ha menys testimonis entre nosaltres. I també hi ha la me-
mòria familiar que s’ha traslladat fins a la quarta generació, que actualment 
fan treballs de recerca a l’institut. Els que per als nascuts als anys setanta eren 
els nostres avis, dels qui encara havíem escoltat explicar «històries de la guer-
ra», per a la generació nascuda als anys noranta són els besavis, dels quals 
gairebé sempre tenen un record traslladat, ja no és un record que els arribi 
de forma directa. Però malgrat aquest pas del temps, la memòria intangible 
de la guerra perviu. 

Potser aquesta memòria perviu perquè també hi ha memòria tangible 
del conflicte. Una memòria que a voltes ens resulta evident i tantes altres 
no som conscients que ens acompanya en el nostre dia a dia. Qui de Vic té 
consciència, per exemple, que, en passar per davant del temple romà, aquest 
manté les petjades de la guerra en les seves columnes? Unes columnes en 
què és evident veure la metralla que van provocar els bombardeigs que va 
patir la ciutat entre el desembre de 1938 i l’1 de febrer de 1939.(1) I, com 
l’exemple de Vic, en podríem posar de tants altres indrets de Catalunya: 
Granollers, Manresa, Lleida, Barcelona o Figueres, i òbviament tants altres 
pobles i ciutats de Catalunya en els edificis dels quals encara és visible l’im-
pacte de la metralla dels bombardeigs o de tirs a les façanes de les cases.(2) 

* Aquest text s’emmarca en els resultats del projecte de recerca R+D de la Universitat de Barce-
lona «Más allà del subtierro: del giro forense a la necropolítica en las exhumaciones de fosas 
comunes de la guerra civil», PID2019-104418RB-100.

1 Josep Casanovas i Prat, «Vic sota les bombes. Els bombardejos aeris sobre la ciutat de Vic 
durant la Guerra Civil (1938-1939)», Ausa [en línia], vol. 28, núm. 181-182, 2018, p. 627-681. 
<https://raco.cat/index.php/Ausa/article/view/352705> [Consulta: febrer de 2022. Si no 
es diu el contrari, els recursos web han estat consultats per darrera vegada en aquesta data.] 

2  Laia Gallego-Vila i Queralt Solé, «Edificios heridos. Propuesta para una arqueología de los 
bombardeos de la Guerra Civil Española (1936-1939)», erph_: Revista Electrónica de Patrimo-
nio Histórico, núm. 23, 2018. Vegeu així mateix el web <https://www.edificisferits.cat/listing/
temple-roma-de-vic/>. 

https://raco.cat/index.php/Ausa/article/view/352705
https://www.edificisferits.cat/listing/temple-roma-de-vic/
https://www.edificisferits.cat/listing/temple-roma-de-vic/
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També són tangibles els refugis antiaeris, construïts primer a cuitacor-
rents i posteriorment de forma més ordenada, perquè la gent es pogués pro-
tegir d’aquella mort que arribava del cel i que era una forma de ser atacats 
tan desconeguda. Els bombardeigs ja s’havien practicat amb anterioritat,(3) 
però els catalans desconeixien absolutament les possibilitats de danyar de 
l’aviació enemiga. A Barcelona inicialment foren els túnels de metro els que 
s’utilitzaren buscant protecció; a la resta del país la gent va començar a au-
togestionar-se en la construcció del refugis, fins que la Generalitat va regu-
lar-ne el procés i les característiques que havien de tenir.(4) 

I de la guerra encara són tangibles les víctimes, els morts i els represali-
ats a la rereguarda i al front, el record d’aquests morts als cementiris i fora 
d’aquests. Són elements invisibles i alhora tangibles; són restes que fins que 
no entrem al segle xxi bàsicament ens podem imaginar i, per tant, són ossos 
que els podem pensar enterrats al terra, intangibles però existents als ce-
mentiris, on es poden veure les tombes, els nínxols i els monuments; i també 
fora d’aquests, on els familiars dels desapareguts podien imaginar que eren 
enterrats en algun indret del territori. 

L’any 2000 es va obrir a Priaranza del Bierzo una fossa comuna de víc-
times de la guerra. Durant temps s’afirmava que havia estat la primera fos-
sa comuna que s’havia obert a l’Estat espanyol amb metodologia científica. 
Posteriorment es va anar coneixent que de fosses comunes de la guerra ja 
se n’havien obert a Espanya, la majoria sense metodologia científica, però 
d’altres sí i amb recolzament judicial inclús.(5) A Catalunya la primera fossa 
que es va exhumar amb una víctima inhumada fora del cementiri i sense 
respectar un enterrament digne va ser la del maqui Capdevila, àlies Caracre-
mada, que alhora havia estat el darrer maqui mort l’any 1963. Mal enterrat 
a Castellnou del Bages, l’any 1999 va ser exhumat mitjançant metodologies 
arqueològiques i es va dur a terme un estudi paleoantropològic de les restes 
òssies. És interessant ressaltar aquesta actuació, atès que curiosament va ser 
la darrera mort i inhumació irregular que es coneix a Catalunya, i alhora 
va ser la primera exhumació amb metodologia científica feta a Catalunya.(6) 
La següent fossa que s’exhuma a Catalunya és l’any 2004. Estava situada a 

3  John Andreas Olsen, A History of Air Warfare, Nebraska, Potomac Books Inc., 2010. 
4  Judit Pujadó, Contra l’Oblit. Els refugis antiaeris poble a poble, Barcelona, Publicacions de l’Aba-

dia de Montserrat, 2006; Carme Miró i Alaix i Jordi Ramos i Ruiz, «Els refugis antiaeris de 
Barcelona (1936-1973). Una nova visió des de l’arqueologia d’intervenció», Ex novo: Revis-
ta d’Història i Humanitats [en línia], núm. 7, 2011, p. 55-79. <https://raco.cat/index.php/
ExNovo/article/view/250698>. 

5  Zoé de Kerangat, Remover cielo y tierra: las exhumaciones de víctimas del franquismo como fisuras 
del silencio en la transición, Universitat Autònoma de Madrid i CSIC, tesi doctoral inèdita, 
2020. 

6  Marta Pujol Massip, «Exhumación y estudio de los restos de Ramon Vila Capdevila en el ce-
menterio de Castellnou de Bages», Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939), 
núm. 7, any 2017, p. 195-210. 

https://raco.cat/index.php/ExNovo/article/view/250698
https://raco.cat/index.php/ExNovo/article/view/250698
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Prats de Lluçanès (Osona) i havia de servir com a experiència pilot per ela-
borar una reglamentació a la qual s’haurien d’acollir, a partir d’aleshores, 
aquells particulars o entitats que volguessin dur a terme una exhumació de 
característiques semblants. Les circumstàncies polítiques –el precipitat final 
del primer anomenat tripartit(7)– no van fer possible l’aprovació de la regla-
mentació, malgrat haver-se realitzat amb èxit l’obertura de la fossa. Quatre 
anys més tard, el 2008, es va dur a terme la segona obertura per part de la 
Generalitat(8) d’una fossa comuna de la Guerra Civil, que, una vegada més, 
havia de servir per poder reglamentar les exhumacions que es realitzessin 
posteriorment. També estava situada a Osona, en aquesta ocasió a Gurb, i 
aquesta vegada les circumstàncies polítiques sí que van permetre que de l’ex-
periència se n’acabés aprovant diversa reglamentació.(9)

Van ser dues fosses de soldats republicans les exhumades a Osona, i, de 
fet, les fosses existents a Catalunya són majoritàriament de soldats republi-
cans. Però cal remarcar que n’hi ha d’altres tipologies, aparegudes de forma 
paral·lela al desenvolupament de la mateixa guerra. D’aquesta manera, i tot 
i que el present text se centrarà en les fosses de soldats existents a la zona de 
la batalla de l’Ebre, cal exposar les diverses tipologies de fosses que es troben 
arreu del territori català. 

7  El 14 de desembre de 2003, després de les eleccions al Parlament de Catalunya, es va sig-
nar l’anomenat Pacte del Tinell, en què el PSC, ERC i ICV-EUiA, també anomenat tripartit, 
acordaven formar una coalició per governar la Generalitat de Catalunya. El repartiment de 
competències feu recaure en ERC, sota la Conselleria en Cap, la gestió desenvolupada fins 
aleshores de les indemnitzacions als expresos polítics, portada a terme des de l’any 2000, i 
les tasques que en el seu si s’havien començat a realitzar en referència als desapareguts de la 
Guerra Civil i les fosses comunes.

8  El 21 de novembre de 2006, després de la celebració d’unes eleccions anticipades, es confi-
gurà un segon tripartit i se signà l’acord anomenat Entesa Nacional pel Progrés, en què les 
competències respecte a expresos i desapareguts passaven a dependre d’ICV, sota la Direcció 
General de la Memòria Democràtica.

9  Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. D’aquesta n’emana un bloc normatiu que re-
gula la matèria: Decret 111/2010, de 31 d’agost, pel qual es desenvolupa reglamentàriament 
la Llei 10/2009, de 30 de juny, i la Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre, per la qual 
s’aproven els protocols d’aplicació a les actuacions previstes en la Llei: recollida de restes en 
superfície, actuacions per a l’obertura de fosses comunes i actuacions per a la dignificació de 
les fosses.
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Figura 1. Esquema dels tipus de fosses a Catalunya segons Q. Solé.  
Realització: Cesc Busquets i Jordi Ramos, ATICS SL.

Aquestes es poden dividir en set grans tipologies, en funció del motiu del 
seu naixement. La primera tipologia és producte de la situació revolucionà-
ria que va superar les autoritats de la Generalitat entre el juliol i el desembre 
de 1938. Són les fosses que van néixer de la necessitat d’enterrar, de forma 
clandestina, les víctimes dels que s’han anomenat incontrolats, persones que 
per una mal entesa revolució, militant sobretot a la CNT-FAI però també 
als altres partits i sindicats del moment, perpetraren assassinats de forma 
impune per tot Catalunya, les principals víctimes dels quals foren els religi-
osos, però també persones benestants, practicants o que eren considerades 
contràries a la revolució.(10) Els cossos de les seves víctimes patien diverses 

10  Vegeu principalment Josep Maria Solé i Sabaté i Joan Villarroya, La repressió a la retaguarda 
de Catalunya (1936-1939), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989. Des de 
l’aparició d’aquests treballs han anat apareixent altres estudis sobre la repressió a la rere-
guarda republicana, bàsicament en l’àmbit local, que han anat complementant o matisant les 
dades, però sempre agafant la base d’aquests treballs. 

	

	

	

	



185

sorts: abandonats al mateix indret on havien estat morts (en aquest sentit 
hi ha molts llocs a Catalunya coneguts per aquest fet), cremats o enterrats 
en cementiris o fora d’aquests, en fosses comunes. D’aquestes fosses, però, 
no en queden gaires actualment, atès que foren gairebé totes exhumades o 
dignificades per les autoritats franquistes un cop la guerra va haver acabat i 
s’instaurà el nou règim dictatorial. 

Les fosses de la següent tipologia naixen a partir de l’any 1937, amb 
l’establiment per part del Servicio de Investigación Militar (SIM) dels camps 
de treball a Catalunya.(11) El 28 de desembre de 1936, el reusenc Joan Gar-
cia Oliver, membre destacat de la FAI i ministre de Justícia del Govern de 
la República, els creà per decret sota la direcció i gestió del Servicio de In-
formación Militar. Als camps hi anaven a parar inicialment aquells homes 
acusats d’actuar contra la revolució o la República: capellans, comerciants, 
botiguers, homes que s’havien significat per la seva adhesió a la Falange o 
al cop d’estat militar, persones que s’havien unit a la cinquena columna per 
erosionar la rereguarda republicana des de dins, estudiants o homes senzills 
simpatitzants de la Lliga. Després dels fets de maig, irònicament per a qui els 
havien creat, també hi anaren a parar homes militants o simpatitzants àcrates 
o poumistes. Tots havien estat detinguts, la majoria d’ells jutjats o en espera 
de judici, i traslladats a aquests camps amb la finalitat d’aprofitar la seva for-
ça de treball. Els feien construir sobretot fortificacions: trinxeres i nius de 
metralladora o les línies de defensa que havien de servir per frenar les tropes 
franquistes si mai penetraven a Catalunya. Al Principat s’hi instal·laren a par-
tir del mes d’abril de 1938, un cop havia caigut Lleida, el dia 3. 

Dels camps de treball, tots els testimonis que hi van ser relaten maltracta-
ments per part dels vigilants, homes que, en comptes de ser al front amb els 
soldats cridats per lleva que estaven donant la seva vida, preferien ser a la re-
reguarda, vigilant presoners indefensos i, alguns, de vegades, maltractant-los 
físicament fins a la mort. D’aquests camps en nasqueren diverses fosses, so-
bretot del camp de treball núm. 3, ubicat a Omells de Na Gaia (Urgell),(12) on 
els veïns encara recorden com tot el poble es va convertir en camp de treball 
i com molts presos eren morts i enterrats al seu voltant. Moltes de les fosses 
nascudes dels camps de treball del SIM també foren exhumades, i les restes 
foren traslladades a cementiris, però d’altres encara es mantenen al mateix 
lloc, on s’obriren i inhumaren el 1938. 

11  Francesc Badia, Els camps de treball a Catalunya durant la guerra civil (1936-1939), Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia del Montserrat, 2001; Queralt Solé, «L’evolució de la justícia repu-
blicana envers els desertors. L’exemple del camp de La Pelosa (Roses)», Afers: Fulls de Recerca 
i Pensament, vol. 28, núm. 75, 2013, p. 471-485; Jordi Oliva i Llorens, «Esclaus de la República: 
el camp de treball núm. 4 de Concabella dins el món concentracionari del SIM», Sikarra. Re-
vista de l’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs [en línia], núm. 1, 2020, p. 97-145. <https://raco.
cat/index.php/Sikarra/article/view/394563>. 

12  Jordi Oliva i Llorens, «Els 661 dels Omells de Na Gaia: presoners al camp de treball núm. 3», 
Urtx: Revista Cultural de l’Urgell, núm. 27, 2013, p. 51-64. 

https://raco.cat/index.php/Sikarra/article/view/394563
https://raco.cat/index.php/Sikarra/article/view/394563
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Una tercera tipologia de fosses són aquelles que nasqueren a partir de la 
repressió exercida per les tropes rebels en ocupar territori. A Catalunya, el 
cas més paradigmàtic, conegut i estudiat són les fosses del Pallars Sobirà, que 
han estat estudiades i documentades per Manuel Gimeno.(13) Són fosses que 
nasqueren de l’assassinat per part de les tropes franquistes de la 62a Divisió, 
comandades pel general Sagardía Ramos, d’avis, dones i nenes que patiren 
les represàlies en comptes dels seus pares, marits o fills. Les tropes, en anar 
a buscar a les cases respectives les seves víctimes i no trobar-les, prenien els 
familiars més directes, que abans d’arribar a Tremp ja eren morts i mal en-
terrats. Els militars anaven a buscar els incriminats a les seves cases, però els 
soldats no coneixien la població de la zona. Aquells noms, per força, els ha-
vien dit veïns de la comarca, una de les més grans i alhora la més despoblada 
de Catalunya. L’any 2020 la Generalitat va exhumar la primera d’aquestes 
fosses, a Sorpe.(14)

Deixant pel final de l’exposició les fosses de soldats, una altra tipologia 
són les fosses de retirada, aquelles que van anar naixent entre el desembre 
de 1938, quan l’exèrcit rebel inicia l’ofensiva final per ocupar Catalunya, i 
el 10 de febrer, quan arriba a la frontera amb França. A tot el país, i sobretot 
coincidint amb les línies de defensa que ideà el general Vicente Rojo,(15) es 
poden trobar fosses de soldats republicans que, al cap d’un, dos o tres dies de 
l’ocupació de la població per part dels rebels, els veïns del poble més proper 
anaren a cercar amb carros i en traslladaren les restes al cementiri, on s’obria 
una fossa i s’hi dipositaven els soldats morts en combat. En la gran majoria 
dels casos s’hi enterraven sense cap mena de documentació, sense cap ob-
jecte personal, perquè els enemics ja els havien despullat del que poguessin 
portar a sobre de qualsevol valor. En molts altres casos, sobretot si els indrets 
on havien mort els soldats eren de difícil accés, els veïns enterraven els cossos 
al mateix lloc on trobaven les restes, agrupant uns quants soldats, atès que el 
cementiri més proper continuava sent massa lluny per traslladar els cossos. 
D’aquestes fosses n’hi moltes perquè, malgrat que la propaganda franquista 
va vendre durant anys que l’ocupació de Catalunya havia estat un passeig, les 
fosses esteses per tot el territori demostren que, tot i ser un exèrcit de joves i 
pares de família (de les lleves del biberó i del sac, respectivament) conscient 
de la seva derrota, va lluitar fins al final. 

13  Manuel Gimeno, Revolució, guerra i repressió al Pallars (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 1987. Tot i ser antiga, no ha sortit cap altra investigació que variï o 
complementi les dades que aleshores va aportar Manuel Gimeno. 

14  Vegeu la notícia del 21/09/2020 al diari ARA, «Recuperen les restes de cinc individus de 
la fossa de Sorpe». <https://www.ara.cat/pirineus/recuperen-restes-individus-fossa-sor-
pe_1_1055975.html>. 

15  Víctor Hurtado, Antoni Segura i Joan Villarroya i Font, Atles de la Guerra Civil a Catalunya, 
Barcelona, Universitat de Barcelona, Centre d’Estudis Històrics Internacionals, 2010. 

https://www.ara.cat/pirineus/recuperen-restes-individus-fossa-sorpe_1_1055975.html
https://www.ara.cat/pirineus/recuperen-restes-individus-fossa-sorpe_1_1055975.html
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Però aquest exèrcit en retirada i, sobretot, les seves unitats més politit-
zades, com les comandades per Líster (Vè Cos d’Exèrcit), frustrats per la 
imminència de la derrota, també van cometre abusos per les poblacions per 
les quals van anar passant: segrests d’homes i joves que es van endur i que 
posteriorment en alguns casos mataren, o emboscats que van anar trobant 
fins arribar a la frontera. És una altra tipologia de fosses, la cinquena, que, 
sense ser excessivament nombrosa, també cal tenir en compte a l’hora de 
fer-ne una classificació. 

La sisena tipologia són aquelles que van néixer de la necessitat d’enterrar 
els soldats que van morir als hospitals de campanya o militars.(16) Al llarg de la 
guerra es van habilitar per tot Catalunya una gran quantitat d’hospitals des-
tinats a atendre els ferits al front. D’aquests, n’hi ha que eren ben bé darrere 
les operacions de l’exèrcit realitzant les primeres atencions, i n’hi ha de molt 
més estabilitzats, que se situaren en grans edificis com balnearis o escoles, 
habilitant els espais. Malauradament, en molts casos el nombre de morts era 
elevat, i sovint les restes mortals dels soldats que no havien pogut sobreviure 
a les ferides eren enterrats en fosses comunes, situades tant a dintre dels ce-
mentiris com a fora. Si bé mentre la República i la Generalitat van funcionar 
les famílies rebien la comunicació oficial de la mort del soldat en un determi-
nat hospital, a finals de 1938 i ja el 1939 aquestes comunicacions es feren molt 
difícils i es deixaren de realitzar en la majoria dels casos. Moltes d’aquestes 
fosses, com es veurà, les trobem a la zona on s’esdevingué la batalla de l’Ebre. 

La setena tipologia són aquelles fosses nascudes dels enterraments de 
víctimes civils represaliades per les forces franquistes. Persones que foren 
mortes i enterrades sense haver patit abans cap judici ni consell de guerra. 
Assassinades, de fet. D’aquests fets neixen fosses com les d’Abrera(17) i Olesa 
de Montserrat;(18) la de Can Maçana, al Bruc(19), en la qual s’hi van enter-
rar nou veïns de Súria i Valls de Torroella. L’altra fossa clandestina a Cata-
lunya d’assassinats i enterraments de forma premeditada i sense cap mena 

16  Carles Hervàs, La xarxa hospitalària de Catalunya durant la Guerra Civil (1936-1939), Manresa, 
Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2014. 

17  Montserrat Fosalba i Domènech, La guerra civil a Abrera, Ajuntament d’Abrera, 2001. 
18  Oriol Dueñas Iturbe, La violència dels uns i dels altres. La repressió de guerra i postguerra 1936-

1945: el cas d’Olesa de Montserrat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Institut 
Ramon Muntaner, 2009. 

19  Albert Fàbrega, Mort a les cunetes (1939), Angle Editorial, Barcelona, 2005. Aquesta fossa s’ha 
intentat localitzar dues vegades. Vegeu: Ermengol Gassiot Ballvé (et al.), Memòria tècnica de 
l’actuació a la fossa comuna de Can Massana (municipi del Bruc, Barcelona), 7-12 d’abril de 2006, 
UAB. «El gener del 2017, els ajuntaments del Bruc i de Súria van signar un conveni de col-
laboració per avançar en la investigació i recuperació de la fossa. El juliol de 2017, donant 
resposta a les sol·licituds dels ajuntaments, i davant dels nous indicis existents en una nova 
àrea, la Generalitat, dins del Pla d’actuacions en fosses, va realitzar una prospecció geofísica 
que tornà a posar en dubte la ubicació de la fossa. A l’octubre de 2017, es van realitzar dife-
rents sondeigs arqueològics sense obtenir cap resultat» (extret de <http://fossesirepressio.
gencat.cat/ca/bruc-can-macana>). 

http://fossesirepressio.gencat.cat/ca/bruc-can-macana
http://fossesirepressio.gencat.cat/ca/bruc-can-macana
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de judici previ és la de veïns de Collbató,(20) morts i enterrats a Castellbell i 
el Vilar. Nou veïns morts en circumstàncies semblants als veïns d’Olesa de 
Montserrat i de Súria: els anaren a buscar a casa o els citaren a l’Ajuntament, 
els tingueren arrestats uns dies i, quan tot indicava que els traslladarien a la 
presó, el camió en què anaven s’aturà, feren baixar els homes i els mataren. 
Aquesta fossa, però, anys més tard fou exhumada, i les restes foren trasllades 
al cementiri de la seva població, a Collbató. Aquestes són les fosses clandesti-
nes, fosses ignorades que pretenien amagar crims de l’exèrcit franquista o la 
Guàrdia Civil. I aquestes són les fosses majoritàries a l’Estat espanyol i en les 
quals la gent pensa en general quan es parla de fosses i desapareguts. Però, 
com s’ha vist, aquestes no són les majoritàries a Catalunya. 

Les fosses de soldats, la quarta tipologia, com ja s’ha dit, són les majori-
tàries a Catalunya. Dins d’aquest tipus en trobem encara de diverses classes: 
de front, de l’Ebre i de retirada. 

A Catalunya foren nou mesos de front més o menys estable al llarg dels 
rius que van de nord a sud a l’oest del Principat, la Noguera Pallaresa, el Se-
gre i l’Ebre. Mesos d’enfrontaments constants, tot i que destaquen les ofensi-
ves republicanes dels mesos de maig i novembre, sobretot al voltant dels caps 
de pont que l’exèrcit franquista va aconseguir establir a Tremp, a la Baronia 
de Sant Oïsme, Balaguer i Seròs, i que comportaren una gran quantitat de 
pèrdues en vides humanes, soldats que foren enterrats en grans fossars prop 
del mateix front i, per tant, fora dels cementiris. 

Al sud de Catalunya també fou un riu el que marcà la frontera entre els 
dos exèrcits. En aquest cas, des de la confluència a Mesquinesa entre el Segre 
i l’Ebre fins a la desembocadura d’aquest darrer al mar, el riu va dividir la 
Catalunya ocupada per l’exèrcit franquista de la Catalunya que encara era 
republicana. 

En aquesta ocasió, però, a diferència dels rius Segre i Noguera Pallaresa, 
no hi va haver cap punt en què les tropes nacionals creuessin el riu i establis-
sin un cap de pont a l’altra riba, en cap indret de les quatre comarques per 
les quals passa el riu: Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Montsià. L’abril 
de 1938, doncs, la línia de front al sud del país fou el riu Ebre, i d’aquesta ma-
nera es va mantenir fins al juliol, moment en què l’exèrcit republicà llançà 
una gran ofensiva: el 25 de juliol les tropes republicanes creuaven l’Ebre per 
diversos indrets, iniciant la gran batalla de la Guerra Civil espanyola: la bata-
lla de l’Ebre. Foren moltes les baixes de la batalla, és impossible donar una 

20  Antoni Lardín i Joan Corbalan Gil, «La repressió franquista al Baix Llobregat: el cas de Coll-
bató», a Actes de les Jornades sobre la fi de la Guerra Civil, Olot, Patronat d’Estudis Històrics 
d’Olot i Comarca, 2001. 
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xifra concreta.(21) Es convertí, al cap de pocs dies d’iniciada, en una batalla 
de trinxeres, de desgast, de mantenir les posicions aconseguides els primers 
dies i anar retrocedint molt a poc a poc. Lògicament, aquests morts foren 
inhumats, gairebé sempre en grans fosses comunes, quan no cremats per 
motius bàsicament de salubritat. Per part del bàndol rebel, es feu en fosses 
habilitades la major part als cementiris de les poblacions de la immediata 
rereguarda (Gandesa, Bot, Batea, Horta de Sant Joan); per part de l’exèrcit 
republicà, poques vegades van poder recollir i enterrar els seus soldats, atès 
que bàsicament van defensar el territori guanyat els primers dies i, per tant, 
fins al novembre de 1938 només van anar retrocedint, sense poder recuperar 
els cossos dels seus companys que quedaven en territori enemic. 

En acabar la guerra, hi va haver diverses actuacions de recuperació 
d’aquests morts. Els italians van ser els primers a actuar al respecte. El 1919 
es va instituir la Commissione per le Onoranze ai Caduti in Guerra,(22) que 
havia d’afrontar la recerca, l’exhumació si era necessari i la inhumació dels 
soldats de forma digna, tant dels seus propis homes com dels soldats d’exèr-
cits estrangers morts en territori italià. Després de la Primera Guerra Mundi-
al, les tasques s’hagueren de centralitzar en la creació i el manteniment de 
cementiris austrohongaresos i els seus propis, tot i que no va ser fins al 1927, 
amb Mussolini al poder, que se sistematitzà de forma definitiva la creació, el 
tractament i el manteniment dels cementiris militars.

Fins aleshores, el que havia fet l’Estat, de forma provisional, era llogar 
els indrets en què es coneixia que hi havia soldats morts. Aquest fet va com-
portar que els cementiris fossin deixats, mal conservats i en una situació de 
precarietat. Però el govern feixista va veure la possibilitat d’utilitzar els ce-
mentiris de soldats morts com una eina per crear i reafirmar el sentiment de 
pàtria, i per aquest motiu, quan va ostentar el poder, va encarregar l’estudi 
per fer una monumentalització(23) dels cementiris de guerra al general Gi-
ovanni Faracovi, nomenat comissari extraordinari de la Commissione per 
le Onoranze ai Caduti in Guerra. El resultat de l’estudi fou un projecte per 
a la sistematització de la inhumació de totes les restes dels soldats italians 

21  Els diversos estudis existents parlen d’entre 100.000 i 130.000 baixes dels dos exèrcits, entre 
morts, ferits, presoners i desertors. Ramon Salas Larrazabal considera que les baixes es van 
repartir equitativament i que foren 50.000 per cada bàndol (Ramon Salas Larrazabal, His-
toria del Ejército Popular de la República, tom II, Madrid, Editora Nacional, 1973. En concret, 
avalua les pèrdues materials i humanes de la batalla a les pàgines 2.019-2.022), mentre que 
Martínez Bande considera que els republicans van patir-ne més, i eleva la xifra a 70.000 
baixes republicanes i 60.000 per part de l’exèrcit rebel (José Manuel Martínez Bande, La 
Batalla del Ebro. Monografías de la Guerra de España. Número 3, Madrid, Editorial San Martin, 
1978, pàg. 303). 

22  Vegeu <https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pagine/default.aspx> [Consul-
ta: febrer de 2022.] 

23  Anna Maria Fiore, «La monumentalizzazione dei luoghi teatro dela Grande Guerra: il sacra-
rio di Redipuglia di Giovanni Greppi e Giannino Castiglioni», Annali di architettura, núm. 15, 
2003, p. 233-247.

https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pagine/default.aspx
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morts, tant al seu mateix país com a l’estranger.(24) La idea força final era: 
«pochissime opere [...] ma tutte monumentali», i destacaven tres màximes: 
l’«individualità», en què cada soldat tindria la seva pròpia tomba; la «perpe-
tuità», en què la construcció que es fes garantiria la conservació de les restes 
dels herois morts en la guerra, i la «monumentalità», en què s’assegurava que 
els cementiris es farien amb una arquitectura severa i solemne.

La Commissione per le Onoranze ai Caduti in Guerra ha actuat des de la 
seva creació per tot el món recollint i centralitzant les restes de soldats italians 
en, sovint, grans cementiris construïts expressament en els cinc continents, 
que acostumen a ser mantinguts i cuidats per les ambaixades italianes en 
aquests països.(25) A Espanya es va crear un d’aquests cementiris a Saragossa, 
amb els soldats italians morts durant la Guerra Civil, i tres a les Illes Balears. 

A la batalla de l’Ebre també van participar-hi tropes italianes, i fins a 137 
soldats morts van ser inhumats majoritàriament al cementiri de Bot, segons 
Francisco Cabrera,(26) entre el 5 d’abril i el 22 de juny de 1938. No es coneix 
quan i com van ser exhumats i traslladats aquests soldats. Actualment podem 
saber que ja no són inhumats al cementiri per les esteles funeràries que hi 
ha en el seu interior i que han estat utilitzades per diferenciar parterres o bé 
s’acumulen apilonades en un racó. I tampoc consten ni se’n dona cap refe-
rència a la documentació consultada en el seu moment del Commissariato 
Generale Onoranze de Caduti in Guerra,(27) ni Dimas Vaquero(28) en fa cap 
esment al seu estudi, focalitzant-se en la participació de les tropes italianes a 
la Guerra Civil. En tot cas, la materialitat que ha sobreviscut fins al present i 
que es conserva al cementiri mostra com hi van ser enterrats soldats italians 
i constata que en algun moment van ser traslladats. 

També van ser enterrats de forma regular i posteriorment traslladats la 
majoria de soldats franquistes morts durant la batalla. Després del primer 
embat republicà, les tropes rebels ja no van perdre més territori i van establir 
una rereguarda fixa darrere la primera línia de front. En aquesta rereguar-
da, entre altres infraestructures, es van habilitar diversos hospitals militars, 
que alhora van fer aparèixer fosses comunes de soldats que no aconseguien 
sobreviure a les cures o bé de soldats que havien estat recollits al front pels 
seus companys i eren enterrats en aquestes fosses en cementiris habilitats. És 

24  Giovanni Faracovi, Memoria sulla sistemtitzacione definitiva delle salme dei militariitaliani caduti in 
guerra, Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra, Roma, 1962.

25  Sacrari e cimiteri militari italiani all’estero, Ministero della Difesa, Commissariato Generale Ono-
ranze Caduti in Guerra, Roma, 1999.

26  Francisco Cabrera, Del Ebro a Gandesa. La Batalla del Ebro. Julio-noviembre 1938, Almena, Ma-
drid, 2002. Vegeu el llistat de soldats italians al seu llibre, p. 36-39. Així mateix, l’arxiu Muni-
cipal de Bot en conserva un llistat mecanografiat. 

27  Archivio del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra, de Roma; Sacrari e cimiteri 
militari italiani all’estero, Ministero della Difesa. 

28  Dimas Vaquero, Creer, obedecer, combatir... y morir, Saragossa, Institución Fernando el Católico, 
2006. 
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Fotografies: Queralt Solé, 2021.
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el cas dels pobles de Bot, Vilalba dels Arcs, Batea, Gandesa, Santa Bàrbara, 
Masdenverge o Paüls. Unes fosses que l’exèrcit tenia ben localitzades i docu-
mentades i que van ser, la majoria d’elles, traslladades al Valle de los Caídos 
a partir de l’any 1958, quan el monument havia estat finalitzat i es pretenia 
convertir-lo, també omplint-lo de restes humanes, en el monument dinàstic 
de la dictadura.(29)

Eren soldats italians i soldats franquistes morts durant la batalla de l’Ebre 
i desenterrats al llarg dels anys, uns abans que d’altres, sense ser individua-
litzats però coneixent les identitats de la majoria d’ells. Una situació del tot 
impossible respecte a la gran majoria de soldats republicans que van morir 
aquells 115 dies. Mentre els soldats de l’exèrcit rebel van poder ser enterrats 
de forma digna i localitzada, els de l’exèrcit republicà que queien al front 
eren enterrats allà mateix pels seus companys, o bé, en acabar la guerra, ho 
van ser per batallons de treballadors que es van dedicar a recollir morts i 
anar-los enterrant, tot i que no se sap on.(30) Els qui eren ferits eren traslladats 
a la rereguarda republicana, on l’exèrcit també havia habilitat molts indrets 
com a hospitals militars. La comarca del Priorat va ser la immediata rereguar-
da republicana, i moltes fosses existents actualment són resultat d’aquests 
hospitals i els soldats que no van sobreviure. Bellmunt, la Bisbal de Falset o 
Pradell de la Teixeta són només alguns dels pobles on hi va haver hospitals, 
morts i fosses comunes on s’enterraren aquests morts.

Però a la zona de combat de la batalla de l’Ebre, aquestes fosses d’hospi-
tals no són les que es localitzen. Els milers de soldats que moriren a les serres 
de Pàndols o Cavalls foren inhumats, forçosament, aprofitant forats fets per 
bombes o trinxeres. D’aquests enterraments n’hi pot haver milers sense que 
el pas del temps, en un indret en què el paisatge no ha patit modificacions 
urbanístiques, hagi provocat la seva desaparició, malgrat que actualment si-
guin difícils de situar i localitzar. I són aquestes les fosses que s’han estat 
exhumant a la zona, que queden recollides a la següent taula: 

Lloc d’intervenció
Terme 

municipal
Província Any

Nombre 
d’individus

Serra de Ponent. Mas La 
Pila

Corbera d’Ebre Tarragona 2008 90 (NMI)*

PE Bon Vent de Corbera Corbera d’Ebre Tarragona 2009 4

Barranc de les Vimenoses Corbera d’Ebre Tarragona 2010 3

Coll de Coso Corbera d’Ebre Tarragona 2010 14 (NMI)*

29  Queralt Solé i Xavier López Soler, «El Valle de los Caídos como estrategia pétrea para la per-
vivencia del franquismo», Kamchatka: Revista de Análisis Cultural, núm. 13, 2019, p. 299-317.

30  Queralt Solé, Els morts clandestins. Les fosses comunes de la guerra civil a Catalunya (1936-1939), 
Catarroja, Afers, 2008. 
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Lloc d’intervenció
Terme 

municipal
Província Any

Nombre 
d’individus

Pou del Baró Gandesa Tarragona 2010 4

La Fatarella La Fatarella Tarragona 2010 2

Mas d’En Grau Gandesa Tarragona 2010 10

Lo Molló
La Pobla de 
Massaluca

Tarragona 2010 2

Mas de Prades Ascó Tarragona 2010 1

Mas Torrenova Vilalba dels Arcs Tarragona 2010 6

Serra de la Vall de la 
Torre

Corbera d’Ebre Tarragona 2010 5

Corbera d’Ebre Corbera d’Ebre Tarragona 2011 1

Valldefons Flix Tarragona 2011 1

La Sènia de Terratrèmol Benissanet Tarragona 2011 1

Raïmats La Fatarella Tarragona 2011 1

Serra de Vallfogones Corbera d’Ebre Tarragona 2011 13 (NMI)*

Serrat de la Voltora Capafonts Tarragona 2012 1

Tossals d’Aldover Aldover Tarragona 2013 1

Camposines Corbera d’Ebre Tarragona 2014 1

Mas d’en Blai Corbera d’Ebre Tarragona 2015 1

Vall dels Horts Corbera d’Ebre Tarragona 2015 1

Camí vell de la Pobla
Villalba dels 

Arcs
Tarragona 2016 1

Vinya de la Cirera del Ros
Villalba dels 

Arcs
Tarragona 2016 4

Pernafeites de Miravet Miravet Tarragona 2017 99

Mas del Cabo Caseres Tarragona 2019 6

Mas del Primo Caseres Tarragona 2019 2

Mas de Llacuna Benifallet Tarragona 2020 1

276 (NMI)

Figura 2. Esquema dels tipus de fosses a Catalunya. Font: Cesc Busquets i Jordi Ramos, 
ATICS SL.

La manera en què aquestes fosses han estat localitzades ha estat ben 
diversa: des de fosses recuperades en estructures bèl·liques fins a restes des-
contextualitzades. Entre les primeres, se situaria la de Raïmats, a la Fatarella, 
en què es va exhumar un soldat republicà que va ser enterrat al mateix indret 
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on va morir, a la trinxera que tot indica que estava defensant;(31) o els soldats 
exhumats d’un refugi de planta rectangular, uns enterraments que es van 
localitzar a partir dels treballs arqueològics que es van fer en relació amb la 
construcció del Parc Eòlic de Corbera d’Ebre. Un dels individus mantenia 
la connexió anatòmica i es trobava en una cantonada del refugi, amb el cos 
lleugerament torçat recolzant-se a les parets d’un dels angles de l’estructura. 
Una posició forçada que pot indicar que, un cop mort, hauria estat col·locat 
allà. L’individu conservava part o la totalitat de la seva vestimenta (teixit, bo-
tons...), i les anàlisis antropològiques de les restes van evidenciar els impactes 
de metralla a la caixa toràcica i a la part abdominal. El segon individu no 
mantenia la connexió anatòmica, i l’excavació i l’anàlisi de les restes van fer 
que els arqueòlegs interpretessin que possiblement ambdós soldats havien 
mort en combat a prop del refugi i que posteriorment havien estat dipositats 
a l’interior d’aquest de manera precipitada, després d’agafar-los les armes i 
els objectes de valor que portessin en el moment de morir.(32) 

Com es pot observar en la figura 3, i seguint la proposta de Jordi Ramos i 
Cesc Busquets,(33) a part d’aquest tipus d’inhumacions hi hauria les fosses en 
estructures funeràries, que alhora es poden dividir en aquells enterraments 
en què s’aprofitarien indrets ja existents (estructures com trinxeres, refugis, 
sèquies...) o bé els que s’hagueren de fer expressament per enterrar-hi els 
morts, ja durant la mateixa guerra o bé ja a posteriori d’aquesta, per enter-
rar-hi soldats que havien quedat escampats pel territori. En tot cas, aquesta 
tipologia de fossa en estructures funeràries va haver de ser freqüent en el 
context de la batalla de l’Ebre i ens atrevim a afirmar que, de fet, va haver de 
ser freqüent en tot el territori català en relació amb les formes d’inhumació 
dels soldats, sobretot republicans. 

A la zona de la batalla de l’Ebre, un exemple d’aquest tipus d’inhumació 
seria la fossa que es va exhumar entre els anys 2009 i 2010 al mas d’en Grau, 
al terme municipal de Gandesa, un forat excavat de forma intencionada per 
encabir-hi els cadàvers de deu soldats.(34) Un altre exemple de fossa en estruc-
tura funerària és la fossa excavada al subsol per enterrar-hi un sol individu 
que es va exhumar de lo Molló (la Pobla de Massaluca). Algú va excavar un 
rectangle per encabir-hi un home, tal com van confirmar els estudis antropo-

31  Alfredo González-Ruibal, El último día de la batalla del Ebro. Informe de las excavaciones arqueológi-
cas en los restos de la Guerra Civil de Raïmats, La Fatarella (Tarragona), CSIC, Instituto de Ciencias 
del Patrimonio (Incipit), 2012. <http://hdl.handle.net/10261/47780>. 

32  Damià Griñó (et al.), Memòria arqueològica del projecte constructiu del Parc Eòlic Bon Vent Corbera 
(Corbera d’Ebre, Terra Alta), Servei d’Arqueologia i Paleontologia, Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, 2011. 

33  Jordi Ramos i Cesc Busquets, «Les fosses dels camps de batalla de la Guerra Civil. Una apro-
ximació arqueològica a les exhumacions de soldats al front de l’Ebre», Revista d’Arqueologia de 
Ponent, inèdit, número per ser publicat al llarg de l’any 2022.

34  Susanna Carrascal, Fossa de Mas d’en Grau Gandesa (Terra Alta): intervenció antropològica i arque-
ològica / memòria antropològica, Calaf, WebCultura, Catpatrimoni, 2010. 

http://hdl.handle.net/10261/47780
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lògics posteriors, al costat d’un marge de pedra seca que forma part d’unes 
terrasses on hi ha plantades oliveres. Les restes de l’individu havien estat col-
locades amb l’esquena plana tocant a terra, de cap per amunt (decúbit supí), 
i, per tant, inhumades amb cura i seguint el cànon d’enterrament occidental. 
Antropològicament es va establir que pertanyien a un home d’aproximada-
ment 21 anys, i els ossos mostraven lesions a nivell toràcic i axial, compatibles 
amb possibles lesions provocades per un procés infecciós avançat.(35) Tenint 
en compte totes les dades, es podria interpretar que algú va dedicar temps a 
fer una tomba per a un soldat que va sobreviure un temps a unes ferides que 
finalment li causaren la mort. Un o diversos companys d’unitat potser? No 
ho sabrem mai, les dades científiques són unes i les interpretacions poden 
ser moltes. 

A part d’aquestes tipologies de fosses que s’identifiquen clarament, en la 
classificació proposada per Ramos i Busquets hi hauria les descontextualitza-
des, aquelles que ara es localitzen fora del seu context, és a dir, la localització 
de restes de morts en la batalla de l’Ebre que es troben en un indret diferent 
de l’inicial on van ser enterrades. Això pot ser provocat per diferents proces-
sos tafonòmics (processos físics, químics o biològics que poden haver sofert 
les restes òssies), per efectes climàtics (pluges que provoquen moviments 
de terra) o bé per accions humanes continuades, des d’accions de detec-
toristes de metall que cerquen insígnies, escuts, monedes o armament del 
període de la Guerra Civil i dels quals hi ha una gran demanda i mercat fins 
a pagesos que havien de fer bancals o llaurar la terra i que trobaven restes 
òssies. Un exemple d’aquesta tipologia és l’actuació de prospecció que es va 
dur a terme al Barranc de les Vimenoses, al terme de Corbera d’Ebre, l’any 
2010.(36) Un veí va localitzar restes òssies i es va dur a terme una recerca de 
més restes per la zona, que no van aparèixer. Però es va poder determinar 
que els ossos llargs de les extremitats i un fragment de crani localitzat pel veí 
de Bot correspondrien a un nombre mínim de tres individus. No es va poder 
localitzar, tampoc, l’estructura funerària inicial on haurien estat inhumades 
inicialment aquestes restes. 

Finalment, hi ha les fosses nascudes del context bèl·lic sense adscripció 
d’una estructura bèl·lica ni funerària. És el tipus de restes que es van recollir 
a la serra de ponent del Mas de la Pila, a Corbera d’Ebre, el novembre de 
l’any 2008.(37) Es van aplegar fins a 397 ossos que es trobaven en superfície i 

35  ATICS SL, Memòria de l’excavació i documentació de la fossa amb restes humanes de lo Molló, la Pobla 
de Massaluca (Terra Alta), Direcció General de Memòria Democràtica, Generalitat de Catalu-
nya, 2010.

36  ATICS SL, Informe documentació i recollida de restes humanes a la zona del Barranc de les Vimenoses, 
Corbera d’Ebre (Terra Alta), Direcció General de Memòria Democràtica, Generalitat de Catalu-
nya, 2010. 

37  CAT PATRIMONI, Memòria científica de la prospecció arqueològica i antropològica a la Serra a ponent 
del Mas de la Pila (Corbera d’Ebre), Direcció General de Memòria Democràtica, Generalitat de 
Catalunya, 2009. 
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es van documentar tot de restes enterrades o semienterrades, per tal de fer 
posteriorment un intervenció per avaluar si hi havia sota terra connexió ana-
tòmica i, per tant, alguna fossa. Les restes no tenien cap relació amb estruc-
tures bèl·liques ni funeràries, tot i que estaven en un context de batalla, atès 
que es localitzaren a la zona una gran concentració de restes de metralla i 
bombes de mà escampades per l’entorn. Es va determinar que els més de 390 
ossos tenien una edat compresa entre els 18 i els 45 anys. Una situació sem-
blant és l’actuació que es va dur a terme a la zona de la Vall de la Torre a 
Corbera d’Ebre, l’any 2010.(38) Un veí va informar al COMEBE(39) de l’apari-
ció d’un crani i un fèmur dret a la zona esmentada, i això va provocar que es 
dugués a terme una prospecció arqueològica i que es localitzessin fins a tres 
indrets amb diverses agrupacions de restes, que correspondrien a cinc indi-
vidus diferents, però no hi havia suficients elements de diagnòstic per poder 
determinar-ne el sexe. En tot cas, són dos exemples de restes que apareixen 
sense tenir relació amb estructures bèl·liques ni funeràries, una situació que 
s’ha donat sovint a la zona de la batalla de l’Ebre i també a la resta de Catalu-
nya, i per la qual la Generalitat té aprovada una normativa específica.(40) 

Figura 3. Proposta tipològica de les restes humanes recuperades en el front de l’Ebre.  
Font: Cesc Busquets i Jordi Ramos, ATICS SL.

38  ATICS SL, Informe documentació i recollida de restes humanes a la zona de la Vall de la Torre, Corbe-
ra d’Ebre (Terra Alta), Direcció General de Memòria Democràtica, Generalitat de Catalunya, 
2010. 

39  Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre. Vegeu: <https://batallaebre.org/>. 
40  Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre, per la qual s’aproven els protocols d’aplicació 

a les actuacions previstes en la Llei: recollida de restes en superfície, actuacions per a l’ober-
tura de fosses comunes i actuacions per a la dignificació de les fosses.

	

	

	

	

https://batallaebre.org/
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Quantes fosses comunes de la batalla de l’Ebre hi ha a l’extensa zona on 
es van desenvolupar els combats? Actualment és del tot impossible saber-ho. 
Com s’ha exposat, es coneixen les traslladades per part dels italians i els fran-
quistes, però no sabem ni quantes ni on són les desenes de fosses que hi ha 
d’haver de soldats republicans. Les que s’han exhumat es coneixien per me-
mòria oral, perquè algú havia recollit la informació d’un parent o amic pro-
per, l’havia preservat i l’ha traslladat. Aquella memòria intangible s’ha tornat 
tangible en el moment en què s’ha constatat que sí, que efectivament on el 
padrí sempre deia que hi havia enterrats soldats morts en excavar, aquests hi 
eren. O d’altres fosses que, com s’ha vist, s’han localitzat a partir de l’aparició 
de restes soltes, escampades en camps o boscos i que finalment han estat una 
senyal per localitzar restes amb connexió anatòmica, enterrades. O bé han 
estat restes de les quals no s’ha pogut clarificar quin era l’indret inicial on 
havien quedat sepultades.

El paisatge de la batalla de l’Ebre és tot ell un lloc de memòria en què 
encara hi ha, d’una banda, memòria ben tangible, com ho són les restes del 
Poble Vell de Corbera d’Ebre, per exemple, i, de l’altra, memòria de mo-
ment intangible i per descobrir, com ho són els centenars de soldats, potser 
milers, que es mantenen sepultats entre els seus turons. 
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Els bombardeigs de l’aviació italiana a Catalunya 
durant la guerra civil espanyola

Dr. Edoardo Mastrorilli
Historiador

I. Introducció

Des del primer moment, els governs i els estats majors dels exèrcits euro-
peus van entendre que la invenció de l’avió transformaria la guerra i les se-
ves tàctiques i estratègies. Malgrat les terribles prediccions sobre la capacitat 
destructiva d’aquesta nova arma aèria, les principals potències mundials no 
van aconseguir arribar a un acord per limitar-ne o prohibir-ne l’ús. Durant 
la Gran Guerra, en un context de guerra total en què totes les forces d’una 
nació es mobilitzaven per donar suport a l’esforç bèl·lic, va sorgir un debat 
sobre la legitimitat d’atacar fins i tot aquelles forces socials i productives no 
implicades directament en el combat.

El feixisme va sentir de seguida una «atracció espontània»(1) per l’aviació, 
símbol de modernitat i d’aquell dinamisme que Mussolini assegurava perse-
guir. I, en efecte, el Duce va demostrar un gran compromís per a fomentar el 
desenvolupament de l’armament aeri des dels primers mesos posteriors a la 
marxa sobre Roma. El gener de 1923, «entre les primeres mesures legislati-
ves adoptades pel govern feixista, es va aprovar la instauració del Comissariat 
de la Força Aèria, preludi de la creació al març de l’aeronàutica reial (Regia 
Aeronautica)»(2), que es va convertir en la segona força aèria independent 
després de la Royal Air Force. El 30 d’agost de 1925 es va fer un pas més amb 
la creació del Ministeri de l’Aire.

Una de les principals figures del feixisme va tenir un paper fonamental 
en el seu desenvolupament: Italo Balbo. Un dels ras més coneguts del nord 
d’Itàlia i part dels quadrumviri que van marxar sobre Roma. El mateix Duce 
va assumir la direcció del nou ministeri i Balbo va ser nomenat subsecretari 
el 6 de novembre de 1926, succeint a Alberto Bonzoni –que, tot i haver donat 
una estructura a la nova força armada, n’havia «subestimant el seu potencial 
mediàtic»(3)– i, posteriorment, el 12 de setembre de 1929 assumiria el càrrec 
de ministre. El principal mèrit de Balbo va ser el de «dotar la força aèria 
d’alguna cosa més que una ànima, alimentant i consolidant en tot moment la 

1 Gentile, Emilio. «Balbo e il suo…». p. 29.
2 Caffarena, Fabio i Stiaccini, Carlo. Chi vola vale… p. 17.
3 Ibid., p. 20-21. Di Martino, Basilio. «Una storia incompiuta…». p. 181.
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moral de qui en formava part, sinó també d’una raó de ser, mitjançant l’eina 
de propaganda de les travessies col·lectives i l’afirmació d’una doctrina de 
l’ús del poder aeri»(4). Balbo va treballar per superar la fase «heroica» de les 
proeses individuals, exaltada durant la Primera Guerra Mundial a través de 
la narració de les gestes de pilots de triplans en situacions de perill que re-
cordaven els duels de cavallers medievals. Tal com afirmava el mateix Balbo 
a la Cambra de diputats italiana el 28 de març de 1928, es tractava de fer «no 
tant [...] incursions individuals, sinó [...] travessies col·lectives de diversos es-
quadrons amb no menys de vuitanta avions destinats a volar junts, perquè els 
nostres pilots visquin la valuosa experiència d’admirar el cel i els fenòmens 
climàtics i conèixer països llunyans, però també perquè adquireixin la pràc-
tica necessària per al vol massiu»(5). Aprofitant les seves habilitats organitza-
tives, el ras s’encarregava d’instruir les tripulacions que s’embarcarien en 
les quatre grans travessies col·lectives –Mediterrani Occidental, Mediterrani 
Oriental, Atlàntic Sud i Atlàntic Nord– que van marcar la seva etapa al cap-
davant de la Força Aèria(6) i va atorgar fama internacional a l’aviació militar i 
la indústria aeronàutica italianes, que es podia beneficiar dels contractes esti-
pulats després de la demostració de les capacitats dels artefactes. El principal 
enemic ideològic del Règim, la Unió Soviètica, pretenia encarregar trenta 
dels hidroavions que havien arribat a Odessa(7). En particular, la travessia de 
l’Atlàntic Nord –organitzada amb motiu del desè aniversari de la constitució 
de l’Exèrcit de l’Aire com a braç independent– va suposar un gran èxit per 
a la imatge del règim, que també comptava amb el potencial comercial i 
propagandístic de l’exposició internacional que s’estava celebrant a Chica-
go, una de les ciutats on van aterrar els avions. Als aviadors, inclòs el mateix 
Balbo, se’ls va rebre amb una desfilada a Nova York i el ministre va ser rebut 
pel president nord-americà Roosevelt(8). A més de les incursions col·lectives, 
cal recordar que, durant els anys d’entreguerres, els avions i els pilots italians 
van assolir tota una sèrie de rècords de velocitat i altitud, mostra de les bones 
habilitats tècniques aconseguides per la indústria italiana en aquest camp.

L’escola i les organitzacions juvenils lligades al partit s’havien «convertit 
en llocs privilegiats per a la promoció dels valors educatius de l’aviació, que 

4 Di Martino, Basilio. «Una storia incompiuta…». p. 181.
5 Com figura a Isnenghi, Mario. L’Italia del Fascio… p. 235.
6 La primera travessia va comptar amb la presència de 61 avions que es van enlairar d’Orbe-

tello el 26 de maig de 1928, fent escala a la costa mediterrània francesa i espanyola abans de 
tornar a Sardenya una setmana després. La travessia per la Mediterrània oriental va durar 
dues setmanes, del 5 al 19 de juny de 1929, i hi van participar 31 avions, sobrevolant Grècia, 
Turquia, Bulgària, Romania i la Unió Soviètica. En la tercera incursió col·lectiva, 12 avions 
van volar d’Orbetello a Rio de Janeiro del 17 de desembre de 1930 al 15 de gener de 1931. 
Davies, R.E.G. «Balbo e le grandi crociere...». p. 120-121.

7 Esposito, Fernando. «The Aviator...». p. 74.
8 Entre el públic més entusiasta que donava una benvinguda triomfal als aviadors a Montreal, 

Chicago i Nova York hi havia els italians que havien emigrat a Amèrica del Nord. Isnenghi, 
Mario. L’Italia del fascio… p. 248-249. Esposito, Fernando. «The Aviator...». p. 75.
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el Duce va ajudar a difondre a través de la modèlica imatge dels adolescents 
apassionats per l’art de volar. Aquests valors es consideraven preparatoris 
per a la sòlida formació dels futurs ciutadans-soldats del país, per als quals 
una carrera aeronàutica podia representar una oportunitat de promoció 
personal i econòmica»(9). I va ser precisament durant els anys en què Balbo 
va ocupar el Ministeri de l’Aire que l’aviació militar es va desenvolupar i 
va créixer gràcies a les inversions i atencions del règim, fet que va portar a 
definir l’Exèrcit de l’Aire com l’arma fascistissima(10) (l’arma més feixista). La 
construcció de la imponent seu del Ministeri, el Palazzo dell’Aeronautica, 
finalitzada l’any 1931 en una zona situada a poca distància de l’estació de 
Termini, confirmava la centralitat que el règim volia conferir a la nova arma. 
Sobre l’entrada del Palazzo hi havia una gran estàtua, que encara es pot 
veure avui dia, que representava una àguila (símbol utilitzat sovint pel feixis-
me), les ales de la qual s’encaixen amb les d’un avió, fent que adoptin una 
longitud antinatural.

The airplane and aviator served as a totem of the allegedly unified, disci-
plined Fascist collective. Furthermore aviation – both symbolic and actual – was 
instrumentalized at home and abroad to spread the fascist message, to boast of 
the regime’s achievements, and to bring about a further generation of Fascists. 
The most visible and influential propagandist of the new aiborne arm was Italo 
Balbo.(11)

Els grans resultats obtinguts pel Ministeri de l’Aire li havien assegurat 
fama i rellevància personal tant a Itàlia com a l’estranger, una situació que 
Mussolini no semblava disposat a acceptar, ja que no volia que un dels seus 
jerarques pogués fer-li la més mínima ombra o desenvolupar ambicions per-

9 Caffarena, Fabio i Stiaccini, Carlo. Chi vola vale… p. 34.
10 Giorgio Rochat creu que aquesta «feixistització», duta a terme mitjançant accions com la col-

locació de feixos a les ales en comptes de les cocardes tricolors, el carnet feixista per a tots els 
aviadors, la camisa negra sota la granota dels pilots que van sobrevolar l’Atlàntic, o l’atribució 
d’un paper central en les manifestacions de propaganda del règim, va realitzar-se d’una ma-
nera bastant superficial. «El problema és fins a quin punt aquesta “feixistització” va afectat 
la identitat de la Regia Aeronautica. Crec que puc dir que es va quedar a la superfície, en el 
sentit que les proclames i instrumentalitzacions polítiques no van afectar el caràcter militar 
de l’arma, la força agregadora de la institució, ni el partit feixista va tenir-hi cap influència 
particular (les promocions, per exemple, sempre estaven determinades per dinàmiques in-
ternes). La Regia Aeronautica sempre va ser més “reial” que “feixista”, una força militar que 
se sentia orgullosa de la seva autonomia i la prioritzava davant de ser utilitzada com un instru-
ment de propaganda del règim, i es mostrava fidel als vells i nous valors militars. I a partir del 
8 de setembre de 1943, no es va comportar diferent respecte a l’Exèrcit i la Marina». Giorgio, 
Rochat, «Il potere aereo in Italia…”. p. 221-222.

11 Esposito, Fernando. «The Aviator...». p. 74.
 «L’avió i l’aviador van ser utilitzats com a tòtem del presumptament unificat i disciplinat col-

lectiu feixista. A més, l’aviació, tant de manera simbòlica com real, es va instrumentalitzar a 
Itàlia i a l’estranger per difondre el missatge feixista, presumir dels èxits del règim i generar 
una nova generació de feixistes. El propagandista més visible i influent de la nova força aèria 
va ser Italo Balbo». (N. de la T.)
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sonals que suposessin un perill. El fet que Giovanni Giuriati, l’aleshores se-
cretari del Partit Nacional Feixista, proposés el nomenament d’Italo Balbo 
com a cap d’Estat Major en lloc de Pietro Badoglio només va fer «augmentar 
la seva desconfiança i, fins i tot potser, la seva gelosia del quadrumvir»(12). En-
tre altres coses, aquest últim havia donat al Duce un «projecte detallat per a 
la reorganització i modernització de les forces armades, la consolidació de 
la força aèria, la unificació dels ministeris militars en un de sol (dirigit per 
Mussolini) i la modificació dels poders del cap d’Estat Major per assumir tota 
la responsabilitat de la preparació de les forces armades, i ell va presentar-se 
al càrrec com a substitut de Badoglio»(13).

El 12 de novembre de 1933, Mussolini va nomenar a Balbo governador 
de Líbia; d’aquesta manera l’allunyava de la ciutat i recuperava el lideratge 
del Ministeri de l’Aire, així com el de la Marina, i tornava a tenir tots els mi-
nisteris militars sota el seu control directe. El càrrec de subsecretari d’Estat 
de l’Exèrcit de l’Aire va assumir-lo Giuseppe Valle, que un any després es 
convertiria també en el seu cap d’Estat Major i aviat es va veure implicat en 
l’organització de la invasió d’Etiòpia. El suport massiu de l’aviació italiana als 
generals rebels a Espanya i la política governamental d’exportació d’avions a 
canvi de divises va fer inviable el pla de reforç de la Regia Aeronautica (Pro-
grama R), que hauria d’haver portat a una flota d’uns tres mil avions, llestos 
per entrar en combat(14).

Una figura central a l’hora de donar suport a la càrrega innovadora i 
disruptiva de l’arma aèria, que predicava que seria una eina decisiva en els 
conflictes futurs, mitjançant l’ús sistemàtic del bombardeig als centres neu-
ràlgics de l’enemic, va ser un militar italià especialitzat en els camps tècnics 
dels nous instruments de guerra: Giulio Douhet(15). Havia començat a escriu-
re sobre qüestions aeronàutiques l’any 1910(16) i a finals de juliol de 1915 
havia defensat «the creation of a force of 500 Caproni bombers to mount 
a sustained strategic bombing campaign against Austrian communications, 
ports and industries»(17). Després de la guerra, Douhet seguia afirmant que 

12 De Felice, Renzo. Mussolini il Duce… p. 285.
13 Ibid..
14 Pelliccia, Antonio. Giuseppe Valle… p. 120-123. Tot això va passar, entre altres coses, en una 

fase marcada per l’arribada de Hitler i el consegüent rearmament per part de les grans po-
tències europees, així com per l’establiment dels monoplans metàl·lics a Amèrica. A partir 
de 1933 «les necessitats de l’aviació (quantitatives, qualitatives, tècniques i d’inversió) aug-
menten de cop i volta de manera exponencial», sense que la indústria i l’aeronàutica militar 
italiana puguin mantenir-se al dia. Gentili, Roberto. «Balbo e il dopo Balbo…». p. 171.

15 Curami, Andrea i Rochat, Giorgio. Giulio Douhet. Scritti 1901-1915… p. III-IV.
16 Ibid. p. I.
17 Peaty, John. «The Place of…». p. 107.
 «la creació d’una força de 500 bombarders Caproni per organitzar una campanya de bom-

bardeig estratègic sostingut contra les infraestructures de comunicacions, els ports i les indús-
tries austríaques» (N. de la T.).
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l’aeronàutica revolucionaria la conducció de les operacions militars, conver-
tint-se en un dels teòrics més coneguts de la guerra aèria a nivell mundial(18).

La seva obra més coneguda, Il dominio dell’aria(19), es va publicar l’any 1921 
i en ella recuperava alguns dels temes que professava des de feia anys. Entre 
aquests destaquen la «necessitat que, de cara a la futura guerra, l’Exèrcit 
de l’Aire sigui independent»(20) i la combinació aeronàutica-gas, que hauria 
arribat a «trastocar completament les formes de guerra conegudes en aquell 
moment»(21). També dedicava prou atenció a la guerra bacteriològica que 
podria garantir mitjans de destrucció encara més letals i efectius(22). Douhet 
creia que en les guerres que s’havien de lliurar, el bàndol que fos capaç d’as-
segurar el «domini de l’aire» en seria el guanyador. Davant el potencial des-
tructiu dels bombarders, l’única defensa veritablement eficaç era assegurar 
la superioritat aèria total, possiblement mitjançant un atac inicial sorpresa 
destinat a colpejar amb força els aeròdroms i els avions de l’enemic(23). 

Un cop obtingut el control dels cels, els bombarders podrien atacar im-
punement tot el territori enemic, actuant sobre la xarxa ferroviària, els princi-
pals eixos de carreteres, bases navals i ports mercants, fent gairebé impossible 
la mobilització de l’exèrcit enemic i minvant l’eficiència de la seva Marina. A 
més, el bombardeig dels «centres habitats més sensibles, podrà, sembrant la 
confusió i el terror al país adversari, ensorrar ràpidament la seva resistència 
material i moral»(24). Douhet estava convençut que després d’aquest apocalip-
si des del cel, els ciutadans –un objectiu legítim en una guerra total en què 
tota la societat participa en l’esforç bèl·lic– per evitar la mort i la destrucció 
obligarien el seu govern a rendir-se, posant fi al bombardeig.

El punt central del pensament douhetià era la idea que les guerres del 
futur serien guerres totals, integrals, en les quals la distinció entre front i 
rereguarda, militar i civil, no tindria cap valor:

Ja no hi pot haver zones on la vida pugui transcórrer amb total seguretat 
i relativa tranquil·litat. El camp de batalla ja no es pot limitar, només estarà 

18 Pommerin, Reiner. «Between “Douhetism” and “Close Air Support”...». p. 89-104. Peaty, 
John. «The Place of...». p. 105-120.

19 Més endavant es farà referència a «El domini de l’aire» en la seva edició de 1932 reproduïda 
íntegrament, amb pròleg d’Italo Balbo, a la col·lecció d’escrits de Douhet de 2002 editada 
per Luciano Bozzo. Douhet, Giulio. Il Dominio dell’Aria e altri scritti. Roma: Aeronautica Mili-
tare - Ufficio Storico, 2002. p. 1-168.

20 Botti, Ferruccio i Cermelli, Mario. La teoria della guerra aerea in Italia… p. 315.
21 Ibid. p. 316,
22 «Només cal pensar en la força de destrucció que podria tenir aquella nació, els bacteriòlegs 

de la qual van descobrir la manera de propagar una epidèmia mortal al país adversari, dispo-
sant alhora, del sèrum per immunitzar els seus. L’arma aèria permet portar, a més d’explo-
sius, verí químic o bacteriològic fins a un punt qualsevol del territori enemic, disseminant 
sobre tot el país adversari la mort i la destrucció». Douhet, Giulio. Il Dominio dell’Aria e altri… 
p. 16.

23 Ibid. p. 65.
24 Ibid. p. 71.
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delimitat per les fronteres de les nacions en lluita; tots esdevenen combatents 
perquè tots estan sotmesos a les ofenses directes de l’enemic; ja no hi pot haver 
divisió entre bel·ligerants i no bel·ligerants.(25)

La idea que els acords internacionals de desarmament o regulació podri-
en temperar futures operacions militars era una quimera i així ho afirmava 
amb claredat l’any 1928:

Perquè resulta pueril enganyar-nos a nosaltres mateixos: totes les restricci-
ons, tots els acords internacionals que es puguin establir en temps de pau, seran 
escombrats fatalment, com fulles seques, pel vent de la guerra. Qui lluita per la 
vida o per la mort –i avui no es pot lluitar d’una altra manera– té el dret sagrat 
d’aprofitar tots els mitjans al seu abast per tal de no morir. Els mitjans de guerra 
no es poden classificar com a civils o incivils. La guerra serà incivil, els mitjans 
que s’hi utilitzen només es poden distingir per la seva eficàcia, pel seu potencial, 
pel dany que poden causar a l’adversari, i, ja que en la guerra cal provocar a l’ad-
versari el major dels danys, s’empraran sempre els mitjans, siguin quins siguin, 
més adequats per a aquesta finalitat.(26)

La figura de Douhet era molt estimada dins el moviment feixista; l’any 
1922 Mussolini li va demanar que col·laborés amb el «poble italià» i l’any 
següent el va nomenar comissari d’aviació del seu primer govern. Tanmateix, 
el teòric no va gaudir de la mateixa consideració entre «els líders militars i 
industrials, intolerants a les tesis i a l’inconformisme de Douhet»(27), de ma-
nera que mai va assumir realment càrrecs de comandament a la Força Aèria 
ni càrrecs polítics importants abans de la seva mort l’any 1930.

La Regia Aeronautica i les màximes autoritats feixistes continuarien de-
clarant sempre el seu recolzament a la doctrina aeronàutica elaborada per 
Douhet, però en la pràctica era només un recolzament «formal»(28). Després 
de la seva mort, «les seves idees no van tenir cap influència significativa en 
el desenvolupament de l’aviació italiana»(29). La teoria de Douhet estava re-
lacionada amb el desenvolupament d’un bombarder pesat amb una gran 
autonomia de vol i mitjans d’aquest tipus mai es van arribar a desenvolupar 
dins l’aviació italiana, degut en part a les debilitats congènites del seu sistema 
industrial i econòmic. Sota el feixisme, la indústria aeronàutica italiana havia 
assumit una:

organització molt particular […] que no tenia els avantatges d’una economia 
planificada des de dalt, ni els de la lliure competència, sinó que es preocupava 

25 Ibid. p. 19.
26 Douhet, Giulio. Probabili aspetti della guerra futura. Quaderni dell’Istituto Nazionale Fascista di 

Cultura, 1928. L’obra sencera ha estat reeditada a: Douhet, Giulio. Il Dominio dell’Aria e altri 
scritti…. Ibid. p. 206.

27 Bozzo, Luciano. «Giulio Douhet e il Dominio dell’Aria…». A: Douhet, Giulio. Il Dominio 
dell’Aria e altri… p. XIX.

28 Botti, Ferruccio i Cermelli, Mario. La teoria della guerra aerea in Italia… p. 306.
29 Gooch, John. «Teorie strategiche…». p. 195.
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sobretot de garantir la continuïtat de les comandes dels diferents grups indus-
trials. Comptaven les inquietuds polítiques internes del règim, sempre sensi-
bles a les amenaces d’acomiadaments si no arribaven les comandes, però so-
bretot la manca d’una cultura industrial moderna per part dels responsables de 
l’aviació(30).

Això implicava que també es confiés en petites indústries privades que, 
malgrat tenir una intuïció brillant, no podien garantir «una actualització tec-
nològica adequada en uns anys de progrés vertiginós»(31) i, alhora, una proli-
feració de diferents models d’avions(32) que excloïen una producció racional 
de la indústria. El govern italià no va adoptar mai una política destinada a 
concentrar la producció i «als anys trenta els encàrrecs aeronàutics estaven 
repartits entre almenys nou grups industrials»(33), amb totes les conseqüènci-
es negatives que una situació com aquella comportava. Malgrat que Itàlia no 
fos capaç de donar suport a una guerra aèria segons els dictats de Douhet, 
aquests es van mantenir com un punt de referència pels oficials de la Força 
Aèria que difícilment es podia qüestionar(34).

II. L’Aviació Legionària de les Balears

Les primeres peticions d’ajuda enviades a Itàlia i Alemanya per part del 
bàndol nacional concernien el subministrament d’avions per poder realitzar 
el transport de tropes colonials i contrarestar l’aviació republicana, que en 
els primers dies de la insurrecció va poder actuar sense gairebé resistència. 
L’aviació italiana va ser la primera arma que el feixisme va aportar al con-
flicte espanyol, amb el suport ple i entusiasta del subsecretari i cap d’Estat 
Major de l’Exèrcit de l’Aire i general, Giuseppe Valle. El mateix Mussolini 
era ministre de l’Aire.

No només es van enviar avions als generals sublevats per formar esqua-
drons de combat, sinó també tripulacions italianes que operaven diàriament, 
protegint les tropes rebels i bombardejant l’exèrcit enemic i la seva rereguar-
da. L’esforç de l’aviació italiana va ser notable: Brian Sullivan va assenyalar 
que 1.435 pilots i 764 caces, bombarders i avions de reconeixement van ser 
enviats a Espanya. Poc després de l’esclat de la Segona Guerra Mundial, el 
novembre de 1939, la Força Aèria italiana tenia 2.000 pilots i 1.400 avions.

30 Rochat, Giorgio. Le guerre italiane… p. 232.
31 Ibid.
32 Rochat descriu com entre 1935 i 1939 es van fabricar 46 avions, molts dels quals no van passar 

de prototips. Ibid. p. 231.
33 Ibid.
34 Di Martino parla de la «desconfiança de les Forces Armades cap a solucions que no s’ajustes-

sin al pensament de Douhet». Di Martino, Basilio. «Una storia incompiuta…». p. 199.
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La Guerra Civil espanyola va ser en tots els aspectes un autèntic «labora-
tori de la guerra aèria»(35). Totes les potències van ser testimonis –alguns amb 
consternació i altres amb satisfacció– de les possibilitats operatives que oferi-
en els caces bombarders. Alemanya i Itàlia van aprofitar les missions realitza-
des per les seves tripulacions i avions per provar tàctiques, estratègies, avions 
i bombes. L’historiador Edoardo Grassia ha analitzat com, malgrat tot, Itàlia 
va obtenir uns resultats en aquest sentit clarament inferiors als obtinguts pels 
alemanys, de fet, per a la Regia Aeronautica Espanya va ser en realitat una 
«mala mestra»(36).

El 28 de desembre de 1936, els avions i tripulacions italianes es van re-
unir per formar l’Aviació Legionària sota el comandament del general Ve-
lardi. Els homes i l’armament de la Regia Aeronautica van dur a terme tant 
accions de suport a les tropes nacionals implicades en els diferents fronts de 
combat, com bombardeigs que en ocasions simplement no tenien en compte 
el perill de colpejar civils i en d’altres era precisament el seu objectiu.

Cal distingir entre l’Aviació Legionària i l’Aviació Legionària de les Bale-
ars. La primera va afavorir un ús tàctic, de suport a l’exèrcit franquista –i al 
Cos de Tropes Voluntàries italià (CTV)– amb accions contra unitats republi-
canes, vies de comunicació, infraestructures i ciutats situades prop de la pri-
mera línia del front. L’Aviació Legionària de les Balears, per la seva banda, 
va dur a terme funcions de bombardeig estratègic al llarg de la costa mediter-
rània, afectant greument les ciutats i els ports republicans així com el trànsit 
comercial. Ja no es feia distinció entre front i rereguarda, militars i civils. 
Com ja s’ha esmentat, en algunes situacions els esquadrons italians tenien la 
tasca específica de colpejar la població civil per destruir la seva voluntat de 
continuar la guerra. En aquest sentit, el fracàs de l’expedició republicana del 
coronel Bayo, que va intentar conquerir l’illa de Mallorca en els primers me-
sos del conflicte armat, va resultar determinant. La mateixa Mallorca, com bé 
assenyalen Arnabat, Íñiguez, Cabeza i Gesalí «es va convertir amb el pas del 
temps en el trampolí idoni per controlar tota l’àrea de navegació marítima a 
la mediterrània occidental, i la base perfecta per llençar més endavant una 
primera ofensiva contra la costa republicana»(37).

Cal afirmar clarament que l’Aviació Legionària de les Balears no estava 
sota el comandament de Franco o del Cos de Tropes Voluntàries italià, sinó 

35 Gianluca Fiocco també utilitza aquesta expressió per referir-se a la guerra d’Etiòpia i a la 
invasió de la Xina per part del Japó. Fiocco, Gianluca. Dai fratelli Wright… p. 112.

36 Grassia, Edoardo. L’Aviazione Legionaria da bombardamento… p. 11. Y encara més: «De la guerra 
civil espanyola, l’aparell polític-militar italià en va treure una sèrie de lliçons equivocades. El 
que es va veure i es va demostrar al camp de batalla va donar lloc a una sèrie de falses creen-
ces. Per Italo Balbo cap país del món podria amenaçar Itàlia perquè ningú tenia «tan bons 
aviadors i tants artefactes de l’aire», mentre que Mussolini i el general Valle, en els discursos 
oficials a la nació, afirmaven posseir «l’aviació més forta del món». Ibid.

37 Gesalí, David i Íñiguez, David. «Aviació i guerra»… p. 29.
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sota el control directe de Roma(38). En moltes ocasions les ordres venien di-
rectament de Mussolini i Ciano(39). El juny de 1937 el govern feixista va mani-
festar clarament la seva voluntat de mantenir sota el seu control les unitats de 
les Balears, rebutjant la petició del Generalísimo Franco de crear un coman-
dament unificat de totes les forces aèries nacionals, italianes i alemanyes de 
l’arxipèlag(40).

El tercer fill del Duce, Bruno Mussolini, que havia estat present en la 
invasió d’Etiòpia va participar en alguns bombardeigs de ciutats republica-
nes. Fins i tot Giuseppe Valle, subsecretari i cap d’Estat Major de l’Exèrcit 
de l’Aire, amb ganes de demostrar les qualitats del bombarder Savoia-79, va 
participar una nit en un bombardeig al port de Barcelona(41). Quan se’n va 
assabentar, Ciano li va dir que la propera vegada l’avisés per tal de poder-lo 
acompanyar(42).

El 14 de desembre de 1937 en un telegrama al Comandant del CTV, 
Mussolini expressava la seva intenció d’augmentar les forces de l’Aviació Le-
gionària de les Balears per:

«aterroritzar la retaguarda roja i sobretot els nuclis urbans»(43).

No s’hi feia ni la més mínima referència a les indústries o les infraestruc-
tures, l’objectiu que el Duce va assignar a l’aviació era la moral de la població 
civil, que havia de ser destruïda amb por i terror, en una acció de «contraciu-
tat» no tan diferent d’aquella amb què teoritzava Douhet.

El 12 de gener de 1938, les forces aèries italianes a l’arxipèlag van acon-
seguir el seu moment de màxim esplendor amb l’arribada de quinze Savo-
ia-79(44). Els S.79 eren avions bombarders que volaven a una velocitat de 430 
km/h, una millora respecte als 330 dels Savoia-81, i tenien l’avantatge de 
poder ser utilitzats sense caces d’escorta. A partir d’aquest moment els S.81 
es van utilitzar només en operacions nocturnes, per tal de poder aprofitar 
la foscor com avantatge en cas que fos necessari escapar dels caces enemics. 
Reforçades d’aquesta manera, les forces aèries de les Balears van augmentar 

38 Rovighi, Alberto i Stefani, Filippo. La partecipazione italiana… Vol. I Testo, p. 150. Pel que fa 
a les anomalies de la cadena de comandament italiana en l’Aviació Legionària a Espanya –i 
en particular en la dependència de Roma de l’Exèrcit de l’Aviació Legionària de les Balears–, 
consulteu Edoardo, Grassia, «“Aviazione Legionaria”...». p. 1-24.

39 Grassia, Edoardo. «“Aviazione Legionaria”...». p. 12.
40 Correspondència disponible per a consulta a l’Ufficio Storico Aeronautica Militare (AU-

SAM), Operazione Militare Spagna, Serie 7: Carteggio, Busta 76, Fascicolo 9, Pratiche Aviazione 
Baleari.

41 Pelliccia, Antonio. Giuseppe Valle… p. 126.
42 Ciano, Galeazzo. Diario…. 1 de gener de 1938. p. 81.
43 Benito, Mussolini, «Telegramma in partenza N. 3088” al General Berti (Roma, 14 de desem-

bre de 1937) a l’Archivio Storico Diplomatico Ministero Affari Esteri (ASDMAE), Gabinetto 
del Ministro e Segreteria Generale 1923-1943, Ufficio Spagna, Busta 1208, Allegato N. 41 per 
il Gran Consiglio 10 marzo 1938-XVI SPAGNA, Allegato N° 7.

44 Pedriali, Ferdinando. Guerra di Spagna… p. 346.



210

els bombardeigs a les ciutats catalanes «en nombre i violència»(45), que no es 
van aturar fins a la conquesta per part de l’exèrcit franquista.

Per entendre la participació de la Regia Aeronautica i els seus oficials al 
conflicte espanyol, és fonamental analitzar alguns dels informes que es con-
serven a l’Arxiu Històric de l’Exèrcit de l’Aire.

El general Pietro Pinna, subcap d’Estat Major de l’Exèrcit de l’Aire, in-
formant de la seva missió duta a terme a Espanya del 7 al 17 d’abril de 1937, 
lamenta la impossibilitat d’implementar «una guerra integral», pel tipus de 
campanya que s’estava lliurant a Espanya. Precisament el fet de que es tracta-
va d’una guerra civil, havia portat:

inevitablement, a una conducta humanitària de la guerra aèria, que per obtenir 
efectes decisius, s’hauria d’haver dut a terme amb una energia despietada. En 
ocasions, s’han bombardejat centres habitats, tant per part de l’aviació italiana 
com alemanya, doncs bé, molts nacionals hi han perdut familiars i amics, fet que 
ha ocasionat moltes queixes. Per altra banda, el comandament espanyol no vol 
que es destrueixin vies ferroviàries, ponts, centrals elèctriques ni indústries.(46)

Cal recalcar que el mateix general Pinna, en un informe posterior de 
maig de 1937, no va poder evitar informar amb complaença de com:

La destrucció de Guernica, realitzada per avions alemanys i italians, va 
mostrar tot el que pot fer l’aviació contra una ciutat. La destrucció d’un port i 
dels vaixells que s’hi refugien tindria sens dubte efectes profitosos també fora 
d’Espanya.(47)

Gairebé es podria dir que el subcap d’Estat Major tingués pressa per 
destacar i exaltar la contribució que havien tingut els tres avions de l’Aviació 
Legionària en la destrucció de la ciutat sagrada dels bascos.

El coronel Biseo, en un informe sobre els resultats del grup de bombar-
deig ràpid de Palma de Mallorca, parlava de «l’acció persistent sobre tots 
els ports republicans»(48) que havia dut a terme obeint ordres i com era ben 
sabut «per indicacions de republicans i informants, que més enllà dels im-
portants danys materials, havia causat un gran impacte en la moral».(49). Més 
tard assenyalava que «contra les ciutats és preferible utilitzar la bomba gran 

45 Ibid. p. 349.
46 Pinna, Pietro. «Relazione sulla Missione effettuata in O.M.S. dal 7 al 17 aprile 1937». A: AU-

SAM. Operazione Militare Spagna, Serie 9: Relazioni, Busta 104, Fascicolo 8: «Relazioni del Gen. 
Pinna».

47 Pinna, Pietro. «Relazione sulla Missione effettuata in OMS dal 12 al 22 maggio 1937». A: 
AUSAM. Operazione Militare Spagna. Serie 9: Relazioni, Busta 104, Fascicolo 8: «Relazioni del 
Gen. Pinna».

48 Biseo, Attilio. «Relazione sull’impiego del bombardamento veloce in Spagna del Colonnello 
A.A. Pilota (Attilio Biséo)». A: AUSAM. Operazione Militare Spagna. Serie 9: Relazioni, Busta 
104, Fascicolo 12: «Relazione sulla permanenza in Palma del Gruppo veloce da bombarda-
mento».

49 Ibid.
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a la petita, ja que l’impacte moral, que sempre és més gran que el material, 
resulta espectacular».

Una altra mostra reveladora és el que va escriure al Ministeri el general 
Francesco Pricolo, comandant del segon Esquadró Aeri:

l’arma efectiva de la flota aèria és el terror, en canvi la de la Marina pot ser la 
fam, i la de l’Exèrcit l’ocupació efectiva del territori. Hem d’escampar imme-
diatament el terror entre les poblacions enfrontades, destruint ciutats, pobles, 
centres, totes les fonts de vida, per sotmetre-les a un malson insostenible que 
els obligui a rendir-se. Hi haurà crits de barbàrie, de violació dels drets humans, 
però no ens hem de deixar impressionar. Certament, la guerra no és una mostra 
de cortesia o de sentiments humanitaris, el que importa és poder imposar la 
pròpia voluntat.(50)

La conducta de la guerra aèria havia d’anar encaminada a destruir «totes 
les fonts de vida». Més endavant en el seu escrit expressa la idea, ja avançada 
pel general Pinna, de les limitacions amb les quals l’Exèrcit de l’Aire es troba 
«desgraciadament» en la seva actuació:

A Espanya, per unes condicions polítiques particulars i per les mateixes 
característiques de la guerra civil que s’està duent a terme, l’Exèrcit de l’Aire no 
ha pogut intervenir en gran nombre i amb ple progrés de la seva guerra integral 
a les ciutats, centres industrials i a totes les fonts de vida.(51)

El general de l’Esquadró Aeri apuntava com a diferència de l’aviació del 
continent, les unitats establertes a les Balears havien pogut dur a terme una 
activitat bèl·lica «de major abast [...] un meravellós exemple del que es po-
dria aconseguir amb una força aèria adequada a les tasques a realitzar»(52). Ja 
en un article publicat a la Revista Aeronautica el novembre de 1932 havia as-
senyalat: «la moral de la població és el primer objectiu a colpejar; per tant, el 
bombardeig s’ha de dirigir especialment contra objectius demogràfics amb 
tots els mitjans possibles, explosius, incendiaris i químics». Francesco Prico-
lo, tal com indica Morten Heiberg, serà nomenat subsecretari de l’Exèrcit 
de l’Aire uns mesos després del final de la guerra civil, una mostra que les 
seves consideracions eren de tot menys «incompatibles con la idea que te-
nían los líderes fascistas de Roma sobre cómo debía conducirse una guerra 
moderna»(53).

Fins i tot el comandant de l’Aviació Legionària durant la campanya del 
nord, el general Bernasconi, en un dels seus informes sobre la contribució 
de l’aviació en la presa de Santander va subratllar la importància de l’efec-

50 Pricolo, Francesco. «Impiego dell’Aviazione Legionaria». A: AUSAM. Operazione Militare Spag-
na. Serie 9: Relazioni, Busta 104, Fascicolo 13: «Relazione del generale Pricolo sull’impiego 
dell’Aviazione Legionaria».

51 Ibid.
52 Ibid.
53 Heiberg, Morten. Emperadores… p. 130.
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te moral de l’acció dels bombarders: «L’efecte moral de l’aviació és molt 
gran i superior al material. Els soldats i la població civil estan aterrits amb la 
mera aparició dels nostres artefactes»(54). El 31 de gener de 1939, acabada la 
campanya de Catalunya, el comandant general Maceratini, l’últim a dirigir 
l’Aviació Legionària, explicava com:

El reduït nombre d’aviadors a les Balears, amb un nombre limitat d’avions 
a la seva disposició, han demostrat en tot cas i de la manera més exhaustiva la 
formidable potència de l’aeronau aplicada segons les doctrines bàsiques de la 
guerra aèria, doctrines que fins i tot en una lluita amb característiques tan espe-
cials com la civil espanyola, han trobat les confirmacions més brillants.(55)

Estava clar que Mussolini no dissentia de la manera de pensar dels ofici-
als de l’Exèrcit de l’Aire pel que fa a l’ús que s’havia de donar a l’arma aèria 
i el seu potencial per infondre terror, com tampoc ho va fer Ciano el 8 de fe-
brer de 1938, quan després de l’última ampliació de l’aviació de les Balears, 
va anotar al seu diari que era:

intenció del Duce reprendre els bombardeigs de les ciutats costaneres per tren-
car la resistència dels rojos. He rebut i lliurat al Duce un testimoni presencial 
de l’atac que s’ha dut a terme recentment a Barcelona. Mai havia llegit un do-
cument tan realista i aterridor. Malgrat que només eren nou S.79, i tota la in-
cursió va durar un minut i mig. Edificis coberts de pols, el trànsit interromput, 
un sentiment de pànic que es converteix en bogeria: 500 morts, 1500 ferits. 
És una bona lliçó per al futur. És inútil pensar en la protecció antiaèria i en la 
construcció de refugis: l’única via de salvació contra els atacs aeris és la neteja 
de les ciutats.(56)

El 26 d’agost de 1937, arran de la conquesta de Santander, el ministre 
d’Afers Exteriors ja havia donat directament l’ordre a l’aviació de les Balears 
de dur a terme un bombardeig sistemàtic a la ciutat de València:

La victòria del Santander ha agafat grans proporcions. No és el principi 
del final –encara llunyà–, però és un cop dur per a l’Espanya republicana. He 
donat ordres de bombardejar València amb avions de Palma. Hem d’aprofitar 
el moment per terroritzar l’enemic.(57)

Durant la guerra civil, Catalunya i la costa mediterrània republicana es 
van trobar realment sotmeses a un autèntic «setge aeri»(58) per part de l’avi-

54 Bernasconi, Mario. «Concorso dell’Aviazione Legionaria alle Operazioni per la presa di San-
tander». A: AUSAM. Operazione Militare Spagna. Serie 9: Relazioni, Busta 105, Fascicolo 6: 
«Relazioni del Gen. Bernasconi sull’attività dell’A.L. e concorso nella presa di Santander».

55 Maceratini, Giuseppe. «Relazione sull’offensiva di Catalogna – Aviazione Legionaria delle 
Baleari (31 gennaio 1939)». A: AUSAM. Operazione Militare Spagna. Serie 9: Relazioni, Busta 
105, Fascicolo 10: «Relazione sull’offensiva di Catalogna (23.12.1938-29.1.1939)».

56 Ciano, Galeazzo. Diario… 8 de febrer de 1938. p. 95-96.
57 Ibid. 26 d’agost de 1937, p. 28.
58 Arnabat, Ramon i Íñiguez, David (coord.), Cabezas, Adrián i Gesalí, David. El Penedès...
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ació nacional, de la qual l’Aviació Legionària n’era el principal component. 
Tanmateix, no es pot dir que totes les accions per part de la Força Aèria a 
disposició dels nacionals tinguessin l’objectiu de colpejar i atemorir la po-
blació civil. Morten Heiberg divideix els objectius colpits en tres categories 
diferents: «1) objetivos militares específicos; 2) objetivos militares en los que 
podía correr peligro la vida de los civiles; 3) propagar el terror entre los civi-
les o el bombardeo de ciudades»(59). La col·locació de cada objectiu del bom-
bardeig en una de les tres categories per als habitants de les ciutats afectades 
era necessàriament «arbitrària. Els bombardeigs, especialment els de segona 
categoria, tendeixen a provocar un nombre elevat de baixes civils»(60). Gesalí 
i Íñiguez també afirmen que «classificar tots els atacs com indiscriminats és 
un error greu […] convisqueren atacs aeris i navals indiscriminats i atacs 
contra objectius selectius endinsats a la rereguarda»(61).

Intentar definir amb precisió i sense ambigüitats quins eren els objec-
tius de cada atac pot resultar extremadament difícil, si no impossible, llevat 
dels casos aïllats en què aquest objectiu està explícitament indicat per les 
forces que actuen seguint les ordres donades a les unitats. De vegades, les 
accions realitzades per colpejar objectius militars fallaven a causa d’errors 
de les tripulacions o dels sistemes d’orientació. No hem d’oblidar que els 
S.79 i S.81 normalment actuaven des d’una altitud superior als 5.500 metres 
i que «l’estiba de les bombes [...] provocava que s’alliberessin verticalment 
provocant giravolts mortals imprevisibles, apuntar amb precisió era més aviat 
difícil».(62). Lucio Ceva, un dels principals experts de les forces armades itali-
anes, arriba a afirmar que fins i tot quan s’havien de colpejar objectius mili-
tars, sovint es feia amb «bombardeigs aleatoris». En aquests casos es tractaria 
d’un «“possible dol”: no es desitja el resultat (víctimes civils), però es porta a 
terme una conducta amb coneixement de causa que té una alta probabilitat 
de provocar-lo»(63); en els darrers anys s’ha estès una expressió diferent però 
amb el mateix valor: danys col·laterals.

Tenint en compte el tenor de les comunicacions de Ciano i Mussolini, 
així com les dels oficials de la Regia Aeronautica, és evident que les víctimes 
civils mai van suposar un problema, les deficiències dels sistemes d’orienta-
ció eren àmpliament conegudes entre els comandaments italians. Qualsevol 
mort provocada pels bombardeigs es va acceptar, de fet es repetia la queixa 
de no haver pogut dur a terme una acció efectiva de guerra aèria integral tal 
com teoritza Douhet. Guerra integral que hauria d’haver tingut la població 
civil entre els seus objectius concrets, amb l’objectiu d’impulsar-la a obligar 
el Govern a la seva rendició.

59 Heiberg, Morten. Emperadores… p. 126.
60 Ibid. p. 127.
61 Gesalí, David i Íñiguez, David. «Aviació i guerra...». p. 107.
62 Ceva, Lucio. Spagne 1936-1939… p. 332.
63 Ibid.
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A més, l’aviació de les Balears va tenir la possibilitat d’actuar amb quasi 
total impunitat. Les bateries antiaèries republicanes tenien moltes dificul-
tats per enquadrar avions que volessin per sobre dels 4.000 metres, que és 
el que els comandaments italians preferien, i els caces disponibles no supo-
saven una amenaça real. Al llarg de la guerra civil espanyola, l’aviació de les 
Balears va informar de la pèrdua de només deu bombarders, set S.81 i tres 
S.79. D’aquests, però, vuit havien quedat fora de combat per accidents de 
diversa índole i només dos S.81, els models més lents, havien estat abatuts 
per caces enemics i en l’altre per la defensa antiaèria(64). Mentre que només 
a València i Barcelona, els dos nuclis urbans més importants i, per tant, 
millor defensats, es van dur a terme respectivament 70 y 51 operacions de 
bombardeig, és comprensible, doncs, que les contramesures republicanes 
fossin ineficaces a l’hora de fer abatre els bombarders, encara que «la ma-
teixa ciutat va ser la primera capital europea que va disposar d’un sistema 
defensiu modern per plantar cara als atacs aeris»(65). Catalunya va ser una 
de les comunitats més afectades pels bombardeigs aeris de les forces aèries 
franquistes, que en aquella zona van ser duts a terme en gran part per l’avi-
ació italiana, que, com ja hem vist, a Mallorca va poder «disposar d’una base 
aeronaval formidable per a poder bombardejar les ciutats i les línies d’abas-
tament republicanes»(66).

Entre el 13 de febrer de 1937 i el 25 de gener de 1939, només a Barce-
lona van sonar 385 vegades les sirenes d’atac aeri, i tot i que en aproximada-
ment la meitat dels casos va ser una falsa alarma, la Junta de Defensa Passiva 
va calcular que hi havia hagut «1.903 impactes en total. Més d’un milió de 
quilos de bombes van caure sobre les ciutats, danyant 1.808 edificis civils»(67). 
Joan Villarroya, en el seu estudi Els bombardeigs de Barcelona durant la guerra ci-
vil, quantifica les víctimes pels bombardeigs en 2.428(68), malgrat afirmar que 
el nombre de morts probablement era d’unes tres-centes més(69).

Consultant les llistes de víctimes de cada mes, s’observa de seguida la 
gran diferència entre els morts de 1937 (268) i els de 1938 (2160). Aquest 
vertiginós augment de víctimes coincideix amb les ordres que Mussolini va 
donar el 14 de desembre de 1937, quan va informar de la imminent arribada 

64 pedriali, Ferdinando. Guerra di Spagna… p. 388. A la pàgina 342, el mateix Pedriali estableix 
en dos S.81 els bombarders abatuts pels republicans, però en ambdós casos donant el mèrit 
a les bateries antiaèries. Ibid. p. 342.

65 Gesalí, David i Íñiguez, David. «Aviació i guerra...». p. 43. Els dos historiadors subratllen com 
en moltes ocasions els atacants van assenyalar com a «molt dura» la reacció de la defensa an-
tiaèria republicana. No obstant això, almenys en el cas de l’Aviació Legionària de les Balears, 
no queda clar que tingués efectes significatius o que causés danys de tal envergadura que 
impedissin continuar les actuacions.

66 Villarroya i Font, Joan. Els bombardeigs de Barcelona... p. 16.
67 Domènech, Xavier i Zenobi, Laura. Quando piovevano bombe... p. 25.
68 Villarroya i Font, Joan. Els bombardeigs… p. 128.
69 «em sembla molt factible que els morts que jo he localitzat siguin inferiors en nombre als que 

en realitat es produïren, i la xifra real s’apropi,doncs, a aquesta segona de 2.718». Ibid. p. 129.
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de tripulacions i avions per dur a terme una campanya de terror contra les 
ciutats i la rereguarda republicana.

III. Els bombardeigs de Barcelona del 16 al 18 de març de 1938

La major aplicació d’aquesta estratègia es va produir a Barcelona amb el 
bombardeig que va començar el 16 i va acabar el 18 de març de 1938. Mus-
solini creia que era necessari fer una demostració de la força italiana després 
de l’Anschluss per afirmar el poder feixista. Les grans nacions europees ha-
vien d’entendre que Itàlia no es podia menystenir, en particular calia deixar 
clar a Berlín que no acceptarien una aliança en posició minoritària(70).

La capital catalana era colpejada amb bombardeigs sistemàtics cada tres 
hores, les ordres donades als bombarders eren d’atacar el «Centre demogrà-
fic de Barcelona»(71). Va ser el primer bombardeig de saturació d’una gran 
ciutat europea, un trist presagi del que havia de passar, d’una manera encara 
més violenta, durant la Segona Guerra Mundial.

El 16 de març de 1938, Mussolini, abans de parlar davant la Cambra de 
Diputats (anomenada durant l’era feixista Camera dei Fasci e delle Corpora-
zioni), va ordenar al general Velardi, comandant de l’aviació de les Balears, 
«Començar aquesta nit mateixa una acció violenta a Barcelona amb conti-
nuïtat estesa en el temps»(72). Des de les 22:08 del dia 16 a les 15:19 del dia 
18 de març, «es va arribar al punt culminant de la llarga experiència bèl·lica 
de Barcelona. L’infern va durar 41 hores, es van llançar 21 atacs massius i 44 
tones de bombes. La població es va trobar davant d’un nou tipus de bom-
bardeig, el caràcter sistemàtic del qual, amb intervals de 3 hores entre una 
incursió i una altra, va traumatitzar la ciutat»(73).

El «Diari Històric de l’Aviació Legionària de les Balears» informa com 
el 16 de març de 1938 «deu S.81 bombardegen el centre demogràfic de 
Barcelona»(74), deixant pocs dubtes que l’objectiu del bombardeig no eren 
les infraestructures portuàries, les oficines del govern o altres objectius es-
trictament o lato sensu militars. L’expressió «centre demogràfic» no deixa cap 
dubte que s’havia de colpir també la població de la ciutat catalana. El «centre 

70 Coverdale, John F. I fascisti italiani… p. 324. Grassia, Edoardo. «Barcellona, 17 e 18 marzo 
1938»… p. 17. L’historiador italià es recrea en el seu article sobre la interpretació de la deci-
sió de Mussolini en vista de l’aproximació de la Segona Guerra Mundial.

71 «Aviazione Legionaria delle Baleari Diario Storico» (16 de març de 1938). A: AUSAM. Opera-
zione Militare Spagna, Busta 53, Fascicolo 10.

72 A: Grassia, Edoardo. «Barcellona, 17 e 18 marzo 1938»… p. 14-15.
73 Domènech, Xavier i Zenobi, Laura. Quando piovevano bombe… p. 27.
74 «Aviazione Legionaria delle Baleari Diario Storico» (16 de març de 1938). A: AUSAM. Opera-

zione Militare Spagna, Busta 53, Fascicolo 10.
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demogràfic» va tornar a ser atacat el dia 17 per setze S.79 i nou S.81(75), i el 18 
de març per dotze S. 79(76). Cada pàgina del Diari Històric, com totes les al-
tres, està signada per «EL COMANDANT DE L’AVIACIÓ LEGIONÀRIA DE LES 
BALEARS», el general i pilot Vincenzo Velardi. En cap altre cas fora d’aquests 
tres dies podem trobar una referència que reveli la clara intenció de colpejar 
amb força la població civil. Al Diari Històric del 19è Esquadró del XXVIII 
Grup de la 8a formació d’S.79 del 18 de març podem llegir:

9:00 – Tres avions es preparen per tornar a repetir l’acció a Barcelona, 
que en 36 hores ha estat sotmesa a una vintena d’atacs amb l’esperança d’una 
revolta.(77)

En total, des de les 21:00 del 16 de març fins a les 14:00 del 18 de març 
de 1938, 16 formacions italianes es van enlairar de l’aeroport de Palma de 
Mallorca, amb formacions que anaven des d’un sol avió fins a sis. Els S.79 i 
S.81 utilitzaven per al seu propòsit bombes de 250 i 100 kg amb una càrrega 
explosiva normal –les primeres eren les més grans que es podien utilitzar en 
aquells avions en operacions bèl·liques–, però també van recórrer repetida-
ment a artefactes incendiaris de 20 kg, una mostra més de com més enllà 
dels danys intentaven causar pànic als habitants; la càrrega de bombes per a 
cada avió no superava els 1000 kg. Durant els tres dies de bombardeig, «670 
persones van morir, és a dir, el 15% del total de víctimes dels bombardeigs en 
el transcurs de dos anys»(78) i probablement en els dies següents el nombre de 
morts va augmentar encara més en uns quants centenars. Els repetits bom-
bardeigs van tenir com a conseqüència «inutilitzar el sistema d’alarmes, ja 
que la població no sabia si els repetits xiulets eren l’inici o el final d’un atac. 
La situació de perill, doncs, va ser viscuda per la gent de manera constant 
durant tres dies seguits»(79).

La fi dels bombardeigs va ser ordenada pel general Franco, que no esta-
va del tot d’acord amb la iniciativa presa per l’aliat italià. Els primers mesos 
de 1938, el Generalísimo havia anunciat «la intenció de renunciar als bombar-
deigs de represàlia, al mateix temps que llançava una proposta pública per a 
la humanització de l’ús de les armes aèries»(80). Les autoritats feixistes també 
havien estat informades d’aquest canvi de perspectiva sobre la qüestió aèria, 

75 «Setze S. 79 bombardejat centre demogràfic de Barcelona. Reacció antiaèria molt violenta 
i intent d’atac dels caces enemics. Nou S.81 bombardejat centre demogràfic de Barcelona. 
Intensa reacció antiaèria». «Aviazione Legionaria delle Baleari Diario Storico» (17 de març 
de 1938). A: Ibid. En realitat dos S.81 van sortir de Palma a les 2:20 i un altre a les 3:00 del 18 
de març, però les seves operacions es van registrar el 17 de març de 1938.

76 «Dotze S.79 bombardejat centre demogràfic de Barcelona. Intensa reacció antiaèria». «Avia-
zione Legionaria delle Baleari Diario Storico» (18 de març de 1938). A: Ibid.

77 «Diario Storico 19a Squadriglia – O.M.S. dal 21 Novembre 1937 al 31 Maggio 1939» (18 de 
març de 1938). A: AUSAM, Operazione Militare Spagna, Busta 63, Fascicolo 71.

78 Domènech, Xavier i Zenobi, Laura. Quando piovevano bombe… p. 28.
79 Pons i Puyol, Jordi, «Presentació». A: Pons i Puyol, Jordi (cur.), Lliçons de Barcelona…, p. 15-16.
80 Pedriali, Ferdinando. Guerra di Spagna… p. 349.
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probablement per consideracions de política internacional i la desaprovació 
de l’opinió pública mundial. 

El mateix ambaixador alemany a Salamanca, Von Stohrer, havia infor-
mat al seu homòleg italià de com Berlín havia decidit suspendre les opera-
cions de bombardeig estratègic arran del canvi d’opinió de la població i del 
govern, també perquè «els bombardeigs de ciutats, tret que no portessin a la 
destrucció total, no eren determinants a efectes de la guerra».(81). A més, van 
ser una de les principals causes de «l’ambient d’hostilitat contra els italians i 
els alemanys, existent no només entre els republicans espanyols, sinó també 
entre els nacionals»(82). Aquesta conversa va arribar a oïdes de Mussolini i Cia-
no el 2 de febrer de 1938. L’ambaixador italià Viola va suggerir «la suspensió 
dels bombardeigs per part de l’aviació de les Balears a les ciutats, per evitar 
que els italians acabessin assumint tot sols les responsabilitats i les conse-
qüències morals i polítiques»(83). Tanmateix, el seu consell no va ser escoltat, 
com ho demostra la continuació de la campanya de bombardeig estratègic 
que va assolir noves cotes d’intensitat i duresa.

La impressió que va causar l’acció de l’aviació de les Balears va ser tan 
gran que, el 20 de març de 1938, l’ambaixador britànic Perth va sol·licitar 
una audiència amb Ciano per informar-lo de com els rumors sobre una par-
ticipació italiana en el bombardeig de Barcelona estava despertant autèntic 
«horror»(84) al Regne Unit. També el va advertir de com, si no feien res per 
«neutralitzar aquests rumors»(85), podria crear-se un clima que dificultés la 
continuïtat de les converses diplomàtiques que es mantenien entre el règim 
feixista i el Govern de sa Majestat britànica. Ciano va respondre argumentant 
que Barcelona no es podia considerar una ciutat oberta i que no hi havia 
hagut un augment de l’ajuda italiana al bàndol nacional. Pel que fa al bom-
bardeig, el ministre italià afegia que «la iniciativa i la direcció de les operaci-
ons no ens pertany a nosaltres, sinó al govern de Franco. Ens hem limitat a 
dotar Espanya dels mitjans i deixar marxar els voluntaris. […] Farem el que 
estigui a les nostres mans per posar fi a les accions deplorades pel govern 
britànic»(86). Es tractava d’un exemple únic d’hipocresia diplomàtica d’alt ni-
vell; i es que aquell mateix dia, Ciano anotava al seu diari la resposta donada 
a Perth, comentant com en realitat els bombardeigs del 16 al 18 de març de 
1938 s’havien d’atribuir a les ordres directes de Mussolini:

81 Ibid. p. 350.
82 Ibid.
83 Ibid.
84 Ciano, Galeazzo. «Il Ministero degli Esteri, Ciano, agli ambasciatori a Berlino, Attolico, e a 

Londra, Grandi, e all’incaricato d’affari a Parigi, Prunas» (Roma, 20 de març de 1938). A: 
Ministero degli Affari Esteri, Documenti Diplomatici Italiani… p. 430.

85 Ibid.
86 Ibid.
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El cert dels atemptats de Barcelona és que Mussolini els va ordenar a Valle, 
a la Cambra, uns minuts abans de pronunciar el discurs sobre Àustria. Franco 
no en sabia res i ahir en va demanar la suspensió per por de complicacions amb 
l’estranger. Mussolini pensa que aquests bombardeigs són excel·lents per minar 
la moral dels republicans, mentre les tropes avancen per l’Aragó. [...] Quan el 
vaig informar del pas de Perth, no se’l va veure gaire preocupat, ans al contrari 
es va mostrar content pel fet que els italians aconsegueixin infondre terror per 
la seva agressivitat i no seduir per la seva habilitat amb la mandolina. En la seva 
opinió, això també ens fa millorar en la consideració dels alemanys que volen 
una guerra integral i despietada.(87)

L’ambaixador italià a Londres Dino Grandi, referint-se a la seva reunió 
amb Chamberlain el 22 de març, va informar a Roma que aquest no tenia cap 
intenció de canviar la seva línia política cap a Itàlia, «però no hem de subesti-
mar l’estat d’ansietat i desorientació que, arran dels esdeveniments recents a 
Àustria i Espanya, s’ha anat estenent (sobretot en els darrers dies després del 
bombardeig de Barcelona) entre les files dels partidaris de Chamberlain»(88). 
Grandi també va donar compte d’una reunió amb el ministre d’Afers Exteri-
ors britànic, Lord Halifax, on parlava de la:

gran commoció causada a Anglaterra pel bombardeig aeri de Barcelona, i em 
va dir que el Duce i V.E. [Ciano] havien d’exercir la seva autoritat i influència 
sobre Franco per aturar aquests atacs, fet que ajudaria molt a Chamberlain a 
superar les dificultats d’aquests dies. Halifax ha afegit que amb això no pretén 
de cap manera limitar l’àmbit d’operacions militars de Franco, sinó només as-
senyalar discretament les repercussions que els bombardeigs aeris han tingut i 
estan tenint en el poble britànic(89).

També resulta molt interessant la lectura dels documents diplomàtics 
alemanys, especialment els informes de l’ambaixador alemany, Stohrer, al 
govern nacional. El 21 de març va escriure a Ribbentrop que segons la infor-
mació rebuda de Barcelona:

the results of the recent air raids on Barcelona carried out by Italian bombers 
were nothing less than terrible. Almost all parts of the city were affected. There 
was no evidence of any attempt to his military objectives in Barcelona. Hundreds 
of houses and whole streets are said to have been destroyed by the bombs, which 
were evidently of a particularly destructive type. So far 1,000 dead have been 
counted; it is assumed, however, that many more dead will be found beneath 
the ruins. The number of wounded is estimated at over 3,000. One bomb is said 
to have killed a whole group of women waiting inline to get their milk rations, 

87 Ciano, Galeazzo. Diario…, 20 de març de 1938. p. 115.
88 Grandi, Dino. «L’ambasciatore a Londra, Grandi, al Ministro degli Esteri, Ciano 1729/259» 

(Londres, 22 de març de 1938, 21:37 hores). A: Ministero degli Affari Esteri. Documenti Diplo-
matici Italiani… p. 438.

89 Grandi, Dino. «L’ambasciatore a Londra, Grandi, al Ministro degli Esteri, Ciano 1742/262» 
(Londres, 22 de març de 1938). A: Ibid. p. 441.
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while another one struck a subway entrance and tore to pieces the people who 
had sought refuge there. The Red Government is using the general indignation 
aroused by these air attacks to encourage the resistance and endurance of the 
population, who had been thrown into consternation by Franco’s military suc-
cesses in Aragon. As a sign that these bombing attacks did not result in an effec-
tive demoralization of the population of Barcelona, it has been pointed out that 
many of the wounded, while being carried on stretchers to first-aid stations and 
hospitals, exhorted the public with clenched fists and exclamations of hatred to 
carry on further resistance. […] Among the international journalists who have 
seen the results of the air raids in Barcelona there is the greatest indignation, 
which is apparent in the reports they have sent their papers. […] I fear that in a 
civil war like that in Spain destructive air raids in cases where military objectives 
are not clearly recognizable do not have the intended psychological effect but 
rather entail considerable danger for the future.(90)

Aquest primer relat també expressava la preocupació que aquest com-
portament pogués generar odi cap a Itàlia i Alemanya, ja que ningú es creu-
ria que els nacionals haguessin sotmès les ciutats espanyoles a bombardeigs 
tan devastadors(91). El mateix ambaixador italià de Franco, Viola, havia admès 
a Stohrer que compartia les seves inquietuds i les havia comunicat als coman-

90 Stohrer, «The Ambassador in Spain to the Foreign Ministry» [n. 550] (Salamanca, 23 de març 
de 1938) A: VV. AA. Documents on German Foreign Policy 1918-1945… p. 624-625.

 «els resultats dels recents atacs aeris a Barcelona realitzats pels bombarders italians van ser 
ni més ni menys que terribles. Gairebé tots els punts de la ciutat van quedar afectats. No hi 
havia constància de que l’objectiu fossin bases militars a Barcelona. Es diu que centenars 
de cases i carrers van ser destruïts per les bombes, que evidentment eren d’una classe espe-
cialment destructiva. Fins ara s’han comptabilitzat 1.000 morts; però se suposa que sota les 
ruïnes se’n trobaran molts més. Es calcula que el nombre de ferits supera els 3.000. Diuen 
que una bomba va matar tot un grup de dones que feien cua per rebre les seves racions de 
llet, mentre que una altra va colpejar l’entrada del metro i va fer miques les persones que s’hi 
havien refugiat. El govern republicà aprofita la indignació general que han despertat aquests 
atacs aeris per fomentar la resistència de la població, que s’havia vist consternada pels èxits 
militars de Franco a l’Aragó. Per demostrar que aquests bombardeigs no havien aconseguit 
desmoralitzar la població de Barcelona, s’ha assenyalat que molts dels ferits, mentre eren 
traslladats en lliteres als centres de primers auxilis i hospitals, exhortaven la ciutadania amb el 
puny tancat i exclamacions d’odi que animaven a continuar resistint. […] La indignació més 
gran la trobem entre els periodistes internacionals que han vist els resultats dels atacs aeris a 
Barcelona, un sentiment que es pot observar als textos enviats als seus diaris. […] Em temo 
que en una guerra civil com la d’Espanya, els bombardeigs destructius sense un objectiu mi-
litar clarament reconeixible no tinguin l’efecte psicològic desitjat, però comportin un perill 
considerable per al futur». (N. de la T).

91 «I am convinced that both in Spain and in other countries they will stir up hatred against us 
and Italy after the war, in the worst possible manner, by pointing out that Spanish airplanes 
had naturally not subjected their own cities to such devastating bombardments but that it 
had been done by their Italian and German allies». Ibid. p. 625. «Estic convençut que tant a 
Espanya com a altres països sorgirà un odi contra nosaltres i cap a Itàlia una vegada acabada 
la guerra, i de la pitjor de les maneres, assenyalant que els avions espanyols, naturalment, no 
havien sotmès les seves pròpies ciutats a bombardejos tan devastadors, sinó que tot havia estat 
obre dels seus aliats italians i alemanys». (N. de la T).
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daments italians a Espanya i al Govern de Roma(92). L’endemà, l’ambaixador 
alemany va informar d’una comunicació del general Veith, oficial d’enllaç 
alemany a l’Estat Major, en la qual comunicava el següent:

Mussolini, “to the great indignation” of Franco, personally ordered the 
March 18 bombing of Barcelona. The Condor Legioni s not implicated, since 
I have forbidden the bombing of open cities without military objectives. The 
Generalissimo told me on March 23 that bombs had been dropped on the 
residential section of the city, which was four kilometers from the industrial 
part. He considered this a blunder. The bombing had now strenghtened mo-
rale and had united diverging interests. Moreover, the population was partly 
Nationalist(93).

Franco també l’havia advertit que havia rebut notes de protesta dels 
governs britànic i francès i que havia demanat a Mussolini «through the 
Ambassador in Rome to refrain from issuing direct orders to plane units at 
Majorca».(94). El 26 de març de 1938 Stohrer va comunicar que l’ambaixador 
italià de Franco li havia explicat que el representant del Vaticà a Salamanca, 
monsenyor Antoniutti, havia demanat a l’ambaixada italiana que utilitzés «its 
influence in order to prevent air raids on open cities in the future»(95). Aquest 
pas també s’havia fet amb les mateixes autoritats nacionals(96). El dia anterior 
Antoniutti havia comunicat al secretari d’Estat, cardenal Pacelli, com havia 
tingut coneixement:

confidencialment a l’ambaixada italiana que [els bombardeigs] havien estat duts 
a terme per l’aviació legionària italiana de Palma de Mallorca. Sembla que va 
ser un gest arbitrari del comandament legionari, fet com a represàlia. El dia 16 
durant un atac aeri sobre Barcelona, els italians van perdre [sic] tres avions amb 
15 persones colpejades per bateries antiaèries. Com a represàlia, els aviadors 
italians van tornar diverses vegades durant la nit del 17 i l’endemà, produint una 
enorme massacre i nombroses víctimes. Les autoritats espanyoles també em van 
confirmar de manera confidencial aquesta informació, assegurant-me que el 

92 Ibid., p. 625-626.
93 Veith, Telegrama per a Stohrer. A: Stohrer, «The Ambassador in Spain to the Foreign Mi-

nistry» [n. 551] (Salamanca, 24 de març de 1938). A: Ibid. p. 626. «Mussolini, “amb una gran 
indignació” per part de Franco, va ordenar personalment l’atac del 18 de març a Barcelona. 
La Legió Còndor no està implicada, ja que he prohibit el bombardeig de ciutats obertes sense 
objectius militars. El Generalísimo em va dir el 23 de març que s’havien llançat bombes a una 
zona residencial de la ciutat, a quatre quilòmetres de qualsevol infraestructura industrial. 
Ho va considerar un error. Els bombardeigs havien enfortit la moral i havien unit interessos 
divergents. A més, també hi havia població del bàndol nacional». (N. de la T).

94 Ibid. «a través de l’ambaixador a Roma que s’abstingués de donar ordres directes a les forces 
aèries de Mallorca» (N. de la T).

95 Stohrer, «The Ambassador in Spain to the Foreign Ministry» [n. 553] (Salamanca, 26 de març 
de 1938). A: Ibid. p. 627. «la seva influència per tal d’evitar atacs aeris a les ciutats obertes en 
un futur». (N. de la T).

96 Ibid.



221

general Franco havia presentat queixes al comandament italià per un atac aeri 
nocturn arbitrari.(97)

En els tres anys que va durar el conflicte bèl·lic, tres bombarders de 
l’aviació de les Balears mai van ser abatuts. Probablement va ser un intent de 
restar responsabilitat pels bombardeigs del 16 al 18 de març a les autoritats 
italianes, donant la culpa a la reacció impulsiva i improvisada d’un oficial. A 
més, Pius XI ja havia actuat al febrer amb els dos contendents amb la inten-
ció d’«acabar amb aquesta forma inhumana de guerra»(98), expressant la seva 
confiança «en els sentiments catòlics del general Franco perquè els nacionals 
també desisteixin d’aquests bombardeigs que, provocant víctimes innocents, 
serveixen d’excusa als adversaris per intensificar la violenta campanya exteri-
or contra l’Espanya Nacional»(99). És evident que fins i tot el Papa era plena-
ment conscient de l’augment de la violència dels atacs aeris a partir del gener 
de 1938, o després de l’enfortiment de l’Aviació Legionària de les Balears.

El secretari d’estat nord-americà, Cordell Hull, va realitzar una protesta 
oficial en nom del govern dels EUA: 

En esta ocasión, cuando la pérdida de vidas humanas entre la población 
civil no combatiente es quizá mayor de lo que jamás lo haya sido en la historia, 
creo que estoy hablando en nombre de toda la población norteamericana cuan-
do expreso un sentimiento de horror por todo lo que ha sucedido en Barcelona 
y cuando expreso la profunda esperanza de que en el futuro los centros de 
población civil no serán ya objeto de bombardejos militares desde el aire(100).

L’àmplia reacció internacional davant aquest nou tipus de bombardeig 
va portar el govern nacional a adoptar mesures per evitar «la desaprovació de 
la comunitat internacional»(101); el 28 de març el comandant de l’exèrcit de 
l’aire espanyol va enviar una circular a l’Aviació Legionària i a la Legió Còn-
dor on s’indicava que caldria una ordre explícita de la Jefatura del Aire(102) per 

97 Antoniutti, Ildebrando. «Oggetto: Bombardamenti aerei» (San Sebastià, 25 de març de 
1938). A: Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Nunziatura Apostolica in Madrid. Inventario 
1090c, Busta 973, Fascicolo 4: Falange – Bombardamenti aerei, Sottofascicolo: Bombarda-
menti aerei, Fs. 423r-424r i Fs. 447r. La part de l’informe (Fs. 423r) relativa al que es va saber 
per part de l’ambaixada italiana està codificat, la descodificació es pot trobar més endavant 
al mateix fitxer (Fs. 447r).

98 Pacelli, Eugenio. «Telegramma per San Sebastiano» (6 de febrer de 1938). A: Archivio Stori-
co Segreteria di Stato [Vaticana] – Secció de Relacions amb els Estats, Sacra Congregazione degli 
Affari Ecclesiastici Straordinari Spagna Anno 1938-1939, Pos. 929 P.O., Fascicle 341.

99 Ibid. El general Franco va respondre el 16 de febrer de 1938 agraint al Sant Pare la seva 
«paterna preocupació [sic] [...] per les víctimes civils dels atacs aeris» afirmant, però, que 
l’aviació nacional «sempre s’ha abstingut i s’abstindrà de bombardejar ciutats indefenses, 
que només havien atacat objectius militars que, pel fet d’estar situats en zones habitades, 
podrien haver provocat greus conseqüències malgrat les precaucions utilitzades». Antoniutti, 
Ildebrando. «Telegramma da S. Sebastiano» (Sant Sebastià, 16 de febrer de 1938). A: Ibid.

100 Hull, Cordell citant Villarroya i Font, Joan. Els bombardeigs de Barcelona... p. 113.
101 Domènech, Xavier i Zenobi, Laura. Quando piovevano bombe… p. 28.
102 Ibid.
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bombardejar nuclis urbans. Tanmateix, malgrat les protestes internacionals i 
la circular emesa per Franco, «els bombardeigs damunt les poblacions de la 
rereguarda republicana no van aturar-se. Granollers, el 31 de maig de 1938, 
n’és un bon exemple»(103).

L’atenció dedicada a Barcelona per part de l’aviació italiana, alemanya i 
franquista segurament no es devia només a interessos estratègics, sinó també 
al valor simbòlic de la ciutat. A Barcelona, les masses populars havien contri-
buït de manera decisiva al fracàs de l’alçament del 17 de juliol de 1936. Tam-
bé va ser la capital d’una consciència nacional alternativa a la idea d’España 
una, grande y libre.

Altres ciutats republicanes també van ser bombardejades per l’Aviació 
Legionària de les Balears i van pagar un alt preu en vides humanes. La ma-
tinada del 25 de maig de 1938, una formació de S.79 bombardeja Alacant, 
algunes bombes van caure sobre el mercat de la ciutat causant més de 200 
morts(104). El 31 del mateix mes, altres S.79 van bombardejar la població ca-
talana de Granollers: «periodistes i diplomàtics van destacar l’absència de 
punts d’interès militar a la zona afectada. Tot i que als voltants hi havia unes 
quantes fàbriques petites i un pont del ferrocarril, els atacants havien arre-
mès contra la plaça del mercat, que a aquella hora estava plena de gent»(105). 
Segons Heiberg, l’acció va causar 200 morts i 500 ferits(106).

Davant la reiteració d’atacs similars, el 3 de juny de 1938, el govern bri-
tànic va anunciar la decisió d’organitzar «una comissió internacional d’inves-
tigació de les incursions espanyoles»(107). Aquesta hauria tingut seu a França i 
s’hauria traslladat a Espanya a petició d’un dels dos bàndols per analitzar els 
llocs afectats. El govern de Londres també va intentar obtenir la intercessió 
dels dos principals aliats de Franco, Itàlia i Alemanya, per intentar contenir 
els bombardeigs. L’ambaixador alemany a Roma va preguntar a Ciano si el 
Regne Unit també havia qüestionat Itàlia sobre la seva possible disposició «a 
utilitzar la seva influència amb Franco per induir-lo a suspendre els bombar-
deigs aeris de ciutats i pobles indefensos»(108). El ministre d’Afers Exteriors va 
reconèixer que s’havia fet aquest pas i que se n’havia informat el Duce, però 
que li va respondre que no tenia «noticies directes dels esmentats bombar-
deigs i que encara em semblava difícil poder recriminar-ho a Franco, que es 

103 Villarroya i Font, Joan. Els bombardeigs de Barcelona... p. 121.
104 Solé I Sabaté, Josep i Villarroya i Font, Joan. España en llamas... p. 191-193.
105 Fiocco, Gianluca. Dai fratelli Wright… p. 187.
106 Heiberg, Morten. Emperadores… p. 133. Solé i Sabaté i Villarroya i Font creuen que el nombre 

de víctimes podria haver estat de 209, la majoria dones i nens. Solé I Sabaté, Josep i Villar- 
roya i Font, Joan. España en llamas... p. 194.

107 Fiocco, Gianluca. Dai fratelli Wright… p. 188.
108 Ciano, Galeazzo. «Telegramma in partenza N. 529 R. per R. Ambasciata Berlino R. Ambasci-

ata Londra» (Roma, 10 de juny de 1938). A: ASDMAE, Gabinetto del Ministro e Segreteria 
Generale 1923-1943, Ufficio Spagna, Busta 1434, Fascicolo: Commissione internazionale in-
chiesta bombardamenti aerei in Spagna.
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veu obligat a fer front a la situació creada per França enviant continus refor-
ços humans i materials als republicans»(109). La culpa de qualsevol eventual 
excés dels franquistes s’havia d’imputar única i exclusivament a l’actuació de 
París. Entre d’altres coses, el govern britànic, amb tot l’esperit d’appeasement, 
no semblava disposat a pressionar massa a Itàlia i Alemanya en aquest sentit.

Grandi, ambaixador italià a Londres, va informar com en el debat a la 
Cambra dels Comuns del 14 de juny de 1938, el primer ministre Chamber-
lain, interrogat pel líder de l’oposició laborista Attlee sobre la possibilitat 
que el govern britànic presentés les seves queixes davant d’aquests governs, 
com Itàlia, que subministrava els bombarders als nacionals, havia respòs que 
l’únic que s’havia de fer «lleugerament responsable dels actes realitzats per 
les forces posades al seu comandament»(110) era el Generalísimo. Dos dies més 
tard, després de la intervenció del diputat laborista Wilkinson que va de-
finir Itàlia i Alemanya com a nacions que «bombardejaven dones i nens a 
Espanya»(111), Chamberlain va acabar la «discussió responent que no podia 
acceptar aquesta descripció dels fets»(112).

Durant un breu període de temps semblava que els Estats Units i alguns 
països escandinaus es podrien comprometre amb el projecte britànic(113), 
però les esperances de Londres van acabar en un no res. Al final, la comissió, 
que es va constituir el 8 d’agost de 1938, estava formada exclusivament per 
dos soldats del Regne Unit: el capità R. Smyth Pygot, antic pilot de la RAF, i 
el major d’artilleria F. B. Lejeune»(114). Les autoritats republicanes van donar 
plena llum verda, mentre que el govern franquista ho va fer amb reserves, in-
tentant augmentar les competències dels comissaris per incloure tot tipus de 
crims de guerra. Es tractava d’una «tàctica, ja observada en els fets de Guer-
nica, destinada a diluir el tema de les incursions bèl·liques en el vast mar del 
ius in bello»(115). L’activitat dels comissaris mai va aconseguir tenir una eficàcia 

109 Ibid.
110 Grandi, Dino. «Discorso di Chamberlain ai Comuni sui bombardamenti aerei in Spagna» 

(Londres, 14 de juny de 1938). A: ASDMAE, Gabinetto del Ministro e Segreteria Generale 
1923-1943, Ufficio Spagna, Busta 1434, Fascicolo: Commissione internazionale inchiesta bom-
bardamenti aerei in Spagna.

111 Grandi, Dino. «Oggetto: Non-intervento – Interrogazioni ai Comuni: lista dei materiali da 
importare in Spagna» (16 de juny de 1938). A: ASDMAE, Gabinetto del Ministro e Segreteria 
Generale 1923-1943, Ufficio Spagna, Busta 1434, Fascicolo: Commissione internazionale in-
chiesta bombardamenti aerei in Spagna.

112 Ibid.
113 En un telegrama enviat per Ciano a l’ambaixada italiana a Berlín podem llegir: «El govern 

britànic ha sondejat els governs nord-americà, suec i noruec amb vista al possible enviament 
de comissions neutrals a Espanya amb l’encàrrec d’investigar els bombardeigs aeris. Suècia i 
Noruega han respost a la iniciativa britànica sumant-s’hi, en un principi». Ciano, Galeazzo. 
«Telegramma in partenza N. 539 R. per R. Ambasciata Berlino» (Roma, 13 de juny de 1938). 
A: ASDMAE, Gabinetto del Ministro e Segreteria Generale 1923-1943, Ufficio Spagna, Busta 
1434, Fascicolo: Commissione internazionale inchiesta bombardamenti aerei in Spagna.

114 Fiocco, Gianluca. Dai fratelli Wright… p. 190.
115 Ibid.
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real, ja que havien de fer front a artefactes explosius llançats des de milers de 
metres d’alçada, fet que dificultava establir amb certesa si les víctimes civils 
eren volgudes o bé fruit d’errors per part de les tripulacions, especialment 
per no poder tenir accés a les ordres donades. A finals de novembre de 1938, 
després d’examinar 56 atacs aeris nacionals, la comissió havia conclòs que 
«en nou casos no s’havia atacat cap objectiu de tipus militar. No obstant això, 
la comissió va evitar llançar acusacions de terrorisme planificat, deixant la 
porta oberta al dubte d’errors o negligències dels pilots»(116), amb l’única 
excepció del bombardeig del 31 de desembre de 1938 a Barcelona en el qual 
l’acció dels bombarders semblava deliberada en voler atacar els carrers plens 
de civils. A la pràctica, no es va frenar l’activitat de l’aviació nacional, que 
malgrat una condemna rebuda per la Societat de Nacions el 20 de gener de 
1939, va continuar bombardejant les ciutats fins al final de la guerra(117).

Els bombardeigs patits durant bona part de la guerra civil van impulsar 
les autoritats republicanes, i en particular la Generalitat de Catalunya, a tre-
ballar de valent per trobar solucions per contrarestar l’actuació de l’aviació 
feixista. En l’àmbit de la defensa antiaèria activa, és a dir, la destinada a pre-
venir accions o a aconseguir abatre els avions implicats, els resultats van ser 
modestos, no tant per la manca de compromís, sinó per l’escassetat de mit-
jans que podria destinar-se a aquesta tasca. La República no disposava d’un 
nombre suficient d’artilleria antiaèria per cobrir tota la costa mediterrània 
i sobretot no es podia permetre el luxe de destinar massa caces a l’acció 
contra els bombarders donada la superioritat aèria nacional a la primera 
línia del front. A més, ni tan sols es podia esperar trobar opinions d’experts 
o exemples a seguir en un tipus de guerra que mai s’havia portat a terme 
fins aleshores. Així doncs, les autoritats i la població es van veure obligades 
a intentar frenar l’acció enemiga en plena situació d’emergència. Després 
hi havia un altre obstacle fonamental: «l’evolució tecnològica dels avions de 
bombardeig fou molt superior a la dels sistemes de localització, detecció i 
neutralització»(118). La superioritat de les capacitats ofensives de l’arma aèria 
sobre les defensives també havia estat ressaltada pels teòrics militars.

En el context de la defensa passiva, és a dir, la destinada a limitar els 
danys causats per l’explosió de bombes llançades per l’aviació enemiga, l’ac-
tuació de l’administració republicana, tot i haver de fer front als pocs fons 
que es podien destinar a aquesta activitat, va ser capaç d’obtenir millors re-
sultats. No és casualitat que l’abril de 1938 el govern britànic enviés Noel de 
Putron MacRoberts, comandant d’infanteria i «oficial de defensa passiva del 
districte metropolità londinenc de St. Pancras»(119) per estudiar els efectes 

116 Ibid. p. 192.
117 Ibid.
118 Gesalí, David i Íñiguez, David. «Aviació i guerra...». p. 102.
119 Pons i Puyol, Jordi, «Presentació...». p. 10.
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dels bombardeigs realitzats a Barcelona i les contramesures adoptades. Es 
tractava, cal remarcar-ho de nou, d’una situació sense precedents, ja que mai 
una gran ciutat europea havia estat sotmesa a actuacions com les que s’ha-
vien produït els dies 16 i 18 de març. Els temors d’un possible nou conflicte 
entre les grans potències demanaven que es prenguessin mesures per no ser 
agafats desprevinguts en cas de l’esclat de les hostilitats generals. En particu-
lar, les autoritats britàniques tenien por dels efectes que els bombardeigs re-
petits poguessin tenir a Londres. MacRoberts va publicar un informe titulat 
«A.R.P. Lessons from Barcelona. Some hints for local authorities and for the 
private citizen»(120) la conclusió del qual contrastava amb la política antiaèria 
mantinguda pel govern conservador de Chamberlain.

La Generalitat de Catalunya havia constituït una Junta de Defensa Pas-
siva que tenia delegacions pròpies a cada ciutat de la regió. A Barcelona, 
la autoritat suprema de defensa passiva havia estat conferida a l’alcalde, 
que havia organitzat el Centre de Control de la Defensa passiva a la seu de 
l’Ajuntament. Tan bon punt s’informés d’un atac aeri, es procediria a tallar 
l’electricitat de la xarxa de la ciutat(121), quan sonessin les sirenes, una mica 
menys d’un centenar d’homes de les empreses públiques de la ciutat estari-
en disposats a intervenir com a unitat d’Acció Immediata al comandament 
d’un enginyer amb la principal tasca de «rescatar qualsevol persona que hagi 
quedat atrapada sota terra com a conseqüència de l’ensorrament d’un refugi 
o un edifici»(122). Ja el 21 de setembre de 1936, abans de l’inici d’una autènti-
ca campanya de bombardeigs, el Departament de Defensa de la Generalitat 
havia fet les gestions necessàries per publicar les instruccions, en català i 
castellà, sobre quin era el comportament a adoptar en cas de bombardeig 
aeri. La Junta Local de Defensa Passiva de Barcelona va recalcar la impor-
tància de crear refugis col·lectius, que haurien d’haver estat «objeto de un 
plan general para cada población», tenint en compte el nombre d’habitants, 
la densitat de població, la proximitat dels llocs de treball i altres variables. 
Era fonamental garantir l’existència d’un nombre adequat de refugis, en 
cas contrari, hi hauria hagut el risc de tenir «más víctimas a la entrada de 
los refugios, en la lucha por encontrar un hueco donde guarecerse, que las 
ocasionadas por el bombardeo más cruel»(123). Degut a la manca de recursos 
i mà d’obra qualificada suficients per garantir la creació d’un pla de refugis 

120 Aquest informe es pot consultar íntegrament, en la seva traducció al català, a Macroberts, 
Noel de Putron. «Lliçons de Barcelona. Algunes indicacions per a les autoritats locals i el 
ciutadà particular». A: Pons i Puyol, Jordi (cur.), Lliçons de Barcelona… p. 27-86.

121 Ibid. p. 54.
122 Ibid. p. 55. Una unitat d’Acció Immediata estava formada per una brigada de salvament for-

mada per un capità i 20 homes, una brigada de reparació de la xarxa elèctrica, una brigada 
de reparació de canonades d’aigua, una brigada de reparació de canonades de gas, una 
brigada de reparació del clavegueram i una brigada de reparació de les línies telefòniques. 
Aquestes últimes brigades estaven formades per un capità i 10 homes cadascuna. Ibid.

123 Ibid. p. 2.
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perfecte, calia fer virtut de la necessitat i esforçar-se per adequar aquelles 
construccions que podrien constituir un bon refugi. En aquest sentit, les es-
tacions del metro van resultar ser un bon recurs, sobretot les galeries cons-
truïdes entre estacions per permetre l’accés a la xarxa de túnels utilitzats pels 
trens. Evidentment, s’havia de vigilar que l’entrada es fes només després que 
els vagons s’haguessin aturat(124). L’activitat de defensa passiva no es va limitar 
a la simple identificació i construcció de refugis, sinó que també va mobilit-
zar milers de ciutadans per a la construcció de fortificacions, la formació del 
personal de la Defensa Passiva, l’estudi dels materials i l’efecte provocat per 
les bombes utilitzades per aviació nacional(125). La construcció de la xarxa de 
refugis a la ciutat va ser un:

projecte mancomunat però no sempre coordinat: la societat civil (construint 
refugis als barris), els responsables militars (posant a disposició els mitjans ne-
cessaris i creant del no-res les primeres normes) i les institucions civils (emprant 
els seus instruments i els tècnics per supervisar, publicar instruccions i facilitar 
locals, eines, materials, etcètera). I sense deixar de banda que les necessitats de 
fortificar la costa o el front sempre van passar per davant de les necessitats de 
construir refugis, i que aquest fet causà l’escassetat de materials per finalitzar la 
xarxa de defenses civils que es preveia construir arreu de Catalunya.(126)

La repetició dels bombardeigs a Barcelona havia posat a prova el sistema 
sanitari de la ciutat; només a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, durant 
el mes de març de 1938, van ingressar unes 2.200 persones ferides en els 
atacs(127). El doctor Josep Trueta, cap del servei de cirurgia, va adquirir una 
gran experiència en el tractament de ferides provocades per l’explosió de les 
bombes, arribant a definir «a system for the classification of casualties […] 
and the particular technique that he evolved for the treatment of compound 
fractures on the limbs»(128). Els ferits s’havien de traslladar al més aviat possi-
ble als hospitals centrals perquè poguessin ser operats «before fulminating 
infection could take hold, and while the patient was in good general condi-
tion and not depleted of circulating volume through blood loss and lack of 
fluids»(129) per tal d’evitar el risc de gangrena.

La Regia Aeronautica, amb els seus bombardeigs d’objectius militars 
i civils, va contribuir a aquell procés de decadència i qüestionament dels 

124 Ibid., p. 2-3.
125 Gesalí, David i Íñiguez, David. «Aviació i guerra...». p. 104.
126 Ibid. p. 106.
127 Coni, Nicholas. Medicine and Warfare… p. 51.
128 «un sistema de classificació de les víctimes [...] i la tècnica particular que va desenvolupar per 

al tractament de les fractures complexes a les extremitats». (N. de la T.) Els ferits havien de ser 
traslladats directament als hospitals centrals el més aviat possible per poder ser operats abans 
de la propagació. Ibid.

129 Ibid. «abans de que es produeixi una infecció fulminant, i mentre el pacient es troba en un 
bon estat de salut general i segueix amb forces malgrat la pèrdua de sang i la manca de lí-
quids». (N. de la T).
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acords del segle XIX destinats a regular el dret de la guerra. L’Aviació de les 
Balears va aprofitar la seva posició envejable per atacar el cor industrial de la 
República Espanyola, eliminant qualsevol distinció entre front i rereguarda; 
fins i tot les ciutats situades a centenars de quilòmetres de la zona de combat 
estaven amenaçades per la força aèria, sense preocupar-se pels efectes que els 
bombardeigs poguessin tenir sobre la població civil. Ben al contrari, les ope-
racions sovint buscaven de manera conscient colpejar la població, matant, 
ferint i sembrant el terror. Es creia que en un conflicte de tipus modern no 
hi havia lloc per al sentimentalisme i el respecte dels drets humans i civils. Va 
ser un avançament, realitzat amb mitjans i tàctiques encara imperfectes, del 
que hauria estat la conducta de la força aèria durant la Segona Guerra Mun-
dial, amb el gran bombardeig en estora sobre Londres, Coventry, Dresden –
per citar-ne alguns dels més famosos– que va culminar amb el llançament de 
les dues bombes atòmiques d’Hiroshima i Nagasaki. La mateixa Itàlia, pàtria 
d’un dels teòrics d’aquesta nova forma de guerra, hauria pagat un alt preu 
pel bombardeig aliat de les seves ciutats.
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El servei de vigilància antiaèria republicana a les 
comarques de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre

Sr. Josep Maria Pérez Suñé
Patronat pro Batea

Des de la Secció d’Història i Arqueologia del Patronat pro Batea, inte-
grada pels companys Pere Rams, Miquel Sunyer, David Tormo i jo mateix, fa 
anys que complementem les nostres activitats professionals (d’arqueòlegs de 
gestió en el territori o d’historiadors en l’àmbit acadèmic) amb la investiga-
ció de camp i arxivística de diferents temes relacionats amb la Guerra Civil 
en sentit ampli, més enllà de les qüestions vinculades estrictament amb la 
batalla de l’Ebre. 

Una de les línies d’investigació que actualment desenvolupem en el Pa-
tronat pro Batea és la dels sistemes de protecció civil en l’àmbit rural, com 
són les comarques de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, precisament dues de 
les comarques més castigades durant la Guerra Civil. Una recerca de caràc-
ter local que implica localitzar i buidar informació dels arxius municipals i 
comarcals, així com de l’Arxiu Nacional de Catalunya, el fons Tarradellas de 
l’Arxiu de l’Abadia de Poblet, l’Archivo General Militar (Àvila) i la Biblioteca 
Nacional (Madrid).

Una metodologia de treball que topa amb el problema que en la majoria 
d’arxius municipals la documentació anterior a 1939 s’ha perdut, o si més 
no la documentació del període entre 1936 i 1939. En conseqüència, han 
desaparegut fons d’informació tan importants com són els llibres d’actes, 
els llibres d’entrada i sortida de correspondència i també els mateixos es-
crits intercanviats amb les diferents administracions. Malgrat tot, els arxius 
municipals de Vilalba dels Arcs i de la Pobla de Massaluca ens han permès 
documentar la gènesi i el funcionament dels sistemes de protecció civil a la 
Terra Alta i, per extensió, a la Ribera d’Ebre.

I. La «defensa total» en resposta a la «guerra total»

És a bastament conegut que durant la Primera Guerra Mundial el gene-
ral alemany Erich Lundendorff desenvolupà el concepte de «guerra total» 
en considerar que, quan una nació entrava en guerra, tota ella hi participa-
va, o bé directament lluitant en els fronts de batalla o bé a la rereguarda, 
contribuint a l’esforç bèl·lic tant en la vessant material com en la moral. Des 
d’aquesta àmplia perspectiva, tothom podia esdevenir víctima d’un atac i a 
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tot arreu.(1) En els postulats de Lundendorff incidí el general italià Giulio 
Douhet en considerar que l’arma principal en els propers conflictes seria 
l’aviació militar dotada de plena autonomia d’acció, deslliurada de la depen-
dència de l’exèrcit i l’armada, perquè l’aviació era l’única que podia interve-
nir per sorpresa, amb gran radi d’acció i absoluta independència dels acci-
dents del terreny. La capacitat destructora dels avions vindria proporcionada 
per la càrrega de bombes, la qual augmentava a mida que s’incrementava 
la potència dels motors. Per tot plegat, l’aviació de bombardeig esborraria 
definitivament la marcada separació que tradicionalment s’havia donat entre 
front i rereguarda o entre bel·ligerants i no bel·ligerants.

El progrés tècnic de l’aviació de bombardeig va possibilitar la seva espe-
cialització en funció del caràcter de l’objectiu per atacar, de forma que: 

– L’objectiu estratègic era tota infraestructura econòmica, industrial o 
militar de l’enemic. Malmetre-les implicava debilitar llur capacitat de 
lluita i resistència. Dins d’aquesta classificació hi havia les fàbriques, 
els magatzems, els ports i aeròdroms, els ponts, les vies de ferrocarril 
i les carreteres essencials.

– El bombardeig tàctic era el realitzat contra objectius relacionats amb 
la logística i l’abastiment propers al front de batalla. Entraven dins 
d’aquesta categoria les carreteres, les vies de ferrocarril i els passos 
d’accidents geogràfics, a més dels dipòsits de munició i les concentra-
cions de tropes.

– Era bombardeig d’assalt quan es realitzava directament a la línia de 
front per destruir la capacitat de foc i resistència de l’enemic. 

La finalitat prioritària del bombardeig estratègic era paralitzar l’activitat 
productiva i econòmica de l’enemic, a més de provocar la desmoralització 
de la població sotmesa a la constant inseguretat de perdre no només els béns 
materials sinó també la pròpia vida. En conseqüència, el concepte de «guer-
ra total» es contraposa el de «defensa total». El general Douhet també ho va 
tractar, si bé de manera general, a La difesa nazionale (Tori, 1923), proposant 
que la «defensa total» implicaria una adequada defensa nacional en què una 
part substancial havia de consistir en el domini de l’aire mitjançant la imple-
mentació de sistemes de defensa antiaèria eficaços. 

No obstant, les maniobres d’ensinistrament davant d’un atac aeri, realit-
zades especialment a Anglaterra a la segona meitat de la dècada de 1920, van 
permetre concloure que, malgrat la posta en funcionament d’una organit-
zació defensiva antiaèria, era inevitable que l’enemic poguera produir grans 
destrosses a les ciutats bombardejades.(2) A Espanya, el comandant d’artille-

1  Arnabat i Íñiguez (2013, p. 15).
2  «Los ejercicios aéreos de la Gran Bretaña» (1928, p. 13-16).
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ria Vicente Balbás, en una sèrie d’articles apareguts entre 1928 i 1930 a Aé-
rea. Revista Ilustrada de Aeronáutica, constatava que el principal problema de 
l’antiaeronàutica era el d’haver nascut com a conseqüència de l’aeronàutica, 
i que la seva pròpia evolució depenia d’adaptar-se als progressos d’aquella 
amb la finalitat exclusiva d’entorpir-la i anul·lar-la. Tots els pilots militars 
sabien, per experiència, que era més fàcil bombardejar un objectiu que des-
baratar amb èxit un atac aeri. L’atac aeri no es podia evitar, però sí procurar 
minimitzar els possibles efectes sobre persones i béns materials. Era respon-
sabilitat de les autoritats polítiques ordenar als militars organitzar i posar en 
servei la defensa antiaèria activa i passiva en temps de pau, perquè després 
són les necessitats dels fronts de batalla les que determinen les prioritats en 
l’assignació de recursos materials i personals.

II. Els ulls i l’oïda de la defensa activa i passiva: el Servei de Vigilància 
Antiaèria

La defensa antiaèria activa comprenia els avions de caça i l’artilleria an-
tiaèria (canó, canó automàtic i metralladora), juntament amb elements au-
xiliars com projectors de llum, fonolocalitzadors i xarxes de comunicacions i 
de vigilància. L’aviació de caça era considerada l’eix vertebrador de l’antiae-
ronàutica. L’artilleria, perquè sigui susceptible d’efectuar un tir contra aero-
naus veritablement eficaç, ha de posseir característiques especials, com ara: 
una gran velocitat inicial del projectil; rapidesa de tir de l’arma per concen-
trar la potència de foc; un ampli sector de tir (horitzontal de 360° i vertical 
proper a 90° per evitar espais morts); un abast suficient per compatibilitzar 
la visibilitat amb el sostre dels aparells, i sistemes especials de punteria contra 
objectius mòbils a grans velocitats.(3) L’eficàcia de la defensa antiaèria activa 
es fonamentava en la sorpresa i la concentració de mitjans, així com en la 
continuïtat de la seva acció, circumstància que exigia que aquesta estigués 
permanentment en disposició d’actuar, tant de dia com de nit. Per entrar en 
acció necessiten tenir coneixement de la proximitat de l’enemic, així com 
conèixer en tot moment la seva situació en l’espai, una funció encomana-
da a la xarxa d’observació o de vigies i als aparells de localització aèria o 
fonolocalitzadors.

La defensa antiaèria passiva implicava planificar i coordinar els serveis 
de senyals d’alarma, d’enfosquiment de llums, de ràdio, d’emmascarament, 
de protecció contra els bombardejos de destrucció i tòxics, d’obres i refugis, 
de sanitat, etcètera; però també disposar de capacitat organitzativa i de con-
trol social per predisposar, psicològicament i moralment, la població civil 
per resistir els bombardejos i complir, de manera ordenada i disciplinada, 

3  Balbás (1928c, p. 3-4).
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les normes i recomanacions dictades per les autoritats responsables.(4) La de-
fensa antiaèria passiva s’havia d’implementar perquè estava constatat que 
els elements de defensa activa no eren suficients per evitar els efectes d’un 
bombardeig enemic, i de res serviria que alguns edificis públics tingueren so-
terranis; de res serviria la xarxa de senyals d’alarma organitzada a correcuita 
i les instruccions en cas de bombardeig si els veïns d’un nucli de poblament, 
sense disciplina, es transformaven, en moments de pànic, en riades de gent 
terroritzada. En conseqüència, la «defensa total» contempla dues conside-
racions primordials: una de caràcter psicològic i l’altra de tipus material. La 
segona no es pot assolir suficientment més que quan la primera s’ha assolit 
en general.

Entre els factors psicològics, el primer és que el conjunt de la població 
s’adoni que el perill és real. Només quan tothom assumeix que s’està en ve-
ritable perill, la col·lectivitat estarà en condicions de col·laborar activament 
i eficientment en la defensa. El segon és la moral de la població: reforçar-la 
implica que la població estigui disposada a sacrificar un nivell de vida con-
fortable i normal i a cooperar amb esforç personal i col·lectiu creixent fins 
al final de les hostilitats. És necessària l’autodisciplina i la confiança en les 
autoritats civils i militars. El tercer és la percepció general que els sacrificis a 
la rereguarda són un dels requisits necessaris per vèncer l’enemic. El quart 
factor que cal considerar és la necessitat d’augmentar l’eficàcia de les autori-
tats. No es pot gastar temps i recursos inútilment. La ineptitud de les autori-
tats és causa de crítiques justificades.

Una aviació de caça a terra, esperant al seu aeròdrom, i una artilleria an-
tiaèria cega i sorda no podrien impedir l’atac a l’objectiu per bombardejar, 
ni la població civil tindria temps d’acudir als refugis, si uns i altres no rebien 
l’alerta d’una possible incursió aèria tramesa pels observadors que havien de 
detectar l’enemic i determinar el seu rumb. El Servei de Vigilància Antiaèria 
havia de ser els ulls i l’oïda de la defensa antiaèria activa i passiva. Per a Vi-
cente Balbás, que emprà un símil anatòmic, el servei de vigilància antiaèria 
constituïa el sistema nerviós que enllaça els serveis de la defensa amb els 
sentits que perceben i senten l’enemic amb el braços que el fereixen.(5) En 
condicions favorables, amb llum de dia i sense núvols, el senyalament més 
eficaç s’obtenia amb els posts de vigies que, a simple oïda i auxiliant-se d’ins-
truments òptics com binocles, telèmetres o altímetres, escoltarien i veurien 
les aeronaus a la major distància possible i donarien notícia immediata a la 
central de la qual dependrien. En teoria, la separació entre posts hauria d’es-
tar condicionada a la potència dels mitjans de què es disposaria per percebre 
la presència de l’enemic, en general de vuit a deu quilòmetres, i cobrir tot 
el perímetre del país, ja que els atacs podien provenir de qualsevol direcció.

4  Balbás (1928a, p. 3-4).
5  Balbás (1929, p. 5).
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III. Catalunya ha d’improvisar un sistema de defensa antiaèria

La República espanyola no estava preparada per a una guerra interna-
cional ni civil. Aquest fet no va passar desapercebut al periodista tarragoní 
Amadeu Gusart que, just tres mesos abans de l’aixecament militar del 18 de 
juliol de 1936, plantejava: 

Es troba Espanya en situació de defensar-se i sostenir-se pels seus propis 
mitjans, davant l’atac armat d’una gran potència? No. Ni la nostra armada és 
suficient per a la defensa de les nostres costes, ni la nostra aviació, composta per 
models antiquats, la major part, fóra suficient per a defensar-nos, ni el nostre 
exèrcit està suficientment equipat per a defensar el territori nacional. Es una 
realitat tràgica, però és una realitat.

Quina protecció tindria la nostra ciutat davant d’un sobtat bombardeig 
aeri? On són els refugis soterranis per a protegir als tarragonins contra un bom-
bardejament amb gasos asfixiants? Doncs com Tarragona, es troba tot Espanya.

Gusart proposava de manera immediata modernitzar la marina de guer-
ra, augmentar i renovar l’aviació, dotar l’exèrcit d’equipament i de tàctiques 
de defensa modernes i fortificar les fronteres exteriors, i afegia: 

[...] per damunt de tot, cal portar a terme la construcció de refugis anti-
aeris a cada ciutat, i l’ensinistrament de la població civil contra els atacs aeris.

Aquesta és l’única manera de sostenir la sobirania nacional. I pel que fa 
referència a Tarragona proposo, des d’aquestes pàgines, la constitució d’una 
«Lliga contra l’atac aeri i la guerra química», que, igual que la que ja s’ha cons-
tituït a Barcelona, tingui com a finalitat procurar la quantitat suficient per a la 
construcció de refugis antiaeris i l’adquisició de caretes contra el gasos, pro-
curant, de mica en mica, situar la nostra ciutat en un estat de defensa contra 
qualsevol atac imprevist.(6)

El 18 de juliol de 1936, la República només comptava amb dos grups 
mal equipats de Defensa Contra Aeronaus (DCA) i dotze bateries antiaèries 
repartides entre les bases navals de Ferrol, Menorca i Cartagena. Una ne-
gligència que pagaria la ciutadania. El 24 de juliol, el president Companys 
comunicà al tinent coronel d’aviació Felip Díaz Sandino(7) que el president 
Manuel Azaña li havia concedit plens poders per a la defensa de Catalunya, 
i Díaz Sandino acceptà ser nomenat conseller de Defensa, amb el benentès 
que «el Gobierno central le tenía autorizado en el sentido que me había 
expuesto»(8). Fins al 18 de setembre no va poder estructurar orgànicament 
el Departament de Defensa com un estat major reduït, i el comandant d’es-
tat major Vicenç Guarner Vivancos va ser confirmat com el cap de la Sec-

6  Catalònia. Diari d’avisos i notícies, núm. 219, Tarragona, 18 d’abril de 1936.
7  Cap de la III Regió Aèria, que comprenia la Conca de l’Ebre i la regió nord d’aquest riu, el 

litoral mediterrani, incloent-hi Múrcia, i l’arxipèlag balear.
8  Díaz Sandino (1990, p. 145 i 149).
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ció Tècnica d’Operacions.(9) El conseller i el comandant Guarner, amb la 
col·laboració d’altres militars, van haver d’improvisar-ho absolutament tot, 
començant per constituir un exèrcit regular a partir de masses de milicians 
voluntaris, continuant per la imperiosa necessitat d’aconseguir armes i ma-
terial bèl·lic, a més de la necessària mobilització de l’economia i la indústria 
catalana per posar-la al servei de les necessitats de l’esforç de guerra, i fina-
litzant per organitzar la defensa de la rereguarda: tant pel que fa al territori 
com a les persones. 

El juliol de 1936 l’aviació espanyola disposava de tres tipus bàsics d’avi-
ons en servei: l’hidroavió Dornier Wal, el bombarder Breguet 19 i el caça 
Nieuport 52, incorporats respectivament el 1922, el 1923 i el 1928. Els atacs 
amb aquests aparells eren d’intensitat relativament baixa, però, amb la in-
ternacionalització del conflicte, Díaz Sandino i els seus col·laboradors foren 
conscients de la capacitat operativa i destructiva dels bombarders italians Sa-
voia S-79 (rapits i de vol diürn) i S-81 (de vol nocturn), i dels hidroavions 
alemanys Heinkel He-59 juntament amb els bombarders Junkers Ju-52. La 
principal preocupació era la ciutat de Barcelona, el gran nucli de població i 
industrial essencial per a l’esforç de guerra. 

El 19 d’octubre de 1936 ja estava operatiu el Comitè Confederal de De-
fensa de barriades de Barcelona del Servei de Metralladores Antiaèries, que 
donava servei a dotze barriades amb una dotació de 339 militants que cobra-
ven un subsidi diari de 10 pessetes.(10) Ara bé, posar en funcionament l’an-
tiaeronàutica d’un centre vulnerable (una ciutat, un nus de comunicacions 
important, una zona industrial, etcètera) requeria quelcom més. Era conve-
nient que els centres vulnerables disposessin d’algunes unitats d’aviació de 
caça amb base en un aeròdrom proper, d’artilleria contra aeronaus i serveis 
auxiliars com projectors i localitzadors. Com a complement d’aquesta defen-
sa activa haurien de disposar de reglaments sobre la forma en què s’havien 
d’efectuar els emmascaraments i les regles necessàries relatives a protecció i 
circulació. 

En la línia de treball psicològic i pedagògic a la població civil, s’havien 
d’emprendre accions per donar instruccions precises de com actuar en cas 
de bombardeig, però davant la inexistència d’estudis espanyols en aquesta 
matèria es va haver de recórrer a normes editades a l’estranger, com ara la 
Instruction practique sur la défense passive contra les attaques aériennes, 
editada amb annexes pel Ministeri de l’Interior francès l’any 1932. Seguint 
les recomanacions bàsiques d’aquestes normatives, el conseller de Defensa, 
Felip Díaz i Sandino, d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona, edità el 21 de 
setembre de 1936 un cartell mural en català i castellà d’Instruccions per al 

9  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 277, 8 d’octubre de 1936.
10  AAP, 1010-1-T-69, Fons Conseller Josep Tarradellas i Joan, Conselleria de Defensa, p. 72.
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cas de bombardeig aeri d’obligada observança per als barcelonins.(11) Setze 
instruccions que, en síntesi, feien referència a conservar la calma, als senyal 
d’alerta, als responsables del compliment d’aquestes instruccions i d’alertar 
tots els veïns, als refugis, a l’apagament de llums, a com actuar els comerços 
i les porteries, a com comportar-se als carrers vianants i automobilistes, al 
suport de la defensa antiaèria, a les normes especials per a fàbriques, indús-
tries, espectacles i hospitals, metros i ferrocarrils, i, finalment, a la publicitat 
d’aquestes instruccions.(12)

Un conjunt d’iniciatives en matèria de defensa activa i passiva que depe-
nien d’un bon servei de vigilància antiaèria amb posts emplaçats a suficient 
distància per donar la senyal d’alarma amb antelació, és a dir, un cordó de 
vigilància antiaèria organitzat amb vigies desplegats pel territori.

IV. El cordó de vigilància antiaèria organitzat per la Conselleria de 
Defensa

A la tardor de 1936 la premsa catalana començà a fer-se ressò dels bom-
bardeigs aeris sobre Madrid, encara que restant transcendència als seus efec-
tes sobre la població civil. La informació oficial no transmetia una preocupa-
ció immediata, ni tan sols entre la que vivia en el litoral o en les més properes 
al front aragonès, com eren les comarques de Ponent o les Terres de l’Ebre. 

El 8 de novembre de 1936, Indalecio Prieto, ministre de la Guerra, do-
nava les primeres instruccions per a la defensa aèria de Madrid i establia 
que l’aviació de caça (en nombre i capacitat d’actuació molt limitades) seria 
l’element actiu a l’entorn del qual s’articularia l’estratègia defensiva de la 
capital, complementat amb l’establiment d’una adequada xarxa d’observa-
ció.(13) Aquestes mesures es van estendre a tot el territori lleial a la República, 
començant per Catalunya i seguint després per les províncies de València, 
Castelló, Terol, Conca, Alacant, Albacete i Múrcia. 

A Catalunya, la Secció Tècnica d’Operacions de la Conselleria de Defen-
sa, a primers de novembre de 1936, organitzà el Servei de Vigilància Antiaè-
ria dins del Grup de Defensa Antiaèria, però la precarietat de recursos eco-
nòmics condicionà la quantitat dels posts d’observació directa, la formació 
tècnica dels vigies i la dotació de mitjans de què disposarien. Les necessitats 
dels fronts de batalla, la precarietat de recursos i la inexperiència d’organit-
zar xarxes d’observació antiaèria van condicionar l’estructura del que seria 
un cordó lineal de post de vigilància, tant mar endins de la línia litoral com 
en el perímetre fronterer de Catalunya, a les comarques de Lleida, el Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Aquest cordó lineal de post de vigilàn-

11  BPR-UB, F-DH 3(1)/11(9).
12  BPR-UB, F-DH 3(1)/11(9).
13  AGMAV, C. 232, 2.6.
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cia cobria, de manera tan elemental com imperfecta, els 32.107 quilòmetres 
quadrats de superfície que conformen l’àmbit territorial català, caracteritzat 
per una orografia molt variada i compartimentada, amb serralades que se-
gueixen la línia costanera, depressions a l’interior, pics que arriben als 3.000 
metres al Pirineu i una zona deltaica a la desembocadura de l’Ebre. Atenent 
a la demografia, Catalunya és un país litoral perquè presenta una distribució 
nítidament esbiaixada a causa de la climatologia i de l’evolució industrial i 
comercial del país. La majoria de les grans ciutats es localitzen a menys de 
100 quilòmetres del litoral i un terç del territori català té la costa a menys de 
50 quilòmetres. Precisament de mar endins podia arribar per sorpresa un 
atac aeri, ja que en només deu minuts els bombarders enemics, que volaven a 
360 km/hora, podien penetrar en profunditat la franja prelitoral.(14) També 
la relativa proximitat dels aeròdroms en territori controlat pels rebels per-
metien als bombarders enemics atacar qualsevol objectiu estratègic indefens 
de Catalunya.

Prenent en consideració aquest conjunt de vulnerabilitats, i comptant 
amb els escassos recursos disponibles, els comandaments del Grup de De-
fensa Antiaèria van localitzar sobre mapa els possibles llocs més adients per 
situar-hi els posts del cordó de vigilància antiaèria del perímetre terrestre 
català per alertar de violacions de l’espai aeri. Immediatament, al llarg del 
mateix mes de novembre, comissionats del Grup de Defensa Antiaèria es van 
desplaçar als diferents pobles seleccionats per verificar sobre el terreny la 
idoneïtat per instal·lar-hi vigies. Els pobles en què finalment hi hauria posts 
de vigilància antiaèria serien seixanta-tres, distribuïts comarcalment de la se-
güent manera, segons un informe de l’1 de gener de 1937:(15)

Posts de vigies a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

Municipi Comarca Demarcació

Alforja, Borges del Camp, Cambrils, 
Prades, Riudoms i Vinyols

Baix Camp
Camp de 

Tarragona

Vilanova de Prades
Conca de 
Barberà

Camp de 
Tarragona

Cornudella de Montsant i Poboleda Priorat
Camp de 

Tarragona
Aldover, Paüls, Roquetes i Xerta Baix Ebre Terres de l’Ebre

Alcanar, la Galera del Pla, Planes del 
Montsià (abans Santa Bàrbara), la 

Sènia, i Ulldecona
Montsià Terres de l’Ebre

14  Aymat (1946, p. 35-48).
15  AAP, 1010-1-T-69, Fons Conseller Josep Tarradellas i Joan, Conselleria de Defensa, p. 86-87.
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Municipi Comarca Demarcació

Riba-roja d’Ebre
Ribera 
d’Ebre

Terres de l’Ebre

Batea, la Fatarella, Gandesa, Horta 
de Sant Joan, la Pobla de Massaluca, 

Prat de Comte i Vilalba dels Arcs
Terra Alta Terres de l’Ebre

Posts de vigies a les comarques de Lleida

Municipi Comarca

Bassella i Oliana Alt Urgell

Albí, Arbeca, la Pobla de Cérvoles, Vilosell i Vinaixa Garrigues

Les Avellanes, Castelló de Farfanya, Cubells, Montgai, 
Os de Balaguer, Ponts, Tiurana i Tudela del Segre

Noguera

Aitona, Alcarràs, Almacelles, Almatret, Almenar, Gime-
nells, Granja d’Escarp, Maials, Massalcoreig, Seròs, So-

ses, Vallmanya (Alcarràs) i Vilanova d’Alpicat
Segrià

Anglesola, Bellpuig, Castellserà, Fuliola, Maldà, Mont-
clar d’Urgell, Preixana i Tornabous

Urgell

Els consells municipals de les poblacions seleccionades van rebre l’ordre 
verbal de contractar sis vigies que entrarien en servei sense formació tècnica 
ni dotació de mitjans, pràcticament igual que ho havien fet els observadors 
de la Gran Guerra (1914-1918). Uns senzills sentinelles que, en torns de sis 
hores, haurien d’estar de servei a la torre campanar de l’església per vigilar 
l’horitzó, amb la vista i l’oïda, detectar el pas d’avions i comunicar (immedi-
atament pel telèfon de la casa consistorial, a la Secció Tècnica de la Defensa 
Antiaèria, a Barcelona, on hi havia el centre de comandament centralitzat 
del Servei de Vigilància Antiaèria): el nombre, la tipologia, l’altura i la direc-
ció de la marxa (per a això tenien pintades ratlles que marcaven el nord-est). 
Una fotografia del vigia Tomàs Rams, de servei a la torre campanar de Batea, 
posa de manifest que almenys aquest sí que disposava d’uns prismàtics per 
distingir els avions a la llunyària.
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Figura 1. El vigia antiaeri Tomàs Rams, de servei a la torre  
campanar de Batea (1936-1937).

Figura 2. La torre campanar de Batea en una fotografia de l’època.
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El centre de comandament centralitzat del Servei de Vigilància Antiaèria 
havia de disposar d’una estació telefònica, els gràfics de temps d’arribada de 
les aeronaus i un mapa esquemàtic dels posts de la xarxa de vigies, que tin-
dria la vora exterior dividida en graus i mil·lèsimes amb origen en el nord, 
direcció que havien de tenir també les peces; un regle graduat en quilòme-
tres giraria sobre un pivot fix en el punt d’emplaçament de la unitat de de-
fensa activa. El personal mínim seria d’un oficial, un telefonista i un lector 
transmissor de rumbs que, sobre el mapa, manipularia el regle a coincidir 
amb el post d’observació origen de l’alarma, llegiria el rumb en veu alta i el 
transmetria per telèfon a les unitats de defensa activa. L’oficial, una vegada 
coneguda la distància i apreciant un valor probable per a la velocitat de vol, 
deduiria dels gràfics el temps aproximat en què l’enemic podia recórrer 
aquella distància i arribaria sobre els possibles objectius per bombardejar, els 
quals serien alertats per activar la defensa passiva, a la vegada que ho serien 
els aeròdroms militars, per ordenar als caces interceptar els avions enemics, 
i l’artilleria antiaèria, que hauria de procurar neutralitzar l’atac.(16)

Figura 3. Les eines del centre de comandament del Servei de Vigilància Antiaèria. Font: 
Zato Hourdisan (1941, p. 472, fig. 4 i 5).

Per estricta normativa, els sis vigies de cada post d’observació haurien 
de ser sempre els mateixos, per tant no es podien canviar sense notificar-ho. 
El responsable de coordinar localment el Servei de Vigilància Antiaèria era 
el conseller de Defensa Local, mentre que el responsable últim del seu bon 
funcionament n’era l’alcalde. Els contractats pels ajuntaments per al Servei 
de Vigilància Antiaèria tindrien la condició de milicians, es consideraven 
mobilitzats i, transitòriament, la despesa derivada pels jornals a percebre 
hauria de ser assumida pels respectius municipis fins que la Generalitat de 

16  Zato Hourdisan (1941, p. 469-472).
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Catalunya disposés de la corresponent partida pressupostària. Per al control 
de la despesa i del propi funcionament del Servei, els consellers de Defensa 
Local havien de remetre a la Secció Tècnica de la Defensa Antiaèria (Con-
selleria de Defensa), els justificants de l’import percebut pel personal que 
realitzava la funció de vigilància antiaèria.

No tots els posts del cordó defensiu de vigilància antiaèria es van posar 
en marxa simultàniament. Molts van fer-ho entre el 28 i el 30 de novembre. 
A la Pobla de Massaluca el servei es va posar en funcionament el dia 28, i els 
sis ciutadans nomenats a l’efecte foren: Francesc Llop (Xero), Esteve Bedós 
Ubalde, Agustín Camarasa Vidal, Ricard Higol Costavella, Josep Giné Vidal i 
Josep Suñé Domenech (Zurdo). L’alcaldia acordà aprovar els nomenaments 
i satisfer amb els cabals municipals els jornals a raó de sis pessetes diàries, sou 
corrent a la vila. També es va prendre l’acord d’instar la Generalitat que amb 
la major urgència rellevés el municipi d’un pagament que econòmicament 
no podia afrontar.(17) A Vilalba dels Arcs els sis vigies que entraren en servei 
el dia 30 foren: Vicenç Busom Domènech (de ca Roc de l’Ermità), Josep 
Solé Peig (de cal Mujero), Eduard Tarragó Mola (de ca Amadeo), Vicenç 
Sampé Segurana (de ca Chafarrosaris), Benet Sunyé Sampé (de ca Pascual) 
i Llorenç Domènech Artiola (de ca Tormo). El jornal que s’aprovà fou de 
6,30 pessetes diàries i es deixà constància que el pagarien fins que la Gene-
ralitat ho assumís en el seu pressupost.(18) Quan la Conselleria de Defensa va 
consignar la partida pressupostària del Servei de Vigilància Antiaèria, l’abril 
de 1937, el jornal diari dels vigies seria de deu pessetes, el mateix que amb 
caràcter general percebien els milicians.(19) Aquest import resultava de sumar 
les quatre pessetes de l’haver de la tropa de l’Exèrcit de Catalunya i les sis 
pessetes diàries que percebien els soldats en concepte de subsidi destinat a 
llurs famílies.(20) Por poder exercir la funció interventora, els consellers de 
Defensa Local havien de remetre, per quinzenes o mes complert, les relaci-
ons del personal adscrit al Servei de Vigilància Antiaèria de la seva respectiva 
localitat amb indicació dels havers corresponents a cadascú.(21) Seria la paga-
doria la responsable de liquidar els jornals.

Les crítiques que es poden fer a aquell improvisat Servei de Vigilància 
Antiaèria són les següents:

 
–	 Es va posar en funcionament sense dotació pressupostària i traslla-

dant als ajuntaments l’obligació de contractar sis vigies i abonar a 
cadascun, transitòriament, un jornal diari d’unes sis pessetes (que 
després seria de deu pessetes).

17  AMPM, Llibre d’Actes 1935-1937, acta del 5 de desembre de 1936.
18  AMVA, Llibre d’Actes, sessió ordinària del 6 de desembre de 1936.
19  AAP, 1010-1-T-69, Fons Conseller Josep Tarradellas i Joan, Conselleria de Defensa, p. 86-87.
20  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 341, 6 de desembre de 1936.
21  CDMH, PS, Barcelona, Generalitat, 340, 8.
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–	 No es va conformar en profunditat com una veritable xarxa de línies 
paral·leles, a mena de teranyina, impossible de traspassar, sinó com 
un cordó lineal de posts de vigilància, tant mar endins de la línia lito-
ral com en el perímetre fronterer a les comarques de Lleida, el Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

–	 El Servei de Vigilància Antiaèria no estava integrat dins una estruc-
tura plenament militaritzada i la seva dependència dels ajuntaments 
provocava ineficiències.

Des de la perspectiva d’una societat tecnificada com l’actual, el Servei 
de Vigilància Antiaèria posat en marxa per la Conselleria de Defensa de la 
Generalitat de Catalunya pot semblar extremadament rudimentari, i en re-
alitat ho era, però serveis amb idèntica funcionalitat i sistema organitzatiu 
foren implantats per altres institucions governamentals de la República. El 
Grup de Defensa Contra Aeronaus de València comunicà, el 19 de desembre 
de 1936, que havent dividit la província de València i limítrof en cinc sectors 
per a la formació de la xarxa de vigies (anomenada Red de Escuchas) i que:

[...] el buen funcionamiento e información de este Grupo, ruego se sirva 
dar las órdenes oportunas a los Gobernadores de las provincias de Valencia, 
Castellón, Teruel, Cuenca, Alicante, Albacete y Murcia, para que estos a su vez 
indiquen a las Alcaldías de las poblaciones cuya relación adjuntamos con detalle 
del sector a que pertenecen para que los avisos que pudieran hacer respecto al 
paso de aviones, lo hagan a esta Central y en el teléfono correspondiente a su 
sector.(22)

En el mateix escrit s’ordenava la creació de la xarxa de vigies (Red de 
Escuchas), un servei militar que farien militars o civils de les poblacions en 
què s’establiria, la tasca del qual consistiria a vigilar l’espai aeri i donar la veu 
d’alarma si observaven avions en vol. També s’ordenava que els vigies, «los 
escuchas», havien d’avisar les autoritats militars d’allò que veien (nombre 
d’avions, mida, velocitat, rumb, etcètera) al telèfon indicat, i que les autori-
tats militars posarien en marxa les contramesures: avions de caça, artilleria 
antiaèria, etcètera. El municipi de Villena (Alacant) posà en funcionament 
la xarxa de vigies per ordre del Govern Civil de 24 de desembre de 1936, i 
en un dels extractes de les sessions de l’Ajuntament es fa constar que la vi-
gilància aèria la feien els bombers de la localitat a canvi de premis. No seria 
fins a finals de maig de 1937 quan es va rebre l’ordre de nomenar el personal 
observador per al pas d’avions i s’adjuntaven les normes per a la seva tasca, 
com les que veurem més avall.

Rudimentari o no, el Servei de Vigilància Antiaèria posat en marxa per 
la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya era l’estàndard de 
l’època i potser funcionà millor que en altres indrets de la República, però 

22  Arnedo Lázaro (2010, p. 64).
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les circumstàncies propiciaven que la necessària coordinació entre adminis-
tracions no acabés de funcionar prou bé. Algunes alcaldies no van notificar 
a la Secció Tècnica de la Defensa Antiaèria la posada en funcionament del 
Servei de Vigilància Antiaèria en el seu municipi. El desconeixement respec-
te de si tots els posts del cordó defensiu de vigilància antiaèria estaven plena-
ment operatius generà incertesa en els responsables de la Defensa Antiaèria, 
i, si bé l’espai aeri català estava en absoluta tranquil·litat, les circumstànci-
es imposaven activar de manera fefaent totes les mesures preventives. Amb 
aquesta finalitat, el cap de la Defensa Antiaèria s’adreçà, el 21 de desembre 
de 1936, als alcaldes dels ajuntaments amb servei de vigies per instar-los a: 
1) notificar si s’havia organitzat en el seu municipi el servei de vigies per a la 
Defensa Antiaèria, ja que era necessari saber-ho per a la bona marxa de l’or-
ganització; 2) posar en el seu coneixement l’estat del dit servei, i 3) facilitar 
els noms dels vigies que havien estat designats i contractats. Els ajuntaments 
que no van atendre aquell requeriment en rebrien un de nou amb data de 
l’11 de gener de 1937.(23)

Com a complement al Servei de Vigilància Antiaèria inspirat i organit-
zat per la Generalitat de Catalunya, molts ajuntaments de Catalunya, petits 
o grans, van acordar instal·lar sistemes d’alarma com sirenes per alertar la 
població d’un perill imminent. No obstant, també era habitual que les sire-
nes fossin activades en circumstàncies completament alienes, un ús inapro-
piat que sovint produïa pànic injustificat i banalitzava el senyal d’alarma. Per 
evitar-ho, el llavors conseller de Defensa, Francesc Isgleas, ordenà el 10 de 
febrer de 1937 que:

Els particulars, organitzacions obreres o polítiques, fàbriques, empreses, 
milícies, patrulles, vigilants i policies s’abstindran de fer sonar xiulets, sirenes 
i qualsevol altra classe d’aparell d’alarma, sense l’ordre expressa de l’oficial de 
servei d’aquest Departament de Defensa, en el qual queda centralitzat tot el 
referent a la defensa de les costes i de la defensa antiaèria de Barcelona, i s’abs-
tindran igualment de disparar llurs armes per a evitar la confusió que produeix 
a la població civil.(24)

Només unes poques jornades després es va demostrar, una vegada més, 
que malgrat la posada en funcionament d’una organització defensiva antia-
èria, més o menys eficaç, o més o menys experimentada, era inevitable que 
l’enemic produís grans destrosses bombardejant un centre vulnerable com 
era el complex industrial de Flix.

23  CDMH, PS, Barcelona, Generalitat, 340, 8.
24  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 43, 12 de febrer de 1937.
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V. La guerra total a les Terres de l’Ebre: el mortal atac aeri a Flix

El principal problema de les aviacions franquistes per assenyalar objec-
tius per bombardejar durant el primer semestre de Guerra Civil seria la falta 
de mapes per traçar la ruta i orientar les tripulacions dels avions.(25) Tan bon 
punt els pilots de l’Aviazione Legionaria delle Baleari van obtenir la carto-
grafia necessària i van localitzar els objectius estratègics per bombardejar, 
començaren els bombardeigs al litoral català amb aparells Savoia S-81, un 
trimotor amb capacitat per a més de 1.000 kg de bombes i protegit amb 
metralladores. El 15 de febrer de 1937, quatre Savoia S-81 van bombardejar 
el pont de Colera i l’estació de Portbou, i els recent arribats Savoia S-79, uns 
bombarders més moderns, bombardejaren de nou el pont de Colera el dia 
18.

Quasi simultàniament es produirien els primers atacs aeris a objectius 
estratègics de l’interior de Catalunya, a la ratlla d’Aragó. Pensem que els 
bombarders de la legió Còndor s’enlairarien de l’aeròdrom de Saragossa 
amb pilots capacitats per a vols nocturns, als quals només els calia seguir el 
curs de l’Ebre per arribar als objectius assenyalats en la cartografia de què 
disposaven. Ni els bombarders ni els pilots estaven prou preparats per a un 
bombardeig en picat, de manera que s’optà pel bombardeig en horitzontal i 
s’havia de decidir els tipus de bombes a emprar escollint entre les detonants 
o de fragmentació, les incendiàries i les de gasos tòxics. Les bombes deto-
nants o de fragmentació serien les més utilitzades en els atacs aeris, perquè 
a la seva eficàcia destructora s’hi afegia l’efecte desmoralitzador quan eren 
llançades en grans quantitats. Aviat es tindria ocasió de constatar que la legió 
Còndor preferiria carregar bombes de fragmentació del tipus SC de 50 a 
200 quilograms, mentre que l’Aviazione Legionaria delle Baleari utilitzaria 
sobretot bombes incendiàries de 20 quilograms i de fragmentació de 100 
quilograms. 

Un document de l’estat major de l’Exèrcit de l’Aire franquista, del 31 
de gener de 1937, assenyalà com a objectiu prioritari la paralització (no la 
destrucció) de les centrals d’energia elèctrica i tèrmica de Seira i de la Pobla 
de Segur.(26) Ambdues foren bombardejades el 18 de febrer.(27) El conseller 
de Seguretat Interior, Artemi Aiguadé, informà que l’atac fou realitzat per sis 
Heinkel He-70 de l’A/88 a les ordres del tinent Runze.(28) Altres objectius per 
bombardejar serien la indústria de guerra catalana.

A la dècada de 1930, la indústria química catalana estava formada per 
un nombre reduït de grans empreses productores de fertilitzants, colorants, 
productes pirotècnics, etcètera, entre les quals destacava la Societat Electro-

25  Nadal i Urteaga (2013, p. 149-150).
26  AHEA, Asunto A-9.137: «Proyecto paralización de la Industria Catalana».
27  La Vanguardia, 18 de febrer de 1937, p. 3.
28  Gesalí i Íñiguez (2012, p. 255).
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química de Flix, una de les poques que subministrava productes susceptibles 
d’ús militar, com precursors de gasos tòxics, explosius i detonadors. El clorat-
bi permetia la hipotètica producció de gas asfixiant iperita,(29) raó per la qual 
l’estat major de l’Exèrcit de l’Aire franquista va estimar que «también debe 
considerarse como objetivos de primer orden la destrucción de los depósitos 
de combustible líquidos y las factorías como las de Flix en las que se presume 
han de fabricarse gases».(30) I el 5 de febrer notificava que: «En la orilla izqui-
erda del Ebro y aproximadamente frente a la fábrica de la “Electroquímica” 
hay tres edificios (Letra B. del croquis) en los cuales se fabrican y almace-
nan explosivos, principalmente cloratita trilita y deka [sic]; este último de 
reciente descubrimiento y extraordinario poder explosivo al choque.»(31) El 
croquis els el facilità el mateix director tècnic de la Fàbrica, Raul Tauler, i va 
ser emprat per preparar un bombardeig absolutament selectiu i estratègic. 

La identificació del nombre, la tipologia i l’aeròdrom de sortida dels 
avions que van bombardejar Flix la nit del 23 de febrer de 1937 encara és 
objecte de debat.(32) Els bombarders italians i alemanys estaven capacitats per 
operar sense limitacions a la península Ibèrica. Un atac en vol horitzontal a 
gran altura requeria formacions de tres avions en falca o ala (vegeu l’apartat 
següent), i, per tenir certesa teòrica de batre un objectiu, es necessitaven 
cinc patrulles de tres bombarders, capaços de transportar cadascun dels apa-
rells uns 1.000 quilograms de bombes.(33) Tot plegat ens indueix a pensar que 
seria una esquadra d’uns nou Junkers Ju-52 de la legió Còndor amb base a 
Saragossa els que van executar el bombardeig a Flix la nit del 23 de febrer de 
1937. Els navegants van aprofitar la nit de lluna plena per identificar el gran 
meandre de l’Ebre i localitzar les instal·lacions per bombardejar. 

L’atac començà a les 22 hores i es va perllongar fins a la 1:20 h de l’en-
demà. S’estima que foren llançades de 115 a 120 bombes de 150 quilograms. 
Les instal·lacions de la fàbrica resultaren destrossades o molt malmeses, vuit 
persones van perdre la vida i van haver-hi molts ferits que foren ingressats a 
l’hospital de Reus.

La Comissaria de Defensa de Tarragona va elaborar l’endemà, 24 de fe-
brer, el següent informe oficial del bombardeig:

A les deu hores de la nit aparegué un primer avió deixant caure una bomba 
sobre l’edifici de la fàbrica «ELECTRO-QUÍMICA DE FLIX», precisament sobre 
la nau de fabricació de «Clorat-Bi». Transcorregueren uns vint minuts sense que 
fos llençada cap altra bomba. Sembla que els aparells exploraven el terreny i 
objectius o bé que esperaven que es presentés l’Aviació lleial. A continuació de 
l’explosió primera el personal de la fàbrica apagà l’enllumenat de la mateixa i 

29  Sánchez Cervelló i De Madariaga (1997, p. 78-79).
30  Gesalí i Íñiguez (2012, p. 235-258).
31  AGMAV, C. 329, docs. 12-15.
32  Arnabat i Íñiguez (2013, p. 72).
33  Kindelán (1940, p. 9-11).
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es retirà de la fàbrica. Al tornar a encendre els llums sembla que per sis o set 
aparells, començà un intens bombardeig, primer damunt de l’Hospital de Sang 
ahont caigueren seguides quatre bombes enrunant l’edifici. Seguint la trajectò-
ria del riu Ebre l’Aviació anava des de FLIX a ASCÓ i TORRE DE L’ESPANYOL 
aturant-se cada vegada damunt la fàbrica ahont deixava caure noves bombes. 
Aquestes enrunaren tres edificis de dita fàbrica, dos d’elles magatzems, l’altre la 
fàbrica del producte «Tri». Les bombes alcançaren també la línia del ferro-carril 
M.Z.A. i la carretera d’Alcolea del Pinar. Aquesta última quedà interceptada i la 
via del carril trencada en diversos llocs, però pogueren circular els trens per una 
via auxiliar que quedà sencera. A la fàbrica hi hagué quatre morts. La població 
civil alarmada sortí al camp per a refugiar-se. Les cases de la població de Flix 
foren també bombardejades. El bombardejant durà fins a la una i vint hores 
de la matinada. El nombre de bombes llençades passa de cent vint-i-cinc. Són 
de gros calibre. Sembla que siguin les de cent cinquanta quilos. Un clot fet per 
una d’elles amida quatre metres de profunditat. L’aviació facciosa bombardejà 
masies existents a la part oposada de la fàbrica. Sembla que creia eren els depar-
taments de la fabricació dels explosius «Cloratita». Les persones que anaven a 
refugiar-se al camp foren metrallades pels avions que volaven a escassa alçaria.

Mentres durà el bombardeig i al cim d’una de les muntanyes que domina 
la contrada, es veien unes senyals lluminoses vermelles i blaves que es suposa 
eren fetes per orientar els aviadors. Es determinà la sortida de diferents grups 
de gent armada al objecte de què poguessin localitzar els reflexes de referència 
i detindre als autors, i donà resultat negatiu.

En aquesta Comissaria destacà després de conèixer la noticia a les deu i 
mitja al Comissari Polític Francesc Oliva, a Flix per prendre les mesures que 
cregués necessàries. ES DEMANÀ AL CAMP D’AVIACIÓ MILITAR DE REUS 
QUE SURTISSIN APARELLS PER A LA DEFENSA DE FLIX. CONTESTAREN 
QUE ELS HI ERA IMPOSSIBLE. ES DEMANÀ AJUT EN IGUAL SENTIT A LA 
CONSELLERIA DE DEFENSA DE LA GENERALITAT I A LLEIDA OBTINGU-
ÉS EL MATEIX NEGATIU RESULTAT. L’Aviació facciosa lliure de contrincant 
feu durar tres hores la seva incursió per damunt de Móra d’Ebre, Ascó, Gande-
sa, Tortosa, Ràpita dels Alfatges, Amposta, La Torre de l’Espanyol, en totes els 
quals llançaren algunes bombes, afortunadament sense danys. Des de Reus sor-
tiren tres ambulàncies i un tren Hospital per evacuar els ferits de Flix. El servei 
de bombers de Reus també es traslladà a Flix on s’havien declarat varis incendis.

Cal remarcar que a tots els pobles on passà l’Aviació facciosa els ciutadans 
una vegada refets del pànic que va produir, es manifestaren en protesta contra 
la manca de defensa en què es troben.

S’adjunta relació de ferits hospitalitzats a Reus. El nombre de morts s’eleva 
fins a nou, els noms dels quals no s’ha pogut precisar.

Avui la població civil de Flix, especialment dones i infants han abandonat 
el poble per refugiar-se al camp.(34)

Entenem que, si l’esquadra de bombardeig procedia de Saragossa, el 
trajecte per retornar a la base de partida no seria l’indicat seguint el curs de 

34  AHNC, lligall 335/10.
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l’Ebre fins al delta. Ara per ara, proposem com a hipòtesi de treball que es 
van planejar i executar dues operacions simultànies la nit del 23 de febrer. 
La principal tindria per objectiu destruir la fàbrica Electroquímica de Flix i 
seria realitzada per diverses esquadrilles de Junkers Ju-52 alemanys amb base 
a la Península volant a baixa altura en grans cercles sobre la zona Flix-Ascó-la 
Torre de l’Espanyol. La secundària, sobre el Baix Ebre, seria executada des 
de Mallorca per un sol trimotor italià amb escolta de caces que bombardejà 
Tortosa, segons la premsa tortosina cap a les 23:30 hores,(35) i pensem que 
seguint l’Ebre s’endinsaren fins a Móra d’Ebre i Gandesa, per a, de tornada, 
sobrevolar Amposta, Tortosa i Sant Carles de la Ràpita, poblacions sobre les 
quals llançà algunes bombes sense provocar danys ni víctimes. Dues operaci-
ons aèries simultànies per dispersar la possible reacció dels caces republicans 
que podrien intervenir des dels aeròdroms de Reus i Lleida.

Un fet que va generar forta indignació fou la inoperància dels caces re-
publicans. Passats els bombardeigs, un cap administratiu que formava part 
del Consell d’Empresa va cursar dos telegrames, un al ministre de la Guerra i 
l’altre a la Conselleria de Defensa de la Generalitat, amb el mateix text: «Fá-
brica y Hospital de Sangre bombardeados durante tres horas consecutivas. 
Stop. Protestamos enérgicamente no haber recibido socorro pedido. Bases 
Aéreas Reus y Lérida»(36). Unes crítiques poc justificades, perquè, de nit, la 
superioritat del caça resta neutralitzada per la manca de visibilitat. Tots els 
mètodes emprats per vèncer aquesta dificultat de veure l’enemic, ajudant-se 
de diferents sistemes d’organitzacions a terra (projectors, senyals lumíni-
ques, artilleria antiaèria), tècnicament havien donat un rendiment escàs, de 
manera que el bombardeig no tenia un enemic seriós en la caça nocturna. 
Ara bé, el bombardeig nocturn era menys eficaç que de dia.(37)

La repercussió del bombardeig aeri amb què començava la guerra total 
a Catalunya fou notable. Ara es feia evident que, en general, s’havia actuat 
amb excessiva passivitat per organitzar i posar en funcionament un veritable 
sistema de defensa a les ciutats i els pobles de Catalunya. En aquesta línia 
argumental, sota l’encapçalament de «Metralla facciosa sobre Catalunya», 
un periodista tarragoní opinava que els primers atacs sobre territori català 
havien de servir per: 

[...] despertar la passivitat del poble català enfront de la guerra; ara els bombar-
deigs freqüents dels nostres ports i de les nostres comarques pels vaixells estran-
gers i per l’aviació mercenària de Franco han acabat de fer caure la vena que 
tapava dissortadament els ulls del poble català. Primer, Port-bou; després, les 
platges de Barcelona i Tarragona; més tard les poblacions de Lleida, Barcelona, 
i ara, el criminal bombardeig de l’Hospital de Sang de Flix i de la població de 

35  Arnabat i Íñiguez (2013, p. 69).
36  Pérez Suñé i Rams Folch (2019, p. 45).
37  Salas Larrazabal (1041, p. 298-300).
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Tortosa són el balanç tràgic d’uns tanteigs facciosos sobre Catalunya, objectiu 
màxim del feix internacional.(38)

VI. La Conselleria de Defensa intentà millorar l’eficàcia dels vigies 
antiaeris

Passades quaranta-vuit hores del mortal bombardeig que va patir Flix, 
i després d’analitzar les respostes a l’esmentada enquesta del passat 21 de 
desembre de 1936, el cap dels Serveis Administratius de la Conselleria de De-
fensa va poder constatar que no tots els municipis que conformaven el cordó 
defensiu de vigilància antiaèria havien organitzat correctament el servei amb 
sis vigies en torns de sis hores. Per esmenar aquesta deficiència, en ofici de 
26 de febrer de 1937, el cap dels Serveis Administratius reiterava a tots els 
alcaldes que el protocol exigia que els vigies havien de ser sis per post de vigi-
lància, i adjuntava les instruccions, clares i senzilles, que devien de seguir els 
vigies per comunicar correctament les seves observacions. Les instruccions 
estaven redactades en castellà i pel seu interès passem a transcriure-les:

Todo vigía tiene por misión la de vigilar e inspeccionar el horizonte, du-
rante el tiempo que dure su servicio de guardia, con objeto de descubrir el 
paso de cualquier avión o aviones.

Una vez observada la presencia de un avión o grupo de los mismos, lo 
comunicará urgentísimamente al puesto central por medio del teléfono (o 
de la Radio si la hubiera) indicando, a ser posible, marcas, señales, color, 
número, etc., que pudieran servir para identificarlos.

La comunicación se establecerá rigurosamente con los datos y orden de 
los mismos que a continuación se detallan:

TEXTO DEL MENSAJE:

 1.º - Contraseña - Defensa Antiaérea
 2.º - Nombre del pueblo o ciudad
 3.º - Número de aviones observados y sus características
 4.º - Hora en que han sido vistos u oídos
 5.º - Dirección del vuelo
EJEMPLO DE MENSAJE: «Defensa Antiaérea - Reus - Vistos tres aviones 

franjas negras - Cuatro quince - Dirección SE».
Los rumbos se darán en la dirección que sale el avión, nunca en la que en-

tra. O sea que si el avión entra por el SO, este si no cambia de rumbo, sale por 
el NE, por lo tanto, se dirá: «Rumbo NE».

En el caso de que el avión cambie de rumbo, se dirá, «Avión aparecido por 
el rumbo ‘X’, ha virado rumbo ‘Y’».

38  Llibertat, 25 de febrer de 1937.
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Siendo el objeto de los vigías el prevenir a los centros y ciudades que po-
drían ser atacadas, para que organicen rápidamente su defensa pasiva y activa, 
es necesario que todo vigía preste una atención intensa en el desempeño de su 
cometido, y que procure, en cuanto divise un avión y oiga el ruido de motores 
en el aire, avisar a los centros telefónicos que se le habrán indicado.

La velocidad de los aparatos modernos es tan grande que el retraso de 
unos pocos minutos podría ser motivo de catástrofes irreparables, por lo cual, 
todo vigía debe procurar celosamente transmitir con la urgencia máxima toda 
observación de aviones.

Que todo vigía reflexione sobre la importancia de la misión que le es enco-
mendada y cumpla con su deber.(39)

Com ha assenyalat David Tormo, les instruccions emfatitzaven la impor-
tància de la vigilància antiaèria per tal que els seus responsables hi posessin 
la màxima atenció, atès que el servei «devia ser força avorrit per als vigies».(40)

Una vegada i una altra, des de la Conselleria de Defensa s’insistia en 
com havia d’estar organitzat el Servei de Vigilància Antiaèria. En un ofici 
de 4 de març de 1937 adreçat als ajuntaments que conformaven el cordó de 
vigilància antiaèria de Catalunya, J. Ramon Herrero, cap de la Secció d’Ad-
ministració, manifestava que el «Conseller de Defensa, ha acordat que en 
aqueixa localitat s’estableixi, si ja no hi fos, un servei de vigies antiaeris, com-
post de sis homes amb el fi de què es facin tres torns de vuit hores diàries 
per a cada parella», i seguidament notificava que «els havers corresponent a 
aquest personal podran ésser reclamats amb càrrec als crèdits d’aquesta Con-
selleria de Defensa, mitjançant relacions duplicades i ajustades al formulari 
que s’adjunta, que faran efectives cada mes en la Pagaduria [sic] Central de 
Milícies».(41)

Però, quan encara s’estaven millorant les deficiències del rudimentari 
sistema de localització visual o acústic de la majoria dels posts del Servei 
de Vigilància Antiaèria, així com de les mancances en la coordinació de les 
comunicacions, el 30 d’abril de 1937, el Ministeri de Marina i Aire creà la 
direcció de la Defensa Especial Contra Aeronaus (DECA) subordinada a la 
Sotssecretaria de l’Aire per, entre altres funcions i responsabilitats, coordinar 
la xarxa d’escoltes (posts d’observació i sistemes de localització com fonolo-
calitzadors, projectors i radioescoltes), la defensa activa (principalment les 
bateries i emplaçaments antiaeris de canons i metralladores) i la defensa pas-
siva local en tot el territori lleial a la República. És més, entre el 3 i 7 de maig 
de 1937 es van produir a Barcelona els fets de Maig, i del nou Govern de la 
Generalitat quedaren excloses les conselleries de Seguretat Interior i de De-
fensa. Coincidint en el temps, el procés reorganitzador de les Forces Aèries 
de la República Espanyola (FARE) va donar un pas important amb un decret 

39  AGMVA, C.312.
40  Tormo Benavent (2021, p. 27).
41  AGMVA, C.312.
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aprovat pel darrer Consell de Ministres presidit per Largo Caballero,(42) pel 
qual es constitueixen oficialment com un Arma Independent, i la força bàsi-
ca es dividia en dues branques: l’Arma d’Aviació i la Sotssecretaria d’Aviació. 
De l’Arma d’Aviació en depenien les unitats militars, l’estat major i els equips 
de terra (aeròdroms, vigies, mecànics, serveis d’instrucció, etc.). De l’estat 
major de les Forces Aèries en depenia l’Esquadrilla d’Enllaç d’Estat Major, 
responsable de les comunicacions i el transport. Als Serveis d’Instrucció cor-
responia l’ensinistrament del personal de vol i de terra en les escoles de Vol 
d’Alta Velocitat, de Bombardeig, de Polimotors, de Mecànics, d’Armers i de 
Radiotelegrafistes.

El 18 de maig es formava el primer govern de Negrín amb una notable 
reducció del nombre de ministres. En el nou Ministeri de Defensa Nacional 
es refonien els serveis assignats als departaments de Guerra, Marina i Aire.(43) 
El Ministeri s’estructurà en quatre sotssecretaries (Terra, Marina, Aviació i 
Armament) i creava l’Estat Major Central, com a òrgan auxiliar del coman-
dament únic, en què estaven representats els estats majors de l’Exèrcit, l’Ar-
mada i les Forces Aèries. Es nomenà al coronel Vicente Rojo Lluch cap de 
l’Estat Major Central.(44) 

Aquell mateix mes de maig es van articular els fronts de combat en sis 
teatres d’operacions, a cadascun dels quals s’assignà un exèrcit, i les vuit re-
gions aèries, que es dividien en un nombre variable de sectors, de tres a nou; 
cadascun d’ells disposava d’uns quants aeròdroms, entre cinc i deu, als quals 
s’assignava un número d’identificació basat en la seva situació respecte a les 
quadrícules de la cartografia militar. La III Regió Aèria, amb seu a Barcelo-
na, comprenia les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i la 
part republicana de Saragossa i Osca (mentre que la de Terol depenia de 
la IV Regió Aèria amb seu a València), i s’organitzà en cinc sectors amb els 
següents aeròdroms:

Sector Aeròdroms

Primer
Celrà, Figueres Nord, Vidreres, Vilajuïga, Esponellà, Puig-
cerdà, Llagostera, Verges, Figueres Sud, Tortellà i Olot.

Segon
Sabadell, Vic, Castellar, Cardedeu, la Garriga, Manresa, Vila-
torta, Tona, Montmeló, Manlleu, Santpedor i Bergús.

Tercer
Monjos, Sant Pere, Igualada, Bellpuig, Tàrrega, Cervera, 
Lleida, Vilafranca, Sanahuja i Agramunt.

42  Gaceta de la República, núm. 136, 16 de maig de 1937.
43  Gaceta de la República, núm. 138, 18 de maig de 1937.
44  Gaceta de la República, núm. 141, 21 de maig de 1937.
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Sector Aeròdroms

Quart
Reus, Valls, el Vendrell, Salou, Pla de Cabra (Pla de Santa 
Maria) i Vilallonga.

Cinquè Base aeronaval de Barcelona, el Prat, Canudas, Air France.

Font: «Notas para la Crónica de la Cruzada Española», Revista de Aeronáutica, 8, 1941, p. 551.

Amb la desaparició de la Conselleria de Defensa, el general Pozas era 
el comandant en cap de la IV Regió Orgànica i de l’Exèrcit de l’Est, l’únic 
organisme militar en l’àmbit de Catalunya, i tot el personal del Servei de 
Vigilància Antiaèria passaria a dependre de la Defensa Especial Contra Aero-
naus (DECA), amb efectes administratius des del mes de maig de 1937,(45) si 
fins llavors havia col·laborat lleialment a la guerra i fos considerat capacitat i 
degudament seleccionat.(46)

L’Estat Major de l’Aire havia editat unes «Instrucciones para los vigías»,(47) 
quelcom més precises que les donades el 26 de febrer de 1937 pel cap dels 
Serveis Administratius de la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Ca-
talunya, per comunicar els vigies correctament les seves observacions. El do-
cument de l’Estat Major de l’Aire estipulava que:

Todo paso de aviones, enemigos, se comunicará por teléfono inmediata-
mente a la Estación Radio.

Tan pronto como se divisen, aunque no estén identificados, se dará aviso 
de «prEsEnciA dE AvionEs».

A medida que vayan identificándose se comunicará:
1.º Número de aviones que se observan.
2.º Tipo (tantos de caza y tantos de bombardeo).
3.º Altura de vuelo aproximada sobre el observatorio.
4.º Dirección por donde aparecieron y hacia donde se dirigen (por ejem-

plo, aparecen por el NO y van hacia el SE), referidas estas direcciones a los pun-
tos cardinales Norte, Sur, Este y Oeste, para lo cual es suficiente colocar la fecha 
indicadora del disco en dirección paralela al rumbo seguido por los aviones y 
leer primero las letras correspondientes a la parte posterior de ella y luego las 
correspondientes a su pico. Por ejemplo: O –––> E, se dirá: «Aviones dirección 
Oeste-Este».

5.º Dirección por donde aparecen y hacia donde van, referido a pueblos, 
montes, carreteras, ríos, estaciones, aeródromos, etc., del terreno. Por ejemplo: 
Aparecen por encima de Toledo y van hacia Aranjuez, etc.

6.º Formación en que vuelan, tanto los bombarderos como los cazas. Por 
ejemplo: Los bombarderos, en cuña de patrullas, y los cazas en ala a la derecha.

45  Gaceta de la República, núm. 123, 3 de maig de 1937.
46  CDMH, PS, Barcelona, Generalitat, 336, 17.
47  AGMAV, C.2218,2,3/1.
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7.º Hora exacta en que están pasando los aviones por un punto bien deter-
minado, como puede ser una estación de ferrocarril, un puente sobre un río, 
un cruce de carreteras, etc.

8.º Se recuerda que nuestros aviones se distinguen fácilmente en que llevan 
unas franjas rojas debajo de los planos, otra en el cuerpo del avión y la bandera 
de la República pintada en el timón.

9.º Los aviones del enemigo llevan unos círculos negros pintados en el 
cuerpo; unas rayas negras, y algunos, también círculos pintados en las alas. El 
timón va pintado de blanco, con unas rayas negras en aspa:

10.º Igualmente se recuerdan las características más notables de los distin-
tos tipos de aviones empleados por el enemigo.

JUNKERS (JU 52/3 m.). Trimotor, ala baja. Tres motores en estrella o en 
línea. No oculta las ruedas. El cuerpo es muy grueso y da la sensación de ser pe-
sado por su poca velocidad, comparado con los modernos bimotores, solamente 
lleva un timón de dirección. Debajo del cuerpo y detrás de las ruedas lleva un 
soporte (como un cubo) para un ametrallador.

JUNKERS (JU 86). Bimotor, ala baja, dos motores. Ocultas las ruedas de-
bajo de los motores. Lleva dos timones de dirección más pequeños que los del 
trimotor, uno en cada extremo del plano horizontal de cola. Se parece a nuestro 
kAtiuskA, diferenciándose sobre todo por llevar dos timones de dirección.

DORNIER BIMOTOR. Ala baja, rápido. Oculta las ruedas. Muy parecido 
al hEinkEl bimotor.

SAVOIA S-81. Trimotor, ala baja, motores en estrella. No oculta las ruedas. 
Es parecido al JunkErs.

HEINKEL HE 111. Bimotor, ala baja; muy rápido y fino de líneas. Oculta 
las ruedas.

HEINKEL HE 70. Monomotor, ala baja. Ruedas ocultas. Motor en V.
FIAT (CR. 32). Caza, un motor en V; dos planos. El inferior, un poco más 

pequeño. No oculta las ruedas. La parte del motor es muy gruesa. Entre el plano 
superior y el inferior lleva dobles montantes en forma de N. Ruedas con eje.
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MESSERSCHMITT. Caza, monoplano. Parecido a nuestro mosca. Ala baja. 
Ruedas ocultas.

HEINKEL (He. 51). Caza, un motor en V; dos planos casi iguales. Dos mon-
tantes a cada lado. Tren fijo de patas muy largas y sin eje. Las patas forman un 
ángulo con las ruedas muy característico.

AVIONES NUESTROS

CHATO. Caza, un motor en estrella grande. Dos planos; el inferior un poco 
menor. Ruedas sin eje y de patas finas y verticales. Entre los planos, un solo 
montante.

MOSCA. Caza, monoplano; ala baja. Motor grande en estrella. Oculta las 
ruedas.

KATIUSKA. Bimotor, ala baja. Ocultas las ruedas.
NATACHA. Un motor en línea, terminando en pico hacia adelante. Dos 

planos; el inferior algo más pequeño. Tren fijo. El radiador entre las ruedas.

Es preciso poner un gran interés en avisar la presencia de aviación enemiga 
inmediatamente que se observe, pues depende de unos minutos el que nuestra 
caza puede despegar y oponerse al bombardeo o que sea sorprendida sin haber 
tenido tiempo de elevarse del aeródromo.

El conjunt d’«Instrucciones para los vigías» de l’Estat Major de l’Aire 
també serien d’aplicació a Catalunya en quedar la xarxa catalana de vigilàn-
cia antiaèria sota la direcció de la DECA.

VII. La xarxa catalana de vigilància antiaèria sota direcció de la DECA

En un primer moment, sembla que la incorporació de la xarxa catalana 
de vigies antiaeris a la xarxa governamental de vigies antiaeris no va compor-
tar una millor qualificació tècnica dels observadors, ni una major dotació de 
mitjans, ni una major densitat de la xarxa per formar una veritable teranyina. 
Per la informació recopilada, sembla que els principals canvis no van anar 
més enllà d’una redistribució geogràfica dels posts d’observació i d’una ges-
tió administrativa més burocratitzada i centralitzada.

D’acord amb les instruccions rebudes de la Sección de Vigías y Escuchas 
de la DECA, el 3 de juny de 1937, el cap del Grup Local de la DECA (Barce-
lona), s’adreçà als alcaldes dels municipis amb Servei de Vigilància Antiaèria 
per comunicar-los que els vigies que desitgessin continuar en actiu havien 
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de sol·licitar l’ingrés com a vigia de la DECA, fent constar l’acatament a la 
disciplina militar. Els candidats havien d’acreditar: edat compresa entre 30 
i 40 anys, saber llegir i escriure correctament i conèixer les quatre regles 
fonamentals de l’aritmètica, certificat mèdic de bon estat dels sentits de la 
vista i l’oïda, certificat de l’alcaldia de bona conducta i aval polític o sindical 
acreditatiu de la fidelitat al règim anterior al 17 de juliol de 1936. El plec de 
la documentació s’havia de remetre amb la màxima urgència a la Prefectura 
del Grup Local de la DECA, (al carrer de Mallorca, 235, de Barcelona) on 
s’aplegarien totes i es remetrien a la Sotssecretaria de l’Aire.(48) 

A primers de juliol de 1937, Carles Parellada, cap de la Red de Escucha 
de la DECA comunicà a les alcaldies de la Fatarella, Gandesa, la Pobla de 
Massaluca, Prat de Comte, Vilalba dels Arcs i Riba-roja d’Ebre que s’havien 
eliminat de la xarxa operativa els posts de vigies d’aquelles localitats. No obs-
tant, se’ls informava que els vigies d’aquells municipis, així com també els 
de Batea i Horta de Sant Joan, que haguessin sol·licitat la incorporació a la 
DECA i complissin les condicions requerides tindrien la possibilitat d’incor-
porar-se a un dels posts d’escolta que a partir de juliol estarien operatius a la 
província de Tarragona.(49)

Taula comparativa dels posts de vigies operatius a la província de Tarragona 
abans i després de juliol de 1937

Demarcació Comarca
Posts vigies fins al 

juny de 1937
Posts des del juliol 

de 1937

Camp de 
Tarragona

Alt Camp Vila-rodona

Camp de 
Tarragona

Baix Camp

Alforja, Borges del 
Camp, Cambrils, 

Prades, Riudoms i 
Vinyols

Cambrils, Mont-roig 
i la Punta del riu 

Llastres

Camp de 
Tarragona

Conca de 
Barberà

Vilanova de Prades

Camp de 
Tarragona

Priorat
Cornudella de 

Montsant i Poboleda

Camp de 
Tarragona

Tarragonès
Salou, 

Torredembarra i 
Tamarit

48  AGMVA, C. 312.
49  Tormo Benavent (2021, p. 30).
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Demarcació Comarca
Posts vigies fins al 

juny de 1937
Posts des del juliol 

de 1937

Terres de 
l’Ebre

Baix Ebre
Aldover, Paüls, 

Roquetes i Xerta

L’Aldea, Aldover, 
l’Ametlla, la Cava i la 
Punta (del Racó de 

Sant Joan?)

Terres de 
l’Ebre

Montsià

Alcanar, la Galera 
del Pla, Planes del 

Montsià (abans Santa 
Bàrbara), la Sènia, i 

Ulldecona

La Ràpita dels Alfacs 
(abans Sant Carles 

de la Ràpita)

Terres de 
l’Ebre

Ribera d’Ebre Riba-roja d’Ebre

Terres de 
l’Ebre

Terra Alta

Batea, la Fatarella, 
Gandesa, Horta de 
Sant Joan, la Pobla 

de Massaluca, Prat de 
Comte i Vilalba dels 

Arcs

Batea i Horta de 
Sant Joan

 

Recordem que a les abans esmentades «Instrucciones para los vigías» de 
l’Estat Major de l’Aire s’insistia que: 

Es preciso poner un gran interés en avisar la presencia de aviación enemiga 
inmediatamente que se observe, pues depende de unos minutos el que nuestra 
caza puede despegar y oponerse al bombardeo o que sea sorprendida sin haber 
tenido tiempo de elevarse del aeródromo.

Perquè, tot i estar els aeròdroms estratègicament situats, quan els vigies 
i les estacions d’escolta, emplaçats en els límits del territori català, assenyala-
ven la presència d’avions enemics, abans que els caces no s’enlairaven i pre-
nien l’altura de nivell dels aparells atacants, que generalment era de 6.000 
metres, la majoria de vegades els caces no podien establir contacte visual. Per 
a qui no era aviador a l’època, li costava d’acceptar que des de terra es podia 
seguir molt millor la trajectòria d’un avió que des de l’aire, i en conseqüèn-
cia, era des de terra des d’on millor es podia orientar els caces de defensa, 
indicant-los la situació, la ruta que seguien els aparells enemics i la seva com-
posició, una tasca importantíssima assignada als vigies antiaeris integrats en 
el Servei d’Informació Antiaeronàutica.

Volem insistir en la idea que l’aviació de caça era considerada l’eix ver-
tebrador de l’antiaeronàutica i l’arma per excel·lència per batre objectius 
aeris. L’Estat Major del districte aeri havia de preveure allò que la caça podia 
o havia de fer tan aviat es donés, per mitjà del Servei d’Informació Antiaero-
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nàutica, l’alarma aèria en el districte. Així, la caça actuaria en el front com 
a unitat de xoc, i a la rereguarda com a arma antiaeronàutica, romanent en 
els seus aeròdroms atenta a la senyal d’alarma per entrar en acció, la qual 
vindria donada pel Comandament Aeri. La caça havia d’estar enllaçada al 
Servei d’Informació Antiaeronàutica, perquè el cap de les esquadrilles de 
caça conegués en tot moment el nombre d’atacants, la classe d’aquests i el 
lloc i l’hora on es troben. El cap de Caça, en funció de les ordres previstes i 
de la informació del moment, actuaria de la forma que consideres més con-
venient i havia de notificar al cap de la Defensa Antiaèria la seva decisió per 
evitar perilloses confusions.(50)

Si la localització d’aparells enemics en vol era de vital importància, igual-
ment ho era la ràpida transmissió d’aquella informació de la manera més 
exacta possible i complementada amb les dades d’hora de pas, nombre i 
classe d’avions, la seva formació, procedència i direcció, etcètera. Com que 
podria donar-se el cas que aquests informes fossin erronis o mal interpretats, 
o que l’enemic canviés de rumb, convindria que la informació fos contrasta-
da amb la d’altres posts i, millor encara, amb la d’altres procedències. Això 
comporta la necessitat que els posts de vigies estiguessin enllaçats mitjan-
çant una xarxa de transmissions amb els centres d’informació i amb els posts 
contigus.(51)

La xarxa de transmissions necessària havia de permetre enllaçar tot ele-
ment de l’Antiaeronàutica d’acord amb el Reglamento para el enlace y el ser-
vicio de transmisiones, de 1925. En relació amb el detall respecte a la forma 
d’efectuar els enllaços i les transmissions i al personal que havia de realitzar 
aquesta funció, el mateix reglament ho especificava, així com tot allò que 
es relaciona amb els comunicats, les notícies, els informes i les memòries, 
les qualitats que han de reunir (claredat, precisió, exactitud i oportunitat) 
respecte a la redacció, les abreviatures, el xifrat, etcètera. Tots els missatges 
procedents de centres antiaeronàutics, especialment provinents dels posts 
i centres de vigilància, havien de tenir prioritat de transmissió en totes les 
línies.(52)

En relació amb el xifrat de la informació, és d’interès un document sen-
se data, però que es pot datar entre la segona meitat de maig de 1937 i febrer 
de 1938, emès pel Gabinet de Xifrat de l’Estat Major de l’Aire del Ministeri 
de Defensa Nacional per donar instruccions respecte a la manera de xifrar 
la informació proporcionada pel Servei d’Informació Antiaeronàutica. El 
document en qüestió fa referència a la «Clave para informar la actividad de 
la aviación enemiga» en diferents supòsits. Atenent a la rellevància del seu 
contingut, tant pel que fa a la novetat de la informació aportada com per fer 

50  Vierna Belando (1941, p. 301-304).
51  Balbás (1930b, p. 18-22; 1930a, p. 3-6).
52  De Orleáns y Borbón (s. a., p. 526-531).
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referència a les localitats i les posicions de les comarques de la Terra Alta i la 
Ribera d’Ebre, creiem d’interès la seva transcripció:

A. PARTES DE PRESENCIA DE AVIONES ENEMIGOS O DE AVIONES 
DESCONOCIDOS POR LOS VIGÍAS

Estos partes consistirán en un M.S.G. compuesto de DOS GRUPOS DE SIG-
NOS de composición mixta (letras y números).

HORA. La hora del parte es la misma de la observación, con la diferencia 
de uno o dos minutos de retraso, que equivalen al tiempo invertido en cifrar el 
mensaje, radiarlo y descifrarlo.

COMPOSICIÓN Y SIGNIFICADO DE LOS GRUPOS:
El primero expresará, por este orden:
−  la ALTURA, en metros, a que vuelan los aviones;
−  la VERTICAL de los aparatos en el momento de la observación.
Este grupo estará compuesto de cinco signos: los dos primeros (siempre 

números) extraídos del cuadro de alturas, indicaran la ALTURA a que se apre-
cie vuelen los aviones); los tres últimos (una letra y dos números) extraídos del 
cuadro de verticales (localidades y posiciones) señalaran la VERTICAL.

El segundo expresará, por este orden:
− el TIPO
− la CANTIDAD de ellos y
− su DIRECCIÓN.
Este grupo estará compuesto de seis signos: el primero (una letra) extraído 

del cuadro de tipo de aviones, señalará el a que pertenezcan los observados; los 
dos siguientes (siempre números) la cantidad de aviones; y los tres restantes 
(una letra y dos números) extraídos del cuadro de verticales, expresará la DI-
RECCIÓN que llevan los aviones.

Cuadro de alturas

Hasta metros 1.ª 2.ª 3.ª Hasta metros 1.ª 2.ª 3.ª

200 20 26 32 1.600 38 44 50

400 21 27 33 2.000 39 45 51

600 22 28 34 2.500 40 46 52

800 23 29 35 3.000 41 47 53

1.000 24 30 36 3.500 42 48 54

1.300 25 31 37  4.000 y más 43 49 55

Las equivalencias de la columna 1.ª se emplearán durante los días 1 al 10; 
los de la columna 2.ª durante los días 11 al 20; y los de la 3.ª durante los días 21 
al último del mes, inclusive.
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Cuadro de tipo de aviones

Tipo de aviones 1.ª 2.ª 3.ª Tipo de aviones 1.ª 2.ª 3.ª

Aviones  
desconocidos

A B Y
Avión enemigo de 

Bombardeo
Z Y B

Aviones enemi-
gos de Caza

Y Z A
Avión enemigo  

Reconocimiento
B A Z

Las equivalencias de la columna 1.ª se emplearán durante los días 1 al 10; 
los de la columna 2.ª durante los días 11 al 20; y los de la 3.ª durante los días 21 
al último del mes, inclusive.

cuAdro dE cAntidAd dE AvionEs

El número de aviones siempre se expresará claramente. Cuando sean me-
nos de diez, al número de ellos se antepondrá un cero. Así tres se expresarán 
03; doce = 12, etc.

B. PARTES DE INFORMACIÓN ESPECIAL SOBRE ACTUACIÓN DE LA 
AVIACIÓN ENEMIGA

Consistirán en un M.S.G. compuesto de un grupo de CINCO CIFRAS, que 
empezará siempre con el número siete (7). Las TRES PRIMERAS CIFRAS del 
grupo (extraídas del cuadro siguiente) expresarán cuál es la actividad que de-
sarrolla o ha desarrollado la aviación enemiga y las DOS CIFRAS ULTIMAS 
(constituidas de acuerdo con el cuadro de cantidad de aviones) la CANTIDAD 
de los aviones que actúan.

1.ª 2.ª 3.ª Significado del mensaje

700 710 749
Aviones han bombardeado nuestras proximida-
des

720 711 748 Aviones bombardean nuestras proximidades

730 712 747 Aviones han bombardeado nuestras líneas

750 713 746 Aviones bombardeas nuestras líneas

760 714 745 Aviones ametrallan nuestras proximidades

770 715 744
Aviones han ametrallado nuestras proximida-
des

780 716 743 Aviones ametrallan nuestras líneas

790 717 742 Aviones han ametrallado nuestras líneas

Las equivalencias de la columna 1.ª se emplearán durante los días 1 al 10; 
los de la columna 2.ª durante los días 11 al 20; y los de la 3.ª durante los días 21 
al último del mes, inclusive.
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C. PARTES DE INFORMACIÓN ESPECIAL SOBRE ACTUACIÓN DE 
LA AVIACIÓN ENEMIGA, SOLICITADOS POR INICIATIVA DEL ESTADO 
MAYOR

Se formarán con las equivalencias del cuadro que sigue, a las que se agre-
gará, cuando el caso lo requiera, el grupo de tres signos (una letra y dos nú-
meros) que se extraiga del cuadro de verticales (localidades y posiciones) para 
determinar el punto donde actúa o ha actuado la aviación enemiga. Estos partes 
empezarán siempre con el número ocho (8).

1.ª 2.ª 3.ª Significado del mensaje

808 899 845
Los aviones dados parte anterior han cambiado rumbo 
hacia

809 898 846 Incorpórese a...
810 897 847 Diga donde han bombardeado
811 896 848 Han bombardeado...
812 895 849 Diga si han bombardeado nuestras líneas
813 894 850 SÍ, han bombardeado nuestras líneas
814 893 851 NO, no han bombardeado nuestras líneas
815 892 852 Diga si han ametrallado nuestras líneas
891 816 853 SÍ, han ametrallado nuestras líneas
890 817 854 NO, no han ametrallado nuestras líneas
889 818 855 Diga donde han ametrallado
888 819 856 Han ametrallado...
887 857 820 Se oyen ruidos motores aviones sin verse estos
886 858 821 ...aviones de bombardeo dan vueltas sobre...
885 859 822 ...aviones enemigos bombardean sobre...
884 860 823 ...aviones enemigos han bombardeado sobre...
883 861 824 ...aviones enemigos de caza están dando vueltas sobre
882 862 825 ...aviones enemigos de caza están ametrallando sobre
881 863 826 ...aviones enemigos de caza han ametrallado sobre

880 864 827
...aviones enemigos de caza están dando vueltas por 
nuestras proximidades

879 865 828
Los aviones de caza enemigos se retiran hacia su terri-
torio

878 866 829
Los aviones de bombardeo enemigos se retiran hacia 
su territorio

IMPORTANTE: Cuando al tratar de localizar la actuación de la aviación 
enemiga en cualquiera de los casos del cuadro anterior, resultase que en el de 
cuadro de verticales (localidades y posiciones) no figurase la que se trate de 
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cifrar, se hará constar en el parte con texto claro en el mismo lugar que le co-
rrespondería si fuese cifrado.

Cuadro de localidades y posiciones para verticales y direcciones(53)

1.ª 2.ª 3.ª
Localidades y 

posiciones
1.ª 2.ª 3.ª

Localidades y 
posiciones

F N S I R U
37 68 10 Ascó 72 03 45 Bot
L S V 73 04 46 Batea
10 41 83 Corbera M T W
11 42 84 Camposines 41 72 14 Flix
Q W D 43 74 16 Fatarella
14 45 83 Móra la Nova 49 80 22 Gandesa
15 46 84 Miravet
T C H

53 84 22
Pobla de  

Massaluca

54 85 23 Pinell

Per decret del Ministeri de Defensa Nacional de 6 de gener de 1938, tots 
els serveis de defensa antiaèria, inclosos els d’escolta i ràdio, que composa-
ven la DECA passaven a dependre de l’Exèrcit de Terra, i el personal adscrit 
passava a dependre de la Sotssecretaria de l’Exèrcit de Terra, a excepció dels 
que pertanyien a l’Arma d’Aviació.

VIII. Comentari final

Per concloure aquesta primera visió general de com va sorgir i s’organit-
zà el servei de vigilància antiaèria republicà a les comarques de la Terra Alta 
i la Ribera d’Ebre, la qual s’haurà d’aprofundir amb noves recerques arxivís-
tiques, coincidim amb d’altres investigadors(54) en afirmar que Espanya, a di-
ferència d’altres nacions europees, no estava preparada el 1936 per afrontar 
un repte com la Guerra Civil, i seria la internacionalització del conflicte el 
que la transformaria en una guerra moderna a la qual s’haurien d’adaptar 
els dos bàndols. La internacionalització del conflicte es va concretar amb 
l’arribada de les darreres innovacions tecnològiques, especialment les rela-

53  Quadre reduït a les comarques de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
54  Martínez López (2019, p. 227).
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cionades amb l’aviació, que obligarien a implementar la «defensa total» en 
resposta a la «guerra total» provocada pels bombardeigs estratègics, impro-
visant, com en tants d’altres aspectes militars, un sistema d’actuació contra 
aeronaus dotat del necessari servei de vigilància antiaèria, primer d’àmbit re-
gional, que es va caracteritzar per la inexistència d’un marc orgànic adequat 
i la insuficiència de personal i de material especialitzat. Unes mancances 
que no es van superar amb la centralització pel govern de la República de 
l’organització militar i amb la creació de la DECA, el 1937, com a organisme 
responsable de la defensa antiaèria en tot el territori republicà.
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La recuperació de l’emplaçament G-2
6 
Estaquets 

de la posició Caseres, sector Gandesa de la línia 
fortificada del Cinca

Sr. Pere Rams Folch i
Sr. Josep Maria Pérez Suñé

Patronat pro Batea

I. Introducció

En el present article pretenem posar sobre el paper la visita comentada 
al Fort de Millet, de la posició Caseres, en el sector Gandesa de la línia fortifi-
cada del Cinca, que es va realitzar el dia 23 d’octubre de 2021 en el marc del 
I Congrés Internacional «La Guerra Civil a les Terres de l’Ebre (1936-1939)», 
el qual és un dels espais visitables més espectaculars que gestiona el Consorci 
Memorial Batalla de l’Ebre (COMEBE).

El principal problema que se’ns presentava a l’hora d’escriure el cor-
responent article era el de com plasmar una realitat tan visual com és una 
visita a un lloc d’interès històric i arqueològic. Ara bé, des d’aquella visita 
col·lectiva i la data de lliurament del text per incloure en les actes, les restes 
llavors visibles del Fort de Millet han canviat notablement per estar en procés 
de recuperació total. 

Tot i tractar-se d’un emplaçament artiller espectacular, en el Fort de Mi-
llet només s’havia realitzat, ja feia més d’una dècada, un condicionament 
parcial del lloc per fer-lo mínimament visitable, el qual es va limitar a la ne-
teja general de la vegetació, l’adequació d’un camí d’accés i d’un petit apar-
cament per a vehicles, la neteja d’un petit tram de trinxera, de l’observatori 
d’artilleria i d’una de les galeries per a l’emplaçament de peces d’artilleria, 
la senyalització del lloc amb pals direccionals i la col·locació de diversos fa-
ristols informatius. Per tractar-se d’una intervenció limitada, la majoria dels 
elements estructurals restaven emmascarats entre l’espessa vegetació i soter-
rats sota un potent nivell de runes de formigó i terres. Malgrat les evidents 
deficiències de conservació i adequació museogràfica, molts dels assistents 
a l’esmentada visita es quedaren sorpresos davant l’entitat de les evidències 
conservades i ens van demanar per què un espai d’aquelles característiques 
no estava totalment i adequadament recuperat; un aspecte general de deixa-
desa que s’agreujava pels desperfectes que a principis de gener de 2021 va 
deixar la pitjor nevada en deu anys a Catalunya, de la qual la Terra Alta va ser 
una de les comarques més afectades.
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Afortunadament, la recuperació total del Fort de Millet s’està fent una 
realitat precisament arran d’aquella visita en què un dels nombrosos assis-
tents fou Francesc Sabaté, regidor de l’Ajuntament de Caseres, i en què 
vàrem aprofitar l‘avinentesa per proposar-li redactar un projecte per en-
degar una intervenció arqueològica en aquell espectacular emplaçament 
artiller. El projecte d’intervenció va ser lliurat a l’Ajuntament de Caseres a 
finals de 2021, i el mateix Francesc Sabaté el va presentar a una comissió del 
COMEBE, que el va valorar positivament i, prenent en consideració que el 
COMEBE disposava d’una partida econòmica per intervenir en els espais 
afectats pel temporal Filomena, es va prendre l‘acord d’actuar-hi de manera 
immediata. 

En poques setmanes, un projecte inicialment planejat a llarg termini es 
convertia en realitat, perquè a finals de desembre començaren els treballs de 
recuperació del Fort de Millet, els quals finalitzaren el primer trimestre de 
2022 per deixar al descobert i visitables tots els elements estructurals que con-
formen aquest complex fortificat per a l’emplaçament de peces d’artilleria. 

L’objectiu d’aquest article és descriure els treballs de camp per a la recu-
peració de l’emplaçament i determinar si va ser escenari de combats durant 
la retirada republicana del front d’Aragó.

II. Localització

 L’espai de memòria democràtica de l’emplaçament G-2
6
 Estaquets (co-

ordenades geogràfiques ETRS89: 0.289018; 41.052464) formava part de la 
posició Caseres, sector Gandesa de la línia fortificada del Cinca, i es localitza 
sobre un turonet de la Serra de Botja, anomenat Puntes de Millet (d’aquí 
que a Caseres l’emplaçament s’anomeni Fort de Millet), molt a prop de la 
carretera N-420 (entre els quilòmetres 787 i 788) i del gasoducte, que pas-
sa per la vessant nord de l’elevació, al nord-est del centre del nucli urbà 
de Caseres i a la vora del camí a alguns dels aerogeneradors del Parc Eòlic 
d’Almudèfer I, en una zona de vegetació mediterrània (pins i matoll baix) i 
envoltada de camps de conreu de vinyes i ametllers. 

Una primera qüestió per escatir és la de la toponímia del lloc. Els veïns 
de Caseres coneixen el lloc com a Fort de Millet, mentre que els veïns de 
Batea, propietaris d’algunes finques a prop del lloc, el coneixen com el Fort 
de Sorio. Fort de Milet o Millet és com se l’anomena a la fitxa de l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i en la documentació del Consor-
ci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE). No obstant, la 
denominació de l’emplaçament que s’utilitza en tota la documentació mili-
tar relativa a la línia fortificada del Cinca, tant en documents textuals com 
planimètrics, és la de G-2

6
 Estaquets, on la G fa referència al sector Gandesa, 

el número 2 a la «posició Caseres» i el subíndex 6 a l’ordre corresponent a 
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l’emplaçament dins de la posició. En els mapes de l’època, el mas situat més 
a prop del lloc és el Mas d’Estaquet, d’aquí la denominació de l’emplaça-
ment. Atenent a aquesta diversitat, i prenent consciència de la problemàtica 
que podria arribar a provocar aquesta polionomàsia, proposem utilitzar la 
denominació que apareix en la documentació militar de l’època per deno-
minar Estaquets el grup de punts a l’entorn de l’emplaçament G-2

6
, és a dir, 

els punts G-2
3
, G-2

4
, G-2

5
 i el mateix G-2

6
, i continuar denominant Fort de 

Millet l’emplaçament G-2
6
.

Figura 2. Plànol de detall de la situació. Font: ICC.

Figura 1. Plànol de localització de l’emplaçament G-2
6
 Estaquets. Font: ICC.
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Figura 3. Detall de l’emplaçament G-2
6
 Estaquets en el plànol  

general de la Línia: Font: AGMAV, M-10.T.97.I.

III. Aproximació històrica a l’emplaçament G-2
6 
Estaquets

A) Organització de la línia fortificada del Cinca

Els militars professionals adscrits al Departament de Defensa de la Ge-
neralitat de Catalunya van haver de planificar un extens perímetre defensiu 
del territori català que, per la urgència de temps i la limitació de recursos de 
tota mena, havia de ser una fortificació de campanya. Ara bé, a diferència 
de les campanyes del Nord d’Àfrica, on la majoria havien prestat servei, la 
potència, l’abast i la mobilitat de les armes en ús l’any 1936 recomanaven 
que, en lloc de resistir l’impacte dels projectils, s’havia de procurar evitar-los 
mitjançant la disseminació i l’esglaonament de les defenses, circumstància 
que s’assolí establint posicions successives amb elements de flanqueig que 
suplien la concentració de forces; és a dir, conformant un front defensiu de 
posicions esglaonades longitudinalment, i algunes d’elles també en profun-
ditat, des dels Ports de Tortosa-Beseit fins al Pirineu d’Osca: la coneguda com 
línia fortificada del Cinca. Sota aquestes premisses es plantejava una guerra 
de trinxeres en què la infanteria estaria recolzada per peces d’artilleria.

Encara que habitualment utilitzem el mot línia per anomenar el conjunt 
de posicions fortificades sobre l’eix dels rius Algars-Ebre-Cinca, en sentit es-
tricte aquesta no es pot considerar una fortificació lineal sense solució de 
continuïtat. En realitat, es va concebre com un esquelet defensiu amb la fina-
litat de compensar els punts febles dels obstacles naturals (és a dir, dels rius) 
i barrar les vies de penetració que pogueren afavorir la presa de posicions 
estratègiques per part de l’adversari, tot obligant-lo a desviar-se cap a llocs de 
més fàcil defensa. 
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Seguint la terminologia de la fortificació, aquell esquelet defensiu cons-
tituïa una sèrie de línies principals de resistència disposades en un front ex-
tens. Conceptualment, una línia de resistència no consisteix en una única 
trinxera o línia de casamates, sinó en un sistema, més o menys complex, 
d’elements tàctics de protecció organitzats i coordinats, que cal suposar que 
seguiria les normes dels enginyers militars de l’època i conformaria la zona 
de resistència on es concentraria la potència de foc d’una posició defensiva 
d’organització terciària, com hem comentat anteriorment. Entenem que, ar-
ribat el cas d’entrar en acció, s’havien d’organitzar a correcuita les zones de 
seguretat i de reacció. 

Tot i que la cobertura de la línia de resistència no era uniforme i hi ha-
via zones amb més o menys densitat de defenses, aprofitant l’avantatge de 
les dificultats que podia suposar traspassar els rius o l’orografia del terreny, 
operativament la línia del Cinca es va ordenar en sectors, posicions defensi-
ves (en terminologia militar també anomenats centres de resistència) i punts de 
recolzament o nuclis de resistència. 

El sector era l’agrupació d’un nombre variable de posicions sota un ma-
teix comandament amb seu a la localitat que donava nom al referit sector. 
N’hi havia quatre, disposats de sud a nord: Gandesa, Fraga, Montsó i Bolta-
nya. La posició, entesa com a centre de resistència, era un concepte sorgit a 
la guerra de trinxeres del front occidental durant la Primera Guerra Mundial 
que estava relacionat amb la teoria de la defensa en profunditat. Al llarg de 
la línia del Cinca, de posicions n’hem comptabilitzat fins a trenta-set, les 
quals tenien encomanat el control i la defensa d’un tram del territori i les 
principals vies de penetració per davant de la respectiva posició. En general, 
una posició o centre de resistència agrupava un conjunt, més o menys ampli, 
d’elements tàctics de protecció (trinxeres, nius per a metralladores, abrics, 
en determinats casos també artilleria), que es denominen punts de recolza-
ment o nuclis de resistència si eren de menys entitat. Cada punt de recolza-
ment o nucli de resistència tenia encomanat el control i la defensa d’una 
àrea determinada i, més en concret, de vies de pas, com un tram de carre-
tera o de camí, una barrancada, un gual o un pont sobre un riu; si estaven 
ben dissenyats, tenien capacitat de donar-se suport mútuament creuant focs 
i oferir una defensa circular que anava més enllà de la defensa frontal d’una 
línia general de trinxeres. Desconeixem les forces d’infanteria adscrites a ca-
dascun d’ells, però, per la documentació, de determinades posicions sabem 
la capacitat de les trinxeres, el nombre de casamates per a metralladores, 
els emplaçaments d’artilleria i les peces assignades (algunes amb casamata i 
d’altres a cel obert), el nombre de posts d’observació i vigilància, els abrics 
per al personal i el material, etc.

Tot i que la línia del Cinca estava organitzada en sectors, centres de re-
sistència, punts de recolzament i nuclis de resistència, en la pràctica s’ha de 
considerar una fortificació lleugera, sense profunditat, que no es podia com-
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Figura 4. Plànol general dels sectors i les posicions de la línia del Cinca.

5 
 

	
	

Figura	4.	Plànol	general	dels	sectors	i	les	posicions	de	la	línia	del	Cinca.	
	
El	 sector	 era	 l’agrupació	 d’un	 nombre	 variable	 de	 posicions	 sota	 un	 mateix	
comandament	 amb	 seu	 a	 la	 localitat	 que	 donava	 nom	 al	 referit	 sector.	 N’hi	 havia	
quatre,	disposats	de	sud	a	nord:	Gandesa,	Fraga,	Montsó	i	Boltanya.	La	posició,	entesa	
com	a	centre	de	resistència,	era	un	concepte	sorgit	a	 la	guerra	de	trinxeres	del	 front	
occidental	durant	la	Primera	Guerra	Mundial	que	estava	relacionat	amb	la	teoria	de	la	
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parar en res amb la poderosa línia Maginot francesa, a la qual alguns havien 
volgut equiparar-la. Una excepció era la posició Fraga. Aquesta manca de 
profunditat podia obeir a possibles errors de planejament, que ara no entra-
rem a discutir per no ser l’objecte d’aquest estudi documental, però també 
al fet que mai va estar acabada: només es va construir l’esquelet de la línia 
principal de resistència, en la qual s’observa un esglaonament i una dissemi-
nació que acaben per generar una xarxa sobreposada al territori en què els 
nusos són els punts de recolzament (o nuclis de resistència) que conformen 
les diverses posicions defensives.

B) El sector Gandesa

El primer dels quatre sectors era el més meridional i l’únic desplegat 
només en territori de Catalunya, concretament sobre bona part de la comar-
ca de la Terra Alta, entre els Ports de Tortosa-Beseit (Horta de Sant Joan), a 
l’est, i la confluència dels rius Matarranya i Ebre (la Pobla de Massaluca), a 
l’oest, seguint una disposició paral·lela al curs del riu Algars, afluent per la 
dreta del Matarranya i límit fronterer entre Catalunya i Aragó.

El centre neuràlgic de sector Gandesa era la capital comarcal homòni-
ma. Pel seu nucli urbà hi passen nombroses carreteres: la d’Alcolea del Pinar 
a Tarragona (actual N-420); la que ve de Casp i Maella, i, després de passar 
per Batea, enllaça amb la N-420 a la partida del coll del Moro (actual C-221); 
la que va a Bot i Horta de Sant Joan (actual TV-3531); la que va a Vilalba dels 
Arcs i a la Pobla de Massaluca (actual TV-7231), i la que va a Tortosa (actual 
C-43). 

Tot el terreny és força trencat, presenta molts puigs, turons i turonets tot 
coberts d’una espessa vegetació, en què predominen els pins silvestres i les 
carrasques, acompanyats d’arbusts i matolls baixos com ara esbarzers, roma-
ní i farigola, circumstància que afavoria l’emmascarament de les posicions. 
Els barrancs alternen amb els turonets sense que hi hagi cap orientació defi-
nida, conformant un terreny que es pot considerar com a difícil i abrupte per 
transitar-hi. Atenent a aquests condicionaments orogràfics, les posicions del 
sector Gandesa presenten unes característiques estructurals molt diferents 
de les dels altres sectors que més al nord acaben de conformar la línia del 
Cinca. Comptava, doncs, amb una poderosa sèrie de fortificacions d’infan-
teria i assentaments artillers de 75, 105 i 155 mm establerts des del sud de la 
serra de Cavalls fins al sud de la confluència del riu Matarranya amb l’Ebre, 
a prop de Faió.
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Figura 5. Posicions del sector Gandesa al plànol general de la línia segons el SIFNE,  
del 16 de desembre de 1937. Font: AGMAV, M-1716.

En general, cada posició estava formada per diversos punts de recolza-
ment però de dimensions reduïdes, més aviat nuclis de resistència amb pocs 
trams de trinxeres i de longitud no gaire gran. Metralladores i peces d’arti-
lleria estaven sovint emplaçades en cavitats revestides de formigó construï-
des en els turonets o monticles considerats més convenients. La construcció 
de les defenses fortificades, dels abrics i de les pistes de comunicació no 
va comportar cap mena de dificultat per les característiques geomorfològi-
ques del terreny. És més, per comunicar totes les posicions del sector es va 
construir una pista militar de 30 km de longitud, pràcticament paral·lela al 
riu Algars i sempre a mitja vessant, que, salvant els barrancs que trobava en 
el seu traçat, travessava les carreteres de Casp-Gandesa, Alcanyís-Gandesa i 
Vall-de-roures-Gandesa. 

C) La posició Caseres (G-2)

Caseres és un municipi situat a la riba del riu Algars, límit entre les pro-
víncies de Tarragona i Terol, a l’oest de la comarca i a divuit quilòmetres de 
Gandesa. Amb la finalitat de poder barrar el pas d’una penetració des d’Al-
canyís per Calaceit es van construir defenses a l’est del nucli urbà. 

La «posición Caseras» estava formada per diversos punts de recolzament 
emplaçats sobre l’eix de la carretera d’Alcolea del Pinar (actual N-420). Els 
més meridionals eren els anomenats G-2

1
 i G-2

2
 Almudéfar, a la partida dels 

Mudèfers, a l’esquerra de la carretera i sobre uns monticles amb perfecte 
control visual sobre els meandres del riu Algars i els barrancs de la Vall de 
Gandesa i de la Vall de Bot, i s’hi van construir dos punts de recolzament. 
En el més occidental (identificat com a G-2

1
) hi havia dos nius senzills per a 
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metralladora; a l’oriental (identificat com a G-2
2
) n’hi havia dos més, i, en un 

altre monticle proper, un tercer, tots ells del tipus senzill. 
El complex Estaquets era el punt de resistència més important de la po-

sició Caseres i estava format pels nuclis G-2
6
, G-2

3
, G-2

4
 i G-2

5
. L’emplaçament 

d’artilleria G-2
6
 estava situat a prop de la carretera d’Alcanyís a Gandesa, so-

bre un turó que s’alça uns setanta metres sobre el terreny circumdant. Tenia 
casamates blindades amb formigó per a quatre peces d’artilleria de 75 mil-
límetres, un observatori blindat amb formigó amb trinxera de comunicació 
amb un camí cobert i dos refugis. L’emplaçament artiller estava protegit pels 
nuclis de resistència G-2

3
, G-2

4
 i G-2

5
. 

− G-2
3
:
 
estava situat a un turó a la partida de les Coves; hi havia dos 

nius dobles per a metralladores (el mur frontal de cadascun era 
de maçoneria revestida de ciment, mentre que els laterals i el sos-
tre aprofitaven el terreny natural de la cavitat retallada per a l’em-
plaçament), túnels de comunicació, un observatori, dos abrics en 
galeria amb doble entrada per al personal i 4.500 metres de trin-
xera; les metralladores dominaven el pont de la carretera sobre 
l’Algars i s’hi accedia per una pista de poc més d’un quilòmetre, 
que comunicava aquest punt amb el G-2

6
 Estaquets. 

− G-2
4
: estava a l’oest del G-2

6
, sobre un altre monticle a prop 

de la carretera; hi havia un niu doble per a metralladores i un 
observatori.

− I G-2
5
: estava una mica més avançat, en un altre petit monticle; hi 

havia un niu senzill per a metralladora i un post de vigilància. 
− G-2

7
 Milets: entre el barranc de la Cova i la Vall de Maciano, al 

sud de la carretera, en un turó que domina l’Algars i la carretera, 
hi havia en construcció dos casamates per a metralladores (una 
doble i l’altra senzilla), una trinxera per a 75 homes i un abric de 
doble entrada situat a la base d’un monticle proper. 

− G-2
8
 Avançades Estaquets: entre els barrancs de les Rotes i de la 

Cova, en un turó que domina l’Algars i la carretera, hi havia en 
construcció dos nius senzills per a metralladores.

− G-2
9
 Vall de Torras: entre els barrancs dels Bassots i del Coll, a 

la partida de la Vall de les Torres, al nord de la carretera i en els 
turons més elevats, hi havia esglaonats tres nius senzills per a me-
tralladora, els quals dominaven la carretera i les barrancades que 
pugen des del riu Algars. 

− G-2
10

 Toll (o Punta del Violí): en tres turons situats a la partida 
del barranc del Pollo, entre els termes municipals de Caseres i 
Batea, hi havia un niu triple per a metralladores flanquejat per 
dos nius senzills, una trinxera per a 100 homes i 9.600 metres de 
pista militar. 
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− G-2
11

 Mudefes: al nord-est de Caseres i a la dreta de la carretera 
d’Alcanyís a Gandesa, a la partida de Mudèfers, hi havia en cons-
trucció tres emplaçaments d’artilleria que podien batre el pont 
sobre l’Algars. El més oriental, una bateria de 155 mil·límetres, 
disposava d’un abric sense acabar. El central, una bateria de 75 
mil·límetres i un observatori. El septentrional, una bateria de 105 
mil·límetres amb els entramats de cobertes construïts i a punt 
d’acabar el camuflatge, comptava amb un abric de dues boques, 
també encara en construcció, i, en posició avançada, dos nius sen-
zills per a metralladora. S’hi accedia per una pista de 2.500 me-
tres, una pista de comunicació entre les posicions de Caseres i la 
d’Horta i una pista de comunicació entre les posicions de Caseres 
i la de Maella (G-3), aquesta darrera en el terme municipal de 
Batea.

Figura 6. Detall de la posició Caseres al plànol general de la línia.  
Font: AGMAV, M-10.T.97.I.
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D) L’emplaçament G-2
6
 durant la retirada republicana del front d’Aragó

L’ús que es donà a les fortificacions del sector Gandesa va ser molt re-
duït i limitat als darrers dies del mes de març i l’1 d’abril de 1938, durant la 
retirada republicana del front d’Aragó. Com que aquest tema el tractem més 
àmpliament en la nostra comunicació «El cicle d’operacions del Guadalop a 
Gandesa durant la batalla d’Aragó (del 26 de març al 2 d’abril de 1938)», no 
ens hi estendrem gaire i ens centrarem únicament en els combats centrats en 
aquesta zona que es produïren el dia 31 de març i l’1 d’abril. 

A la cruïlla de les carreteres Gandesa-Batea i Gandesa-Alcanyís, Modesto 
notificà a les 20 hores del dia 31 de març al tinent coronel Copic, cap de la 
15 Brigada, que s’havia constituït l’Agrupació Sagnier amb els quatre bata-
llons de la 14 Brigada, el 59 Batalló i tres companyies del 60 Batalló de la 15 
Brigada (prop del km 294 de la carretera Gandesa-Alcanyís, on hi havia el 
complex Estaquets), més un grup d’artilleria i el Batalló del Metralladores 
del V Cos d’Exèrcit, i el Batalló Vaillant-Couterier. 

El divendres 1 d’abril, l’esforç principal per ocupar Gandesa correspo-
nia al CTV progressant des de Calaceit i Cretes, mentre que a García-Valiño 
corresponia l’esforç complementari per fixar els republicans al terreny amb 
un atac frontal de la 55 Divisió, que progressaria des de Favara i Maella fins 
Batea, i, simultàniament, la Primera Divisió de Navarra executaria una ma-
niobra d’ala per desbordar el dispositiu republicà pel nord marxant des de 
Nonasp per la Serra de la Fatarella per convergir sobre Gandesa.

A les 00:20 hores, el post de comandament de l’Agrupació Sagnier era a 
la cruïlla de les carreteres Gandesa-Alcanyís-Batea (km 302) i s’hi trobaven 
el general Walter, el major Sagnier i Luigi Gallo, inspector general de les Bri-
gades Internacionals. L’ordre era resistir a qualsevol cost. El desplegament 
de les forces era el següent: els efectius que quedaven de dos batallons de la 
14 Brigada, en total uns 150 brigadistes a la carretera d’Alcanyís, a 2,5 quilo-
metres de la cruïlla; un centenar de brigadistes del 57, 59 i 60 Batalló de la 
15 Brigada a la carretera de Batea-Maella, uns 2 quilòmetres més avant de la 
cruïlla, i una quinzena de brigadistes de l’11 Brigada a la cruïlla. En el sector 
Mudèfers, Sagnier ordenà ocupar les cotes 473, 466, 440, 460, 480, 509, 484, 
506, 476, 525 i 528 a la carretera Caseres-Gandesa. Un oficial i un comissari 
que van anar a reconèixer les cotes 473 i 466 van caure presoners de la Divi-
sió Fiamme Nere-XXIII Marzo.

Només clarejar aquell dia, Paradinas informà a Tagüeña que les Briga-
des Internacionals s’havien enfonsat completament i no havien organitzat 
cap línia de resistència. Tagüeña va rebre l’ordre de marxar a la cruïlla de 
Prat de Comte, a la carretera Gandesa-Tortosa, on Modesto i Líster havien 
muntat un post de comandament. Amb la 9 Brigada, Líster cobriria el costat 
esquerre de la carretera, i Tagüeña el dret amb el batalló de la 31 Brigada i 
altres dos batallons que van aparèixer llavors. En el post de comandament 
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de Modesto, André Marty y Gallo (Luigi Longo) informaren que la 35 i 45 
Divisió Internacional havien perdut la seva capacitat combativa i es retiraven 
a la dreta de l’Ebre. Per cobrir l’accés a Tortosa no es podia comptar amb res 
més que amb les restes de la 3 i 11 Divisió.(1)

A les 11 hores, l’artilleria deixà els seus emplaçaments atenent una ordre 
verbal, que no es va poder determinar qui l’havia donat, i la major part del 60 
Batalló va retrocedir: «llenos de pánico y cobardes se retiraban excusándose 
que han recibido de la Brigada orden de retroceder».(2) Copic mobilitzà l’es-
tat major per obligar-los a tornar a les seves posicions i contraatacar. L’ordre 
es va complir. Copic era taxatiu, les posicions s’havien de mantenir passés 
el que passés. Sagnier va destacar l’admirable comportament del Batalló de 
Metralladores. 

En el seu avançament, la Divisió Fiamme Nere-XXIII Marzo topà amb 
una resistència cada cop més important entre la partida dels Mudèfers, molt 
possiblement entre el km 293 i 295, on hi havia el complex Estaquets format 
per l’emplaçament d’artilleria G-2

6
 i els nuclis de resistència G-2

3
, G-2

4
 i G-2

5
. 

A l’emplaçament d’artilleria G-2
6
, l’actual intervenció arqueològica ha per-

mès documentar fragments de metrallada de projectil d’artilleria, diverses 
bales de fusell senceres i nombroses granades sense esclatar, material que 
indueix a pensar que la posició va ser bombardejada, però sembla que no va 
haver-hi combats d’infanteria, entre d’altres raons perquè no hi havia trinxe-
res de línia de front. Els combats sagnants tindrien lloc en els propers nuclis 
de resistència G-2

3
, G-2

4
 i G-2

5
. I la veritable resistència es va produir prop de 

la cruïlla de les carreteres Alcanyís-Gandesa i Gandesa-Batea, i es veié obliga-
da a aturar-se per protegir el flanc esquerre on l’enemic, no pressionat pel 
lent avanç de la 55 Divisió, demostrà ser cada cop més actiu. A les 13 hores, 
el 13 Batalló de la 12 Brigada contraatacà a les cotes properes al km 302 i 
va donar suport a una part del Batalló de Metralladores. El 4 Batalló de l’11 
Brigada es va reforçar amb dues companyies i una secció de metralladores 
del 2 Batalló, les forces que constituïen la reserva. Columnes de la Divisió Fi-
amme Nere-XXIII Marzo reprengueren l’avançament amb més de quaranta 
camions ajudats per un batalló de tancs; avançaren per la carretera, així com 
també ho feien columnes per la dreta i esquerra. 

A les 14:30 hores, per telèfon s’ordenà evacuar el post de comandament 
de l’Agrupació Sagnier, cosa que s’executà sota la protecció d’un fusell me-
tralladora. A les 16 hores, tropa i comandaments del 59 i 60 Batalló van rebre 
l’ordre d’organitzar la resistència en el km 300, on es van mantenir fins al 
vespre, quan, ja envoltats pel nord i pel sud, el general Walter ordenà a les 21 
hores la retirada a Gandesa per organitzar una línia de defensa.

1  Tagüeña Lacorte (1974, p. 108).
2  RGASPI F.545, Op. 03, C. 475, p. 44-61.
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Figura 7. Emplaçament per a artilleria a Faió, també de la línia del Cinca, amb 
l’emmascarament original. Font: Biblioteca Digital Hispànica, GC-CAJA/115/8/2.

E) Justificació i motivació de l’actuació

El limitat condicionament, dut a terme l’any 2009, només permetia ex-
plotar una mínima part del potencial didàctic i sobretot divulgatiu del que 
representa l’espai G-2

6
 Estaquets (Fort de Millet) per a l’articulació del ter-

ritori segons el turisme cultural. El projecte de posada en valor patrimonial 
d’aquest emplaçament artiller representa la recuperació integral i la muse-
ïtzació d’un espai de la línia fortificada del Cinca que és pioner a Catalunya. 
Fins al novembre de 2021, les actuacions en nuclis fortificats del sector Gan-
desa de l’anomenada línia del Cinca eren poques. De fet, el COMEBE, a més 
del Fort de Millet, només havia netejat l’emplaçament G-5

1
 Valljordans (Fort 

d’en Blario per al COMEBE), al terme municipal de Batea, i les Trinxeres del 
Duch, corresponents al nucli de resistència G-5

8
 Duch, al terme municipal de 

la Pobla de Massaluca. Una petita intervenció arqueològica a una casamata 
per a dos metralladores del nucli de resistència G-4

1
 Collet, a la posició Co-

llet, al terme municipal de Batea, es va dur a terme al marge del COMEBE.
Si bé el sector català de la línia fortificada del Cinca ha estat fins ara poc 

atesa per les diverses institucions catalanes, més interès per la seva recupe-
ració han evidenciat municipis i institucions d’Osca, que en els darrers anys 
han realitzat esforços per donar a conèixer les diverses posicions defensives 

11 
 

tornar	a	les	seves	posicions	i	contraatacar.	L’ordre	es	va	complir.	Copic	era	taxatiu,	les	
posicions	s’havien	de	mantenir	passés	el	que	passés.	Sagnier	va	destacar	 l’admirable	
comportament	del	Batalló	de	Metralladores.		

En	 el	 seu	 avançament,	 la	 Divisió	 Fiamme	 Nere-XXIII	 Marzo	 topà	 amb	 una	
resistència	cada	cop	més	important	entre	la	partida	dels	Mudèfers,	molt	possiblement	
entre	 el	 km	 293	 i	 295,	 on	 hi	 havia	 el	 complex	 Estaquets	 format	 per	 l’emplaçament	
d’artilleria	G-26	i	els	nuclis	de	resistència	G-23,	G-24	i	G-25.	A	l’emplaçament	d’artilleria	
G-26,	 l’actual	 intervenció	 arqueològica	 ha	 permès	 documentar	 fragments	 de	
metrallada	 de	 projectil	 d’artilleria,	 diverses	 bales	 de	 fusell	 senceres	 i	 nombroses	
granades	 sense	 esclatar,	 material	 que	 indueix	 a	 pensar	 que	 la	 posició	 va	 ser	
bombardejada,	 però	 sembla	 que	 no	 va	 haver-hi	 combats	 d’infanteria,	 entre	 d’altres	
raons	perquè	no	hi	havia	trinxeres	de	línia	de	front.	Els	combats	sagnants	tindrien	lloc	
en	 els	 propers	 nuclis	 de	 resistència	 G-23,	 G-24	 i	 G-25.	 I	 la	 veritable	 resistència	 es	 va	
produir	prop	de	la	cruïlla	de	les	carreteres	Alcanyís-Gandesa	i	Gandesa-Batea,	i	es	veié	
obligada	a	aturar-se	per	protegir	el	flanc	esquerre	on	l’enemic,	no	pressionat	pel	lent	
avanç	de	la	55	Divisió,	demostrà	ser	cada	cop	més	actiu.	A	les	13	hores,	el	13	Batalló	de	
la	12	Brigada	contraatacà	a	les	cotes	properes	al	km	302	i	va	donar	suport	a	una	part	
del	 Batalló	 de	 Metralladores.	 El	 4	 Batalló	 de	 l’11	 Brigada	 es	 va	 reforçar	 amb	 dues	
companyies	 i	una	 secció	de	metralladores	del	2	Batalló,	 les	 forces	que	constituïen	 la	
reserva.	Columnes	de	la	Divisió	Fiamme	Nere-XXIII	Marzo	reprengueren	l’avançament	
amb	 més	 de	 quaranta	 camions	 ajudats	 per	 un	 batalló	 de	 tancs;	 avançaren	 per	 la	
carretera,	així	com	també	ho	feien	columnes	per	la	dreta	i	esquerra.		

A	 les	 14:30	 hores,	 per	 telèfon	 s’ordenà	 evacuar	 el	 post	 de	 comandament	 de	
l’Agrupació	Sagnier,	cosa	que	s’executà	sota	la	protecció	d’un	fusell	metralladora.	A	les	
16	 hores,	 tropa	 i	 comandaments	 del	 59	 i	 60	 Batalló	 van	 rebre	 l’ordre	 d’organitzar	 la	
resistència	en	el	km	300,	on	es	van	mantenir	fins	al	vespre,	quan,	ja	envoltats	pel	nord	i	
pel	sud,	el	general	Walter	ordenà	a	 les	21	hores	 la	retirada	a	Gandesa	per	organitzar	
una	línia	de	defensa.	
	

	
	

Figura	 7.	 Emplaçament	 per	 a	 artilleria	 a	 Faió,	 també	 de	 la	 línia	 del	 Cinca,	 amb	
l’emmascarament	original.	Font:	Biblioteca	Digital	Hispànica,	GC-CAJA/115/8/2.	
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d’aquesta línia defensiva construïda per la Generalitat de Catalunya. Con-
cretament, fem referència a les intervencions arqueològiques en profunditat 
per posar en valor patrimonial les posicions de Montsó, Castejón del Puente, 
Selgua, Fonz i Estadilla.

Els objectius de la posada en valor patrimonial de l’emplaçament 
G-2

6
 Estaquets (Fort de Millet) són de tipus de seguretat, reivindicatiu i 

museogràfic:

– a) Seguretat: tal com estava el lloc actualment, presentava risc d’in-
cendi forestal i era un perill per als visitants, amb rames i arbres cai-
guts per les zones de circulació. Si bé les tasques de manteniment 
havien apartat algunes d’aquelles rames trencades per la neu, s’havi-
en deixat a prop i, a més de dificultar la visió dels diferents elements, 
constituïen per si mateixes un perill. Tota aquesta massa vegetal seca 
ha estat retirada completament de l’espai històric, garantint la segu-
retat dels visitants i la conservació de les estructures. 

– b) Reivindicatiu: es pretén recuperar la memòria democràtica 
d’aquells republicans enquadrats, durant la Guerra Civil, en els ba-
tallons d’Obres i Fortificacions, la majoria d’ells veïns de les pobla-
cions on es van construir els emplaçaments, i que van dedicar els 
seus esforços a preparar una línia de fortificacions per defensar-se de 
l’exèrcit rebel en el cas de ruptura del front d’Aragó. Són diverses les 
inscripcions en aquest espai (sigles dels sindicats, noms de treballa-
dors, etc.) que s’han de documentar, estudiar, protegir i mostrar als 
visitants perquè tinguin una visió més humana d’aquesta gran obra 
impulsada per la Generalitat de Catalunya.

– c) Museogràfic: es pretén fer accessibles i donar a conèixer tots els 
elements que formen el complex defensiu de l’emplaçament G-2

6
 Es-

taquets. L’espai està pensat per acollir des de grups escolars o adults 
amb visita guiada fins a visitants interessats a visitar-lo de manera pri-
vada per poder gaudir in situ de l’evidència material d’un emplaça-
ment de fortificació permanent concebuda per combatre l’exèrcit de 
Franco. En l’estat en què es trobava l’espai, l’experiència del visitant 
era incomplerta, per no ser completament intel·ligible i no permetre 
assimilar la magnitud de l’obra.

Amb les intervencions que s’havien realitzat a la comarca era difícil ex-
plicar la importància de la línia fortificada del Cinca a la Terra Alta. L’empla-
çament G-2

6 
Estaquets (Fort de Millet) podria esdevenir el pal de paller de la 

resta d’emplaçaments del sector Gandesa i, a partir de la seva total recupera-
ció, ser el model per a la recuperació d’altres nuclis de resistència, no només 
de la posició Caseres, sinó també de la resta de posicions, i, en un futur, fer 
una ruta turística monogràfica d’espais del sector Gandesa. 
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F) Descripció de les actuacions per a la recuperació de l’espai

L’actuació ha començat amb tasques de neteja forestal. S’han tallat els 
pins trencats pel temporal Filomena i s’han retirat totes les branques caigu-
des damunt dels elements estructurals o de circulació a l’interior de l’espai. 
Atenent al fet que s’havia d’habilitar l’accés d’una retroexcavadora a les di-
verses estructures, s’han tallat selectivament els pins o les branques que ho 
impedien. També s’ha efectuat una neteja de les branques baixes per millo-
rar la visibilitat de les estructures i de l’entorn.

Per la documentació consultada, era conegut que el Fort de Millet tenia 
casamates blindades amb formigó per a quatre peces d’artilleria de 75 mil-
límetres, un observatori blindat amb formigó amb trinxera de comunicació 
amb un camí cobert de 20 metres i dos refugis amb diverses entrades. Fi-
nalitzada la neteja forestal, la intervenció arqueològica per recuperar patri-
monialment l’emplaçament artiller Fort de Millet s’ha concretat en quatre 
actuacions: 1) la recuperació total de les casamates d’artilleria, l’observatori 
i la trinxera de comunicació; 2) la recuperació dels dos refugis soterrats; 3) 
l’adequació d’un nou accés, i 4) l’aixecament topogràfic de l’emplaçament.

Les quatre actuacions esmentades s’han planificat en dues fases: la pri-
mera, desenvolupada entre finals de desembre de 2021 i gener de 2022, i 
una segona per ser realitzada abans de finalitzar el primer trimestre de 2022.

1. Primera fase: la recuperació total de les casamates d’artilleria, l’observatori 
i la trinxera de comunicació

Figura 8. Croquis dels elements estructurals intervinguts a la primera fase.
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1.1. Casamates per a peces d’artilleria
Sabíem que s’havien construït casamates per a quatre peces d’artilleria 

de 75 mil·límetres. La intervenció arqueològica ha permès documentar una 
casamata doble (amb dues boques per a una peça d’artilleria cadascuna) i 
dues casamates individuals (cadascuna amb una boca per a una peça d’arti-
lleria), que hem identificat com a casamata A, B i C, respectivament. 

La casamata C està totalment destruïda, amb els grans blocs de formigó 
armat del sostre i de les parets volats i amuntegats sobre la pròpia estructura. 
En els primers anys de postguerra, la necessitat de ferro va impulsar la recu-
peració de les travesses de ferro amb què s’havien construït els blindatges de 
formigó armat, i la seva total destrucció ens feia pensar que s’havia destruït 
per recuperar aquest ferro. Durant la intervenció vàrem poder recuperar 
una gran quantitat de granades, moltes d’elles esclatades, però també onze 
sense esclatar. Aquesta troballa ens fa pensar que, durant els enfrontaments 
de finals de març de 1938, algun projectil d’artilleria o de morter degué im-
pactar a la casamata i feu esclatar alguna caixa amb les granades, per això es 
va destruir totalment.

Figura 9. Retirada dels grans blocs de l’enderroc de la boca 4.
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Figura 10. Boca 4 un cop netejada.

La casamata B és l’única a la qual s’accedia per una llarga galeria de 
mina de més de 20 metres de llarg per 2,5 metres d’amplada que creuava 
el monticle, el qual també es podria emprar com a refugi per al personal 
de servei. La boca (identificada amb el número 3) per a la peça d’artilleria 
és de planta quadrangular amb les parets revestides amb maons, volta d’arc 
rebaixat del mateix material i protecció de blindatge de formigó armat, la 
capa protectora anomenada llosa d’explosió. La barbeta o tros de parapet 
destinat al tir d’artilleria indirecte està destruït, així com el terraplè d’em-
mascarament per davant d’aquesta. Aquesta casamata és la que es va netejar 
de vegetació i runa acumulada en l’actuació realitzada l’any 2009.

La casamata A és una estructura de formigó armat mig soterrada per 
albergar una secció de canons de 75 mm; per tant, disposa de dues boques 
(identificades respectivament amb els números 1 i 2), les quals són de planta 
quadrangular d’uns 3 metres de costat amb les parets revestides amb maons, 
volta d’arc rebaixat del mateix material i protecció de blindatge de formigó 
armat. Ambdues conserven les parets revestides amb maons, volta d’arc re-
baixat del mateix material, protecció de blindatge de formigó armat i canal 
interior per evacuar l’aigua de la pluja que podria entrar per l’obertura de la 
boca. També conserven intactes la respectiva barbeta o tros de parapet desti-
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Figura 12. Boca 3 de la casamata B amb la barbeta destruïda.

Figura 11. Galeria d’accés a la boca 3.
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nat al tir d’artilleria indirecte, a més del terraplè frontal sota el qual descorre 
el canal per evacuar a l’exterior l’aigua de la pluja acumulada a la barbeta. 
Per darrere de les dues boques hi ha una potent protecció de formigó, pare-
dat i terraplè. A la boca número 1 s’hi accedia per un curt passadís cobert de 
3,20 metres de llarg per 1,73 metres d’amplada. Per accedir a la boca núme-
ro 2 es va obrir una trinxera descoberta de 2 metres d’amplada que rodeja la 
part posterior de la casamata i que connecta amb un passadís cobert de 2,60 
metres de llarg per 1,70 metres d’ample. Un passadís transversal cobert (de 
0,85 metres d’amplada, 2,35 metres d’alçada i 8 metres de llargada) comuni-
cava interiorment les boques 1 i 2.

Figura 13. La boca 2 de la casamata A abans de la present actuació.
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Figura 14. Treballs d’excavació de la boca 1 de la casamata A.

Figura 15. Boca A i part posterior, un cop ja excavada.
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Figura 16. Interior de la boca 2.

Figura 17. Part frontal de la boca 2.
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Figura 18. Passadís entre les boques 1 i 2 de la casamata A.

1.2. Observatori d’artilleria
L’observatori estava situat en alt entre les casamates A i B. La seva funció 

era dirigir el foc de les peces d’artilleria i comprovar els punts d’impacte dels 
projectils per poder corregir el tir tant en abast, en direcció com en altura. 

L’interior és un quadrat de 2,15 metres de costat amb les parets reves-
tides de maons i cobert d’arc rebaixat del mateix material, de 2,15 metres 
d’alçada. L’exterior és una estructura de formigó armat, en què s’obre una 
obertura rectangular frontal i dues petites obertures laterals situades a 1,70 
metres de la base. Un terraplè de terra cobria i emmascarava l’estructura. A 
l’interior de l’observatori s’accedia per una porta de 0,67 metres d’ampla-
da i 1,70 metres d’alçada, que comunicava amb la trinxera de comunicació 
coberta.
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Figura 19. Exterior de l’observatori d’artilleria on són visibles  
els contraforts en els angles de l’estructura. 

1.3. Trinxera de comunicació
La trinxera de comunicació, que permetia l’accés a l’observatori d’arti-

lleria, estava parcialment coberta en l’extrem més proper a l’estructura. Es va 
excavar en el terreny natural, majoritàriament rocós. Té una longitud d’uns 
20 metres, una amplada d’uns 80 cm i una profunditat mitjana d’1,60 me-
tres, que disminueix a mesura que ens apropem a l’entrada de la trinxera. Els 
cinc metres abans d’arribar a l’observatori tenien una coberta de formigó, 
però també es va destruir per extreure’n el ferro.

Figura 20. Trinxera de comunicació que dona accés a l’observatori d’artilleria.
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2. Segona fase: recuperació dels dos refugis soterrats. Adequació d’un nou ac-
cés. Aixecament topogràfic de l’emplaçament

La segona fase està prevista que es realitzi abans de finalitzar el primer 
trimestre de 2022.

2.1. Recuperació dels dos refugis soterrats
Els dos refugis soterrats són abrics per donar aixopluc al post de coman-

dament de la posició, als servidors de les peces d’artilleria i els materials. 
Estan excavats al terreny natural formant galeries de mina en la cara oposada 
del monticle, on s’emplacen les casamates i l’observatori. Com que el terreny 
és rocós, les galeries es van excavar deixant les parets laterals i el sostre sense 
revestir, però, en els trams on el terreny és de roca poc consistent, parets i 
sostre s’havien de revestir amb encofrats i cobertes de formigó. Tenen dues o 
més entrades, que sempre estaven protegides amb murs que havien d’evitar 
l’entrada directa de projectils o metralla o evitar els efectes de l’ona explosi-
va. A l’interior hi ha una sèrie de bancs, també d’obra, i petites obertures a 
mena d’armaris per deixar-hi objectes o munició.

Figura 21. Interior d’un dels dos refugis en què està previst condicionar l’entrada.

2.2. Adequació d’un nou accés
L’actuació de 2009 va aprofitar un camí existent que, després de passar 

per les diferents finques de conreus situades al sud del turó on es troba l’em-
plaçament, permet arribar fins al lloc. En una de les finques es va condicio-
nar un petit espai per a no més de tres vehicles, però tant el camí com l’accés 
des de la carretera N-420 era força deficient. 
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L’actual proposta consisteix a recuperar la via original per la part nord 
del turó, aprofitant el camí de servei als aerogeneradors del parc eòlic pro-
per, mitjançant un camí engravat molt més ample, amb accés directe a la 
carretera N-420 ara molt més segur. Aprofitant l’amplada del nou camí, es 
condicionarà una zona d’aparcament per a diversos vehicles, i des d’aquest 
aparcament es farà un nou camí per accedir a la part superior del turó, on es 
troben les casamates i l’observatori d’artilleria, i també als refugis. 

2.3. L’aixecament topogràfic de l’emplaçament
La darrera tasca per realitzar serà l’aixecament topogràfic de l’emplaça-

ment i la memòria de conjunt de tots els treballs, ja que en la primera actua-
ció que s’hi va fer el 2009 no es va redactar cap memòria de dita intervenció, 
com ho exigeix la normativa del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya quan s’actua en qualsevol jaciment arqueològic, com és aquest 
magnífic exponent de l’arqueologia del conflicte. 

Figura 22. Vista aèria de la part posterior de la casamata A.
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Figura 23. Vista aèria de la part frontal de la casamata A.
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La línia fortificada del Cinca

Sr. David Tormo Benavent
Universitat de Barcelona

Al llarg de gairebé dues dècades, amb les intermitències que imposen 
les obligacions laborals i els projectes particulars de cadascú, els membres 
de la Secció d’Història i Arqueologia del Patronat Pro-Batea –és a dir, Josep 
Maria Pérez Suñé, Pere Rams Folch, Miquel Sunyer Sunyer i jo mateix– vam 
estar investigant sobre l’origen i la funció del conjunt de fortificacions que es 
repartien al llarg del curs del riu Algars, als termes de Batea i Caseres. 

Partíem d’una premissa errònia, considerant que es tractava d’una línia 
defensiva circumscrita a aquell petit riu, i cercàvem referències sobre la «lí-
nia de l’Algars», des de l’òptica de qui està avesat al marc de la història local 
o territorial. La cerca va desmuntar la hipòtesi inicial i ens va mostrar l’abast 
d’un projecte de gran envergadura que havia impulsat en solitari la Genera-
litat republicana en temps de guerra. El resultat d’aquells anys de recerca va 
acabar condensat en una publicació que va veure la llum el 2018 a Onada 
Edicions sota el títol La línia del Cinca a la Guerra Civil. Les fortificacions de la 
Generalitat de Catalunya al front d’Aragó (1936-1938). El present article, doncs, 
sintetitza aquell treball per adaptar-lo al marc d’una conferència.

I. La gènesi del projecte

La derrota de la rebel·lió militar a Catalunya va provocar, entre d’altres 
coses, la mobilització de les forces antifeixistes sota la coordinació del Comi-
tè Central de Milícies Antifeixistes (CCMA), constituït el 20 de juliol. Tot i 
que l’endemà mateix de la seva constitució alguns petits grups van partir cap 
a l’Aragó, el gros de les columnes no va fer-ho fins el dia 24 de juliol, amb 
l’objectiu d’alliberar Saragossa i la resta de la regió del control dels rebels.

Malgrat l’entusiasme dels milicians, molts d’ells militants de partits i sin-
dicats del Front Popular, el cert és que la majoria no tenien cap mena de 
preparació militar. Tampoc comptaven amb comandaments capacitats per 
dirigir una guerra que no tenia res a veure amb les escaramusses urbanes o 
les accions de guerrilla a les quals estaven avesats alguns dels seus membres. 
Una inexperiència que va suposar el fracàs de les columnes en l’objectiu 
fixat i la creació d’un front estable, de trinxeres, que al llarg de prop de 500 
quilòmetres travessava l’Aragó de nord a sud, del Pirineu fins a la conca del 
riu Alfambra.
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Segons Joan Garcia Oliver, destacat membre de la CNT i secretari ge-
neral de la Conselleria de Defensa, aquell extens front el defensaven en-
tre 30.000 i 40.000 milicians. Un força que considerava insuficient, tant pel 
nombre d’efectius com per la seva formació i el nombre d’armes de què 
disposaven. Sumant-hi tots els efectius, incloent les unitats de serveis i les 
possibles tropes de reserva, el resultat era el d’un home per cada deu metres 
de front.(1)

Del mateix parer era el subsecretari de la Conselleria, el comandant Vi-
cenç Guarner, que en les seves memòries descriuria la situació de mitjan 
d’agost de 1936 tot dient: 

Se contaba tan sólo con un enjambre de columnas de milicianos, de muy 
escasa eficiencia militar, con un efectivo de cuarenta a cuarenta y ocho mil vo-
luntarios, que guarnecían un frente de más de cuatrocientos kilómetros y que 
lo abandonaban cuando se les antojaba, volviendo o no a las columnas a que 
pertenecían. Las armas y municiones escaseaban en los frentes de guerra. Se 
carecía de defensas antiaéreas, con la correspondiente detección de aviones 
y de artillados de las costas, que habían sido agredidas por buques de guerra 
italianos. No había ninguna industria de guerra, ni casi aviones ni explosivos. 
El parque de artillería de San Andrés, saqueado, tenía toda su maquinaria es-
tropeada. La Intendencia y la Sanidad eran rudimentarias y el frente de Aragón 
completamente lineal, sin reservas organizadas, no podía apoyarse, en caso de 
retrocesos, cosa muy probable dada la deficiente calidad de los combatientes, 
en buenas fortificaciones de segunda línea.(2)

Dotar les costes catalanes d’un sistema defensiu, d’una xarxa de bateries 
de costa, i la rereguarda del front aragonès d’una segona línia de suport van 
ser dos dels objectius que Guarner es va proposar acomplir en aquelles pri-
meres setmanes d’una guerra que s’albirava llarga. Com a assessor del CCMA 
va aconsellar la construcció d’ambdues xarxes de defensa. El 25 d’agost, 
quan només feia cinc setmanes que la rebel·lió militar s’havia transformat en 
una guerra civil, el comitè va acordar endegar el projecte de les fortificacions 
de la rereguarda aragonesa, la futura línia del Cinca.

II. El procés de disseny i construcció

L’acord del CCMA es va concretar en una ordre del seu estat major al 
cap del Serveis d’Enginyers per tal que es prenguessin les mesures necessàri-
es per iniciar la construcció d’una línia de fortificacions al llarg de curs del 
riu Cinca. Per fer-ho es tindria en compte la situació del front que en aquells 
moments, al sud de l’assetjada capital d’Osca, començava a Tardienta per 
continuar per la serra d’Alcubierre, a cavall d’aquesta província i la de Sara-

1  García Oliver (2008, p. 269).
2  Guarner Vivancos (1975, p. 200).
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gossa, fins a Bujaraloz. Des d’allí, travessant les planes dels Monegres, el front 
per cobrir amb la nova línia arribava fins a Casp.

L’objectiu de les fortificacions per construir havia de ser permetre a les 
tropes que cobrien aquell front disposar, en cas que haguessin de retrocedir, 
d’una línia de rereguarda que els permetés no només trobar-hi abric i pro-
tecció, sinó també comptar amb el terreny com a aliat per, emprant elements 
propis de la fortificació ràpida de campanya, establir-hi una bona defensa.(3)

Els estudis previs a la construcció, redactats per l’estat major del CCMA, 
especificaven, però, que l’objectiu no era convertir el riu Cinca en una mena 
de fossat, un obstacle natural on frenar l’enemic, sinó que la línia s’ubicaria 
a deu quilòmetres a l’oest del riu, en direcció al front de guerra, de manera 
que el riu havia de quedar a la seva esquena. Malgrat aquestes disposicions 
inicials, quan el traçat de la línia va materialitzar-se, unes posicions es van em-
plaçar a la dreta del riu i d’altres ho feren a l’esquerra. Només l’anomenada 
posició Fraga, per la seva particular disposició sobre el terreny, es va ajustar 
a la disposició general de situar-se a uns deu quilòmetres a ponent del riu.

Les ordres remeses al cap dels Serveis d’Enginyers especificaven que les 
primeres obres s’havien d’executar a les carreteres que enllaçaven Aragó 
amb Catalunya. En especial, calia protegir amb trinxeres, nius de metrallado-
res i emplaçaments per a l’artilleria la carretera general de Madrid a França 
(l’actual N-II), que procedent de Saragossa i després de travessar els Mone-
gres creuava el Cinca per Fraga i continuava cap a Lleida.

En aquests estudis previs, l’extensió de la línia havia d’anar des de Mont-
só (Osca) fins a Gandesa (Tarragona), prolongant-se més enllà del riu Cinca 
per seguir les conques dels rius Matarranya i Algars, i deixar d’aquesta mane-
ra fortificat l’accés al massís del Maestrat. 

La dissolució del CCMA no va modificar els plans de fortificació del curs 
del riu Cinca, que van ser assumits per la Conselleria de Defensa. Al novem-
bre de 1936 els nous responsables del projecte decidien ampliar-lo cap al 
nord, fins a Boltanya, al Pirineu, seguint la conca del riu Gállego. El motiu 
d’aquesta decisió no era altre que l’aparició d’unitats de muntanya o alpines 
en aquell sector. Unitats que ambdós exèrcits s’havien afanyat a organitzar 
aplicant les ensenyances extretes de la Primera Guerra Mundial al front italià 
dels Alps. El Pirineu d’Osca, doncs, també va ser considerat com un front 
hàbil, i calia dotar-lo de defenses i nodrir-lo d’unitats especialitzades i prepa-
rades per combatre en unes condicions i escenaris que no eren els habituals 
per a les unitats regulars.

Segons es desprèn d’una memòria de les obres confeccionada el gener 
de 1937, la seva execució es va iniciar el mateix 25 d’agost de 1936, quan 
encara no s’havia incorporat el sector més al nord, el de Boltanya. No es trac-

3  Memoria de la fortificación de la Línea del Cinca, informe de 30 de gener de 1937, C. 581,6,1. 
AGMAV.
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tava, però, d’un projecte menor i va requerir la implicació de molts actors. Va 
ser necessari, doncs, crear una estructura organitzativa de bell nou, adaptada 
a les circumstàncies del moment, en què destaquen alguns noms propis i mi-
lers d’obrers anònims que van fer possible la construcció de la línia. 

L’estudi previ es va redactar en poc més de deu dies i, segons es des-
prèn de les memòries de Guarner, hauria estat confeccionat pels enginyers 
militars Ramon Martorell Otzet, Heribert Durán Calsapeu i Julio Rodríguez 
Álvarez.(4) 

El primer es va fer càrrec de l’estudi del sector de Montsó i procedia 
d’una nissaga d’enginyers militars. El juliol de 1936 estava destinat, amb el 
grau de tinent, a la Secció de Comptabilitat de la 4a Divisió Orgànica, a Bar-
celona, destinació que combinava amb la seva feina a l’Oficina Tècnica Car-
togràfica de l’Ajuntament de la ciutat, que dirigia el seu pare.(5) Es va mante-
nir fidel a la República i assolí el grau de coronel,(6) i va esdevenir comandant 
general d’enginyers de l’Exèrcit de l’Est, a més de ser professor de l’Escola 
Popular de Guerra de la Generalitat.

Durán es va fer càrrec de l’estudi del sector de Fraga. L’estiu de 1936 
estava retirat amb el grau de tinent coronel(7) i formava part del consistori 
barceloní en representació del Partido Agrario Español, formació dretana.(8) 
Tot i així, va ser incorporat primer a l’equip d’assessors militars del CCMA 
i després a la Conselleria de Defensa,(9) on formaria part de la Junta de For-
tificació i Obres, a més de prendre part en el projecte de la línia del Cinca. 

Finalment, l’estudi del sector de Gandesa va ser encarregat a Julio Ro-
dríguez, que des del 1935 estava destinat a la guarnició de Barcelona amb 
el grau de capità d’enginyers.(10) Va servir amb l’EPR a la Comandància del 
XII CE, des d’on va ser traslladat a la Inspecció General d’Enginyers en ésser 
ascendit a comandant el juny de 1938.(11) 

Amb l’estudi enllestit, el cap d’Enginyers va aconseguir reunir un capità 
i un tinent de l’escala activa, i dos capitans i cinc tinents de la reserva per for-
mar l’equip que havia d’executar les obres. Només els capitans pertanyien al 
cos d’enginyers. Es tractava de Rafael Estevan, que aviat va ser substituït per 
Manuel Company Varela, Pedro Llabrés Sancho i Julio Rodríguez Álvarez, 
que havia participat en l’estudi preliminar del sector de Gandesa i que també 
va ser l’encarregat d’executar-lo.

4  Guarner Vivancos (1975, p. 203).
5  Montaner García (1998, p. 333).
6  Engel Masoliver (2005, p. 258).
7  Expedient d’Heriberto Maria Durán Calsapeu, secció 1a, lligall D-1278, AMGS.
8  La Rambla, núm. 298, 29 d’abril de 1935.
9  Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, núm. 6, 7 de gener de 1937.
10  Informe sobre els responsables del servei de la plaça a Barcelona, publicat a La Vanguardia, 

27 de març de 1935.
11  Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, núm. 142, 11 de juny de 1938.
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Estevan va dirigir l’execució del sector de Montsó fins a l’octubre de 
1936, quan va ser destinat a l’Escola Popular de Guerra. El seu substitut, el 
capità Company, formava part de la guarnició de Barcelona i havia estat el 
responsable del projecte del quarter d’artilleria de Sant Andreu, construït el 
1919.(12) Acabada la guerra, va ser sotmès a un consell de guerra pels vence-
dors, celebrat el juliol de 1939. En la seva defensa, un altre dels processats, el 
comandant Alfonso Luna, va assegurar que l’havia captat, juntament amb la 
resta d’encausats, per formar part d’una xarxa d’espionatge que traslladava 
informació als agents franquistes de Perpinyà. Per aquest motiu, el tribunal 
els va absoldre tots dos el 24 de juliol de 1939. Poc després, però, l’Auditor 
de Guerra desestimava la sentència i el condemnava a quatre anys en consi-
derar-lo, tot i els atenuants, responsable d’un delicte d’auxili a la rebel·lió.(13) 

La direcció de l’execució de les obres del sector de Fraga va ser enco-
manada al capità Llabrés, que havia abandonat el servei actiu el març de 
1926.(14) Pel que sembla, després d’enllestir les obres va continuar al servei de 
l’EPR, on va acabar assolint el grau de comandant.

Per completar el quadre directiu de les obres, es van designar dos asses-
sors de les armes d’infanteria i artilleria, per tal d’optimitzar la situació i la 
disposició de les fortificacions. El primer va ser el capità José López Fonta-
nals, que el 1936 servia al Regiment d’Infanteria l’Albuera núm. 6, amb seu 
a Lleida. Havia pres part en la repressió dels fets d’Octubre de 1934, partici-
pant en l’assalt a la Diputació lleidatana i instruint algunes de les causes con-
tra els detinguts per aquells fets. Segons el seu full de serveis el 19 de juliol 
formava part de la conspiració i va ser detingut un cop sufocada la rebel·lió 
a la capital del Segrià. Va estar-ho fins a l’1 d’agost, quan el van comissionar 
per l’assessorament de la línia del Cinca. El març de 1938 va desertar i es va 
lliurar a les tropes franquistes, que el juny de 1938 el van sotmetre a un con-
sell de guerra que el va condemnar a tres anys i un dia de presó i la separació 
del servei.(15) 

L’assessor d’artilleria va ser el capità Federico Cuñat Reig, que el juliol 
de 1936 estava destinat al Regiment d’Artilleria de Muntanya núm. 1, amb 
seu a Barcelona. Sembla que va prendre part en la rebel·lió, i fou jutjat el 
9 de setembre per un tribunal popular, on va assegurar que havia estat ferit 
per un altre oficial en negar-se a secundar la revolta i que, un cop restablert 
de les seves ferides, havia marxat al front amb la columna Durruti. La seva 
declaració va servir perquè el fiscal retirés els càrrecs.(16) Una versió que no 
coincideix amb la de l’historiador militar Martínez Bande, que assegura que 

12  Lloret Piñol (2001, article digital sense paginar).
13  Còpia de la sentència de la causa 190 de l’Auditoria de Guerra de Catalunya, expedient de 

Manuel Company Varela, secció 1a, lligall C-3159, AGMS.
14  Expedient de Pedro Llabré Sancho, secció 1a, lligall LL-16, AGMS.
15  Expedient de José López Fonatanals, secció GC, lligall L-139, AGMS.
16  «Cinco penas de muerte en Barcelona», ABC (edició de Madrid), 10 de setembre de 1936.
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el 19 de juliol Cuñat dirigia un escamot que s’havia de fer amb el control de 
la Conselleria de Governació i d’altres objectius de la ciutat, però que van ser 
aturats per forces fidels a la República abans d’aconseguir-ho.(17)

Un cop nomenat l’staff tècnic, es va procedir a la creació dels equips de 
treball que havien d’executar les obres. Davant la impossibilitat de disposar 
dels soldats del 4t Batalló de Sapadors Minadors, que havia estat dissolt, es 
va optar per reclutar la mà d’obra als pobles dels sectors on s’havia de co-
mençar a treballar. La cerca es va fer a través dels comitès locals, que també 
s’havien de fer càrrec de proveir-los del material necessari, l’allotjament, els 
queviures i tota la logística necessària per poder dur a terme el projecte. 

Aviat, però, aquella opció es va demostrar insuficient. Les zones on s’ha-
vien de construir les fortificacions previstes no eren, en la majoria dels casos, 
zones densament poblades. La majoria dels seus habitants estaven ocupats 
en les seves tasques agrícoles i el nombre de treballadors locals no cobria les 
necessitats de l’empresa endegada. Per posar remei al problema es va recór-
rer al Sindicat de la Construcció de Barcelona, que es va encarregar de mo-
bilitzar sis-cents obrers, la meitat dels quals va fer cap al sector de Montsó, i 
l’altra meitat al de Fraga. Sembla que, en principi, aquella mà d’obra urbana 
no va fer falta al sector de Gandesa.

A mitjan setembre es disposava de la mà d’obra necessària a tots els sec-
tor. Es tractava, però, d’obrers de la construcció, hàbils en la seva feina, però 
sense els coneixements necessaris per al disseny i la direcció de les obres a les 
quals s’enfrontaven. L’equip d’oficials ja esmentat resultava insuficient per 
fer front a la direcció de totes les obres, disseminades per un ampli front, i 
el cap d’Enginyers del CCMA va cercar ajuda entre el Sindicat d’Arquitectes 
i el d’Aparelladors per tal que enviessin tècnics que col·laboressin amb la 
direcció militar. Els sindicats van enviar equips formats per dos arquitectes i 
sis aparelladors a cadascun dels sectors, acompanyats de mecànics, paletes i 
altres professionals que es van coordinar des de la Junta de Fortificacions i 
Obres.

Aquest organisme, creat el 7 d’octubre de 1936 mitjançant un decret de 
la Generalitat, va sorgir de la necessitat de comptar amb una col·laboració 
interprofessional per poder executar el pla de fortificacions, tant a la re-
reguarda com a la costa, que estava desenvolupant la Generalitat. L’òrgan 
comptava amb representants de l’exèrcit i dels sindicats de la construcció, 
d’arquitectes i aparelladors. El gener de 1937, quan es va redactar la Memoria 
de la fortificación de la Línea del Cinca, els integrants de la Junta eren el tinent 
coronel Miguel Ramírez de Cartagena i el comandant Montserrat Fenech 
Muñoz, ambdós del cos d’enginyers, en representació de l’exèrcit. En repre-
sentació del Sindicat de la Construcció hi havia Ramon Carceller Abella i 
Samuel Mañà Farnós; els representants del Sindicat d’Arquitectes eren Joan 

17  Martínez Bande (2007, p. 318).
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Capdevila Elías i Juan Larrosa Domingo, i per al d’Aparelladors hi havia Juan 
Ferrer i Manuel Pallejà Bala. Capdevila va recollir tota l’experiència acumu-
lada en la construcció de les fortificacions en un llibret publicat el 1938 pel 
Sindicat de la Indústria de l’Edificació, Fusta i Decoració, titulat La fortifica-
ción de campaña. 

Amb tot plegat, sembla que al gener de 1937, cinc mesos després de 
l’inici de les obres, aquestes aplegaven prop de 2.000 obrers distribuïts al 
llarg dels 180 quilòmetres per on s’estenia la línia. L’impacte d’aquella mas-
sa de treballadors a les zones on havien de desenvolupar la seva tasca va ser 
considerable. Ni els pobles ni els indrets triats per a l’emplaçament de les 
posicions fortificades comptaven amb els serveis necessaris per acollir-los. Un 
informe signat a Barcelona el 3 de desembre de 1936 sobre l’evolució de les 
obres al sector de Fraga il·lustra una situació que, possiblement, es repetia a 
la resta del sectors:

En cuanto a condiciones de higiene, hemos observado son pésimas y es in-
humano el estado en que han de condicionarse para contener un poco la peste 
de sarna y fiebres tifóides que les atacan. Duermen en una llamada Colonia que 
no reúne condiciones de higiene en ningún aspecto amontonados sobre unos 
cañizos improvisados con el fin de evitar el contacto con el suelo pero que a 
pesar de todo no evitan el contacto con el posible candidato a la sarna o al tifus, 
aparte si llueve, se mojan porque los tejados son filtros y calan, contribuyendo 
con los enfriamientos a empeorar la condición contagiosa que tienen todas las 
enfermedades.(18)

L’informe incloïa un seguit de recomanacions per posar fi a aquella la-
mentable situació, com l’enviament de quatre barracons de fusta, amb ca-
pacitat per a cent homes cadascun, i sis camions per poder dur el material i 
els treballadors fins als llocs on havien de treballar, situats a dotze quilòme-
tres de la ciutat de Fraga, on sembla que es trobava l’allotjament a què fa 
referència l’informe. També es demanava que s’hi enviés una màquina de 
rentar roba i palanganes per a la higiene personal dels obrers, així com una 
cuina de campanya i els estris necessaris per cuinar, acompanyada d’un sub-
ministrament de carbó o llenya, per tal d’evitar que haguessin de continuar 
cremant les fustes i bigues d’un colomer que hi havia a prop d’on dormien 
per poder cuinar. 

Una situació força lamentable que reflecteix el nivell d’improvisació 
amb què s’havien emprès les obres. L’amenaça d’un esfondrament del fràgil 
front aragonès havia forçat el disseny d’una línia de fortificacions de rere-
guarda i l’inici de la seva construcció sense la necessària planificació prèvia. 
La logística, doncs, no s’havia previst, confiant que els pobles i els veïns de 
les zones afectades proveirien tot el necessari. La realitat, però, va ser ben 

18  «Informe de la comisión de investigación de fortificaciones en el sector de Fraga», de 3 de 
desembre de 1936, caixa 581,6,2, AGMAV.
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diferent, i va caldre anar proveint els obrers de tot allò que els garantís un 
mínim de comoditats per tal que poguessin fer la seva feina. Una feina que, 
malgrat tot, es va anar executant a bon ritme seguint dues fases d’execució. 

En la primera s’haurien excavat fortificacions de campanya, és a dir, trin-
xeres sense blindatge, refugis senzills i posicions d’artilleria i metralladores 
només protegides per sacs terrers. Un cop va quedar enllestida aquella pre-
cària línia de defensa, es va iniciar la segona fase, el seu blindatge. Aquest 
es va dur a terme emprant formigó i bigues de ferro –proporcionades per la 
Companyia de Ferrocarrils del Nord i la MZA– per a les casamates dels nius 
de metralladores i els emplaçaments de l’artilleria. Per reforçar les trinxe-
res, els refugis per a la tropa i els dipòsits de munició, es va utilitzar ciment, 
totxanes i encofrats. La construcció, però, no preveia dotar les posicions de 
l’armament que estaven preparades per acollir, un armament que seria insu-
ficient per a les unitats que estaven en línia durant tota la guerra i que no es 
podia malbaratar instal·lat en una línia de rereguarda.

II. El viatge a València

Amb les obres a mig enllestir, força avançades però encara amb diversos 
elements per construir o blindar, la situació política va dur la Generalitat a 
donar compte del projecte al govern de la República.

Com és ben sabut, l’amenaça de la pèrdua imminent de Madrid va dur 
el govern de la República, presidit del socialista Largo Caballero, a marxar 
de la capital i instal·lar-se a València els primers dies de novembre de 1936. 
Des d’aquella ciutat es va iniciar la lenta recuperació de les regnes del país i 
de la guerra, igual que havia fet la Generalitat a Catalunya. En aquest marc, 
el 9 de novembre, es constituïa el Consell Superior de Guerra amb l’encàrrec 
d’unificar la direcció de l’esforç bèl·lic. Un dels seus integrants seria Joan 
Garcia Oliver, membre de la CNT que havia acceptat ser un dels ministres 
anarquistes del govern estatal i que, com hem vist, havia estat secretari gene-
ral de la Conselleria de Defensa de la Generalitat de Catalunya. En paral·lel, 
ja des de l’octubre, s’estava configurant el que havia de ser l’Exèrcit Popular 
de la República, amb la creació, a Madrid, de les primeres Divisions i les seves 
Brigades Mixtes i també de l’Estat Major Central que les havia de dirigir. 

Tot un esforç que, davant la resistència de les milícies –principalment 
les anarquistes–, va avançar molt a poc a poc. Durant tot aquell procés de 
creació i consolidació de l’EPR, la Generalitat va conservar la seva autonomia 
en matèria militar. Malgrat tot, però, el 10 de desembre de 1936 la Junta de 
Fortificacions i Obres va acordar enviar una comissió a València per donar 
compte al cap de l’Estat Major Central, el general Martínez Cabrera, de la 
feina feta a la línia del Cinca. L’objectiu de la reunió era exposar la necessitat 
d’estendre les fortificacions més al sud, a les províncies de Terol i Castelló, 



303

que estaven fora del control de la Generalitat, per tal de consolidar la segona 
línia que havien ideat els tècnics i militars de la Conselleria de Defensa.

La documentació localitzada no permet determinar quan es va produir 
la reunió, però és possible que tingués lloc a les darreries de desembre de 
1936 o durant els primers dies de gener de 1937. Segons es desprèn de la 
memòria ja citada,(19) la reunió no va ser concloent, i el general Martínez 
Cabrera va demanar un informe detallat del projecte de la línia del Cinca. 
La dita memòria, doncs, va ser fruit d’aquella petició. El document es dividia 
en tres parts. 

La primera era una extensa descripció de la gestació del projecte, el seu 
disseny i la seva execució, que hem resumit en l’apartat anterior. La segona 
part detallava, posició a posició, l’estat de les obres, el que s’hi havia construït 
(metres de trinxera, nombre de nius de metralladora i d’emplaçaments per 
peces d’artilleria, nombre de refugis per a la tropa, quilòmetres de pistes i ca-
mins d’accés, etc.) i el que encara estava pendent d’enllestir-se en el moment 
de la seva redacció, el 30 de gener de 1937. El darrer element de la memòria 
era un plànol de conjunt d’escala 1:50.000, que situava amb precisió les posi-
cions, detallant els emplaçaments dels nius de metralladores i dels abrics per 
a l’artilleria, i indicant l’orientació i l’abast del tir d’aquestes armes. 

Segons les dades d’aquesta memòria, en aquells moments al sector de 
Boltanya, l’ubicat més al nord i que s’havia incorporat al projecte al mes de 
novembre, s’hi havien construït posicions distribuïdes pels termes de Bolta-
nya, Naval, lo Grau, Estadilla, la Puebla de Castro i Fonz. En conjunt s’havien 
enllestit trinxeres per acollir 1.600 homes, 36 nius de metralladores i empla-
çaments per a 20 peces d’artilleria. Tots els conjunts fortificats disposaven 
dels seus refugis per a la tropa i dipòsits de munició, i s’havien construït 
més d’onze quilòmetres de pistes i camins per facilitar-hi l’accés. Encara hi 
mancava construir trinxeres per a 600 homes més, 20 nius de metralladores 
i setze quilòmetres més de pistes i camins. 

Al sector de Montsó, amb posicions repartides pels termes de Castejón 
del Puente, Montsó, Selgua, Binaced, Alcolea de Cinca, Ontiñena i Chala-
mera, s’indicava que totes les obres ja estaven enllestides. En total s’havien 
construït trinxeres per a 6.600 homes, 134 nius de metralladores i emplaça-
ments per a 26 peces d’artilleria, a més de nou quilòmetres de pistes i camins 
d’accés.

El sector de Fraga s’organitzava en dos subsectors. El primer destinat 
a la defensa de la ciutat comptava amb posicions a les dues ribes del Cinca. 
A l’avantguarda de la població, a banda i banda de l’actual N-II, s’hi havia 
construït una doble línia de trinxeres, amb una extensió total de set quilò-
metres, que comptava amb doble línia de filats i pous trampa per a tancs, a 

19  Memoria de la fortificación de la Línea del Cinca, informe de 30 de gener de 1937, C. 581,6,1, 
AGMAV.
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més d’emplaçaments per a artilleria i 29 nius de metralladora. Tot el conjunt 
estava entrellaçat per tretze quilòmetres de camins coberts que, en cas de 
ser necessari, podien ser emprats com a trinxeres. A la riba esquerra hi havia 
emplaçaments d’artilleria per a quatre peces i sis nius de metralladora que 
cobrien el pont sobre el Cinca, a més de tres quilòmetres de pistes i camins. 
En aquesta zona, a la rereguarda de la ciutat, encara s’hi havien d’enllestir 
part dels emplaçaments de l’artilleria.

El segon subsector comptava amb posicions repartides pels termes d’Al-
balate de Cinca, Velilla i Ballobar, a la província d’Osca, Mequinensa i Faió, 
a la de Saragossa, i Almatret, a la de Lleida. En conjunt hi havia trinxeres per 
a 1.600 homes, 19 nius de metralladora i emplaçaments per a 18 peces d’ar-
tilleria, a més de 19 quilòmetres de pistes i camins. De tot el conjunt només 
mancava enllestir una part de la posició de Mequinensa.

El sector més al sud de la línia, el de Gandesa, comptava amb posicions 
ubicades als termes de Batea, Caseres, Gandesa, Horta de Sant Joan, la Pobla 
de Massaluca i Vilalba dels Arcs, tots ells municipis de la Terra Alta. En total 
hi havia trinxeres per a 2.100 homes, 43 nius de metralladora i emplaça-
ments per a 26 peces d’artilleria. Per enllaçar totes les posicions s’hi havien 
construït 126 quilòmetres de pistes i camins.

El gener de 1937, doncs, les obres estaven pràcticament enllestides, tot 
i que encara s’hi va treballar fins a la primavera, enllestint el que mancava 
i fent algunes correccions i afegits que no es contemplaven en el projecte 
inicial.

Malgrat aquella exhaustiva informació i tota la feina feta, no s’ha acon-
seguit documentar quina va ser la reacció del govern de la República o del 
seu Estat Major Central. Si més no, no s’ha trobat informació entre la docu-
mentació de la Generalitat ni la del govern de València. Les úniques infor-
macions sobre el resultat de la reunió i l’enviament de l’informe que hem 
localitzat procedeixen dels informes d’espionatge franquistes, que tractarem 
tot seguit.

III. Els serveis d’espionatge franquistes i la línia del Cinca

Fins a la seva unificació en el Servicio de Información y Policia Militar 
(SIPM) a l’agost de 1938, els serveis d’espionatge franquistes disposaven de 
dues grans xarxes d’espionatge. 

D’una banda, hi havia els serveis militars, que al llarg de 1937 es van co-
ordinar a través del Servicio de Información Militar (SIM), que disposava de 
personal a totes les grans unitats militars i que es coordinava des del Quarter 
General del Generalíssim.

D’altra banda, hi havia les xarxes vinculades als partits polítics o a inici-
atives particulars. Aquest darrer cas l’exemplifica el Servicio de Información 
del Noroeste de España (SIFNE), impulsat pel general Mola i finançat pel 
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lligaire Francesc Cambó, que dirigia un altre home de la Lliga, Josep Ber-
tran i Musitu.(20) Pel que fa a les formacions polítiques, tant la Falange com 
els carlins comptaven amb seccions d’espionatge. Els serveis dels falangistes 
catalans es van organitzar a partir del setembre de 1936 des de la Jefatura 
Territorial de Cataluña de Falange Española y de las JONS, amb seu a Bur-
gos, i era dirigida per l’advocat barceloní Josep Lluch Bonastre.(21) Els carlins 
també van disposar de la seva pròpia xarxa, coordinada des de la Comisión 
Carlista de Asuntos de Cataluña, creada el desembre de 1936.(22)

Com a mínim dues d’aquestes xarxes, a més dels serveis d’informació 
militar, van obtenir informació de la construcció, la ubicació i els detalls de 
l’organització de la línia del Cinca. Un fet que no és massa sorprenent si 
tenim en compte el gran nombre de persones i institucions involucrades en 
el projecte, des dels militars designats per al disseny i la direcció de l’obra 
fins als centenars d’obrers que hi van prendre part, així com la implicació de 
diversos organismes, des del CCMA fins als sindicats de les diverses branques 
professionals que detallàvem més amunt. Un ventall d’informadors potenci-
als entre els quals hi havia elements infiltrats dels serveis d’espionatge que 
van facilitar informes de l’obra a l’estat major rebel.

Els primers a interessar-se pel que s’estava coent a les ribes del riu Cin-
ca van ser els serveis d’informació de l’Exèrcit del Nord, que comandava el 
general Mola. Responsable, entre d’altres, del front aragonès, aquesta gran 
unitat va saber de les obres el novembre de 1936 i, per tal d’esbrinar el seu 
abast, hi va enviar un agent. En aquest cas, no es va recórrer a fonts inter-
nes, sinó que a finals de novembre van introduir a Catalunya un espia que 
es va allistar a les milícies del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) 
per poder anar fins al front. Aquesta argúcia li va permetre voltar pel sector 
de Barbastro, passant, entre d’altres, per les poblacions de Fraga, Montsó i 
Castejón del Puente.

De tot el que va poder veure i esbrinar, l’agent en va fer un informe, 
amb data de 17 de desembre, que l’Exèrcit del Nord enviaria al cap de la 5a 
Divisió pocs dies després.(23) Val a dir, però, que les dades remeses per aquell 
informant no aportaven gaire informació sobre la línia fortificada, possible-
ment perquè aquesta no s’estava construint al marge esquerre del riu, com 
era d’esperar per una línia de resistència. En tot cas, les dades remeses no 
convidaven a considerar aquella obra com un escull massa destacable en el 
cas d’una ofensiva franquista.

Així ho indica el contingut de l’Ordre d’Operacions núm. 8, dictada per 
l’Exèrcit del Nord el 8 de febrer de 1937 i adreçada al cap de la 5a Divisió.(24) 

20  Bardavio i Sinova (2000, p. 607).
21  Thomas Andreu (1992, p. 114).
22  Ibídem, p. 69.
23  Fortificaciones en el Valle del Cinca, C. 1299, Cp. 15 D1, AGMAV.
24  Orden de Operaciones nº 8, C. 1315, 25, AGMAV.
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El document requeria la confecció d’un projecte d’ofensiva sobre el front 
aragonès per penetrar fins al riu Cinca, amb l’objectiu de disposar d’una 
base d’operacions des d’on preparar l’assalt contra Catalunya. L’operació 
havia de permetre la penetració de les tropes franquistes fins a la riba dreta 
del riu, establint un nou front que aniria des d’Aïnsa, al nord, fins a Mequi-
nensa, a l’extrem sud. L’operació havia de contemplar la creació de dos caps 
de pont a la riba esquerra, un a Montsó i l’altre a Fraga. El projecte havia 
d’incloure, per aplicar-los en cas que l’èxit de l’operació fos fulgurant, plans 
per avançar fins a Boltanya i Broto, al nord. L’ordre establia que l’operació 
havia d’estar projectada el 25 de febrer.

La urgència de l’encàrrec es devia a la confiança en l’èxit de l’ofensiva 
endegada per l’exèrcit rebel al Jarama dos dies abans, que pretenia assolir 
l’anhelada ocupació de Madrid. Com és ben sabut, l’ofensiva no va reeixir i 
els plans per trencar el front aragonès es van haver de posposar. Tot i això, 
cal destacar que l’ordre no esmenta enlloc la línia del Cinca. No hi ha cap 
prevenció especial adreçada a establir els mitjans per superar o vèncer les 
seves fortificacions. És plausible, doncs, considerar que en aquells moments, 
a la llum de l’informe del desembre anterior, l’estat major franquista encara 
no fos conscient de la magnitud de les obres realitzades des de la Generalitat.

A l’estiu, però, la informació de què disposaven ja era una altra. El 17 de 
juliol de 1937 el Quarter General del Generalíssim emetia un informe, amb 
caràcter de «Muy reservado», que dos dies després s’enviava al cap de la 5a 
Divisió.(25) Segons el document, la informació procedia d’una persona entesa 
en assumptes militars que havia visitat la zona. Es tractava d’una informació 
molt detallada i precisa, tant com la memòria confeccionada per la Junta de 
Fortificacions i Obres el gener anterior. No només descrivia les posicions i els 
elements que les formaven (nius de metralladores, trinxeres, emplaçaments 
d’artilleria, etc.), sinó que en comentava els punts forts i n’assenyalava els 
febles, quan n’hi havia. En aquest cas, l’informant proporcionava detalls dels 
quatre sectors de la línia, fet que indica que disposava d’un cert estatus dins 
de l’exèrcit republicà que li havia permès recórrer aquell extens dispositiu, o 
bé que tenia accés a la documentació i la planimetria que s’havia generat al 
llarg de la seva planificació i execució.

L’endemà de la redacció d’aquest informe, aquest cop des de la subcen-
tral d’Irun del SIPM, se n’emetia un altre que, tot i no aportar cap mena de 
detall sobre el que denomina «fortificacions del front català»,(26) ens permet 
copsar l’opinió que aquest servei d’informació s’havia format al respecte. 
S’hi assenyalava que el govern de la República –enlloc s’esmenta el de la Ge-
neralitat– tenia una gran confiança en aquelles fortificacions. Confiança que 
atribuïen a les modernes tècniques de construcció emprades i els avenços 

25  Información sobre la línea fortificada del Cinca, C. 1300, 37, AGMAV.
26  Ofici del SIPM de 18 de juliol de 1937, C. 2888, 19, AGMAV.
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amb què les havien dotat, fruit de tot el que els republicans havien après des 
de l’inici de la guerra. En destacaven la seva capacitat de resistència derivada 
de la combinació de nombrosos punts de suport dotats d’armament modern 
(peces antitancs i armes automàtiques) i el blindatge que els proporcionava 
l’ús de ciment armat, amb gruixos que permetien contrarestar els efectes dels 
bombardeigs aeris i l’artilleria. L’únic defecte que s’assenyalava en aquest in-
forme era el reduït nombre d’efectius que defensaven les fortificacions.

A l’arxiu militar d’Àvila es conserva un altre informe sobre la línia gene-
rat, probablement, pels serveis d’informació de la Falange catalana a l’agost 
de 1937.(27) Es tractava d’un informe molt extens, amb una primera part de-
dicada a descriure la gènesi del projecte, des de l’inici de la planificació fins 
a la seva presentació a València davant el general Martínez Cabrera, segons 
la qual aquest va rebutjar-lo per tractar-se d’una iniciativa exclusivament 
catalana. 

La segona part descrivia, amb tant detall o més que l’informe del Quarter 
General de Franco, les posicions de tots els sectors. Tot i que per la quantitat 
i qualitat de la informació és evident que els redactors havien tingut accés a 
la documentació del projecte i que havien visitat moltes de les posicions des-
crites, no es tractava d’un informe tècnic. El seu rerefons era polític. Al llarg 
de tot el text s’hi van intercalant opinions i apreciacions sobre l’escàs valor 
de les fortificacions, que es consideren de poc valor estratègic però fonamen-
tals en els plans de la Generalitat, que s’estaria dotant d’un línia fronterera 
fortificada de cara a la seva imminent proclamació de la independència de 
Catalunya. 

Aquestes opinions diferien de les de l’informe del SIPM del juliol. És 
possible que davant d’aquella contradicció, entre un informe que qualificava 
la línia com una obra d’enginyeria militar moderna i dotada d’abundant 
armament i un altre que només n’assenyalava errors i en menystenia el valor 
estratègic, l’estat major franquista cerqués una tercera línia d’informació. 
Aquest podria ser l’origen dels informes sobre la línia remesos pel SIFNE, 
datats el 17 de desembre de 1937. Dos dies després, la 2a Secció del Quarter 
General del Generalíssim emetia un nou informe sobre la línia, aquest cop 
acompanyat d’un detallat i fidelíssim croquis a escala 1:50.000 amb la ubica-
ció i els elements que composaven totes les posicions de la línia.(28) 

Segons s’indicava, la informació recollida al document i al plànol proce-
dia de caps i oficials al servei de la República però simpatitzants de la «causa 
nacional». Sobre la línia sentenciava:

27  «Informe de las fortificaciones de la Generalitat de Cataluña», C. 2925, 1 L, AGMAV.
28  Informes sobre la línia fortificada del Cinca de 17 de desembre de 1937 i ofici de la 2a Secció 

del Quarter General del Generalíssim de 19 de desembre de 1937, C. 2560,1, 1/11; plànol a 
escala. Plano Mesa 10 Tubo 97, D.70, AGMAV.
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La línea fortificada del Cinca es a la que mayor importancia conceden los 
rojos y es la única verdaderamente organizada hasta el momento actual en la 
retaguardia del frente de Aragón.

Ha sido construida con gran abundancia de material y su mano de obra es 
perfecta pero tiene algunos errores burdos desde el punto de vista militar como 
es el de que en algunos sectores el obstáculo del río quede a retaguardia de las 
posiciones, sin duda a título de cabeza de puente.

Pocs dies després, el 23 de desembre, la mateixa secció enviava un nou 
informe al cap de l’Exèrcit del Nord informant-lo que la Comissió de For-
tificacions de l’Exèrcit de la República havia ordenat ampliar la línia del 
Cinca.(29) L’ampliació consistia en la millora de la fortificació dels dos caps de 
pont situats a Fraga i a Montsó, aprofitant les obres ja existents. La informa-
ció procedia dels espies del SIFNE, que sembla que haurien rebut l’encàrrec 
de vigilar qualsevol actuació o canvi en la línia fortificada, tot i que entre la 
documentació consultada no s’ha localitzat cap informe posterior a aquest 
darrer.

Tot plegat, a finals de 1937 l’estat major franquista disposava d’informa-
ció detallada de totes i cadascuna de les posicions que conformaven la línia 
del Cinca. Informació que havia de permetre dissenyar accions per assaltar 
o envoltar les posicions en cas d’iniciar una ofensiva sobre el front aragonès, 
una circumstància que s’acabaria produint la primavera de 1938.

IV. L’ofensiva d’Aragó i l’operativitat de la línia

La conquesta republicana de la ciutat de Terol el 7 de gener de 1938, 
després d’un mes de durs combats enmig d’un dels hiverns més freds del se-
gle passat, va desencadenar un immediat contraatac de les forces franquistes. 
Un mes i mig després, el 22 de febrer, els rebels havien recuperat la ciutat, 
i sembla que Franco es va decidir a posar fi a l’amenaça del front aragonès, 
que ja havia estat protagonista de diverses ofensives republicanes des de l’es-
tiu de 1937.

El 9 de març es desencadenava una gran ofensiva, dividida en dues fa-
ses, que afectaria el front aragonès des del Pirineu fins a les serralades de 
Terol. L’atac va ser dissenyat per aprofitar les característiques del terreny i 
els avantatges que oferien l’aviació de bombardeig i la velocitat dels vehicles 
blindats. Va ser un plantejament estratègic absolutament nou, un sistema de 
guerra dinàmic i elàstic que defugia l’enfrontament estàtic de la guerra de 
trinxeres.(30)

29  Nota resum de la 2a Secció de l’Estat Major del Quarter General del Generalíssim de 23 de 
desembre de 1937, C. 2560, 1, 1/17 a 20, AGMAV.

30  Salas Larrazabal i Cardona Escanero (1996, p. 22).
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L’Ebre dividia el front aragonès en dos grans sectors, al nord i al sud del 
riu. El 9 de març de 1938 tres cossos d’exèrcit, el marroquí, el de Galícia i 
el CTV italià, arremetien contra el sector sud en tota la seva amplitud, des 
d’Osera de Ebro fins a Vivel del Río Martín. Al seu davant l’EPR hi tenia el 
XII Cos d’Exèrcit (CE), que cobria quatre cinquenes parts del front, una 
part del XXI CE i, a la rereguarda, les restes del XVIII CE, en plena reor-
ganització després de les pèrdues patides a la batalla de Terol. A aquelles 
migrades forces s’hi podien sumar les reserves de l’Exèrcit de l’Est, amb un 
total de nou brigades, i les de l’Exèrcit de Maniobra, que encara eren a Terol 
i al Maestrat després de prendre part en la defensa de la capital.(31) Segons 
escriuria més tard Vicente Rojo, el cap d’estat major de l’EPR, els efectius 
d’aquelles unitats no s’ajustaven en absolut al que calia esperar. A totes els 
mancava, com a mínim, el 30 % dels homes i el 40 % de l’armament que els 
corresponia tenir.(32)

El primer embat va provocar l’esfondrament de tot el front, a excepció 
de les forces del XXI CE, que defensaven el sud del sector. Renunciant a les 
unitats que havien estat destrossades o estaven en franca retirada, Rojo va 
mobilitzar el XVIII CE encomanant-li formar una línia de contenció sobre 
el riu Martín, que, si no era capaç d’aturar l’enemic, havia de donar temps 
per formar una segona línia sobre el riu Guadalopillo al V CE i al XXII CE. 

La velocitat de penetració dels atacants va convertir aquells plans en pa-
per mullat. El 12 de març, al quart dia de l’ofensiva, la línia del riu Martín 
feia aigües, mentre el CTV italià continuava pressionant sobre el XXI CE, 
l’únic que resistia des del primer dia, que es veia obligat a replegar-se sobre 
la serra de San Justo, a Utrillas. L’endemà, la pressió del CE marroquí obli-
gava a part del XVIII CE a travessar l’Ebre i buscar refugi a la riba esquerra, 
deixant expedit el camí fins a Casp. La matinada del 14 de març Alcanyís 
era ocupat per una columna motoritzada italiana i, al llarg del dia, les uni-
tats rebels continuaven guanyant terreny mentre Rojo continuava provant 
de trobar la manera d’aturar-los. El seu objectiu era fer-ho a l’alçada del riu 
Guadalopillo, on volia concentrar totes les unitats en retirada que es po-
guessin recuperar i aquelles forces de què pogués disposar que encara no 
haguessin participat en els combats. La realitat, però, era molt diferent del 
que el general planificava. Com escriuria anys més tard, el 15 de març «entre 
Caspe y Calanda no existía ni una sola unidad organitzada»; és a dir, des de 
la riba dreta de l’Ebre «un frente de 60 km se ofrecía absolutamente abierto 
a la invasión hacia la costa».(33)

Davant del que semblava una allau imparable, aquell 15 de març l’ins-
pector general d’enginyers emetia, des de Morella, una ordre per construir 

31  Rojo Lluch (1975, p. 134).
32  Ibídem, p. 137.
33  Ibídem, p. 135.
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un seguit de fortificacions de campanya que enllacessin Faió amb la línia 
del Cinca, seguint el curs del riu Algars fins a arribar al Port a Horta de Sant 
Joan(34). Es tractava, doncs, de convertir les posicions de la línia del Cinca, 
situades en punts estratègics per controlar camins, carreteres, barrancades 
i punts de pas dels rius, en una línia contínua, enllaçada amb fortificacions 
de campanya. 

Aquella ordre va coincidir amb un aparent esgotament de l’embranzida 
franquista, que va anar reduint la seva intensitat fins a quedar pràcticament 
aturada el 21 de març, després de tretze dies de combats. Aquella circums-
tància va permetre a les unitats de l’Exèrcit de Maniobra arribar fins als sec-
tors assignats i contribuir en la seva defensa. Una d’elles era la 3a Divisió de 
Manuel Tagüeña, que arribava al front aragonès des de Madrid la matinada 
del 17 de març. Després de quatre dies d’intensos combats, descrivia les con-
dicions en què s’havien vist obligats a lluitar: 

Se debe tener en cuenta que nuestros soldados resistían a campo descu-
bierto sin fortificaciones ni alambradas, sólo con unas trincheras poco profun-
das y parapetos o cercas de piedra levantadas a toda prisa, y que el enemigo 
disponía de la potente artillería del Cuerpo italiano y nos abrumaba con una 
acción constante de la numerosa y moderna aviación.(35)

Sense menystenir l’esforç i el sacrifici esmerçat per aquestes unitats re-
publicanes, el cert és que els motius que van alentir l’ofensiva franquista van 
ser uns altres. El 15 de març, Franco donava l’ordre per iniciar la segona fase 
de l’atac, contra el sector nord del front aragonès, que començaria el 22 de 
març. El CE marroquí abandonava les seves posicions al sector sud per tra-
vessar l’Ebre per Gelsa, sense topar amb cap mena de resistència, i sumar-se 
als cossos d’exèrcit de Navarra i Aragó en un atac que anava des de Leciñena 
fins a Osera de Ebro.

Com ja havia succeït al sector sud, la força de l’atac va ser demolidora 
i les unitats del X i XI CE que cobrien la línia del front van ser incapaces 
d’aturar l’enemic. Després de dos dies d’una retirada desordenada, el gene-
ral Pozas, cap de l’Exèrcit de l’Est de l’EPR, va emetre una ordre per tal que 
dues divisions, la 16a i la 30a, s’establissin a les fortificacions de la línia del 
Cinca entre Mequinensa i Montsó.(36) L’ordre detallava cadascuna de les po-
sicions, esmentant-les pels noms que es recullen en la memòria que la Junta 
de Fortificacions i Obres havia redactat el gener de 1937. Val a dir, però, que 
en el moment d’emetre aquella ordre, la 30a Divisió, que havia de defensar 
el sector de Montsó, pràcticament s’havia desintegrat. Havia estat durament 
castigada pels italians al sector sud, havia travessat l’Ebre el 13 de març per 

34  Orden general de Ingenieros, nº 1, de 15 de març de 1938, Fons Vicente Rojo, C. 23/5, AHN.
35  Tagüeña Lacorte (1978, p. 120).
36  Orden preparatoria de defensa, n.º 1, de 24 de març de 1938, Fons Vicente Rojo, C. 23/8, 

AHN.
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retirar-se fins a Baldomar, a la Noguera, on encara estava provant de reagru-
par-se.(37) Pel que fa a les dues brigades de la 16a Divisió que s’esmenten a 
l’ordre, calia esperar que arribessin des del front de Madrid. Una d’elles va 
iniciar la seva marxa el 23 de març, va arribar a Gandesa i, des d’allí, a Fraga, 
on va ser destrossada per l’enemic. L’altra no arribaria a temps per complir 
amb les ordres rebudes.(38)

Sense els efectius i l’armament necessari per defensar-les, de poc podien 
servir les fortificacions construïdes per la Generalitat. Tot i això, algunes de 
les posicions del sector de Boltanya, a l’extrem nord de la línia, van tenir 
algun paper en l’intent desesperat per aturar l’embranzida franquista. Les 
restes d’una de les dues divisions del X CE, la 43a, es va replegar cap a Bielsa, 
encaixonada entre les valls pirinenques, provant d’establir punts de resistèn-
cia allà on els era possible. Entre el 28 i el 29 de març van fer-ho al voltant de 
les poblacions de Naval i el Grau, on existien posicions de la línia del Cinca, 
i més tard ho farien a Campobarde, Broto, Fiscal, Aïnsa i Boltanya, a mesura 
que la pressió de l’enemic els obligava a cedir terreny.(39) En aquesta darrera 
població, el 29 de març, els homes de la 102a Brigada d’aquella Divisió van 
bastir una nova línia de resistència al voltant de les posicions fortificades 
d’aquella població. Allí van resistir fins a l’11 d’abril, quan l’enemic va acon-
seguir travessar el riu i els va obligar a abandonar la posició.(40)

L’altra divisió del X CE, la 31a, tan malmesa com l’anterior, havia de fer-
se càrrec de la defensa del sector de Montsó, una altra de les baules de la xar-
xa defensiva de la línia del Cinca. La descripció que el tinent Galí, oficial del 
Quarter General del X CE, feu sobre l’estat anímic dels seus efectius explica 
per què aquelles fortificacions van ser del tot ineficaces: 

Les nostres tropes tot al llarg de l’Exèrcit de l’Est eren víctimes de la des-
moralització per impotència. En general havien lluitat els primers dies com a 
lleons contra les forces fresques, immensament superiors, que ens doblaven. Al 
cap de sis dies de combat infructuós, sense dormir, mal menjats, sense relleus ni 
esperances que arribessin, estaven rosegats per un desesper fill de la seguretat 
de l’abandó en què ens havia deixat el Comandament.(41)

Vençuda la voluntat de resistència dels que les havien de defensar, poc 
podien fer les fortificacions per aturar l’ofensiva franquista. El 29 de març, el 
sector de Montsó va caure i l’enemic va arribar al Cinca sense que les obres 
de la Generalitat tinguessin cap oportunitat de complir amb l’objectiu pel 
qual havien estat dissenyades i construïdes. Malgrat tot, el general Sagardía, 
cap de la 62a Divisió franquista, va deixar testimoni d’aquell dia assenyalant: 

37  Engel Masoliver (2005, p. 168, 183 i 188).
38  Ibídem, p. 51-53.
39  Martín Herrera (2010, p. 157 i s.).
40  Ventura Solé (1987, p. 58 i 62).
41  Galí Herrera (1994, p. 217).
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«Jornada fatigosa, pero bien aprovechada; nos hemos librado de la pesadilla 
del campo atrincherado de Monzón, donde hemos visto las mejores fortifica-
ciones de la guerra, tanto por su construcción sólida como por su acertado 
emplazamiento».(42)

Tampoc van fer-ho a Fraga, on s’havia construït una profunda línia de 
defenses que les forces del CE marroquí van superar anorreant la 23a Briga-
da de la 16a Divisió, acabada d’arribar del front de Madrid. L’historiador i 
militar José Manuel Martínez Bande assenyala que el 27 de març «la Brigada 
de la 150 División y la Caballería atacan frontalmente las fortificaciones de la 
línea del Cinca en su defensa de la carretera, mientras las Divisiones 13 y 5, 
flanqueándolas y rebasándolas, desbordan el sistema de obras».(43) La pèrdua 
de Fraga exemplifica un dels motius que van anul·lar el valor defensiu de 
les fortificacions de la línia del Cinca: l’aclaparadora superioritat numèrica 
dels atacants. Malgrat disposar de tropes fresques i dels avantatges defensius 
que els podien oferir les fortificacions de Fraga, els homes de la 23a Bri-
gada es van haver d’enfrontar a tres divisions, l’equivalent a nou brigades. 
L’altre motiu, com ja hem vist, va ser l’esfondrament de la moral de combat 
d’unes tropes delmades i desorganitzades després de dies de cedir terreny 
davant l’enemic. Amb efectius insuficients, desmoralitzats i desorganitzats, 
era impossible treure profit d’una línia fortificada que havia estat pensada 
per bastir una línia de contenció que, nodrida amb unitats de reserva, acollís 
i protegís les unitats en retirada.

Mentre tot el sector nord del front aragonès s’enfonsava i les forces fran-
quistes travessaven el Cinca i penetraven a Catalunya per la província de 
Lleida, al sector sud els combats s’havien reprès el 24 de març. En el moment 
de la represa, el front anava des de Casp, a tocar de l’Ebre, fins a Montalbán, 
on neix el riu Martín, fluctuant per Alcanyís, Castelserás, Calanda, Alcorisa, 
La Mata de los Olmos i Gargallo. 

El CTV italià i el CE marroquí, que retornava al front del sector sud, van 
aconseguir vèncer la línia de resistència republicana i van aprofundir el seu 
avançament. El 30 de març els italians havien ocupat Massalió, la Vall del 
Tormo i Valljunquera, travessant el riu Matarranya, mentre que les tropes del 
CE marroquí s’havien fet amb el control de Maella i Faió. 

Entre les unitats responsables de la defensa d’aquell sector hi havia el V 
CE, que havia arribat a la zona el 16 de març i s’havia situat a la rereguarda 
de la línia de front existent en aquell moment, amb el seu post de comanda-
ment a Maella. Segons el cap d’aquesta unitat:

El trabajo de fortificación pasó a primer plano de nuestras consideraciones. 
El jefe de Ingenieros del V Cuerpo era, desde su fundación, un republicano: el 
ingeniero Botella Asensi. Nos informó que, viniendo para Maella, había visto 

42  Sagardía Ramos (1940, p. 153-154).
43  Martínez Bande (2007, p. 104).
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unas obras que le llamaron la atención y que, al recorrerlas, había llegado a la 
conclusión de que allí existía una línea de fortificaciones, cuyos planos tenían 
que estar en algún sitio y quería buscarlos. Pero el jefe de Ingenieros del Cuer-
po, que acababa de llegar, sabía más: había averiguado que ésa era una línea 
de defensa de bastante rango, construida por orden de la Generalidad. En su 
construcción participó el ingeniero Kramer, antifascista alemán. Le pedí que al 
terminar la reunión se dedicará a buscarlos.(44)

Sorprèn que el comandant d’una gran unitat com aquella, enviada per 
organitzar una línia de contenció que aturés l’avançament enemic, no hagu-
és estat informat de l’existència de la línia del Cinca. En tot cas, inicialment, 
els encarregats d’establir-se en les posicions que resseguien el curs del riu 
Algars havien de ser els homes de la 45a Divisió Internacional, mentre que 
la 35a se situava a l’avantguarda del dispositiu, entre Casp i Maella. Dues 
setmanes més tard, ambdues divisions estaven esgotades i delmades, inca-
paces d’aprofitar les fortificacions de la línia del Cinca ni les de campanya 
que, com hem vist, s’havia ordenat construir el 15 de març per enllaçar les 
posicions d’aquella línia. Segons Tagüeña, cap de la 3a Divisió, «al amanecer 
del 1 de abril llegó Paradinas [el comissari de la 12ª Brigada] a avisarme que 
las brigadas internacionales se habían derrumbado por completo; no habían 
organizado ninguna línea y huían en desorden hacia los puentes».(45)

Val a dir, en defensa dels internacionals, que els atacants, per tal d’evitar 
el xoc frontal contra la xarxa de fortificacions del sector de Gandesa, van 
maniobrar per evitar-les. La 1a Divisió de Navarra i la Divisió de Cavalleria 
van flanquejar el dispositiu avançant per la Pobla de Massaluca i Vilalba dels 
Arcs, amenaçant la rereguarda dels internacionals. En paraules de García-
Valiño, responsable de l’atac, «insistir en la ruptura frontal hubiera resultado 
oneroso».(46)

Com en d’altres moments d’aquella ofensiva, la desbandada de les uni-
tats que cobrien l’avantguarda va provocar l’enfonsament de tot el front. 
Unes forces esgotades i molt castigades pels combats dels darrers dies van 
replegar-se, de forma desordenada, cap al sud, en direcció a Tortosa, o cap a 
l’est, cercant el pont de Móra d’Ebre per travessar el riu. Un cop més, doncs, 
les fortificacions de la línia del Cinca s’havien perdut sense a penes combats.

V. Conclusions

La planificació, el disseny i l’execució de la línia del Cinca va ser, possi-
blement, l’obra de fortificació més ambiciosa de la Generalitat de Catalunya. 
Malgrat l’absoluta manca d’experiència en la matèria, des del CCMA pri-

44  Modesto Guilloto (1969, p. 158).
45  Tagüeña Lacorte (1978, p. 123).
46  Citat per Martínez Bande (2007, p. 156).
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mer i des de la Conselleria de Defensa després, es va aconseguir formar el 
millor equip tècnic possible donades les circumstàncies. Certament, alguns 
dels seus membres van demostrar una evident deslleialtat vers la Generalitat, 
traint la confiança que se’ls havia atorgat i actuant com a agents d’informació 
de l’enemic.

Malgrat totes les improvisacions i les penúries que van envoltar la seva 
execució, en menys d’un any la Junta de Fortificacions i Obres de la Conse-
llaria de Defensa va ser capaç d’enllestir el projecte. Conscients de la situació 
política i militar, els seus responsables van compartir amb l’Estat Major Cen-
tral del govern de la República tota la informació disponible sobre la línia. 
Un clar exemple de col·laboració, compromís i fidelitat que no sempre va ser 
entès i sovint va topar amb els recels d’aquells que mai van veure amb bons 
ulls l’autonomia catalana.

La documentació consultada evidencia que els promotors de l’obra la 
van concebre com una línia de contenció en cas d’una ruptura del front 
aragonès. Defugint un plantejament purament defensiu, on el riu esdevin-
dria el primer escull a vèncer pels atacants i sobre el qual, a la riba esquerra, 
s’erigirien les posicions fortificades, el projecte evidencia la voluntat de lluita 
i l’esperit de victòria del govern català dels primers mesos de la guerra. L’es-
tabliment de bona part de les posicions fortificades a la riba dreta del Cinca 
havia de permetre disposar de caps de pont des d’on, un cop reorganitzades 
les forces en retirada i mitjançant reserves i unitats de reforç, desencadenar 
un contraatac que permetés recuperar el terreny perdut. 

Les condicions en què es va desenvolupar l’ofensiva franquista sobre tot 
el front aragonès la primavera de 1938 van invalidar els supòsits sobre els 
quals s’havia ideat i executat aquella línia fortificada. Dos van ser els factors 
clau que ho van provocar. El primer va ser el canvi de paradigma de l’estratè-
gia franquista, que va aprofitar la seva superioritat de mitjans per emprar-los 
no com un martell, rígid i devastador, però lent a l’hora d’avançar, sinó com 
un fibló, capaç de penetrar en les defenses enemigues i desbordar-les, avan-
çant ràpidament sobre un terreny que ho facilitava. L’ús massiu de l’aviació 
de bombardeig i l’artilleria per destrossar les línies republicanes i enfonsar 
la moral dels seus defensors, acompanyat de la velocitat de penetració de les 
unitats blindades, van convertir el front aragonès en l’escenari d’una nova 
forma de fer la guerra, la blitzkrieg, la guerra llampec que els alemanys acaba-
rien de perfeccionar durant la guerra mundial. 

El segon factor va ser la confirmació dels temors que havien dut els as-
sessors militars de la Generalitat i el CCMA a dissenyar i construir la línia. Si 
a l’estiu de 1936 existia poca confiança en la capacitat de resistència de les 
columnes milicianes davant una ofensiva coordinada de l’exèrcit rebel, dos 
anys després, malgrat la seva dissolució i l’organització de l’exèrcit regular, el 
problema continuava sent el mateix. Així ho evidenciaven en el seu informe, 
redactat el 17 de març, en plena ofensiva, el general Pozas, cap de l’Exèrcit 
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de l’Est, i el seu comissari.(47) Entre les causes de l’esfondrament del front del 
sector al sud de l’Ebre s’assenyalaven:

1.º No tener reservas para contraatacar y apoyar la defensa de nuestras 
posiciones.

2.º Cansancio físico y moral por falta de relevos y permisos.
3.º Falta de austeridad de los mandos, alejados del contacto con las tropas. 

Falta de ejemplaridad y sacrificio, defectos por injerencias políticas proselitistas, 
falta de fortificaciones técnicamente estudiadas para la maniobra enemiga, son 
más un sistema lineal que en orden profundo y contacto de fuego.

4.º Frentes excesivos para unidades no preparadas técnicamente y con fal-
ta de reservas locales, por no tener nutridos sus cuadros ni completados sus 
servicios.

5.º No sentar el principio moral de que toda moral comprometida ha de 
ser auxiliada a toda costa, hecho que se refleja en la defensa de la 131 Brigada, 
que hizo de sus posiciones, y que no se auxilió cuando fue envuelta, pereciendo 
sus mandos.

6.º Falta de armamento, según datos estadísticos que obran en poder del 
Estado Mayor y de ese Comisariado.

La desbandada de les unitats en línia, que va arrossegar totes les que es-
taven a la rereguarda, va suposar una retirada desorganitzada, en què s’aban-
donava l’armament i es fugia sense cap referència ni punt de concentració 
per ser reorganitzats ni, encara menys, plantejar cap mena de resistència. De 
res servien les fortificacions si no es disposava de tropes amb prou armes i 
efectius per defensar-les. Si bé, com hem vist, algunes de les posicions es van 
emprar puntualment, el cert és que la línia no va actuar com a tal i, per tant, 
mai va poder complir amb la funció per a la qual havia estat construïda.

Malgrat tot, però, els testimonis dels comandaments franquistes que van 
dirigir l’ofensiva sobre el terreny, així com els advertiments que en feren 
les ordres i instruccions prèvies a l’ofensiva, demostren que l’enemic tenia 
molt en compte el potencial d’aquelles fortificacions. El coneixement deta-
llat, gràcies als seus serveis d’espionatge, de la localització i la composició de 
cadascuna de les posicions els va dur a planificar i executar maniobres per 
evitar-les i envoltar-les. 

Així doncs, si bé a l’hora de la veritat les fortificacions de la línia del Cin-
ca van resultar, en conjunt, ineficaces per contenir l’ofensiva, també és cert 
que l’enemic temia el seu potencial i va actuar en conseqüència. 

47  «Informe del general jefe y comisario del Ejército del Este», Fons Vicente Rojo, C. 23/6. 
AHN.
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VII. Imatges 

Imatge 1. Secció del sector de Gandesa del plànol de situació que acompanyava la memòria 
de la línia del Cinca redactada el gener de 1937.
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Imatge 2. Niu de metralladores bastit amb totxo massís d’una de la posició  
Lomas de Castejón.

Imatge 3. Vestigis de la línia de trinxera que envoltava un niu de metralladores,  
amb blindatge de formigó, a la posició Selgua.
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Els quàquers i el pacifisme  
en la Guerra Civil a Catalunya

Sra. Gemma Caballer Albareda
Universitat de Barcelona

Sempre és un bon moment per reivindicar el pacifisme i la tasca d’ajuda 
humanitària realitzada pels quàquers al llarg de la història, però ho és espe-
cialment en circumstàncies com les actuals, amb la present crisi humanitària 
de refugiats que està vivint Europa, quan fixar la mirada en experiències pas-
sades ens hauria de servir més que mai per aprendre i ajudar-nos a no repetir 
errors. Recuperar la memòria de la tasca realitzada pels quàquers al nostre 
territori durant la Guerra Civil espanyola i envers els refugiats als camps del 
sud de França a partir de finals de 1939 és una responsabilitat que tenim com 
a historiadors. En aquest capítol ens centrarem concretament en el període 
comprès entre 1936 i 1939, i analitzarem els principis de pacifisme defensats 
pels quàquers –que han estat un dels trets distintius de la seva trajectòria com 
a col·lectiu– i la seva acció durant la Guerra Civil espanyola a Catalunya.

No resulta gaire agosarat afirmar que, cada cop que s’esmenta la paraula 
quàquer, aquesta genera una curiositat especial. Molt probablement aquest 
interès és fruit de la poca presència que aquest col·lectiu ha tingut a casa 
nostra, malgrat els intents puntuals que ha realitzat per arribar al nostre ter-
ritori. Si girem una mica la vista enrere, podem recuperar, de la primera 
meitat del segle xix, els diaris d’Stephen Grellet(1) i William Allen,(2) dos quà-
quers que van visitar l’Estat espanyol l’any 1833 amb el propòsit de valorar la 
situació de les seves presons, hospitals i orfenats, i fer propostes de millora. 
La mateixa atracció que sentim ara també es va viure fa gairebé 200 anys: al 
llarg del seu viatge per Espanya, Grellet i Allen van coincidir amb moltes per-
sones anònimes que van interessar-se per les seves creences, una curiositat 
que va fer-se especialment rellevant perquè la seva visita fins i tot va aparèixer 
anunciada a la Gaceta de Madrid. Però, podem detectar quelcom més enllà 
d’una clara voluntat filantròpica darrera d’aquella visita? La lectura dels dos 
diaris ens permet copsar l’interès dels quàquers per conèixer i valorar quines 
possibilitats de penetració podia tenir en aquells moments la seva doctrina 
a l’Estat espanyol. Allen valorava al seu diari com les trobades que havien 
anat establint a Madrid, València i Barcelona havien obert la porta al que ell 
anomenava «to prepare the way for future usefulness», i destacava com molts 

1  Grellet (1860). 
2  Allen (1846-1847). 
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dels catòlics amb qui havien contactat al llarg del seu viatge es trobaven fami-
liaritzats amb la naturalesa del vertader culte espiritual, però que, degut a la 
influència aclaparadora del clergat i a la ignorància, calia ser molt prudents 
en qualsevol intent de difondre el coneixement o promoure la causa de la 
veritat. Efectivament, més enllà de plantejar-nos aquesta visita amb finalitats 
filantròpiques, també és evident que existia la voluntat d’emportar-se una 
visió de la religiositat a l’Estat espanyol després dels fets del 10 de març de 
1820 –recordem que havia tingut lloc l’assalt al Palau de la Inquisició a Bar-
celona–, valorant les possibilitats que el protestantisme fes forat. 

La capacitat de penetració d’aquest col·lectiu no va ser gaire elevada 
–pensem que tot just un any després, el 1834, tindria lloc l’abolició definiti-
va de la Inquisició a Espanya–, però sí que és cert que alguns noms de casa 
nostra van interessar-se per la seva doctrina, entre els quals destacaria el del 
bisbe Fèlix Torres Amat i el d’Antoni Bergnes de las Casas, que havia entrat 
en contacte amb els quàquers gràcies a les estades que havia realitzat a Lon-
dres entre els anys 1824 i 1830, que li van permetre aproximar posicions amb 
sectors protestants i on havia conegut precisament William Allen, personatge 
que li va produir una profunda admiració.(3) 

Considerant aquest primer interès per penetrar en el territori espanyol, 
no resulta, doncs, estrany que, un segle després, quan es proclami la lliber-
tat de culte durant la Segona República espanyola, els quàquers tornin a 
intentar fer-se un lloc en una societat en què el protestantisme s’havia vist 
tradicionalment aclaparat pel pes del catolicisme. I així va ser. L’any 1935, tal 
com descriu Rosa Serra a la seva tesi doctoral,(4) davant la creixent tolerància 
religiosa, el quàquer Russell Ecroyd, que residia a Castelló de la Plana, va 
presentar una proposta a la Societat d’Amics per crear un centre quàquer 
internacional a Madrid semblant als d’altres capitals europees com París, 
Viena, Ginebra o Berlín. A inicis de 1936, el Consell de la Societat Religiosa 
dels Amics va donar llum verda al projecte i va animar Alfred Jacob, un ame-
ricà llicenciat en Història Medieval Espanyola per la Universitat d’Oxford, a 
fer una visita a l’Estat espanyol per valorar de manera objectiva les possibili-
tats existents per fundar un centre quàquer des d’on oferir el seu testimoni 
de pau en el marc de llibertats de la Segona República. Es va decidir que el 
matrimoni Jacob i els seus fills s’instal·lessin un any a Madrid, on van arribar 
amb aquest propòsit el juliol de 1936. Si ens fixem en la data, resulta evident 
que l’esclat de la Guerra Civil espanyola estroncaria els seus plans inicials. 
Posteriorment, la instauració del règim franquista el 1939 va dinamitar tota 
possibilitat d’obertura religiosa. En el context del franquisme, les esglésies 

3  Per saber més sobre la relació d’Antoni Bergnes de las Casas amb el protestantisme vegeu: 
Agustí Camós Cabeceran, «Antoni Bergnes de las Casas i l’assalt al Tribunal de la Inquisició 
de Barcelona l’any 1820», a Frances Luttikhuizen (coord.), Un dia de fúria: Barcelona, 10 de 
març de 1820, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2020, p. 105-117. 

4  Serra Sala (2006, p. 106).
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evangèliques van restar tancades fins al 1945, i no serà fins vint anys més tard, 
el 1965, que el Concili Vaticà II reconeixerà oficialment la llibertat religiosa. 
Dos anys després, el 1967, una llei orgànica del règim franquista consentirà 
les esglésies evangèliques, tot i que, com valora l’experta en protestantisme 
a la península Ibèrica, la investigadora Frances Luttikhuizen, «el dret de lli-
bertat religiosa no es va actualitzar plenament fins onze anys més tard, amb 
la Constitució Espanyola de 1978».(5)

Va ser precisament a mitjan anys seixanta quan el matrimoni quàquer 
de Gerard i Nancy K. Negelspach(6) va arribar a Barcelona des de Filadèlfia, 
novament amb el propòsit d’oferir la seva veu. En la seva arribada a la capital 
catalana, els Negelspach van unir-se a un petit grup de persones que es tro-
baven de manera clandestina en cases particulars. En una conversa que vam 
tenir, Nancy Negelspach explicava que, amb l’obertura a l’Estat espanyol, 
van anar organitzant diversos actes i trobades, on hi assistiren quàquers i 
simpatitzants també catòlics. És evident que la presència dels quàquers a casa 
nostra no ha reeixit i encara és molt menor, malgrat aquests intents puntuals 
que han realitzat per establir-s’hi i estendre la seva visió del món i de la vida. 

I. Els quàquers i The Friends’ Witness to Peace 

A inicis del segle xx, l’arquitecte, historiador, crític d’art, assagista i po-
eta català Josep Pijoan va sentir-se atret pel quaquerisme. De la semblança 
d’aquest personatge que ens ofereix Josep Pla, m’agradaria extreure’n la des-
cripció que feia el mateix Pijoan sobre qui eren els quàquers. La senzillesa 
i la simplicitat de la seva exposició entronca –al meu parer– amb aquesta 
filosofia tan peculiar. Durant una de les seves estades a Londres,(7) Pijoan es 
trobava hostatjat en una pensió de Bloomsbury Square, on va conèixer una 
parella que es van presentar com a quàquers de Filadèlfia. En resposta a la 
pregunta de Pijoan «I què són els quàquers?», la parella, que segons sembla 
no sabia per on començar, el va convidar a assistir a una trobada de quàquers 
a Londres, invitació que Pijoan va acceptar: 

Hi vaig anar. Era el temple principal dels quàquers d’Anglaterra que es 
troba a Londres, en el barri de Saint-Pancras. Em vaig trobar amb una reunió 
de més de cent cinquanta persones, homes i dones, assegudes als bancs, amb 
el barret posat, en un estat de mutisme total. Al cap d’una estona s’alçaren dels 
seients i se n’anaren. En el temple no hi havia res, la nuesa era total. Després, 
a la sortida, els meus amics de la pensió m’explicaren com són i el que fan els 
quàquers. Em digueren que són pocs, uns 180.000, més de la meitat dels quals 

5  Luttikhuizen (2018, p. 167).
6  Entrevista realitzada el 17 d’octubre de 2015. Nancy K. Negelspach va morir el 17 de novem-

bre de 2016 a Montblanc, als 84 anys d’edat.
7  Els fets descrits per Pijoan haurien d’haver tingut lloc a finals dels anys vint o principis dels 

anys trenta.
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resideixen a Anglaterra i els altres estan espargits pel món. Afegiren que els 
quàquers aspiren a viure i a fer que tothom visqui com les persones decents. 
Deixen molt de banda la ciència teòrica i el fanatisme, inevitable, de la religió. 
Aspiren a fer coses, volen portar coses a terme, per la satisfacció. No prediquen 
que aquest món és inevitablement un infern, sinó que podria ser el cel. ¿Vols 
creure que vaig interessar-me pels quàquers, per Fox i per William Penn? [...]. 
No hi ha res més senzill que la manera de pensar i de fer dels quàquers. Accep-
ten el Nou Testament, però sense fanatisme. Com que Jesucrist no batejà ningú, 
no accepten el bateig. No tenen la més petita idea de la jerarquia eclesiàstica ni 
són partidaris, en aquest sentit, de cap autoritat. Saluden la gent sense treure’s 
el barret o la gorra, sense fer cap acte de genuflexió o d’adulació, perquè estan 
convençuts que tothom és igual, absolutament. No accepten el jurament per no 
jurar en va, i és per aquesta raó que no s’han pogut dedicar ni a l’administració 
ni a la política.(8) És a causa d’aquests fets que molts s’han dedicat al comerç i 
són molt rics –com altres són molt pobres, naturalment [...]. A Barcelona, hi 
havia, en el meu temps, un sol quàquer anglès. Aquest pobre home de Barcelo-
na no devia tenir ni el que els quàquers estimen més: la societat d’amics. Devia 
ser un home solitari i trist. Vols creure que tot això m’interessà enormement? 
No diria pas que m’hagués tocat la gràcia de Déu, perquè això és molt dir. Les 
doctrines i maneres de pensar d’aquesta gent m’apassionaren i a Londres em 
vaig inscriure. La característica primordial dels quàquers és la simplicitat de la 
seva vida. Ja veus la simplicitat amb què vivim. Tots els nostres amics, escampats 
arreu del món, fan igual. Per nosaltres, hi ha dues coses importants: Déu i la 
Societat dels Amics –la Society of Friends. Per nosaltres, Déu és a tot arreu. La 
societat d’amics són els quàquers. Segons els nostres sentiments, tots els homes 
que viuen sobre la terra són germans. Som contra la guerra.(9) 

Després de llegir la descripció del quaquerisme de Josep Pijoan, podem 
considerar que la qualificació de grup religiós «molt singular»(10) que se’ns 
ofereix a l’obra Les altres religions és, efectivament, molt ajustada. Segons 
Bryan Wilson,(11) aquest grup es caracteritza per la voluntat de contribuir a 
reformar i millorar la societat en què viuen, per la lluita aferrissada contra 
totes les formes de desigualtat i de discriminació, per la seva integritat moral 
i la noblesa de conviccions –sense caure mai en la temptació del proselitis-
me– i, finalment, per haver esdevingut els màxims representants històrics de 
la defensa de la llibertat de consciència de les persones com un valor humà 
fonamental.

8  Posteriorment això no va ser realment així, ja que dos presidents americans van ser quàquers: 
Herbert Hoover i Richard Nixon. Sobre aquest darrer es va publicar fa uns anys una biografia 
que posa sobre la taula les contradiccions que aquesta doble opció va suposar: Larry H. In-
gle, Nixon’s First Cover-up: The Religious Life of a Quaker President, Baltimore, Maryland, Project 
Muse, Columbia, Missouri, University of Missouri Press, 2015.

9  Pla (1992, p. 223-224).
10  Estruch (2004, p. 112).
11  Wilson (1970, p. 178-181). 
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El quaquerisme, que durant anys va ser definit com una secta, és una 
doctrina religiosa que té el seu origen l’any 1668 en la figura del predica-
dor anglès George Fox (1624-1691), fill d’una família humil de teixidors de 
fortes conviccions religioses. Fox va erigir-se com a dissident de l’Església 
anglicana, oposant-se al que considerava un excessiu ritualisme i advocant 
per una concepció espiritualista del sentiment religiós. Dins el moviment va 
destacar la figura de William Penn (1644-1718). Penn va estudiar a Oxford i 
posteriorment a França, i ben aviat va esdevenir el millor teòric quàquer. A 
més, l’any 1681 Penn va fundar l’estat que porta el seu nom, Pennsilvània, 
després de rebre aquestes terres en concepte de pagament per uns deutes 
que havia contret el rei d’Anglaterra amb el seu pare. Penn va redactar la 
constitució i la legislació d’aquest territori des d’un punt de vista liberal i de-
mocràtic, fet que va atraure nombrosos immigrants europeus, i hi va fundar 
una comunitat quàquera, que és la seu mundial de la Societat Religiosa dels 
Amics. Segons indiquen diverses fonts, el terme quàquer «was coined in 1650 
by Justice Gervase Bennet of Derby -for members of the Society of Friends, 
whose funder, George Fox (d. 1691), bade them “tremble at the word of the 
Lord”».(12) To quake significa ‘tremolar’.

Com ens exposava Pijoan, els quàquers no posseeixen un sistema doctri-
nal establert: en els principis quàquers no hi ha dogmes ni sagraments ni cre-
do oficial per compartir, ni tampoc sacerdots o ministres de culte. Tampoc 
tenen llocs de culte: les reunions de meditació silenciosa es fan en sales en 
cases particulars o en indrets escollits per la comunitat. Durant les reunions, 
els quàquers mediten en silenci i, si algú desitja compartir una reflexió amb 
la resta, la manifesta lliurement. Cada comunitat quàquera acostuma a tro-
bar-se periòdicament, i les decisions importants es prenen per unanimitat, 
fet que ha generat una forma ben peculiar d’assolir el consens. Els quàquers 
tenen la convicció que l’esperit de Crist –una inner light, una llum interior 
d’origen diví– habita en l’ànima de tots els homes i que aquesta és la màxima 
regla de conducta. Possiblement, aquesta autoresponsabilitat davant la prò-
pia consciència ha provocat que la preocupació per intentar alleujar la sort 
dels més desfavorits hagi esdevingut un tema clau. Aquesta voluntat, posada 
de manifest a través de l’ajuda prestada per aquest col·lectiu a les víctimes de 
diferents conflictes des del segle xviii, és l’esperit que els va valer, l’any 1947, 
que el premi Nobel de la Pau recaigués en mans de les Societats dels Amics 
anglesa i americana.

La referència a l’atorgament del premi Nobel de la Pau ens permet 
introduir un tema clau: el pacifisme. El sacerdot i caputxí català, el pare 
Botam, impulsor de nombroses iniciatives vinculades a la pau, els definia 
així: «Els quàquers són pacifistes no-violents a ultrança, per espiritualitat de 

12  Shipley (1984, p. 135).
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constitució personal, sense fronteres». (13) I què entenem per pacifisme? En 
primer lloc, cal tenir present que podem aproximar-nos a aquest concepte 
des de diferents perspectives –la història, la filosofia, el dret, etc.– amb tot 
un seguit d’importants matisos per considerar. Amb la voluntat de concloure 
una síntesi sobre aquest tema, farem nostres les paraules de Devesa Pájaro, 
que afirma que la guerra és el gran enemic a combatre i la raó de ser el pa-
cifisme: «El pacifisme planteja una oposició, sigui total o parcial, a l’ús de 
la guerra per resoldre conflictes entre estats».(14) Aquest pacifisme s’articula 
també a través de diverses tradicions –el pacifisme liberaldemocràtic o el pa-
cifisme obrer, per exemple–, però una d’elles és la del pacifisme religiós,(15) 
en què els quàquers tenen un paper destacat dins la idiosincràsia de les es-
glésies protestants, ja que la seva activitat els ha fet molt més visibles i la seva 
influència social es fa més que evident. 

En aquest sentit, sovint s’afirma que els quàquers han tingut una influ-
ència més enllà de la seva xifra, i possiblement ha estat així. Com assenyala 
Pink Dandelion:

Quakers have úblic important role in the formation of civil society on both 
sides of the Atlantinc. Quaker opposition to war and úbl for úbli, as well as the 
social witness which emerged out of their idea of úblical equality [...] is perhaps 
what Quakers are best now today. People may know that some of them workship 
in úblic or that they don’t have priests, but it is their úblic witness that has given 
them the most provinence.(16)

Efectivament, des de la seva participació al setge de Boston el 1773, la 
presència dels quàquers i la seva tasca d’ajuda humanitària ha estat una cons-
tant de la seva activitat, característica que els ha acabat definint. Els quàquers, 
com a organisme imparcial i independent, han tingut l’objectiu de millorar 
les condicions de vida de la població, tant si aquestes han estat provocades 
per guerres com per desastres naturals. I així ho han fet al llarg dels segles i 
fins a l’actualitat.

Una llarga experiència els avala. A inicis del segle xix, els quàquers van 
realitzar donacions econòmiques amb l’objectiu de disminuir el patiment 
dels alemanys afectats per les guerres napoleòniques i, a partir de 1815, es 
van involucrar activament en accions humanitàries a l’Europa de l’Est, Tur-
quia i Rússia. A finals de la dècada de 1830 van enviar ajuda a les víctimes de 
la fam a l’Índia i, en la dècada següent, van donar suport a Irlanda, especial-

13  Riera i Alcalde (2015, p. 37).
14  Devesa Pájaro (2015, p. 24).
15  Segons Devesa Pájaro, l’aproximació inicial al pacifisme per part de l’Església catòlica va ser 

diferent de la del cristianisme protestant pel caràcter profundament reaccionari de l’Església 
catòlica vuitcentista, que tenia unes relacions de profunda complicitat que la lligaven a algu-
nes de les corones regnants i, també, per l’evident anticlericalisme i/o ateisme de les idees 
liberals.

16  Dandelion (2008, p. 1).
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ment durant la Gran Fam de 1846-1847. També van fer arribar el seu suport 
a Síria entre 1860 i 1878 a causa de la guerra, van recaptar fons per ajudar els 
exiliats polonesos a la Gran Bretanya i van intentar –sense èxit– exercir com a 
intermediaris amb el tsar per evitar la guerra de Crimea. Durant tots aquells 
anys, la tasca humanitària que van realitzar es basava en els esforços perso-
nals dels membres més compromesos del col·lectiu i no existia cap tipus 
d’estructura. Bàsicament, els quàquers recaptaven donatius i els enviaven als 
comitès locals de notables, que els distribuïen en funció de les necessitats. 
La guerra Francoprussiana (1870-1871) va suposar un trencament i una re-
estructuració de les activitats humanitàries tal com els quàquers les havien 
portat a terme fins aleshores. Durant aquest conflicte va introduir-se la figu-
ra dels delegats i comissionats quàquers,(17) va produir-se un increment del 
volum de l’ajuda repartida, i la vinculació directa dels mateixos quàquers en 
el treball humanitari va fer un pas endavant i va anar més enllà de la simple 
recaptació i enviament de fons. A més, dos fets d’una rellevància especial els 
van permetre assolir un bagatge que seria clau en conflictes posteriors. En 
primer lloc, aquest nou tipus d’acció va exigir la posada en marxa de nous 
mètodes per poder abastar àrees molt extenses de França, objectiu al qual 
van ser capaços de donar resposta d’una manera àgil i eficaç. A més, van 
començar a introduir objectius a llarg termini, com l’ensenyament de tècni-
ques agrícoles, van posar en marxa escoles, van enviar infermeres i llevadores 
per millorar l’atenció mèdica durant la postguerra, etc. 

Entre la fi de la guerra Francoprussiana i l’inici de la Primera Guerra 
Mundial, les activitats d’ajuda humanitària dels quàquers van portar-se a ter-
me bàsicament a la zona dels Balcans, tot i que també van ser presents a Sud-
àfrica en les dues guerres dels bòers. A la Primera Guerra Mundial (1914-
1918) va tenir lloc una novetat especialment significativa: els quàquers van 
aparèixer per primer cop al camp de batalla francès en el marc del Friends 
Ambulance Committee i van patir, fins i tot, baixes significatives. Com indica 
l’historiador Gabriel Petrus, «con este trabajo en el frente, los Jóvenes Ami-
gos estaban reinterpretando el Testimonio de Paz cuáquero, revelando una 
vez más la naturaleza dinámica de la organización cuáquera y su compromiso 
para aliviar el sufrimiento de los necesitados»,(18) un tema –el Testimoni de 
la Pau– en el qual aprofundirem tot seguit. Un cop acabada la guerra, els 
quàquers van portar a terme una important campanya d’ajuda i reconstruc-
ció en els territoris d’Europa afectats, que va comptar amb fons per valor de 
tres bilions de dòlars i 23 milions de tones de menjar, material mèdic i roba 

17  Els comissionats quàquers eren representants oficials enviats al front. Ells mateixos es paga-
ven les despeses, fet que posa de relleu l’alt nivell de compromís, i el treball de camp que 
realitzaven –coordinat amb els comitès locals– era molt variat: organitzar i distribuir merca-
deries, entregar donatius i ajudar on se’ls requerís. 

18  Petrus (2015, p. 16).
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distribuïda a través de trenta països.(19) Durant el període d’entreguerres, els 
quàquers, en especial els britànics, van preocupar-se de les víctimes de la per-
secució nazi, fet que els va portar a intercedir per l’emigració a Anglaterra de 
persones amenaçades. Aquest seria un bon exemple de la seva concepció de 
la cultura de la pau. Més enllà de l’aparent nitidesa en la definició i la delimi-
tació de conceptes com pau o guerra, els quàquers són partidaris de teories 
com les exposades per Johan Galtung, que defineix dos tipus de pau: la pau 
negativa, que seria l’absència de guerra, i la pau positiva, que seria aquella 
que comportaria justícia o inexistència d’opressió. Durant aquest període 
també van actuar en països com Àustria, Polònia o Sèrbia.

El Testimoni de la Pau dels quàquers –The Friends’ Witness to Peace– ha 
acompanyat i definit aquest col·lectiu des dels seus orígens fins a l’actualitat 
sota una premissa ben clara: «We utterly deny all outward wars and strife and 
fighting with outward weapons for any end or under any pretence whatev-
er».(20) Malgrat tot, i de manera comprensible, la manifestació d’aquest Tes-
timoni de la Pau ha anat canviant al llarg del temps. Als segles xviii i xix, el 
testimoni dels quàquers envers la justícia social va ser allò que va destacar 
dins la seva imatge pública. La preocupació per la reforma penitenciària, les 
condicions a hospitals, hospicis, fàbriques, l’oposició al comerç d’esclaus –as-
pectes clau que van marcar els punts d’interès del viatge dels quàquers Gre-
llet i Allen a l’Estat espanyol, al qual hem fet referència abans– van provocar 
que els Amics fossin coneguts per la seva lluita per la justícia social. Aquesta 
preocupació envers els altres, de solidaritat social, va anar-se estenent també 
a conflictes com la fam a Irlanda o les víctimes de la guerra Francoprussiana, 
dibuixant així una responsabilitat «quàquera» envers el món.

Malgrat ser coneguts per desplegar aquest tipus d’accions, no ens tro-
bem evidentment davant un moviment homogeni, i la sensibilitat d’una doc-
trina que s’estén per tot el món no ha estat sempre la mateixa. A finals del 
segle xix els quàquers es van veure immersos en un conflicte doctrinal que 
va dividir-los. Grups de joves van reivindicar i pressionar per retornar cap a la 
tradició; volien allunyar-se del moviment evangèlic i de la santedat en aquells 
moments predominant per aproximar-se a l’acció, és a dir, tornar a esdevenir 
«a religion of works, not words» (una religió d’obres, no de paraules). Consi-
deraven que, més enllà de salvar les ànimes, calia també salvar els individus. 
Un cop acabada la Primera Guerra Mundial, va tenir lloc a Londres la First 
Friends World Conference, una trobada clau. A l’epístola Friends and War: a 
new statement of the Quaker Position, va posar-se clarament de relleu l’aposta 
per salvar el món: els quàquers no podien acceptar els mals del món, sinó 

19  Cal destacar que entre 1919 i 1924 moltes localitats alemanyes van beneficiar-se d’un progra-
ma d’ajut alimentari als infants i de reconstrucció d’habitatges. Sovint s’afirma que l’actitud 
de molts alemanys davant els quàquers durant la Segona Guerra Mundial va estar marcada 
pel record d’aquesta ajuda.

20  Mendlesohn (2002, p. 7).
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que havien de realitzar un esforç real i decidit per transformar-lo. A més, cal 
remarcar que, com indica Farah Mendlesohn, autora de la que podem consi-
derar la millor monografia sobre l’acció dels quàquers durant la Guerra Civil 
espanyola, els quàquers consideraven la tasca d’ajuda que realitzaven no com 
un esforç humanitari sinó com una part central del seu testimoni de pau.(21) 

El renovat Testimoni de la Pau va comportar un èmfasi més gran en 
l’acció, tot i que també cal destacar que no tots els quàquers –especialment a 
Amèrica– van acceptar aquest nou enfocament. Això va suposar que, a finals 
del anys vint, els Amics d’aquesta línia més «moderna» ja estaven prenent 
part en molts grups pacifistes internacionals. El moviment internacional per 
la pau havia crescut molt des de finals del segle xix, i malgrat que la Primera 
Guerra Mundial va interrompre el seu creixement, també va ajudar a impul-
sar-lo de manera massiva a la dècada de 1920. En aquest món d’entreguerres 
trobem, doncs, que es constitueixen els dos organismes quàquers d’ajuda, el 
Friends Service Council anglès (1927)(22) i l’American Friends Service Com-
mittee (1917) americà.(23) Ambdues organitzacions van mantenir comitès de 
pau i van participar activament en els moviments pacifistes dels seus països 
respectius. A més, el creixement del moviment pacifista a escala internacio-
nal també va ajudar els quàquers a ampliar la seva massa social i a enfortir el 
seu moviment. 

II. L’esclat de la Guerra Civil espanyola

Aquest dos organismes, el Friends Service Council anglès i l’American 
Friends Service Committee, malgrat compartir la mateixa preocupació per la 
pau, van actuar de manera diferent durant la Guerra Civil espanyola. L’FSC 
anglès partia d’una sòlida tradició i estabilitat, ja que no havia patit conflictes 
interns per aspectes doctrinals. Tenia independència, un petit equip de per-
sonal propi, i depenia tradicionalment del voluntariat, que podia mobilitzar 
fàcilment gràcies al seu prestigi. L’FSC va establir col·laboracions actives amb 
altres organismes d’ajuda, algunes de molt estretes –com les de Save the Chil-
dren Fund–,(24) o durant la Guerra Civil espanyola entrant a formar part del 
National Join Committee for the Relief of Spain.

Els quàquers americans, per la seva banda, estaven dividits entre una 
branca més liberal i moderada evangèlica (a l’est) i una branca evangèlica 

21  Mendlesohn (2002, p. 14). 
22  El 1927 els quàquers britànics havien fusionat tots els seus organismes d’ajuda anteriors en el 

Friends Service Council, un organisme internacional permanent encarregat de coordinar les 
operacions d’ajuda. 

23  L’American Friends Service Committee s’havia constituït un setmana després que els Estats 
Units entressin a la Primera Guerra Mundial.

24  Save the Children Fund és la secció britànica de Save the Children International Union 
(SCIU).
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i conservadora a l’oest, que apostava per separar l’activisme social del que 
podríem considerar el salvament de les ànimes. Aquestes diferències ideolò-
giques van provocar que l’American Friends Service Committee no tingués 
la independència de l’FSC anglès en el moment d’endegar accions i que 
se sentís més fiscalitzat en les iniciatives portades a terme, tant durant la 
Guerra Civil espanyola com durant la Segona Guerra Mundial. A més, els 
quàquers americans van establir relacions molt directes amb els mennonites 
i l’Església de Brethren, fet que va condicionar que no els fos necessari ni els 
incentivés el fet d’establir relacions amb altres col·laboradors addicionals, 
com van fer els quàquers anglesos. Aquesta atomització del quaquerisme als 
Estats Units va comportar que en alguns moments les accions portades a ter-
me per l’American Friends Service Committee, amb seu a Filadèlfia, fossin 
vistes amb reticències per molts quàquers que pertanyien a la branca evan-
gèlica: l’activisme dels quàquers de l’est suscitava suspicàcies, ja que, com 
s’ha comentat anteriorment, la branca ortodoxa considerava que l’activisme 
social havia de mantenir-se separat del salvament de les ànimes. A més, els 
quàquers britànics es definien a si mateixos com a socialistes, mentre que 
sobre la societat americana planava l’amenaça comunista. En definitiva, que 
malgrat que tots eren quàquers i que ambdues organitzacions van treballar 
per la pau, també és cert que no van poder abstraure’s del context en què es 
trobaven, fet que va generar tot un seguit de divergències internes. 

Mentre que les accions dels quàquers britànics podien ser més espon-
tànies, les divergències entre els quàquers americans van acabar provocant 
un excés de control i de burocratització. També el fet d’establir relacions 
amb altres organismes va ser considerat una arma de doble fulla, ja que els 
quàquers es consideren neutrals i, a vegades, els organismes d’ajuda als quals 
es vinculaven no eren imparcials del tot (potser en la teoria sí, però no en la 
provinença dels diners). En aquest sentit, l’American Friends Service Com-
mittee podia ser més selectiva en les seves aliances –ja que disposava de dos 
socis i de fons suficients per actuar de manera més independent–, però l’FSC 
anglesa tenia una capacitat d’actuació molt limitada si desitjava mantenir-se 
independent. Tot plegat evidencia que darrere d’aquesta imatge idíl·lica que 
poden oferir-nos els quàquers des de fora, el moviment no va ser un bloc 
unitari i les discrepàncies van estar sobre la taula des del primer moment, 
unes discrepàncies que augmentaran i esdevindran molt tenses més enda-
vant, concretament en el decurs de la Segona Guerra Mundial.(25) Cal tenir 
present aquests elements per valorar l’acció dels quàquers en tota la seva 
complexitat.

25  Per saber més sobre la complexitat de la tasca d’ajuda humanitària desenvolupada pels quà-
quers durant la Segona Guerra Mundial, vegeu: Gemma Caballer Albareda, «Pour la renais-
sance des villages abandonnés: Quaker Humanitarian Aid in a France at War», Quaker Studies, 
vol. 24, issue 1 (juny 2019), p. 109-139. DOI: https://doi.org/10.3828/quaker.2019.24.1.6.
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En aquest context, no és difícil entendre que les reaccions dels quàquers 
americans i britànics davant de la Guerra Civil espanyola i del govern de la 
República fossin diferents. En el cas dels quàquers americans, la distància 
amb el conflicte va difuminar l’atenció i, inicialment, no sembla que des-
pertés l’interès del quaquerisme americà. Un testimoni de primera línia 
d’aquest fet és el que ens descriu el ja mencionat Josep Pijoan, que amb la 
seva esposa es trobava als Estats Units quan va esclatar el conflicte: 

Tinguérem moltes reunions a Filadèlfia. Sobre la guerra d’Espanya, no hi 
havia unanimitat, estaven dividits. Els uns eren partidaris de l’ajuda; els altres hi 
veien una qüestió política-desproveïda de qualsevol interès. Es produïren mol-
tes reunions, discutiren hores i hores. Arribar a l’ajuda a través de la unanimitat 
semblava impossible. Un dia a Filadèlfia, davant la gran assemblea, la meva se-
nyora tingué un moment de desesperació i digué: «A Espanya, es destrueixen 
i es maten els homes grans. Deixeu-los estar. Si es volen matar, que es matin! 
Però mentrestant les criatures passen fam, i aquest és un cas de consciència...». 
No pogué acabar de dir el que volia, perquè es posà a plorar. La unanimitat per 
enviar al país alimentació per a les criatures fou aconseguida.(26)

Per la seva banda, sí que podem decantar-nos perquè els Amics britànics, 
generalment alineats amb l’esquerra, tenien més simpaties pel govern repu-
blicà –recordem que molts dels quàquers britànics es definien com a socialis-
tes– i van entregar-se inicialment amb més decisió i passió. 

L’agost de 1936, poc després de l’esclat de la Guerra Civil espanyola, 
Alfred Jacob, que estava vivint a l’Estat espanyol, va publicar un article tant 
a la revista britànica The Friend com a la seva homòloga estatunidenca The 
American Friend. L’article no va provocar gaire debat sobre la qüestió a l’Es-
tat espanyol i sobre com actuar, però sí que va esdevenir el detonant d’un 
debat a la Gran Bretanya sobre quin paper tenia el Testimoni de la Pau en 
una guerra civil, preguntant als amics britànics si podrien adoptar una po-
sició totalment pacifista si patissin ells un sollevament armat i si no caldria 
adoptar la mateixa posició que si allò succeís al seu país. Malgrat que algunes 
respostes van anar en la línia de negar l’acció, afirmant que «the Christian 
Pacifist position is not conditioned by circumstances; it regards the method 
of war as an infraction of the Divine Law»,(27) la polèmica va servir també per 
suggerir possibles deficiències del Testimoni de la Pau. Un dels participants, 
P. L. Dobrashian, va apel·lar al fet que els Amics encara es fessin il·lusions 
sobre la bondat innata de l’home civilitzat, afirmant que «to those Friends 
who still entertain illusions as to the innate goodness of civilised man... Once 
we recognise that Christian humility is no deterrent to the worshippers of 
brute force, we have no option, if we are concerned for the propagation of 
our faith, but to condone the use of coercion for the specific purpose of pre-

26  Pla (1992, p. 225).
27  Mendlesohn (2002, p. 20).
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serving those liberties which are indispensable to our very survival».(28) Com 
es pot observar, l’esclat de la Guerra Civil espanyola va suposar una sacsejada 
als valors de pacifisme defensats pels quàquers, un aspecte analitzat en pro-
funditat per Farah Mendlesohn.(29)

III. La Guerra Civil espanyola i els quàquers

Exposat el context ideològic en què va desenvolupar-se l’acció dels quà-
quers durant la Guerra Civil espanyola, passem ara descriure i a valorar les 
actuacions concretes portades a terme. En primer lloc, cal destacar que, ha-
vent constatat quin havia estat el recorregut del col·lectiu arreu del món –el 
seu Testimoni de la Pau– al llarg de dos segles de conflictes, no ens ha de 
sorprendre trobar-los, també, a la Guerra Civil espanyola, una contesa que 
va posar-los a prova. Recordem que l’esclat de la guerra va coincidir amb el 
moment en què els quàquers britànics pretenien endegar un centre a l’Es-
tat espanyol, una iniciativa que va acabar sent substituïda per una operació 
d’ajuda humanitària que a poc a poc va anar agafant una dimensió més que 
considerable. Inicialment, però, els quàquers havien donat per descomptat 
que es trobarien davant d’un conflicte que seria breu i que, per tant, l’ajuda 
material seria innecessària, fet que els va impulsar a treballar oferint suport 
espiritual a aquells que intentessin mantenir un testimoni pacifista.(30) Paral-
lelament, i considerant la naturalesa protestant del col·lectiu, els quàquers 
van interpretar que a Burgos no serien benvinguts, fet pel qual van dirigir 
la seva atenció cap a Catalunya, lluny del front i, per tant, zona segura, però 
que ja estava tenint un paper important acollint refugiats.(31) Malgrat aquest 
plantejament inicial, ben aviat van adonar-se que les previsions d’un enfron-
tament breu no es complirien i van acabar portant a terme una valuosíssima 
tasca d’ajuda humanitària desplegada a tot el territori espanyol.

Durant la guerra, a Espanya van treballar uns quaranta quàquers –que 
inicialment formaven part del Friends Service Council i de l’American Fri-
ends Service Committee–, més alguns voluntaris reclutats per ells. Com ja 
s’ha apuntat, els quàquers també van col·laborar de manera estreta amb al-

28  Mendlesohn (1997, p. 61).
29  Mendlesohn (2002, p. 7-22).
30  Farah Mendlesohn destaca que aquesta va ser una aposta personal d’Alfred Jacob, que va 

treballar inicialment per envoltar-se de persones que advoquessin pel pacifisme i l’objec-
ció de consciència. Però malgrat que un grup de joves pertanyents a l’YMCA (Young Men’s 
Christian Association) va aconseguir ser enviat al front a realitzar tasques no vinculades al 
combat, aquesta línia d’actuació relacionada amb l’objecció de consciència no va tenir gaire 
recorregut.

31  Farah Mendlesohn també apunta el fet que Alfred Jacob va suposar que el govern de la Repú-
blica seria més permeable a la penetració dels principis protestants, especialment després de 
constatar quina va ser la resposta d’una part de la població en relació amb l’Església catòlica 
els primers mesos del conflicte.
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tres organismes d’ajuda i van actuar en el marc d’alguns organismes coope-
ratius, com la International Commission for the Assistance of Child Refugees 
in Spain, una entitat constituïda l’octubre de 1937, amb seu a Ginebra, amb 
l’objectiu de coordinar l’ajuda infantil internacional. Aquest organisme re-
bia fons de vint-i-quatre estats, així com de grups i associacions de caràcter no 
estatal, i es trobava encapçalat per disset membres, sis d’ells quàquers.

Com deduïm del nom de l’International Commission for the Assistance 
of Child Refugees in Spain, una part important de les accions portades a 
terme pels quàquers va estar destinada a un col·lectiu específic: els nens. Ac-
tualment sobreentenem aquest tipus d’accions concretes envers els infants, 
però en aquells moments es tractava d’una pràctica recent. Per tal d’enten-
dre l’origen de la protecció de la infància hem de remuntar-nos unes dèca-
des abans de la Guerra Civil espanyola, quan la compassió que van suscitar 
els nens europeus víctimes de la Primera Guerra Mundial va desencadenar 
un canvi ideològic que va provocar que aquests esdevinguessin una de les 
prioritats de la societat.(32) En aquell moment, la solidaritat cap a aquest col-
lectiu va marcar l’inici d’un procés(33) que culminaria amb un punt d’inflexió 
–que comprendrà la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial– i 
que acabarà donant els seus fruits posteriorment, amb l’ampliació de l’em-
para als menors en cas de conflicte armat, com és el cas de la IV Convenció 
de Ginebra de 1949. Però, més enllà d’això, i tenint present la poca volun-
tat d’ingerència política dels quàquers en el conflicte, també hem de tenir 
molt present que els nens eren considerats com els subjectes neutrals per 
antonomàsia. 

Com s’ha apuntat, finalment l’activitat que van portar a terme els quà-
quers va desenvolupar-se tant a la zona republicana com a la zona nacional, 
ja que pretenien facilitar ajuda humanitària a totes les víctimes del conflic-
te a través d’una actuació totalment neutral en l’àmbit polític i, també, el 
més eficaç possible. Efectivament, si en algun aspecte ha destacat l’acció dels 
quàquers és precisament per la seva bona gestió dels recursos: analitzen on 
cal actuar, valoren quines accions és adient endegar, cerquen els fons eco-
nòmics per portar-les a terme –a través de campanyes solidàries concretes 
per captar les ajudes de particulars o a través d’empreses i organismes de 
diversa tipologia–, es doten de la logística adient –tant per cobrir les accions 
d’ajuda humanitària com a nivell intern, per sustentar el cost dels seus tre-
balladors, dels col·laboradors, els desplaçaments, estades, etc.– i, finalment, 
executen. Simultàniament, es fa un seguiment de l’ajuda, per tal de poder 
oferir un feedback als donants. Sovint localitzem a la bibliografia o a les fonts 

32  Cortès Braña (2016, p. xvii).
33  Tinguem present, per exemple, la Declaració dels Drets de l’Infant –també coneguda com a 

Declaració de Ginebra sobre els Drets de l’Infant–, un document internacional que promou 
els drets de l’infant i que va ser adoptat per la Societat de les Nacions precisament a l’Europa 
d’entreguerres, l’any 1924.
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d’arxiu referències a aquesta peculiar gestió dels recursos que realitzen els 
quàquers i que ha acabat esdevenint un element identificatiu del col·lectiu. 
Sobre aquest aspecte precisament explicava la seva experiència Josep Pijoan, 
un cop va aconseguir que la intervenció dels quàquers a la Guerra Civil espa-
nyola fos un fet: 

Quan ens trobàrem en possessió d’una quantitat important, vaig anar a 
veure el secretari general, amb la petició que comencés de seguida l’operació 
d’ajuda. «No –em digué–. Amb la quantitat que m’ofereix n’hi ha per comen-
çar, però no n’hi ha per acabar. Fins que no tinguem reunits els diners per 
liquidar l’operació, no començarem a portar-la a cap. Hauria estat impossible 
d’objectar-hi res. Així són els quàquers.(34)

Cal destacar, però, que malgrat actuar a tot l’Estat espanyol, el paper que 
van tenir a Catalunya va ser clau, ja que des d’un bon principi aquest territori 
es va convertir en terra d’acollida de refugiats, fet que va provocar una crisi 
humanitària que, en el decurs de la guerra, cada cop es va fer més profunda. 
Si d’una banda els refugiats (infants, dones i gent gran) que arribaven evacu-
ats a Barcelona i altres indrets de Catalunya des de Madrid i d’altres zones de 
l’Estat espanyol no feien més que augmentar, de l’altra, el subministrament 
d’aliments i productes de primera necessitat no parava de minvar. Tot i que 
inicialment es va endegar la recollida de roba i aliments perquè la resposta 
material pogués posar-se en marxa sense pèrdua de temps, ben aviat, amb 
l’arribada dels trens de refugiats, la majoria procedents de Madrid i de Valèn-
cia –que va començar a ser molt important l’octubre de 1936–, la situació de 
crisi humanitària a Catalunya va anar empitjorant progressivament. Pensem 
que, per aquelles dates, la dada estimada és que ja arribaven a Catalunya uns 
600 refugiats diaris, i s’assolia alguns dies la xifra de 3.000, la majoria dels 
quals eren nens.(35) Més enllà de les intervencions del govern català a través 
del Comitè d’Ajut als Refugiats(36) i d’associacions com Pro-Infància Obrera, 
és evident que qualsevol tipus d’ajuda humanitària oferta per organismes 
internacionals va ser molt benvinguda. 

Els quàquers van posar en marxa diverses cantines d’ajuda als refugiats, 
primer a la Casa de la Misericòrdia i després, també, ja a la mateixa estació 
de la línia principal de trens Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) de Barcelona. 
Allí subministraven begudes calentes: una tassa de cacau –regal de la com-
panyia Cadbury, que va acabar convertint-se en un element identificatiu de 
l’ajuda dels col·lectiu– i llet condensada per als nadons. Més endavant també 

34  Pla (1992, p. 225).
35  En aquest sentit, cal destacar que la decisió d’alimentar també mares i gent gran va compor-

tar certa polèmica dins l’entorn quàquer, on es plantejava la disjuntiva d’incloure aquests col-
lectius –també necessitats– en programes d’ajuda que havien estat específicament dissenyats 
–i que havien rebut les pertinents donacions– per ser destinats a nens.

36  Més endavant va canviar la seva denominació per Comissariat d’Assistència als Refugiats.
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van establir punts de subministrament de llet a altres nusos ferroviaris impor-
tants de Barcelona i Tortosa. A les primeres cantines endegades a Barcelona 
a finals de gener de 1937 s’hi van afegir les de Sabadell i Manresa el 1938. 
Mica en mica, la xifra va anar augmentant a Barcelona i a altres poblacions. 
Paral·lelament, a mesura que la situació de la població civil empitjorava,(37) 
l’ajuda es va anar generalitzant a través de la col·laboració dels ajuntaments, 
que facilitaven locals tant per a les cantines com per distribuir aliments (llet 
condensada, xocolata, sucre, galetes, carn de conserva...), sabó o roba. Cal 
destacar que la vinculació de l’ajuda dels quàquers amb els ajuntaments va 
ser molt important i seguia aquell protocol d’actuació al qual hem fet refe-
rència anteriorment i que esdevé un segell de qualitat de l’acció dels quà-
quers, emprat a tants i tants conflictes que havien tingut lloc anteriorment: 
anàlisi sobre el terreny i actuació directa. En aquest cas, abans de començar 
qualsevol iniciativa, s’enviava una enquesta a l’ajuntament per conèixer l’es-
tat de la població infantil, el seu nombre i les necessitats més imminents. 
Posteriorment, s’enviava un delegat per observar la zona afectada i avaluar 
la situació i la tipologia d’ajuda necessària, i dissenyar les estratègies d’actua-
ció pertinents, que serien posteriorment consensuades dins del col·lectiu.(38) 
També a través de la xarxa de les escoles del CENU es va fer efectiva la dis-
tribució diària de llet i pa. Per totes aquestes vies l’ajuda arribava als infants 
refugiats i desplaçats, així com als infants procedents de la mateixa localitat. 

Bona mostra de la importància i l’èxit de la feina feta va ser que ben avi-
at els quàquers van haver d’abandonar el petit pis que tenien com a centre 
d’operacions al carrer de Casp per traslladar-se a la Llar Lluís Vives(39) del 
carrer d’Anglí, núm. 39, on acabarien coincidint dotze treballadors estran-
gers i seixanta col·laboradors locals.(40) A nivell logístic també van comptar 
amb una important flota de dotze camions propis i una desena més, cedits 
pel Ministeri de Transport. Cal destacar, dins aquest entramat logístic, la im-
portància dels treballadors estrangers i dels col·laboradors dels quàquers. 
Aquest col·lectiu es va nodrir de l’ajut de col·laboradors –estrangers o no– 
que no havien de ser quàquers, però que compartien amb ells els principis 
d’ajuda als qui la precisaven. Els quàquers són un col·lectiu numèricament 
petit, però que ha destacat al llarg dels segles per la seva tasca humanitària, 
i una de les claus del seu èxit ha estat la xarxa de col·laboradors que han 
teixit al seu voltant i la gestió d’aquest capital humà. Habitualment, les pro-
fessions que exercien els col·laboradors estrangers en el seu lloc d’origen 

37  La situació es torna més crítica al final de l’estiu de 1937 amb l’entrada d’un gran nombre de 
refugiats procedents de Madrid, Màlaga, Aragó i les províncies basques que havien caigut en 
mans dels nacionals, juntament amb la pèrdua de Santander i Gijón. 

38  Serra Sala (2009, p. 82-85).
39  El nom fa referència al filòsof del segle xvi que destacà, entre altres àmbits, per la defensa de 

la concòrdia i la pau, valors que identifiquem amb els dels quàquers.
40  Serra Sala (2009, p. 87).
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estaven relacionades amb tasques en l’àmbit sanitari i mèdic, i eren persones 
que també gaudien d’una llarga trajectòria en treball humanitari. Hem de 
tenir present que la professionalització de l’ajuda humanitària –tal com la 
coneixem actualment– va ser quelcom que va esdevenir arran de la Segona 
Guerra Mundial. Abans, durant la Guerra Civil espanyola, la gent que col-
laborava amb aquests organismes d’ajuda eren voluntaris: individus que teni-
en una feina determinada al seu país d’origen, però que, en cas de necessitat 
i d’emergència, l’abandonaven i es desplaçaven a oferir ajuda on fes falta. 

Imatge 1. Domènec Ricart i Grau (de peu a l’esquerra de la imatge), col·laborador català 
dels quàquers, a una cantina. Font: F-FP(Ricart)1/7(15), CRAI Biblioteca Pavelló de la 

República, Universitat de Barcelona.

En el context de l’acció dels quàquers a Catalunya, cal dedicar unes 
paraules a Domènec Ricart i Grau,(41) un dels seus col·laboradors catalans. 
Ricart va ser una de les persones de la delegació local dels quàquers a Ca-
talunya que va destacar per l’organització de serveis d’ajuda a la infància 

41  Domènec Ricart i Grau (Molins de Llobregat, 1901 - Boulde, Colorado, 1987). Educat dins 
el catolicisme, va interessar-se posteriorment per l’església reformada calvinista i, durant els 
seus estudis a França, a la Sorbona, va entrar en contacte amb el moviment de joves United 
Christian Youth Movement. En esclatar la Guerra Civil espanyola, va col·laborar estretament 
amb els quàquers. Va marxar a l’exili el 1939 i va exercir durant quaranta anys de professor 
d’estudis espanyols a la Universitat de Kansas. 
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evacuada i necessitada. Una de les seves tasques va ser elaborar informes per 
exposar quina era la situació –des de la primera línia, sobre el terreny– per 
així valorar quines eren les accions més adients que calia portar a terme. En 
un dels seus informes indicava que: 

Tenim probablement la més completa base de dades en existència sobre 
aquest terrible problema. Hi ha potser 350.000 persones sense casa, només a Ca-
talunya, i d’aquestes, una tercera part són infants que estan vivint en les condici-
ons més deplorables. És de màxima urgència treure aquests nens fora dels llocs 
on la gran majoria dels refugiats viuen, i això ja està fet per les autoritats locals 
i quan els seus recursos ho permeten; però, mentrestant, alguna mena d’ajuda 
d’emergència és absolutament essencial si no es vol arruïnar de per vida la salut 
dels nens; alguns d’ells moren per causes trivials, d’altres estan desnodrits i amb 
carència, fins i tot, de les atencions més elementals. La mortalitat, per xarampió 
es diu que és d’un 100 %.(42) 

Destaquem aquesta proposta de Ricart –que els nens abandonin les seves 
localitats i siguin acollits en cases de colònies– perquè aquesta va ser també 
una important iniciativa portada a terme pels quàquers durant la Guerra 
Civil espanyola i que va tenir continuïtat després a França, durant la crisi 
humanitària de refugiats que va esclatar a finals de gener de 1939. Malgrat 
que aquesta no era una opció especialment ben valorada pels quàquers –
que no veien amb bons ulls els desplaçaments d’infants i la separació de les 
seves famílies, un fet que consideraven que aguditzava el desarrelament–, 
les circumstàncies van acabar consolidant aquesta via i les colònies infantils 
sustentades pels quàquers –algunes a l’estranger– també van esdevenir una 
alternativa que tingué un pes important, sovint col·laborant de manera estre-
ta amb Ajuda Infantil de Rereguarda i Assistència Infantil. Trobem colònies 
mantingudes pels quàquers com la de Rubí, Soler-Botei (prop de Vic), Cal-
des de Malavella i Manresa.

Resulta difícil establir l’abast concret de l’ajuda humanitària desplegada 
pels quàquers a Catalunya, ja que aquesta es va canalitzar tant directament a 
través de l’FSC i l’AFSC(43) com de manera indirecta a través de les organitza-
cions en què participaven. Per exemple, més enllà dels menjadors i les colò-
nies sustentades directament pels quàquers, aquests van ser designats coordi-
nadors de l’alimentació de 15.000 nens de l’àrea de Barcelona dins del marc 
de l’International Commission for the Assistance of Child Refugees in Spain, 

42  Serra Sala (2009, p. 102).
43  Quan els quàquers americans van establir-se a la zona republicana –inicialment van comen-

çar a treballar a la zona nacional–, van treballar principalment al llevant peninsular: uns 
300 km de costa des d’Alacant fins a Múrcia, endinsant-se uns 70 km dins la península. Més 
avançat el conflicte, quan el 1938 la situació es va fer més crítica, van estendre la seva ajuda 
també a Catalunya de manera directa facilitant aliments per a uns 3.000 nens refugiats que 
es trobaven ubicats en un radi de 100 km al voltant de Barcelona: a Vic, Terrassa, Granollers, 
Sabadell i Cervera.
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Imatge 2. Salconduit de Domènec Ricart i Grau. Font: F-FP(Ricart)1/2(2),  
CRAI Biblioteca Pavelló de la República, Universitat de Barcelona.
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ja avançada la guerra. Tot plegat dificulta moltíssim oferir dades concretes, 
però l’envergadura de la tasca desenvolupada és més que evident. De totes 
maneres, alguns informes ens aporten llum al respecte, com aquest localitzat 
al Fons personal de Domènec Ricard, datat el desembre de 1938, on la xifra 
de criatures ateses –en menjadors i colònies– s’aproximaria a les 9.000. 

 

Imatge 3. Informe sobre la tasca realitzada pels quàquers a Catalunya, amb data de 
desembre de 1938. Font: F-FP(Ricart)1/7(4), CRAI Biblioteca Pavelló de la República, 

Universitat de Barcelona.
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Era un moment especialment crític. Si ens basem en les dades aporta-
des per Joan Serrallonga, el novembre de 1938 estaríem parlant de més de 
700.000 refugiats a Catalunya provinents de la resta de l’Estat espanyol, als 
quals caldria afegir els desplaçats interns. En total, un 25 % més de la po-
blació habitual, fet que va provocar que un treballador del Friends Service 
Council anglès definís el nostre territori com «la región más necesitada de 
España». (44) 

De manera gradual, la mirada dels quàquers es va anar redirigint també 
cap als refugiats que feien via pel nostre territori en direcció a la frontera 
francesa, davant l’avançament de l’exèrcit sollevat. En aquest context, els 
quàquers van proposar la creació d’una zona neutral a Catalunya, propera 
a la frontera, on poguessin alimentar els nens i atendre els refugiats, una 
proposta que va ser acceptada per part de les autoritats republicanes però 
que no va reeixir per part del nacionals.(45) Una part dels quàquers que esta-
ven treballant a la zona republicana van començar també a desplaçar-se cap 
al nord, preveient el futur incert de les corrues de civils que avançaven cap 
a França. La desfeta humanitària als camps del sud de França a partir del 
gener de 1939 és per tots coneguda. Per sort, els quàquers també hi seran i 
portaran a terme una tasca encomiable. Per a molts, la més destacada de to-
tes les organitzacions humanitàries que van actuar a la zona. Però bé, aquesta 
ja és una altra història...

IV. Reivindicar els quàquers

Reivindicar el pacifisme i la tasca desenvolupada pels quàquers durant 
la Guerra Civil espanyola és de vital importància. Molts dels nostres familiars 
van ser alimentats durant la Guerra Civil espanyola gràcies a l’ajuda dels quà-
quers. I molts d’ells també van poder sobreviure a les dures condicions dels 
camps de refugiats del sud de França gràcies a l’ajuda prestada per aquest 
col·lectiu. Cal donar a conèixer tota aquesta feina i expressar el nostre reco-
neixement més sincer a tots aquells voluntaris que ho van abandonar tot als 
seus països l’any 1936 per ajudar la població civil durant la nostra guerra civil 
i que l’any 1939, preveient la desfeta que s’albirava, van desplaçar-se cap a la 
frontera francesa –juntament amb els refugiats que fugien de l’exèrcit solle-
vat– per continuar oferint la seva ajuda. Cap dels dos contextos va ser fàcil: 
van aflorar discrepàncies i conflictes interns, i el que inicialment semblaria 
una actuació humanitària neutre va estar marcada per tensions diverses dins 
del col·lectiu. 

És per aquest motiu que l’actuació dels quàquers a la Guerra Civil espa-
nyola permet valorar, més enllà de l’ajuda humanitària en si, altres qüestions 

44  Petrus (2015, p. 72).
45  Petrus (2015, p. 181).
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interessants, com el debat obert al voltant de la concreció del Testimoni de 
la Pau en un context de guerra civil o la problemàtica de mantenir la impar-
cialitat, un tema que ja s’havia posat sobre la taula en conflictes anteriors(46) 
i que va generar que alguns sectors quàquers defensessin que era compren-
sible sentir-se més proper a la part legítima. Sovint fem front a temes com el 
de l’ajuda humanitària desplegada pels quàquers envoltats d’una imatge idíl-
lica, però cal tenir present que van haver de treballar en circumstàncies molt 
difícils i que, malgrat trobar-nos davant d’uns ideals pacifistes molt ferms, la 
realitat aclaparadora i complexa de la Guerra Civil espanyola va condicionar 
profundament el dia a dia de les accions que van portar a terme. Però van 
superar el repte. Més enllà de les circumstàncies adverses, els quàquers van 
aconseguir realitzar una tasca ingent que els va permetre millorar les con-
dicions de vida de centenars de milers de nens –i de ben segur salvar-los–, 
víctimes d’un conflicte tan cruent com va ser la Guerra Civil espanyola. 

Si fixem la mirada una mica més enllà, també podrem valorar la impor-
tància de la tasca realitzada pels quàquers a casa nostra a més llarg termini. 
La Guerra Civil espanyola ha generat un interès considerable a escala in-
ternacional, possiblement pel gran impacte que va tenir el conflicte, i so-
vint se la qualifica com l’avantsala de la Segona Guerra Mundial. Aquesta 
característica la podem estendre també a l’àmbit humanitari, ja que la tasca 
desenvolupada per diversos organismes –entre ells, els quàquers– va assentar 
les bases per a les seves actuacions posteriors. Aquesta idea és defensada per 
Maria Ojuel, que afirma que «la guerra civil española no fue solo la antesala 
de la Segunda Guerra Mundial, sino también un laboratorio de nuevas for-
mas de solidaridad que habían surgido ya parcialmente en el decurso de la 
Primera Guerra Mundial».(47) D’altra banda, la Guerra Civil espanyola tam-
bé va actuar com un «catalitzador» de l’acció dels quàquers americans. Si 
durant aquest conflicte l’American Friends Service Committee va mantenir 
inicialment una postura cauta, basant-se en les accions i els consells dels quà-
quers britànics, l’experiència adquirida «provided the AFSC with a boost in 
prestige, ultimately turning it into a global player prepared to act as repre-
sentative and intermediary of American aid abroad and to deal with the US 
administration, foreign governments and international agencies alike, if not 
on an equal footing, at least with a high degree of self-confidence».(48) Tots 
aquests elements seran molt importants de cara a la feina que desenvolupa-

46  Un cas clar va donar-se durant la seva intervenció a la guerra dels bòers (1880-1881), quan 
els quàquers van quedar profundament impactats per la brutalitat exercida per l’Imperi bri-
tànic. 

47  Maria Ojuel Solsona, «La evacuación de niños a Francia al final de la guerra civil española: 
el caso de la colonia suiza del Château du Lac en Sigean (1939-40)», Migraciones & Exili-
os, núm. 15, 2015, p. 89.

48  Daniel Maul, «The politics of neutrality: the American Friends Service Committee and the 
Spanish Civil War, 1936-1939», European Review of History = Revue Européene d’Histoire, 
vol. 23, no. 1-2, 2016, p. 95.
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ran els quàquers durant la Segona Guerra Mundial i incidiran de ple també 
en els refugiats catalans i espanyols als camps del sud de França a partir del 
gener de 1939. 

Un nou repte que, malgrat tot, van superar amb èxit i que els va fer 
mereixedors –gràcies a una llarga trajectòria– del premi Nobel de la Pau el 
1947. L’any 1945, en un article publicat als Quaderns d’Estudis Polítics, Econò-
mics i Socials, a Perpinyà, s’afirmava que «avui, closa l’etapa luctuosa d’aques-
ta segona guerra mundial, els «Amics» han donat una lliçó al món enter i 
han fet més per a la pobre humanitat dolorida, amb simplicitat i dolcesa 
franciscana, que altres pomposes institucions similars que si són prodigues 
en predicacions verbals són més aviat avares d’una caritat urbi et orbi».(49) Rei-
vindiquem els quàquers, «a religion of works, not words».
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L’aviació a la batalla de l’Ebre

Dr. Ramon Arnabat Mata
Universitat Rovira i Virgili, ISOCAC

La batalla de l’Ebre va ser una de les batalles més transcendents i és una 
de les més conegudes de la Guerra Civil espanyola. Ha estat analitzada i ex-
plicada del dret i del revés, i les opinions contradictòries sobre la seva utilitat 
política i militar segueixen presents en la historiografia i en la vida política.(1) 
En aquest text analitzem una part d’aquesta batalla: la que es desenvolupa al 
cel de l’Ebre i el paper de l’aviació.

La batalla de l’Ebre mostrà amb tota la seva cruesa la importància de 
l’aviació en els conflictes bèl·lics. A l’Ebre es confrontaren l’aviació republi-
cana, una veritable arma d’aviació, tot i que amb recursos humans i materials 
escassos, i les aviacions franquistes (l’Aviazione Legionaria italiana, la legió 
Còndor alemanya i la Brigada Hispana). És cert que, abans de la batalla de 
l’Ebre, l’aviació ja havia tingut un paper important en d’altres batalles de la 
Guerra Civil espanyola, tant en els diversos fronts (Terol, Guadalajara, Ma-
drid, Bilbao, València, etc.), com en els setges aeris de ciutats de la rereguar-
da (Madrid, Almeria, València, Barcelona, Tarragona, Reus, etc.); però res 
era comparable amb el desplegament de forces aèries que es produí durant 
la batalla de l’Ebre, tant per la seva durada com per tractar-se d’un xoc fron-
tal, total.(2)

I. Les aviacions a l’Ebre

L’aviació republicana, que era fonamentalment defensiva i tàctica, havia 
portat la iniciativa fins a l’hivern de 1937-1938, però, a partir de la primavera 
i l’estiu de 1938, la iniciativa passà a les aviacions franquistes, que eren fona-
mentalment ofensives i estratègiques. L’ajuda italiana i alemanya en forma 
d’avions, pilots, mecànics, combustible, bombes i munició resultà decisiva 

1  Vegeu, entre d’altres, Cardona (2006, p. 249-299), Beevor (2005, p. 525-554), Reverte (2005, 
p. 7-246), Martínez Bande (1988), Rodrigo i Santirso (2014, p. 7-121), Sánchez Cervelló 
(2019, p. 1-65), Sánchez Cervelló i Clúa (2018, p. 5-72). Hom pot seguir el dia a dia de la ba-
talla de l’Ebre a partir dels comunicats de guerra d’ambdós exèrcits: D. A. (1977, t. 1, p. 326-
363, i t. 2, p. 561-516). Vegeu també un resum des del punt de vista militar a Salas Larrazábal 
i Cardona (1996, p. 53-93).

2  Aquesta visió de síntesi sobre la guerra aèria a la batalla de l’Ebre està fonamentada en la 
recerca documental en els arxius citats al final i en la consulta de la bibliografia relacionada 
també al final del text.
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perquè es produís aquest canvi. L’aviació republicana tan sols podia refiar-se 
de l’ajut soviètic i, encara, una part d’aquest era aturat a França. 

Va ser aquesta gran capacitat d’aprovisionament internacional la que va 
permetre que l’aviació franquista assolís el domini de l’aire, precisament en 
el transcurs de la batalla de l’Ebre. En canvi, l’aviació republicana tenia di-
ficultats per reposar els avions abatuts, en bona part degut a l’actitud dels 
governs britànic i francès, que dificultaven l’arribada de material i aparells 
soviètics.

Hi havia, però, un altre factor que jugava a favor de l’aviació franquista: 
la seva configuració com a aviació estratègica i ofensiva, amb un gran nom-
bre de bombarders pesants i lleugers. En canvi, l’aviació republicana era, 
fonamentalment, tàctica i defensiva, és a dir, estava integrada majoritària-
ment per aparells de caça. I, si bé és cert que l’aviació republicana de caça 
aconseguí un cert equilibri amb l’aviació franquista de caça, en l’aviació de 
bombardeigs hi havia un clar desequilibri a favor de l’aviació franquista.

Disposem de nombrosos testimonis de soldats d’infanteria de l’Exèrcit 
Popular de la República que van participar a la batalla de l’Ebre que es quei-
xaven que l’aviació feixista els bombardejava i metrallava constantment i, 
en canvi, veien molt poc o no veien per enlloc l’aviació republicana que els 
havia de protegir. Ho explicava a les seves memòries el soldat republicà de la 
122 Brigada Mixta destinada a les serres de Cavalls i Pàndols, Joan Colomer:

El trajecte des de l’encreuament a Móra d’Ebre fins a Corbera d’Ebre, pas-
sant per la Venta de Camposines, el feia cada vint-i-quatre hores, per portar el 
correu al comandament del batalló. Aquest trajecte era bombardejat constant-
ment per l’artilleria i l’aviació nacional. Aquesta composta pels terrorífics Jun-
kers –uns grans bombarders– i els cèlebres avions de caça Messerschmitt, [...] i 
els cèlebres metrallaments en forma de «cadena de sínia».

Enfront d’aquesta formidable màquina de guerra, el govern republicà opo-
sava un cert nombre –no gaire gran– de bateries d’artilleria i antiaèries. Quant 
a l’aviació, pel que vaig poder veure, existia una quantitat no gaire nombrosa 
d’aparells, els Mosquits, de fabricació russa, i també un cert nombre de bombar-
ders que, com tots vam poder apreciar, res o quasi res podien fer-hi en contra.(3) 

Si bé la queixa és plenament fundada, no podem deduir-ne que l’aviació 
republicana és la principal responsable de la derrota de l’Exèrcit Republicà 
a l’Ebre. Cal cercar altres aspectes a l’hora de trobar les causes de la derrota 
republicana a l’Ebre. Vegem, però, com es desenvolupà la guerra aèria a la 
batalla de l’Ebre.

3  Reproduït per Enric Tomàs i Josep Ferret, Cal que sapigueu..., p. 63.
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II. Les aviacions enfrontades

Quan s’inicià la batalla de l’Ebre, l’aviació republicana es trobava afebli-
da, especialment pel que feia als bombarders pesants, ja que només disposa-
va d’uns trenta aparells Tupolev SB-2 Katiuska operatius que podien carregar 
uns 750 kg de bombes. A més, tenien moltes dificultats de reposició dels apa-
rells abatuts o malmesos. Per aquest motiu, tan sols la meitat d’aquests avi-
ons, uns quinze, actuaren conjuntament en alguna missió al front de l’Ebre. 
Per contra, l’aviació franquista disposava de quatre vegades més avions bom-
barders pesants (Savoia S-81, Savoia S-79, Heinkel He-111 i Junkers Ju-52), 
que en molts casos podien portar més de 1.000 kg de bombes cada un. A 
més, tenien els subministraments i les reposicions garantides.(4) 

Pel que fa a l’aviació de caça, destinada a la protecció dels bombarders 
propis i a l’atac dels bombarders enemics, es partia d’una situació més equi-
librada. Però els republicans anaren perdent pistonada i cada vegada va ser 
més difícil als Polikarpov I-15 Xato i als Polikarpov I-16 Mosca de plantar cara 
als caces Fiat Cr-32 italians i als Messerschmitt Bf-109 alemanys. Tot plegat va 
fer força evident que, malgrat l’esforç dels pilots i del personal de les unitats 
aèries republicanes, la superioritat aèria anava passant a l’aviació franquista, 
que, dia rere dia, sobrevolà l’Ebre bombardejant, formant «cadenes» i metra-
llant les tropes republicanes i els llocs de pas del riu. 

Mentrestant, l’aviació feixista basada a Mallorca intensificà els seus atacs 
sobre la rereguarda republicana i les zones properes a la batalla de l’Ebre per 
dificultar els subministraments a l’exèrcit de l’Ebre. Això obligà a destinar 
una part dels aparells republicans a la defensa de la costa mediterrània i de 
llurs ciutats, així com de la segona línia republicana. A Mallorca, els feixistes 
comptaven amb els bombarders italians Savoia S-81 i Savoia S-79, i alguns 
aparells de caça Fiat Cr-32; els alemanys, amb els hidroavions Heinkel He-59, 
i la Brigada Hispana, amb uns quants hidroavions italians Cant Z-506, que es 
dedicaven fonamentalment a tasques d’observació.

Tot sembla indicar que els avions de reconeixement de la legió Còndor 
havien informat durant les setmanes precedents al 25 de juliol dels movi-
ments de tropes republicanes cap a l’Ebre: «El día cuando será disponible las 
escuadrillas de bombardeo de la K y A/88 hay que bombardear las siguientes 
posiciones: Perelló (pueblo), Hospitalet [de l’Infant] (estación), Tireña (pu-
eblo), Amposta (estación)».(5) I, de fet, els dies previs bombardejaren alguns 

4  Vegeu, entre d’altres, Alpert (2020, p. 239-288), Besolí et al. (2005, p. 53-208), Íñiguez i 
Gesalí (2010, p. 427-458), Salas Larrazábal (1969, 2001 i 2003), Arnabat i Íñiguez (2013, p. 
461-584) i Arnabat (2018, p. 97-115). Hom pot visitar el Centre d’Interpretació de l’Aviació 
Republicana i la Guerra Aèria (CIARGA) situat a l’antic aeròdrom republicà dels Monjos 
(Alt Penedès), des d’on l’aviació de caça republicana actuà a la batalla de l’Ebre: <www.
ciarga.cat>.

5  Archivo General Militar de Ávila, 4a secció, armari 36, lligall 1, carpeta 5, «Resumen de los 
vuelos sobre el frente Ebro, 7-14 de julio de 1938».

http://www.ciarga.cat
http://www.ciarga.cat
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pobles de l’Ebre on s’anaven concentrant tropes republicanes. No sembla, 
però, que els comandaments franquistes prestessin gaire atenció a aquestes 
advertències.

Pocs dies abans del pas del riu de les tropes republicanes, l’aviació fran-
quista estacionada a Mallorca es desplegà àmpliament per cobrir els fronts 
de l’Ebre i el litoral català. Aquest martelleig aeri sobre la rereguarda i les zo-
nes properes a l’Ebre contribuí a malmetre les comunicacions terrestres i di-
ficultà enormement els subministraments a les forces republicanes al front. 

El dia 24 de juliol, el pontoner Josep Ferret descriu des de Ginestar la pri-
mera feina que els va tocar fer al tercer batalló de Ponts en arribar a l’Ebre:

El primer trabajo que habían de realizar las Compañías era dibujar los per-
files transversales del cauce en los lugares de ubicación de los puentes, para 
tener prevista la altura que debía darse a los soportes o pies derechos, con el 
fin de que el tablero quedase sensiblemente horizontal. Pero esta operación no 
debía llevarse a efecto hasta que se hubiese cruzado el río por otros medios y se 
hubiese creado una cabeza de puente que permitiese trabajar sin estar expues-
tos al fuego de la fusilería y armas automáticas.(6)

III. Del 25 al 28 de juliol: sense l’aviació de caça republicana

El mateix dia 25 de juliol, quan les tropes republicanes passaren l’Ebre, 
l’aviació franquista ja realitzà disset bombardeigs sobre diversos llocs de pas 
i d’estacionament de tropes: Flix, Vinebre, Ascó, Móra la Nova, Camposi-
nes, Ginestar i Riba-roja, a més de nombrosos vols d’observació. La resposta 
republicana, conscient de la inferioritat aèria, va consistir a dotar les tropes 
de l’Ebre d’una potent defensa antiaèria amb unes tres-centes peces, entre 
canons i metralladores de la DECA (Defensa Especial Contra Aeronaus).(7) 
De fet, les defenses republicanes abateren aquell dia tres aparells franquistes 
i causaren danys a diversos avions. Els únics avions republicans que volaren 
sobre l’Ebre el 25 de juliol foren tres Grumman Dofí de reconeixement, que 
descarregaren unes quantes bombes al front.

L’endemà, dia 26, es repetiren quasi bé les mateixes accions. Les avia-
cions franquistes es dedicaren, bàsicament, al bombardeig de les zones de 
pas. L’aviació hispana realitzà quatre bombardeigs sobre els passos de Flix, 
Ascó, Móra d’Ebre i Riba-roja, i altres accions sobre les tropes republicanes 
estacionades a Corbera d’Ebre, Benifallet, Ginestar i Miravet. Uns quaranta 
aparells de l’Aviazione italiana (Savoia S-81 i Fiat Br-20) atacaren les tropes 
republicanes properes a Gandesa amb la protecció dels Fiats Cr-32, i els Stu-
kes de la legió Còndor realitzaren cinc accions sobre la Venta de Camposi-

6  Reproduït per Arnabat (2019, p. 43).
7  Sobre la defensa antiaèria, vegeu Vera Deleito i Vera Deleito (2000, p. 167-201) i Martínez 

(2021, p. 253-276).
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nes i Ginestar, mentre que l’aviació republicana realitzava vols d’observació 
i alguns atacs a punts de concentració de tropes franquistes en el sector de 
Gandesa i Faió. En total, però, els republicans mogueren només una quarta 
part dels aparells que mogueren els franquistes.

El dia 27 l’aviació republicana seguí sent poc present a l’Ebre. Els Grum-
man Dofins es dedicaren a fer reconeixements i algun atac puntual sobre les 
tropes franquistes, però perderen tres aparells aquell dia. En canvi, l’aviació 
franquista seguí intervenint nombrosament al front de l’Ebre amb el doble 
objectiu d’aturar l’avanç de les tropes republicanes i destruir els llocs de 
pas del riu, per afeblir les divisions republicanes que es trobaven a l’altra 
banda de l’Ebre. L’aviació hispana atacà concentracions de tropes republi-
canes a Corbera, la Mola d’Irto i Villalba dels Arcs. La legió Còndor atacà els 
moviments de tropes republicanes amb els bombarders Heinkel He-111 i la 
protecció dels Messerschmitt Bf-109 a Móra d’Ebre, Riba-roja, Pinell de Brai, 
Corbera, la Fatarella, la Venta de Camposines, Rasquera i Ginestar. Els bom-
barders lleugers, com els Junkers Ju-87, atacaren diverses posicions, colum-
nes i defenses antiaèries republicanes a la Venta de Camposines, Corbera, 
Móra i Vinebre. Això sí, sempre havien de fer front a una intensa resposta de 
la defensa antiaèria republicana que tocà alguns aparells. L’Aviazione Legio-
naria, en canvi, no intervingué a l’Ebre aquella jornada, ja que realitzà la seva 
darrera acció a València.

Aquell dia, i amb les informacions que havien arribat a Barcelona sobre 
les dues primeres jornades de l’ofensiva republicana a l’Ebre, Antoni Rovira 
i Virgili escrivia il·lusionat a La Humanitat:

No hem pas de comentar ací les operacions militars. Direm, només, que 
el comunicat oficial d’ahir va posar un batec d’alegria al cor dels catalans. Les 
tropes republicanes han travessat l’Ebre de Mequinensa a Amposta. Són, doncs, 
més enllà de l’Ebre. I el comunicat afegeix que segueixen avançant. 

[...].
En avançar més enllà de l’Ebre, les forces republicanes concentrades a l’an-

tic principat de Catalunya i la República es senten més fortes i més segures de la 
victòria final. El gran riu, que durant cinc mesos ha estat una de les línies defen-
sives de la nostra terra, ha vist passar ara, per damunt els ponts improvisats, les 
tropes que van a reconquerir les comarques catalanes de més enllà.(8)

El dia 28 es repetiren les mateixes coordenades: l’actuació republica-
na es reduí al mínim, amb una acció dels Grumman sobre Gandesa-Batea, 
mentre que les tres aviacions franquistes realitzaven tretze accions sobre les 
tropes republicanes. Cinquanta bombarders italians protagonitzaren dues 
accions d’atac a les posicions republicanes a Flix-Ascó, la Fatarella, Gandesa 
i Móra d’Ebre. L’aviació hispana actuà a l’Alt dels Aüts i la Vall Granada. I 

8  Reproduït a Rovira i Virgili (1998, p. 309-311).
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l’alemanya bombardejà ponts i concentracions republicanes a Ascó, Ginestar 
i Pinell de Brai.

El dia 29 la batalla aèria seguia les mateixes constants que els dies ante-
riors, de manera que durant els primers cinc dies de la batalla de l’Ebre les 
tropes republicanes de terra restaren desprotegides i a mercè de l’aviació 
franquista de bombardeig pesant i lleuger i de les «cadenes» que combina-
ven bombardeigs i metrallaments. L’èxit que significava que en una setmana 
haguessin travessat el riu Ebre set divisions republicanes i haguessin sorprès 
l’exèrcit franquista reconquerint-li uns 800 km2 era matisat pel fet que les 
aviacions franquistes aconseguissin aturar l’avanç i dificultar els aprovisio-
naments, la qual cosa va donar temps a les forces franquistes de terra per 
reorganitzar-se i iniciar la contraofensiva.

L’aviació franquista estava ja, en bona part, basada a prop de l’Ebre, i la 
que no ho estava s’hi anà apropant. L’aviació hispana tenia els bombarders 
pesants de la 1a Brigada i de la 1a, 2a i 3a esquadra als aeròdroms de Cala-
mocha i Alfamén (36 Savoia S-79 i 12 Junkers Ju-52); els bombarders lleugers 
dels Grups 1G2, 4G12, 6G15 i 7G14, a Calamocha (9 Heinkel He-45), Cas-
tejón del Puente (6 Romeo Ro-37) i Escatrón (10 Heinkel He-51 i 4 Heinkel 
He-70), i els 36 caces Fiat Cr-32 dels Grups 2G3 i 3G3, en diversos camps. La 
legió Còndor tenia els bombarders pesants del Grup K/88 a Garrapinillos 
(30 Heinkel He-111), els bombarders lleugers del Grup A/88) a Buñuel (9 
Dornier Do-17, 3 Heinkel He-45 i 4 Junkers Ju-87 Stuka) i els 36 caces Mes-
serschmitt Bf-109 del Grup J/88 a la Sènia. Finalment, l’Aviazione Legionaria 
tenia els bombarders pesants dels Stormos 21 i 111 a Tudela (27 Savoia S-81) 
i Valenzuela (23 Savoia S-79), els bombarders lleugers dels Grups XXXV i 
XXII a Puig Moreno (7 Fiat Br-20 i 7 Breda Ba-65) i Vitòria (22 Romeo Ro-
37), i els 120 caces Fiat Cr-32 dels Grups XXIII, VI i XVI a Escatrón, Seriñena 
i Casp. Des d’aquestes bases els era relativament fàcil actuar a l’Ebre.

Els avions franquistes de bombardeig pesant de la Península dirigiren les 
seves accions a intentar evitar l’embranzida de l’Exèrcit de l’Ebre, tot atacant 
els mitjans de pas i les concentracions de forces republicanes a primera i 
segona línia, quan encara no havien creuat el riu. I, quan ho començaren a 
fer, la ràpida resposta de l’aviació franquista es concentrà a intentar destruir 
els passos republicans per tallar els subministraments a les tropes que havien 
creuat l’Ebre. 

La resposta republicana va ser refer dia i nit els passos del riu, cosa que 
aconseguiren amb un gran esforç humà, tal com ens relata el pontoner re-
publicà Miquel Ferret en una de les cartes que va enviar a la seva família el 2 
d’agost de 1938:

Suposo que deveu estar assabentats del curs de les nostres operacions, re-
conquerint per la nostra terra els pobles que el feixisme estranger havia arra-
bassat. Els pontoners estem treballant intensament tantes hores com calen per 
fer ponts i reparar els que diàriament ens malmeten amb els seus bombardeigs 



349

aquestes maleïdes ales negres de l’aviació feixista. Miren de destruir-nos els 
ponts, d’entorpir l’avenç de les nostres tropes en la reconquesta de les nostres 
terres.(9)

Els pilots de la legió Còndor tenien la sensació de frustració, «porque los 
puentes sobre los que arrojaban día a día su ingente carga de bombas eran 
reconstruidos durante la noche».(10) Amb tot, al final, per aquests passos no 
s’hi transportaren tots els materials necessaris per a les tropes republicanes 
situades al marge dret de l’Ebre. 

Per la seva banda, els pontoners republicans trobaven a faltar la pro-
tecció de l’aviació governamental, tal com es queixava l’enginyer de ponts i 
camins i major de l’exèrcit republicà Julián Diamante:

Sea como fuere, el hecho es que los bombarderos enemigos no encontra-
ban oposición en el aire y maniobraban a sus anchas, sin más precaución que la 
de volar a gran altura para no ser alcanzados fácilmente por el fuego antiaéreo 
de la DECA, que había trasladado todos los efectivos de que disponía en Cata-
luña a las riberas del Ebro. 

Así se explica la dificultad de los bombarderos en acertar a un blanco que 
tenía solo tres metros de anchura. No se comprende, en cambio, para qué de-
jaron caer sobre el campo un enjambre de pequeñas bombas incendiarias que 
en aquel terreno arcilloso y estéril no hicieron efecto alguno. Más molesta para 
nosotros era la caída de los cascos de metralla procedentes de las granadas an-
tiaéreas que estallaban en lo alto sobre nuestras cabezas, tanto más cuanto que 
no disponíamos de cascos de acero, de los que solamente estaban provistas las 
tropas de primera línea. 

Por lo demás, íbamos bien equipados; dada la fecha fijada para la opera-
ción, en plena canícula, se repartieron a todas las unidades unos trajes frescos, 
especie de pijamas con cuello abierto y pechera ajustable con cordones que fue-
ron apodados mariconas y, como protección contra el sol, nos entregaron unos 
sombreros de dril que tenían la forma típica de los que usan los pescadores de 
bacalao, pero a los que pronto la inventiva de los soldados llegó a dar un aspecto 
marcial poniendo la parte de atrás delante y levantando con gracia parte de las 
alas.(11)

L’aviació de caça republicana, immersa en la batalla de València, va tar-
dar cinc dies a aparèixer al front de l’Ebre. Cinc dies durant els quals l’avia-
ció franquista va bombardejar a dojo les tropes republicanes de primera i se-
gona línia i els llocs de pas, ja que, al cap de dos dies d’iniciar-se la batalla de 
l’Ebre, els franquistes ja havien orientat el gruix de les seves aviacions cap a 
aquest nou front. A més, l’aviació franquista actuava seguint un pla establert, 
que després s’aplicaria a la batalla de Catalunya i que contemplava la divisió 

9  Reproduït per Ramon Arnabat (2019, p. 43).
10  Schüler-Springorum (2014, p. 74-77: 76 per a la citació). Vegeu també Proctor (1983, p. 221-

236).
11  Diamante (2011, p. 165).
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del front en tres zones, cada una de les quals corresponia a una aviació: la 
Hispana al nord, la Còndor al centre i la Legionària al sud.

IV. El 30 de juliol arriba l’aviació de caça republicana

El dia 30 de juliol l’aviació franquista seguí operant intensament a l’Ebre 
amb un total de 22 accions sobre tropes republicanes (Alt dels Aüts, Garcia-
Falset, la Fatarella, Flix, Riba-roja, Ascó, Vinebre i Pinell de Brai), llocs de 
pas (Mequinensa, Flix, Ascó, Ginestar i Vinebre) i bateries antiaèries (Flix). 
Els bombarders franquistes anaven sempre protegits per caces italians (Fiat 
Cr-32) i alemanys (Messerschmitt Bf-109). Però aquest dia l’aviació de caça 
republicana passarà del País Valencià a Catalunya i això permetrà compensar 
una mica el desequilibri de forces a l’Ebre. A partir d’ara l’aviació franquis-
ta haurà de fer front als caces republicans (Xatos i Mosques), a l’hora que 
aquests realitzaran accions de protecció dels bombarders i metrallaments a 
les línies de front franquistes. 

L’Esquadra 11 de caça republicana, fins ara destinada a la batalla de 
València i formada pels grups 26 (amb 12 aparells Polikarpov I-15 per esqua-
drilla) i 21 (amb 9 aparells Polikarpov I-16 per esquadrilla), es traslladarà a 
Catalunya, concretament al Camp de Tarragona i al Penedès. Els primers 
aparells de caça republicans que arribaren a Catalunya s’instal·laren a Valls 
(5a esquadrilla de Mosques amb 9 aparells i 1a de Xatos amb 14 aparells, que 
acabarà instal·lant-se a Sabanell), Santa Oliva (3a i 4a esquadrilla de Mosques 
amb 16 aparells) i Pla de Cabra (3a esquadrilla de Xatos amb 12 aparells, tot 
i que acabarà instal·lant-se als Monjos). Aquest dia es produirà la primera in-
tervenció convencional de l’aviació republicana amb 14 bombarders katius-
ka que bombardejaren posicions franquistes als voltants de Vall-de-roures, 
sota la protecció de 13 Mosques, mentre que l’aviació franquista manté un 
elevat nombre d’atacs sobre posicions republicanes i llocs de pas. I quelcom 
semblant passarà el dia 31 de juliol. 

Durant el mes d’agost s’hi anaren afegint altres esquadrilles de caça re-
publicanes: la 2a de Mosques amb 7 aparells a Valls, on també arribaran 11 
nous Mosques soviètics muntats a Figueres, i la 1a de Mosques amb 12 apa-
rells i la 6a de Mosques amb 15 aparells a Santa Oliva. També s’anaren incor-
porant posteriorment la 2a i la 4 esquadrilles de Xatos, que durant bona part 
de la batalla de l’Ebre eren a Extremadura i a la zona centre-sud. 

La majoria dels pilots d’aquestes esquadrilles eren espanyols, excepte la 
2a i la 5a, que tenien pilots soviètics, encara que aquests acabarien marxant a 
la meitat de la batalla de l’Ebre, juntament amb les Brigades Internacionals. 
El principal problema de l’aviació de caça i de tota l’aviació republicana van 
ser les dificultats de reposició de material i d’aparells. Així, mentre els Xatos 
s’anaven reposant per la fabricació de nous aparells en els dispersos tallers 
del Servei Aeri de Fabricació (SAF) a Catalunya, la reposició dels Mosques 
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depenia de l’obertura de la frontera francesa, on s’acumulava el material 
soviètic. 

El 31 de juliol el general Rojo, màxim responsable de les operacions 
republicanes a l’Ebre, es queixà als comandaments de les forces aèries re-
publicanes pel retard en el suport a l’ofensiva terrestre. Aquest mateix dia, 
el coronel Manuel Tagüeña, cap del XV Cos d’Exèrcit republicà, deixava 
constància que:

Por fin nuestra aviación hizo acto de presencia bombardeando el noroeste 
de Gandesa a las ocho de la mañana con 9 aparatos ligeros («delfines», aviones 
antiguos de la Marina norteamericana), desapareciendo con rapidez, antes que 
llegaran las grandes bandadas de centenares de aviones contrarios que, como 
los días anteriores soltaban su carga sólo sobre los puntos de paso, dejando en 
paz a nuestras tropas que se aprestaban para el asalto.(12)

La presència de l’aviació de caça republicana al front de l’Ebre donà lloc 
a combats aeris quasi bé diaris, en els quals s’enfrontaran pilots espanyols i 
italians amb Fiat Cr-32 i alemanys amb Messerschmitt Bf-109, d’una banda, 
i pilots espanyols amb Polikarpov I-15 i Polikarpov I-16, de l’altra. Aquests 
combats es produiran a tres nivells: en el més baix (-3.000 m) els Xatos i els 
Cr-32; en el mitjà (3.000-4.500 m) els Mosques, i els Bf-109 que poden volar 
per sobre dels 5.000 m, cota que assoliran més endavant els nous Polikarpov 
I-16.

Durant la primera setmana d’agost, pràcticament es repetiren les sor-
tides d’uns i altres: atacs comptats de l’aviació republicana sobre posicions 
franquistes (Amposta, Faió, Bot o Gandesa) i nombrosos atacs de l’aviació 
franquista sobre concentracions de tropes republicanes i llocs de pas a Flix, 
Ascó, Móra d’Ebre, l’Alt dels Aüts, Corbera, la Venta de Camposines, la Fata-
rella, Ginestar, Benifallet i la borsa de Faió-Mequinensa. 

V. Desequilibri de forces aèries

La superioritat aèria franquista es va anar fent evident a mesura que 
avançaven els dies. Degut a l’escassetat de material i de pilots experimentats, 
els aparells i els pilots republicans no podien rellevar-se amb la mateixa fre-
qüència que ho feien els franquistes, la qual cosa provocà un desgast accele-
rat de pilots i avions. Per això, l’aviació republicana donà mostres d’esgota-
ment amb la pèrdua d’aparells i pilots que era impossible de substituir i amb 
un cansament al límit dels que sobrevivien i que s’havien de multiplicar per 
fer front a la superioritat franquista a l’aire. Ho reflecteix a les seves memòri-
es el mecànic de la 4a esquadrilla de Xatos, Josep Capellades: 

12  Tagüeña (1973, p. 226).
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Els serveis que realitzaven les nostres esquadrilles, en alguns casos, deixa-
ven els pilots exhausts. Havien de complir la seva missió en un laberint de foc 
creuat, en un cel enrogit pel furor dels combats, cosa que era molt esgotadora. 
Cada dia queien abatuts avions d’ambdós costats; era difícil comptabilitzar quin 
bàndol era el més perjudicat.(13)

Aquesta superioritat estava recolzada pels aparells d’assalt i de coopera-
ció (Heinkel He-70, Junkers Ju-87 Stuka, Breda Ba-65 i Romeo Ro-37) i pel 
sistema d’atac en «cadenes» que combinaven metrallaments i bombardejos 
sobre les posicions republicanes. Aquests avions i aquest sistema eren més 
eficaços que els bombarders pesants per combatre les tropes republicanes 
fortament atrinxerades i fortificades a les serralades. 

Per la seva part, els Xatos realitzaren accions de metrallament a les tropes 
franquistes de terra amb el suport i la protecció dels Mosques més moderns. 
I ambdós donaren protecció als bombarders pesants i lleugers republicans 
basats al Vallès, Osona i el Gironès, a les columnes dels quals s’incorporaren 
quan els bombarders passaven per sobre dels seus aeròdroms del Penedès i 
del Camp de Tarragona. Enfront, però, tenien els àgils Fiat Cr-32 italians i els 
ràpids i moderns Messerschmitt Bf-109, que, a més de protegir els bombar-
ders italians i alemanys, entaulaven veritables combats aeris en què interve-
nien prop d’un centenar d’aparells. Els alemanys estrenaren a la batalla de 
l’Ebre els primers models del nou Messerschmitt Bf-109, que els reportaren 
nombroses victòries sobre els caces republicans.(14)

La segona setmana d’agost l’aviació franquista comptava amb prop de 
300 aparells que operaven al front de l’Ebre i exercien un domini de l’aire 
aclaparador, tant a nivell defensiu com, sobretot, ofensiu. Amb tot, l’aviació 
republicana pogué mantenir un cert equilibri pel que fa a l’aviació de caça 
gràcies a la fabricació de Xatos a Catalunya i a una puntual obertura de la 
frontera francesa, que va permetre renovar i completar les esquadrilles de 
Mosques amb aparells procedents de la URSS. Com a màxim, però, els repu-
blicans arribaren a tenir un centenar de caces disponibles en els aeròdroms 
catalans per participar a la batalla de l’Ebre. En canvi, els escassos i «vells» 
Polikarpov R-Z Natatxa van tenir un paper molt menys important.

Malgrat que l’arribada de l’aviació de caça republicana disminuí les di-
ferències entre les forces aèries, aquestes seguiren sent molt grans pel que fa 
als bombarders de tot tipus. Ho podem veure en l’aproximació que hem fet 
a l’annex 1, on hem sintetitzat la informació disponible al mes de setembre. 

Tal com podem veure en l’annex 1,(15) el mes de setembre de 1938, l’avi-
ació franquista comptava amb un total d’uns 404 aparells: 114 de la hispa-
na (deixats per alemanys i italians), 84 de l’alemanya i 206 de la italiana. 

13  Capellades (2000, p. 104-105).
14  Proctor (1983, p. 212-217).
15  Elaborat a partir de la recerca documental en els arxius i la bibliografia citats al final.
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D’aquests 404 aparells, 212 eren de bombardeig (130 pesants i 82 lleugers) i 
192 de caça. La immensa majoria d’aquests aparells eren tripulats per pilots 
alemanys i italians força experimentats, així com per un col·lectiu important 
de pilots espanyols també experimentats. Per contra, l’aviació republicana 
comptava amb pilots espanyols, molts d’ells recent formats a l’escola de Ki-
rovadab (URSS), i un reduït grup d’experimentats pilots soviètics (que es 
retiraren a la meitat de la batalla de l’Ebre).(16) 

Els republicans van fer intervenir en la batalla de l’Ebre uns 181 aparells: 
47 bombarders (27 pesants i 20 lleugers) i 134 de caça, la meitat que els 
franquistes. Però, a més, cal comptar que la participació d’algunes esqua-
drilles de caça i de bombarders va ser molt esporàdica, de manera que, si bé 
l’apreciació de 10 a 1 era exagerada, en el dia a dia la proporció de 5 a 1 po-
dia ser perfectament normal. El gran desequilibri es produïa en l’aviació de 
bombardeig, ja que els bombarders feixistes quadruplicaven els republicans. 

VI. La guerra aèria en les contraofensives franquistes

La borsa republicana de Faió-Mequinensa va ser l’objectiu central de la 
primera contraofensiva franquista els dies 6 i 7 d’agost, i per això s’hi abocà 
l’aviació franquista, combinant bombardejos, «cadenes» i metrallaments. El 
6 d’agost, com a exemple, l’aviació franquista llançà 50 tones de bombes 
sobre un mateix punt on es trobaven tropes republicanes, que encara aguan-
taren tres dies més. Aquesta primera contraofensiva se saldà amb èxit pels 
franquistes.

El 10 d’agost s’inicià la segona contraofensiva franquista, aquest cop so-
bre les posicions republicanes de la serra de Pàndols. Precisament, el mateix 
dia que s’obria un altre front a Extremadura. L’aviació i l’artilleria franquistes 
bombardejaren insistentment les tropes republicanes atrinxerades a Pàndols 
durant vuit dies, però, malgrat això, les tropes d’infanteria no aconseguiren 
progressar, ja que les tropes republicanes oferiren una ferotge resistència. La 
resposta aèria republicana va consistir a atacar les posicions franquistes que 
intentaven assaltar la serra de Pàndols, especialment a Villalba dels Arcs. A 
més, entaularen combat amb els caces franquistes sobre el cel de Corbera i 
Gandesa. Passats trenta-tres anys, Estanislau Torres recordava aquells dies: 

Vam recordar la remor dels 56 avions «nacionals» que van bombardejar les 
posicions republicanes, vam reviure l’estrèpit dels cent-cinquanta canons que 
van esmicolar incessantment aquelles crestes i ens vam recordar de les despulles 
de centenars d’homes que encara deuen reposar sota els pins plantats de nou, 
al fons dels barrancs, entre les trinxeres encara perceptibles...(17) 

16  Lázaro (2003, p. 15-46) i Del Río Martín (2018, p. 199-292).
17  Torres (1999, p. 113). Vegeu també, a les p. 75-210, el seu relat i testimoni de la batalla de 

l’Ebre.
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A partir del dia 15 d’agost els republicans intentaren combatre el domi-
ni aeri franquista mobilitzant sobre l’Ebre la major part de les forces aèries, 
la qual cosa donà pas a llargs i durs combats aeris en els quals, a vegades, es 
veieren immersos prop d’un centenar d’avions de caça d’ambdós exèrcits. 

A mitjan mes d’agost, els republicans tenien desplegada quasi tota l’avi-
ació de caça al Camp de Tarragona i al Penedès per operar a l’Ebre: a Valls 
hi havia la 2a, 5a i 6a esquadrilles amb 24 aparells; a Santa Oliva, la 1a i la 4a 
esquadrilles i la Plana Major amb 23 aparells; al Pla de Cabra, la 3a esquadri-
lla amb 16 aparells, i al cap de pocs dies es formava la 7a esquadrilla a l’aerò-
drom de Pacs del Penedès.(18) 

El 19 d’agost, amb el trencament del front a la zona de Villalba dels Arcs 
s’inicià la tercera contraofensiva franquista. La participació de l’aviació fran-
quista fou, de nou, molt intensa, que combinà bombardeigs pesats i «cade-
nes» de metrallament i bombardeigs lleugers sota la protecció de les esqua-
drilles de caça italianes i alemanyes. Els objectius de l’aviació franquista eren 
els campaments i bivacs de les tropes republicanes de la zona de Villalba dels 
Arcs, Corbera, Gandesa, la Venta de Camposines i Pinell del Brai, mentre 
que l’aviació republicana intentava respondre atacant les tropes franquistes 
de terra que protagonitzaven la contraofensiva. 

Els atacs a les posicions republicanes continuaren amb intensitat durant 
set dies, fins al 25 d’agost, quan s’inicià la contraofensiva republicana a Ex-
tremadura, cap on s’enviaren forces aèries republicanes i franquistes. Aques-
ta va ser una de les setmanes més intenses de la guerra aèria a l’Ebre, amb 
més d’un miler de sortides d’aparells d’un i altre exèrcit, i on s’assolí un 
momentani equilibri de forces. A partir d’aquest moment i fins a la quarta 
contraofensiva franquista, va reduir-se la intensitat de la guerra aèria al front 
de l’Ebre.

El desgast dels pilots republicans era enorme, tal com podem veure en la 
llibreta de vol del pilot de la 1a esquadrilla de Mosques Joan Ramoneda. Allà 
hi trobem anotades les accions realitzades durant la batalla de l’Ebre, tant 
de protecció de Xatos, Katiuskas i Natatxes com de combats amb Messersch-
mitts i Fiats: entre el 12 i el 14 d’agost realitzà sis accions, el dia 22 tres, i entre 
el 27 i el 31 onze.(19) El mecànic de l’aviació republicana, Josep Capellades, 
anotava a les seves memòries:

Els nostres avions, envellits per les moltes hores de vol, van combatre sen-
se treva en la batalla de l’Ebre; alguna vegada van arribar del front amb poc 
combustible, ja que combatien fins a l’últim moment. Hi havia dies que, quan 
l’esquadrilla aterrava, els ajudants s’afanyaven a omplir els dipòsits dels avions 
de combustible, mentre els mecànics examinàvem els motors i l’oli. A conti-
nuació, després d’una petita pausa, els pilots que s’havien reunit a la caseta de 

18  Íñiguez (2002, p. 55-182).
19  Ramoneda (2010, p. 182-183).
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comandament tornaven a emprendre el vol cap al front. No sempre ho feia 
l’esquadrilla completa, ja que algun avió es quedava al camp a causa d’alguna 
averia. En aquest cas, l’ateníem dos o tres mecànics per tal de tenir-lo disponible 
quan abans millor.(20)

Per la seva banda, el pontoner republicà Josep Ferret es mostrava satisfet 
del seu treball constant per refer els ponts enfonsats per les bombes franquis-
tes. Així, el 25 d’agost escrivia a la seva dona:

Els pontoners de l’Ebre hem aguantat i aguantem tota la càrrega que la 
maleïda aviació alemanya i italiana ens deixa caure a sobre; quantes milers d’ex-
plosions he sentit? No ho sé; creu-me que he perdut el compte. 

[...]. 
Nosaltres continuem treballant, treballant sens descans, per donar pas 

per sobre d’aquest immens riu als nostres germans que en les línies avançades 
lluiten intensament. [...] Avui l’oficial ens ha dit que prompte ens retiraran a 
descansar; som molts els que vam marxar amb poca roba i a les nits comença a 
fresquejar.(21)

I, si amb les bombes no n’hi havia prou, els caps franquistes decidiren 
obrir les comportes dels embassaments de l’Ebre, tal com explica el Major 
Diamante a les seves memòries: 

Esta primera avenida la organizaron con un poco de fortuna [a finals de 
juliol], pero el 19 de agosto prepararon una científicamente; para ello, los in-
genieros de la Confederación Hidrográfica del Ebro que habían quedado en 
zona nacional estudiaron los tiempos que tardarían en llegar a la zona de ope-
raciones las ondas de avenida de cada uno de los embalses de que disponían 
y establecieron una cronología de apertura de compuertas, de forma tal que 
todas estas ondas vinieran a superponerse al llegar a la altura del gran meandro 
del Ebro, teatro de la batalla. Consiguieron así una avenida realmente impresio-
nante que arrastró todos los puentes.(22)

El 3 de setembre s’iniciava la quarta ofensiva franquista sobre la zona en-
tre Villalba dels Arcs i Corbera. Els bombardeigs franquistes sobre les tropes 
republicanes tornaren a intensificar-se, però aquesta vegada toparen amb 
una resistència tenaç de l’exèrcit de l’Ebre, que estava fortament fortificat. 
Tal com assenyala el coronel Tagüeña, les tropes republicanes s’havien adap-
tat als constants bombardeigs franquistes:

Nuestros batallones de Ingenieros fortificaban de noche las nuevas líneas 
de defensa, mientras los infantes dormían agotados por los combates. Los pun-
tos de paso del río funcionaron siempre con relativa normalidad a pesar de 
la atención que nunca dejó de prestarle la aviación enemiga, cuyas incursio-
nes tropezaron siempre con nuestra limitada, pero activa, defensa antiaérea. 

20  Capellades (2000, p. 106).
21  Reproduït per Arnabat (2019, p. 44).
22  Diamante (2011, p. 172).
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Finalmente, nuestros servicios de aprovisionamiento y evacuación cumplieron 
su misión sin dejarse impresionar por el bombardeo constante de las vías de 
comunicación.(23)

Bombardejos, «cadenes» i metrallaments sobre les tropes republicanes 
que eren respostos per metrallaments i bombardejos sobre les tropes fran-
quistes, tot i que en quantitats menors. Per altra banda, els nombrosos en-
frontaments aeris al cel de l’Ebre i l’artilleria antiaèria causaven baixes a 
ambdues forces aèries, però va ser la republicana la que en va sortir especial-
ment perjudicada per les citades dificultats de reposició de pilots i aparells. 
Els atacs i els combats aeris s’allargaren onze dies, del 3 al 13 de setembre. 

El 8 de setembre, Josep Ferret escrivia a la seva família explicant els com-
bats aeris que veia des de terra: «quins combats d’aviació més terribles he 
presenciat!», i el no parar dels pontoners: 

He presenciat terribles combats aeris contra aquestes maleïdes Pavas ne-
gres que destrueixen aquesta hermosa terra de la Ribera de l’Ebre. L’odi de l’ene-
mic als pontoners és grandíssim; volen anul·lar el pas del riu pels nostres com-
panys que al front lluiten per alliberar nostres terres de l’invasor. L’aviació és el 
que més ens persegueix; diàriament donen voltes sobre nostre. Quantes centes 
bombes han descarregat? No ho sé! Quants milers? No ho sé! És inexplicable, 
però nosaltres seguim ferms al nostre compromís de treball, i a les ordres del 
nostre Comandament. 

[...] 
En quant a nosaltres, de nit a treballar i de dia a descansar amb els conti-

nuats sobresalts de l’aviació: cap al refugi, tornar, etc. Això fa que no tingui ni 
una hora lliure.(24)

Entre el 14 i el 20 de setembre es registra una disminució substancial 
de les accions aèries a l’Ebre, malgrat que el dia 18 s’inicià la cinquena con-
traofensiva franquista sobre el mateix sector que l’anterior, especialment al 
voltant de Camposines i la carretera entre Gandesa i Villalba dels Arcs. El dia 
21 de setembre els republicans realitzen sis serveis aeris al front de l’Ebre, 
i els franquistes deu. A partir d’aquest dia es produïren els combats aeris 
més nombrosos i violents de tota la batalla de l’Ebre i de tota la Guerra Civil 
espanyola, amb la participació de 150 aparells d’ambdós exèrcits. Aquests 
combats produeixen un considerable nombre de baixes d’una i altra aviació, 
tot i que lluny de les xifres d’abatiments d’aparells enemics que unes i altres 
s’atorguen. Així ho explicava a les seves memòries el pilot de Xatos Joan 
Ramoneda:

Frente del Ebro, combates diarios. La tierra parece que arde por todas par-
tes. Fuego de artillería, bombardeos. Desde muy lejos, cuando íbamos al frente, 
ya se veía toda aquella zona bañada en un tinte rojizo. Por la tarde a última 

23  Tagüeña (1973, p. 243).
24  Reproduït per Arnabat (2019, p. 47).
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hora y ya en el último servicio, al volver la cabeza, volvías a divisar aquella tierra 
encendida con todos los colores de la maldita guerra. Los aviones regresaban 
del frente, casi siempre impactados por todas partes […], pilotos malheridos 
[ ]. Fuego, gritos y, dígase o no, un encogerse las tripas al ver tanta calamidad y 
tanta sangre joven.(25)

Els pilots i els mecànics de l’aviació republicana de caça estaven exhausts, 
tal com recorda a les seves memòries el pilot de la 1a esquadrilla de Mosques 
Joan Ramoneda:

Aquellos días de agosto y septiembre, las dotaciones de las escuadrillas de 
caza estaban diezmadas y cansados los pilotos. Los jefes, para aguantar la moral, 
decían que pronto llegarían relevos de personal de refresco. Pero este relevo no 
tenía efectividad, porque el personal que venía para reemplazar a los veteranos 
era demasiado novato y no se podía confiar en una escuadrilla de pilotos nobe-
les. Nuestra aviación luchaba en plano de inferioridad comparada con la ale-
mana, italiana y fascista española del «otro lado». Ellos tenían invariablemente 
más material y un número de pilotos (alemanes e italianos, que venían a España 
a entrenarse, y luego, antes de marcharse de España, tenían tiempo y material 
sobrante para entrenar a otros pilotos recién llegados de estos países fascistas), 
que les permitía dar unos períodos de descanso al personal volante, así como 
para revisar los aviones que estaban averiados debidos a los combates aéreos. 

Nuestros mecánicos se veían obligados a cambiar los motores de los aviones 
durante la noche y a la luz de los faros de los camiones de la escuadrilla, con el 
consiguiente peligro de que, a causa de estas luces de emergencia, los hidroavio-
nes piratas fascistas vinieran durante la noche a bombardear los campos donde 
se realizaban los montajes de estos motores. Entretanto, en terreno fascista, se 
recibían con regularidad toda clase de materiales de guerra. Principalmente 
material de aviación.(26) 

L’1 d’octubre s’inicià la sisena contraofensiva franquista amb l’objectiu 
de conquerir Camposines. Fou just després de l’Acord de Munic que deixà 
la República espanyola aïllada internacionalment i que acabà provocant la 
sortida de les Brigades Internacionals i dels pilots soviètics d’Espanya, men-
tre augmentava l’ajuda alemanya i italiana a Franco. Aquesta contraofensi-
va durarà quinze dies, fins al 16 d’octubre. Entre aquesta data i finals de 
mes tornarà a disminuir la intensitat de la guerra aèria al front de l’Ebre. 
Abans, però, el 3 d’octubre, l’aviació de caça republicana aconseguí abatre 
dos aparells Fiat Cr-32 pilotats per dos asos de l’aviació hispana: Joaquín 
García Morato i Salvador Díaz Benjumea.(27) Ambdós aconseguiren salvar la 
vida llançant-se en paracaigudes. El primer caigué en territori franquista i 
el segon en territori republicà, on va ser presoner. Posteriorment se’l portà 

25  Ramoneda (2010, p. 57).
26  Ramoneda (2010, p. 51).
27  García Morato (1940, p. ?) 
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a visitar els aeròdroms de caça republicans per mostrar-li que tots els pilots 
eren espanyols.

El 30 d’octubre s’inicià la setena i definitiva contraofensiva franquista 
sobre les tropes republicanes de l’Ebre atrinxerades a les serres de Cavalls i 
Pàndols, la Mola d’Irto i el riu Caneletes. Una contraofensiva que va portar 
a la victòria franquista, després de disset dies de combat i que, pràcticament, 
decantà la guerra. La dinàmica aèria d’aquesta darrera contraofensiva fran-
quista fou la confirmació del desigual combat entre una aviació franquista 
ofensiva i una aviació republicana defensiva, de protecció de les seves tropes 
i posicions de terra. Així ho descrivia el pilot republicà de la 3a esquadrilla 
de Mosques Miguel Ángel Sanz:

Las batallas de tierra en Sierra de Cavalls y Sierra de Pàndols eran de una 
intensidad tal que admirábamos el valor de nuestras tropas. Y digo nuestras 
tropas, porque desde el aire veíamos en los vuelos al frente de estos sectores, 
que cuando nosotros disparábamos con un cañón, las tropas franquistas dis-
paraban diez. Cuando nuestros aviones de bombardeo tiraban una vez, los 
franquistas bombardeaban diez por la cantidad de aviones alemanes e italianos 
disponían.(28) 

La superioritat aèria franquista era total, enfront d’una cada cop més 
debilitada aviació i artilleria republicanes. N’és una bona mostra l’atac com-
binat de l’aviació franquista sobre els aeròdroms republicans de caça situats 
al Camp de Tarragona i al Penedès el 5 de novembre (Reus, Valls, Santa Oli-
va, els Monjos, Pacs del Penedès i el Pla del Penedès), així com als camps de 
bombarders del Vallès i el Gironès (Cardedeu i Celrà). 

Finalment, el 16 de novembre, 115 dies després d’haver passat l’Ebre, les 
tropes republicanes tornaven a ser al punt de partida, això sí, amb una pèr-
dua molt considerable d’efectius humans i materials. Per exemple, el Grup 
21 de caça republicà tan sols comptava amb 45 Mosques operatius i 8 en 
reparació, la meitat dels 90 de què havia disposat el mes setembre. I quel-
com semblant passava amb el Grup 26 de Xatos, amb els bombarders pesants 
Katiuska o amb els bombarders lleugers Natatxa i Grumman. Els republicans 
perderen uns 90 aparells de caça durant la batalla de l’Ebre, mentre que els 
franquistes en perderen, aproximadament, la meitat, amb la qual cosa el de-
sequilibri existent encara es decantà més del costat franquista. 

VII. Valoració final

Ha estat molt discutida la decisió dels comandaments de l’aviació re-
publicana que optaren per no enviar immediatament el gruix de les seves 
forces de bombardeig i de caça a l’Ebre, mantenint-les al País Valencià i en la 

28  Sanz (2000, p. 91).
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protecció de la costa mediterrània. Els comandaments de les aviacions fran-
quistes es mostraven sorpresos de la poca acció aèria republicana els primers 
dies de la batalla de l’Ebre: «lo cual supone un desamparar prácticamente 
absoluto de las tropas de este sector, y principalmente en el Ebro, donde 
tan mareadamente se viene concentrando nuestra actividad aérea.» I, refle-
xionant sobre els seus motius, arribaven a la conclusió que calia «pensar en 
una reorganización impuesta posiblemente más por dificultades de orden 
personal que por necesidades de tipo material.»(29) No anaven del tot errats.

De fet, aquesta és una incògnita que els historiadors no hem resolt enca-
ra. Potser unes de les raons sigui que el pas de l’Ebre es va plantejar més com 
una operació per alliberar València del setge franquista que no pas per a un 
objectiu militar concret, motiu pel qual no es va preveure que acabés con-
vertint-se en la batalla més llarga i decisiva de la Guerra Civil espanyola. En 
aquest cas, hauríem de parlar d’una manca de previsió dels comandaments 
militars republicans, tant dels de terra com dels de l’aire.

La superioritat aèria de les aviacions franquistes explica en bona mesu-
ra el fracàs de l’operació republicana després de 115 dies de dura batalla a 
l’Ebre. Més enllà de les decisions tàctiques concretes, fou la superioritat aèria 
de l’aviació franquista i la seva capacitat de reposició de les pèrdues humanes 
i materials la que decantà la batalla aèria de l’Ebre, malgrat l’esforç humà 
desplegat per les forces aèries republicanes, que mai pogueren respondre en 
igualtat de condicions als seus oponents. També cal destacar la major potèn-
cia ofensiva de l’aviació franquista, tant dels bombarders pesants (130 apa-
rells front a 27) com dels lleugers (82 front a 20), davant les escasses forces 
aèries republicanes de bombardeig i la seva migrada capacitat de reposició. 
La relació d’aparells aeris era de quatre franquistes per cada un de republicà. 
A més, els bombarders pesants franquistes Heinkel He-111, Junkers Ju-52, Sa-
voia S-81 i Savoia S-89 només tenien rèplica en el Tupolev Sb-2 Katiuska. De 
la mateixa manera, els bombarders lleugers Fiat Br-20, Breda Ba-65, Dornier 
Do-17, Junkers Ju-87 Stuka i Heinkel He-70 només tenien enfront un petit 
nombre de Natatxes i Grummans Dofins. 

En canvi, les forces estaven més equilibrades pel que fa a l’aviació de 
caça (192 aparells enfront de 134), ja que els republicans comptaven amb 
un nombre considerable d’aparells i una certa capacitat de reposició, sobre-
tot de Xatos que es muntaven a Catalunya. Tot i així, el nombre de Xatos i 
Mosques que operaren a l’Ebre fou inferior al de Fiats Cr-32 i Messerschmitts 
Bf-109. 

Els constants bombardeigs, «cadenes» i metrallaments de l’aviació fran-
quista sobre les tropes republicanes que estaven al marge dret de l’Ebre cau-
saven, a més d’un dany físic, un dany psicològic enorme, sobretot per la 

29  Boletín de Información de la Jefatura del Aire: «Información enemiga. Actividad aérea», reproduït 
per Besolí et al. (2005, p. 138).



360

consciència que es tractava d’una situació irreversible, ja que l’aviació repu-
blicana tot just podia aturar alguns dels atacs aeris i, en cap cas, podia contra-
restar-los amb bombardeigs sistemàtics sobre les tropes franquistes de terra 
que tenien enfront. A més, els franquistes comptaren amb la col·laboració 
de l’artilleria en el bombardeig de les posicions republicanes per tal de des-
gastar-les, mentre que l’artilleria republicana era fonamentalment defensiva 
(antiaèria), destinada a protegir les pròpies tropes de terra dels atacs aeris. 
No és, doncs, gens estrany que l’aviació franquista causés la meitat de les 
65.000 baixes que van patir les tropes republicanes i la destrucció de nom-
brós material bèl·lic.

Dins de l’aviació franquista, cal destacar l’important paper desenvolupat 
per l’Aviazione Legionaria italiana (206 aparells) i la legió Còndor alemanya 
(84 aparells) i llurs estratègies, fonamentades en el paper clau de l’aviació 
en les guerres, tant per batre els fronts terrestres enemics com per atacar la 
rereguarda enemiga. En aquest aspecte, cal fer esment que, mentre durà 
la batalla de l’Ebre, l’aviació franquista seguí fustigant les ciutats republica-
nes de rereguarda (Barcelona, Tarragona, Reus, València o Madrid), mentre 
que les forces aèries republicanes ho feren en comptades ocasions. És a dir, 
l’aviació franquista desenvolupà el concepte de guerra aèria i d’aviació ofen-
siva, estratègica, sense perdre la seva capacitat defensiva, tàctica. Tot plegat 
fa que, possiblement, la guerra aèria de la batalla de l’Ebre sigui l’antecedent 
més semblant a les batalles aèries que es produiran durant la Segona Guerra 
Mundial. 

Assenyalem, finalment, que en la superioritat aèria franquista a la batalla 
de l’Ebre hi va tenir un paper fonamental l’ajuda internacional que Fran-
co va rebre de l’Alemanya nazi de Hitler i de la Itàlia feixista de Mussolini. 
Una ajuda que es concretà en pilots, mecànics, avions, bombes i, fins i tot, 
combustible. En canvi, l’aviació republicana tan sols va rebre suport interna-
cional considerable de la URSS, sobretot pel que fa a avions, que, en moltes 
ocasions, restaven aturats a la frontera francesa degut a la política de «neu-
tralitat» dels governs francès i britànic. L’aïllament internacional republicà 
s’accentuà amb l’Acord de Munic, que provocà la sortida dels pocs pilots so-
viètics que hi havia i de les Brigades Internacionals, afeblint les forces aèries 
i terrestres republicanes de l’Ebre.(30) 

30  Vegeu Abrosov (2003), Coverdale (1979), Howson (2000), Kowalsky (2003), Martín Aceña 
(2001), Mastorilli (2018), Rodrigo (2016) i Rybalkin (2007).
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Annex 1: Aproximació a les aviacions participants a la batalla de l’Ebre 
(setembre, 1938) 

AVIACIÓ FRANQUISTA   404 aparells

Bombardeig pesant:    130 avions
Bombardeig lleuger:    82 avions
Aviació de caça:    192 avions 

Aviació Hispana    114 aparells
Bombardeig pesant:    3 esquadrilles: 48 avions
12 Junkers Ju-52 
       36 Savoia S-79
       24 Savoia S-81*
Bombardeig lleuger i cadenes  4 grups: 30 avions 
       9 Heinkel-45
       6 Romeo Ro-37
       10 Heinkel He-51
       5 Heinkel He-70 
Aviació de caça   2 grups: 36 avions
       36 Fiat Cr-32  
 
Legió Còndor alemanya   84 aparells
Bombardeig pesant:   3 esquadrilles: 32 avions
       32 Heinkel He-111
Bombardeig lleuger i observació 2 grups: 16 avions 
       9 Dornier Do-17
       3 Heinkel He-45
       4 Junkers Ju-57 Stukas
Aviació de caça   3 esquadrilles: 36 avions
       36 Messerschmitt Bf-109

Aviazione Legionaria italiana 206 aparells
Bombardeig pesant:  4 esquadrilles: 50 avions
       27 Savoia S-81*
       23 Savoia S-79
Bombardeig lleuger  4 esquadrilles: 36 avions 
       7 Fiat Br-20
       7 Breda Ba-65
       22 Romeo Ro-37
Aviació de Caça   10 esquadrilles: 120 avions
        120 Fiat Cr-32
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AVIACIÓ REPUBLICANA  181 aparells

Bombardeig pesant  3 esquadrilles: 27 avions
      27 Tupolev Sb-2 Katiuska
Bombardeig lleuger  2 esquadrilles:  20 avions
      10 Polikarpov R-Z Natatxa
      10 Grumman Delfin
Aviació de caça   11 esquadrilles: 134 avions
      54 Polikarpov I-15 Xato
80 Polikarpov I-16 Mosca 
       
* Aparells italians que passaren a l’aviació hispana al llarg de la batalla.  
Font: elaboració pròpia a partir de la consulta de les fonts documentals i bibliogràfiques 
citades al final.

Arxius consultats

Archivo Histórico del Ejército del Aire de Villaviciosa de Odón
Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán de Viso del Marqués
Archivo General Militar de Ávila
Arxiu de l’Associació d’Aviadors de la República de Barcelona
Centre de Documentació i Recerca de l’Aviació Republicana i la Guerra Aè-

ria de Santa Margarida i els Monjos (Biblioteca dels Monjos)
Centro de Documentación de la Memoria Histórica de Salamanca
CRAI del Pavelló de la República, Universitat de Barcelona
Uficcio Storico dell’Aeronautica Militare de Roma
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La tercera via en la Guerra Civil espanyola.  
Era possible la pau?

Dr. Xavier Garí de Barbarà(1)

Universitat Internacional de Catalunya

Totes les guerres són civils.
voltAirE

I. Introducció 

Les guerres tenen alguns avantatges significatius en relació amb les paus: 
la violència, la sang, el dolor a gran escala, l’agressivitat humana i les matan-
ces atrauen sempre totes les atencions, desgraciadament, i marquen de per 
vida amb el segell de la por. Això vol dir també que no s’obliden mai. Hi ha, 
fins i tot, un cert imaginari col·lectiu que no només justifica, sinó que també 
salva les guerres, tot elevant-les a categories que les dignifiquen: els guerrers, 
els pobles en lluita i els tirans que impulsen les guerres són sovint reconver-
tits en herois durant temps i temps.

Les paus també tenen els seus avantatges, però cal reflexionar més a 
fons sobre el gran guany de la pau. La pau és el recorregut més llarg entre 
dos punts en conflicte, i aquesta llargada sovint és entesa com una pèrdua de 
temps, quan, de fet, es perd molt més temps quan es desferma una guerra, 
pel que dura i també perquè afecta les generacions futures. En realitat, el 
temps que requereix la pau serveix per pensar, buscar alternatives, mirar de 
ser creatius i fer que la solució al conflicte sigui permanent. Una casa feta 
de fusta sol durar molt menys que una feta de ciment, però és clar que la de 
ciment triga molt més a construir-se que no pas la de fusta. Ben bé aquest és 
l’exemple entre invertir en una guerra o invertir en fer les paus, davant d’un 
conflicte entre dues o més parts.

En el present article plantejarem el dilema entre la guerra i la pau, fent 
un repàs al que han constituït les guerres i les aportacions que han significat 
les pau. En segon lloc, explorarem si davant la situació de la Guerra Civil 
espanyola va ser possible trobar una alternativa a l’enfrontament de totes 
dues parts, amb una tercera via: la de la pau. Finalment, en les conclusions 

1  Maciej J. Bartkowski (Barcelona, 1974). Doctor en Història Contemporània amb una tesi 
doctoral sobre el pacifisme i la no-violència. Professor a la Facultat d’Humanitats de la UIC-
Barcelona. Estudiós de la història de la pau i membre del Grup de Recerca en Memòria 
Històrica i Reconciliació. xgari@uic.cat.

mailto:xgari@uic.cat
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explorarem com totes les guerres tenen sempre una tercera via esperant, i 
com és només el coratge el que permet encaminar-s’hi. Contràriament, és la 
covardia que evita les terceres vies i prefereix entomar la violència de la guer-
ra com a escut protector darrere del qual l’agressivitat s’amaga.

Maciej J. Bartkowski(2) és un politòleg nord-americà especialitzat en la 
història de la resistència civil i en l’estudi i la pràctica de l’organització po-
pular de la lluita no-violenta contra la tirania o les guerres. Bartkowski va 
estudiar tots els conflictes i enfrontaments haguts en els darrers 4.000 anys 
d’història humana i feu una aportació cabdal per a l’estudi de la guerra i de 
la pau: conclogué brillantment que el 27 % dels conflictes bèl·lics van assolir 
les finalitats que perseguien, mentre que el 54 % dels conflictes afrontats des 
de l’acció no-violenta van assolir els seus objectius. Naturalment, no són pas 
tants els conflictes no-violents exitosos, però encara són menys les conflagra-
cions bèl·liques que han assolit els reptes que es plantejaven. Aquestes dades, 
explorades amb rigor, haurien de fer-nos reflexionar sobre la idoneïtat de la 
guerra i, especialment, sobre la possibilitat real de les terceres vies.

Estudiarem el cas de la Guerra Civil espanyola plantejant-nos si realment 
una guerra representa la covardia més gran i els camins de pau són l’exem-
ple del coratge més elevat, encara que requereixin més temps, més estra-
tègia, més resistència i més fermesa. Per això, en un conflicte bèl·lic no hi 
ha vencedors; només hi ha víctimes o vençuts. I les terceres vies sempre són 
dignes de plantejar o és obligat intentar-les.

II. La guerra, la més gran tragèdia de la humanitat

L’historiador Ian Morris ha escrit un llibre d’escàndol per al pacifisme i 
els pacifistes, i especialment per als historiadors de la pau, perquè troba ra-
ons que expliquen durant més de 600 pàgines que a llarg termini les guerres 
eviten morts. No obstant, també regala una frase demolidora sobre les guer-
res que, al meu parer, és la millor definició sobre el concepte: «La guerra és 
un assassinat en massa».(3) Per a l’autor, aparentment aquesta doble afirma-
ció no és contradictòria, però si realment la guerra és un assassinat en massa, 
com es pot entendre que el mateix autor també afirmi en la mateixa pàgina 
que les guerres eviten morts? Què pot fer que els morts que evita una guerra 
siguin més que els «assassinats en massa» de la pròpia guerra?

El diccionari defineix la guerra com la lluita armada entre dos o més po-
bles, entre els exèrcits de dos o més estats. Els irenòlegs (estudiosos de la pau) 
reconeixen que una guerra és el nivell més alt possible de violència i destruc-

2  Maciej J. Bartkowski, Recovering nonviolent history. Civil resistance in liberation struggles, Londres, 
Lienner, 2013.

3  Ian Morris, Guerra, ¿para qué sirve? El papel de los conflictos en la civilización, Barcelona, Ático de 
los Libros, 2022, p. 18.
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ció; en una guerra, de fet, tot és vàlid i tot és possible. Fins i tot, una guerra 
és legal, i possiblement el que més legalitza una guerra és tot el que li permet 
ser legal en gairebé tots els estats del món: l’acumulació d’armament, de mu-
nició, de tecnologia armamentística, l’entrenament militar i tenir a sou una 
gernació de soldats i oficials de tots els rangs, que fan possibles els exèrcits. 
Les Convencions de Ginebra i altres normatives o reglaments que pretenen 
acotar l’excés de crueltat en un conflicte sovint són una via per normalitzar 
el «mal menor» que comporten les guerres, i fer que els estats (mitjançant 
els seus governs) puguin accedir-hi com a opcions realistes. El filòsof valencià 
Vicent Martínez Guzmán té un llibre que reprodueix en el seu títol una de les 
seves frases més recordades: «Els pacifistes som els realistes», revertint l’acusa-
ció que els utòpics que no realitzaran cap somni són els bel·licistes.(4) 

Carlos Villán Durán porta anys lluitant perquè el dret a la pau sigui reco-
negut com un dret humà fonamental des de les Nacions Unides i per al món 
sencer, justament perquè, si les guerres són legals, les paus ja no són drets, 
sinó la primera víctima d’un conflicte bèl·lic.(5) De fet, Villán Durán afirma 
que «el dret humà a la pau (és a dir, el dret a viure en pau), per paradoxal 
que pugui resultar, no s’ha configurat encara com un dret humà en el dret 
internacional dels drets humans, si bé el camí recorregut per la societat civil 
ja és certament significatiu».(6)

Villán Durán cita que hi ha dos precedents normatius amb què compta 
l’Assemblea General de les Nacions Unides (principalment dues resolucions 
adoptades en plena Guerra Freda): la Declaració sobre la preparació de les 
societats per a viure en pau (1978) i la Declaració sobre el dret dels pobles a 
la pau (1984). Són aquests dos antecedents que haurien d’ajudar en la supe-
ració de les guerres mitjançant la seva il·legalització.

Totes les guerres de la història són la pitjor obra que la humanitat ha 
portat a terme, i ho ha fet reiteradament des de fa anys, segles i mil·lennis. 
S’ha cobrat milions de vides humanes de tots els temps i tots els confins de 
la Terra, la majoria de les quals han estat innocents i indefenses, per suposat 
injustament arrabassades. És més: no hi ha mai cap possibilitat de restituir 
les vides que «l’assassinat en massa» de Morris ha portat a terme durant les 
guerres. ¿Què és una guerra sinó «el lloc on joves que no es coneixen i no 
s’odien es maten entre si, per la decisió de vells que es coneixen i s’odien, 
però no es maten»?(7)

4  Vicent Martínez Guzmán, Els pacifistes som els realistes. Selecció de textos, Barcelona, ICIP i Angle 
Editorial, 2019.

5  Sovint s’ha sentenciat que la primera víctima d’una guerra és la veritat, afirmació atribuïda 
a Hiram Hohnson, 1917; podríem confirmar que, amb el primer tret o la primera bomba, el 
que cau és el dret a viure en pau.

6  Carlos Villán Duran i Carmelo Faleh Pérez, El derecho humano a la paz: de la teoría a la práctica, 
Madrid, Cideal, 2013, p. 21.

7  Afirmació atribuïda a Erich Hartman.
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A banda del cost irreparable de vides humanes innocents i indefenses, 
les guerres generen, sempre i a tot arreu, la més gran destrucció de viles, 
pobles i ciutats, d’infraestructures, de patrimoni públic i privat; sostreuen 
els estalvis de la gent, els esforços de generacions senceres i la ingent tasca 
de construcció d’un país o d’una societat. Les guerres provoquen, per tant, 
robatoris de tota mena fins al més greu de tots: provoquen matances de vides 
humanes, de famílies senceres, d’infants que no podran créixer, de malalts 
que no podran sobreviure i de gent gran que perdrà la vida dramàticament. 
I aquells que no hagin pogut matar en bombardejos, afusellaments o atacs 
armats, moriran de fam, de malalties o ferides causades per les guerres i les 
penúries que aquestes ocasionen, o bé moriran de misèria en general.

Les guerres no neixen d’un dia per l’altre. Sovint necessiten anys, inclús 
alguna dècada, per anar-se preparant fins a provocar l’esclat definitiu que les 
desferma. Les polaritzacions «animalitzen» sempre l’adversari, convertint-lo 
en un enemic inacceptable. L’afany d’aquesta acció consisteix a esclafar l’al-
tre, reprimir-lo amb tortura o presó; el terror i l’arbitrarietat són a l’ordre del 
dia. Per això, una guerra no hauria de poder ser mai legal, com tampoc la 
tinença d’armes i l’acumulació de munició. I, per tant, és en el desarmament 
on rau una de les quatre condicions que Johan Galtung considerava necessà-
ries per assolir la pau o una cultura de pau. (8)

Els elements exclusius de la violència del segle xx que han desfermat 
guerres de tota mena, o que les guerres han provocat, es poden considerar 
a partir de tres específics. D’una banda, els totalitarismes: feixisme, nazisme, 
estalinisme i altres dictadures o tiranies asiàtiques, llatinoamericanes o afri-
canes; i no es pot desmerèixer la greu corresponsabilitat de les democràcies 
occidentals en aquesta deriva. En segon lloc, les guerres totals, que n’hi ha 
hagut almenys tres durant el segle xx: la Gran Guerra, la Segona Guerra i la 
Guerra Freda, totes salpebrades amb arguments i casuístiques diverses, com 
ara la guerra justa, el dret d’autodefensa o, ja en la segona meitat del segle 
passat, l’amenaça nuclear com a opció de destrucció total. Aquesta darrera és 
ja la pèrdua total del sentit, perquè a l’«assassinat en massa» a què Morris es 
referia quan parlava de la guerra, s’hi ha d’afegir la possibilitat de rebentar el 
planeta diverses vegades, quan només amb la primera ja sobraria tot l’arsenal 
per a les altres ocasions. Aquest aspecte amplia la il·legalitat de les guerres a 
la criminalitat de les armes nuclears, que acaben amb tot i amb tothom.

El tercer element propi de la violència del segle xx són els genocidis. El 
terme va ser utilitzat per primera vegada pel jurista polonès d’origen jueu 
Raphael Lemkin(9) en la seva obra de 1944, en què defineix el terme com a 

8  Johan Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización, Gernika, Bakeaz-
Gernika Gogoratuz, 2003.

9  Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Pro-
posals for Redress, 1944.
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«destrucció d’una nació o grup ètnic». Es tracta d’un neologisme que sorgeix 
de la paraula grega genos (que vol dir ‘raça’, ‘tribu’), i el sufix llatí -cidi (que 
significa ‘matar’). No obstant, el fet que aquest concepte es creés i s’utilitzés 
amb aquest sentit, no vol dir ni molt menys que abans no hi haguessin geno-
cidis, tot al contrari. Segons Bernard Bruneteau, les pràctiques d’extermini 
tenen una llarga història i poden trobar-se en les més antigues societats or-
ganitzades, com, per exemple, l’aniquilació dels amalecites i els midianites, 
que van impedir als hebreus l’accés a la llei divina, entre moltíssims més.(10) 

De fet, el concepte de genocidi té un rang semblant al de guerra civil (i, 
fins i tot, a vegades es confon intencionadament), segons afirma David Armi-
tage en el seu llibre sobre la història de les guerres civils.(11) Segons el manual 
de camp per a conflictes de baixa intensitat de l’Exèrcit dels Estats Units, 
guerra civil és definida de la següent manera: «una guerra entre faccions del 
mateix país, amb cinc criteris per identificar-les internacionalment: els bàn-
dols han de controlar el territori, tenir un govern en funcionament, ser ob-
jecte de cert reconeixement estranger, disposar de forces armades regulars 
identificables i involucrar-se en operacions militars importants».

Tot i que aquesta definició tenia com a objectiu diferenciar les guerres 
civils de les de la resta, Armitage sosté que en poques guerres civils recents 
tots dos bàndols han controlat el territori i han disposat d’un «govern en 
funcionament». De fet, justament perquè no hi ha control sobre la totalitat 
del territori s’està desenvolupant la guerra. No obstant, aquesta definició és 
un indicador que les guerres civils són una particularitat important i diferen-
ciada de les guerres al món.

I direm més: si les guerres són l’horror més dramàtic de la humanitat, 
quan aquesta és civil és l’horror més tràgic de la humanitat. Una guerra civil 
supera el topall d’horror perquè destrueix tres elements essencials i ineludi-
bles per a una societat: pàtria, poble i família. A més, dificulta enormement 
la reconstrucció en la postguerra i condiciona molt la futura convivència 
d’una societat dessagnada entre compatriotes. Si la guerra és entre estats o 
per l’alliberament colonial o imperial, la situació és sensiblement diferent, 
ja que els supervivents no han de tornar a conviure sota un mateix estat que, 
en postguerra, també hauran de reconstruir junts. Aquesta reconstrucció, 
reconciliació i resolució essencials per refer-se d’una guerra, Johan Galtung 
l’exposa magistralment en la seva obra Tras la violencia, 3R.(12) 

10  Bernard Bruneteau, El siglo de los genocidios, Madrid, Alianza, 2009, p. 10.
11  David Armitage, Las guerras civiles: una historia en ideas, Madrid, Alianza, 2018.
12  Johan Galtung, Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos 

visibles e invisibles de la guerra y la violencia, Gernika, Bakeaz-Gernika Gogoratuz, 1998.
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III. Era possible la pau?

Les preguntes després d’una guerra solen ser sempre les mateixes: era 
possible la pau? S’hauria pogut evitar la guerra? Van morir inútilment les 
víctimes innocents? Qui guanya amb una guerra? Quina és la victòria dels 
perdedors?

La Guerra Civil espanyola no és un cas atípic, i ens formulem les matei-
xes preguntes. Sobretot la primera: era possible la pau? La resposta, d’en-
trada, és afirmativa, perquè sempre és possible la pau. De fet, ho és sempre 
després d’una guerra; no podria haver-ho estat abans? Quantes guerres s’han 
evitat perquè abans d’arribar a l’enfrontament bèl·lic s’han trobat alternati-
ves que han 

En una guerra tots són sempre perdedors. No ha avançat la humanitat 
ni un centímetre gràcies a una guerra. Les guerres generen tal nivell de des-
trucció i matances que provoquen que el dolor superi diverses generacions 
posteriors i arrabassi la vida de persones de totes les edats i de tots els terri-
toris, ideologies i creences. La guerra és devastadora sempre, i ens hi hem 
acostumat fins i tot «legalitzant-la» (o no condemnant-ne els causants). És 
per això que és fals que hi hagi victoriosos en una guerra, com tampoc és cert 
que només hi hagi víctimes en la banda dels derrotats. En un conflicte bèl·lic 
hi ha sempre víctimes a tot arreu, i aquestes no deixen de ser-ho en acabar-se 
la conflagració. Continuen durant generacions. Hi ha monstres i preses. 

Paul Preston,(13) en un dels seus llibres, parla de la «tercera Espanya» i ex-
posa que, més enllà dels dos bàndols confrontats i aixecats en armes, hi havia 
un tercer bloc que naturalment no combaté militarment, però que podria 
representar l’opció de la tercera via. De fet, el concepte de «tercera Espanya» 
ja el va emprar Salvador de Madariaga el 1955 amb el seu llibre Spain,(14) on 
es referia a Franco, Largo Caballero i Giner de los Ríos com a representants 
de cadascuna d’elles. Però un llibre que recentment ha ajudat a obrir espai 
entre els dos bàndols és el de Pedro Corral, Desertores,(15) en què el mateix 
autor reconeix que es tracta d’una mirada atípica de la guerra, contra la visió 
militant o propagandística que segueix impregnant el que rodeja la Guerra 
Civil inclús avui. Les desercions són tan pròpies de les guerres com l’allista-
ment als exèrcits, però en el cas de la Guerra Civil espanyola

Les dades que cal tenir en compte, segons Corral, són les següents: s’esti-
ma que van ser 2.500.000 combatents, tants com els que van evitar integrar-se 
a l’exèrcit o directament desertar del front. Això voldria dir que a la Guerra 
Civil espanyola hi hagué tants soldats com desertors, en un nombre gairebé 
idèntic de dos milions i mig de persones. La dada és molt rellevant, perquè 

13  Paul Preston, Las tres Españas del 36, Madrid, DeBolsillo, 2003.
14  Salvador Madariaga, Spain, 1955.
15  Pedro Corral, Desertores. Los españoles que no quisieron la Guerra Civil, Madrid, Almuzara, 

2017.
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identifica els mateixos convençuts d’intervenir militarment en un bàndol o 
en l’altre amb el mateix nombre de desmobilitzats i desertors per voluntat 
pròpia. Tant és si era per por a morir, per negativa a matar o per un xoc 
personal que empenyia alguns protagonistes a fugir com fos de la guerra. 
Les dades de Corral parlen d’1.800.000 desertors clarament, mentre que la 
resta (uns 700.000 homes) s’haurien automutilat o van contraure voluntàri-
ament malalties venèries que sabien que els evitarien anar al front. N’hi ha-
gué també alguns que falsejaren documents mèdics per intentar demostrar 
deformacions, discapacitats o cronicitats que els feien no aptes per combatre 
en l’exèrcit.

Que hi hagi tants combatents com desertors és una evidència impor-
tant d’aquesta tercera Espanya, i demostra que l’adhesió a la guerra no va 
ser tan majoritària i que, en canvi, els que s’hi oposaven eren tants com els 
que s’allistaren a files. Les dades que també cal tenir en compte són les de 
Stanley G. Payne,(16) que també ajuden a contribuir en la recerca. En acabar 
la guerra, els soldats morts van ser uns 150.000 per cada bàndol, i es van exi-
liar gairebé mig milió de persones, 162.000 de les quals no retornaren més. 
Amb l’establiment de la dictadura en finalitzar la Guerra Civil, es va establir 
un procés de repressió enorme que va arribar, segons Payne, a unes 120.000 
persones, si bé el 1939 eren més de 270.000 els presos, i fins iniciats els anys 
quaranta van ser executades prop de 30.000 persones, si bé la misèria, la 
fam i les malalties haurien pogut causar unes 200.000 morts més en plena 
postguerra.

Què pretenia la tercera via? En primer lloc, sortir de l’atzucac en què 
s’havia trobat l’Espanya del 36 i trobar punts en comú com a alternativa a la 
guerra i la continuïtat d’un statu quo més estable. En segon lloc, preservar la 
convivència a partir dels consensos mínims però concretables. I, finalment, 
projectar un futur reeixit en què els errors de la República fossin corregits i 
els anhels perillosos de l’oposició no portessin a un trencament que duria a 
la pitjor de les guerres: la civil.

La figura més destacable d’aquesta tercera via era Salvador de Madaria-
ga, gallec de la Corunya, format a França i amb una influència anglosaxona 
important, que aconseguiria una plaça permanent a la Societat de Nacions, 
que abandonaria per esdevenir professor d’espanyol a la Universitat d’Òx-
ford l’any 1928. Amb l’arribada de la República, va esdevenir ambaixador es-
panyol als Estats Units el maig de 1931, i als pocs mesos va ser escollit diputat 
al Congrés. Encara va tornar un temps a la Societat de Nacions i posterior-
ment esdevingué ambaixador a França durant dos anys i, posteriorment, mi-
nistre d’Instrucció Pública i Belles Arts primer, i després ministre de Justícia.

A Madariaga la Guerra Civil el va obligar a exiliar-se al Regne Unit des-
prés de passar per Ginebra. De fet, el mateix 1936 Madariaga va ser nomi-

16  Stanley G. Payne, La Guerra Civil Española, Madrid, Rialp, 2014.
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nat al premi Nobel de la pau pels seus esforços per aturar la Guerra Civil i 
trobar vies de solució i entesa. Contactà amb el ministre d’Exteriors brità-
nic, Anthony Eden, per aconseguir alguna intervenció del Regne Unit en 
el conflicte per tal de forçar un acord de pau, però mai se’n va sortir. Anys 
després seria nominat al premi Nobel de literatura pels seus escrits i estudis 
humanístics, i inclús de nou al Nobel de la pau pels seus esforços per re-
conciliar Espanya i la seva contribució a favor del que va ser l’esperit de la 
Societat de Nacions.

Sens dubte, el que més destaca de Madariaga és el seu llibre Spain, tra-
duït amb el títol España. Ensayo de historia contemporánea, que l’historiador 
hispanista nord-americà Payne va valorar com l’anàlisi més completa de la 
història recent espanyola fins al 1958. Entre les seves aportacions, va suggerir 
al govern de la Segona República deixar el poder als militars sollevats per 
no donar origen a un perillós cop d’estat que pogués enquistar la situació o 
bé fer esclatar un conflicte bèl·lic. Madariaga considerà que el govern de la 
República no hauria d’haver oposat resistència i, malgrat que els sollevats ins-
tauressin un règim temporal, haurien hagut de donar pas a una democràcia 
parlamentària de caire liberal al cap de poc temps.

Altres autors que es van situar en un nivell semblant al de Madariaga són 
Chaves Nogales, Besteiro, Ortega y Gasset o inclús Azaña. Però què buscava 
realment aquesta tercera via? Avui, des dels estudis de pau i amb el conflic-
te finalitzat fa dècades, podríem dir que tres objectius: memòria, dignitat i 
reconciliació.

En primer lloc, memòria, perquè cal recordar, recuperar i ressaltar allò 
que va passar, les víctimes que van restar, els errors comesos per tots els bàn-
dols i la construcció d’una Espanya possible. També el desinterès, o inclús 
l’oposició, d’un nombre important d’espanyols que estaven en contra d’una 
guerra que els venia gran i inesperadament.

D’altra banda, la dignitat és també la justícia sobre una època de la qual 
calia reparar tot allò que es va malmetre i els milers de víctimes de tota mena 
que hem vist que va ocasionar la Guerra Civil espanyola. Finalment, la recon-
ciliació aleshores hauria estat el resultat d’una pau ben trobada on reconèi-
xer les dues parts i empatitzar-hi mútuament, perdonar i reconciliar alhora 
víctimes i botxins, i finalment superar i transformar un conflicte que hauria 
fet més bé a Espanya i als espanyols, en una època tan convulsa com la dels 
totalitarismes dels anys trenta i els preparatius de la Segona Guerra Mundial. 
Una segona conflagració mundial que n’anticiparia una tercera, de nou estil, 
coneguda com a Guerra Freda i en què l’Espanya de Franco se’n beneficià, 
perquè les democràcies occidentals van avalar el règim com a mal menor da-
vant el risc que a Espanya pogués ressorgir algun intent de revolta, revolució 
o reivindicació comunista amb col·laboració soviètica. Amb un règim com el 
de Franco es garantia, sens dubte, que la lluita anticomunista estava més as-
segurada inclús que en determinades democràcies veïnes, cosa que permeté 
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que Franco acabés morint al llit i el règim entrés en un procés de transició 
política inevitable però havent-ho deixat tot lligat i ben lligat.

IV. Conclusions

David García Hernán afirma en el seu llibre La guerra y la paz que, si bé 
és gairebé un tòpic dir que la guerra ha acompanyat l’ésser humà des dels 
temps més remots, no pocs científics socials han afirmat que està en la pròpia 
naturalesa i condició humana. No obstant, per molt estesa que estigui aques-
ta concepció en l’espai i el temps, García reconeix que es tracta d’una dimen-
sió cultural molt més gran del que habitualment s’ha anat considerant.(17) Les 
guerres no són, per tant, fatalitats de la humanitat; són voluntats humanes. 
I, com a tals, es poden canviar amb cultura, coneixement i humanisme. Tant 
Nelson Mandela des de la presó com la mateixa Constitució de la UNESCO 
reconeixen que és en la ment dels homes que neixen les guerres i és allà on 
han de construir-se els pilars de la pau. Les guerres, per tant, són sempre un 
fracàs, esdevenen un drama tràgic i, quan es donen, ja hem fet tard a tot allò 
que s’hauria d’haver fet per impedir-les.

La violència, deia Gandhi, és la por a les idees dels altres. Així doncs, és 
sabut per tots els experts psicòlegs i sociòlegs que des de la por no pot néixer 
res racional. En definitiva, no pot néixer res de bo i, per tant, tampoc res co-
ratjós sinó covard. Les guerres apareixen quan no ens agrada el que pensa, 
diu i fa l’altre perquè, probablement, no ens agrada el que pensem, diem i 
fem nosaltres mateixos. Hi ha un component de mirall humà molt notable 
que actua en l’esclat de les guerres. El seu desenvolupament ja depèn de la 
visceralitat amb què s’afronti el conflicte i de l’agressivitat amb què es tracti 
l’adversari que s’hagi pogut convertir en enemic. En conseqüència, treba-
llant tots aquests elements a la inversa de com s’han anat desenvolupant, les 
guerres ni esclatarien ni es desenvoluparien, o ho farien en una molt menor 
incidència. Inclús un cop comencessin les disputes i les hostilitats pròpies 
d’una guerra, seríem encara a temps d’aturar-les i revertir la situació.

Que la Guerra Civil espanyola hagi tingut en personatges destacats, so-
vint intel·lectuals, un posicionament entre els dos bàndols, que no sigui equi-
distant i que vulgui trobar la manera de revertir el conflicte o, abans d’es-
clatar, evitar que comenci, és molt dignificador per als espanyols d’aquella 
època. És més, no van ser només alguns homes notoris sinó també milers i 
milers de ciutadans de carrer els que van negar-se a competir amb les armes 
sense allistar-se, o bé buscant subterfugis per ser descartats per al combat, o 
bé directament desertant del front i de l’exèrcit d’una i altra banda. I que el 
nombre assolit de desertors o de falsos descartats hagi estat igual al nombre 
d’inscrits a l’exèrcit d’un i altre bàndol és una dada molt destacable que 

17  David García Hernán, La guerra y la paz. Una historia cultural, Madrid, Cátedra, 2019, p. 13.
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demostra que no va ser un afer d’una minoria culta i preparada que, des de 
l’exili estant, podien elaborar idees i utopies.

És cert que al final no es va donar el final d’una guerra que portés a ter-
me un procés de pau i un diàleg constructiu que reconstruís la societat amb 
democràcia. En part, també, perquè la comunitat internacional occidental, 
en acabar la Segona Guerra Mundial, va apuntalar el règim franquista per 
interessos anticomunistes, que van allargar l’estada de Franco al poder fins al 
1975. Que la guerra tampoc es pogués revertir a mig conflicte va venir donat 
per com de ferotges van ser els combats i per com de tràgiques van ser les ma-
tances a la rereguarda, per part de cada sector enfrontat. I a l’agreujament 
de les morts i els ferits hi van tenir molt a veure l’aviació italiana i l’alemanya 
principalment, que van convertir poblacions com Gernika, ciutats com Bar-
celona i batalles com la de l’Ebre en objectius de bombardeig aeri amb una 
crueltat com mai abans havia ocorregut al món.

I, en tercer lloc, si la guerra no va ser evitable abans que esclatés, proba-
blement és perquè la situació de la República es va anar descontrolant especi-
alment a partir de 1936, i els intents de sollevament van anar escalfant motors 
fins que l’aixecament no hauria pogut aturar-se ni poc abans de donar-se ni 
un cop ja estava en marxa, fins a tal punt que, en el fons, el que començà com 
un cop d’estat militar va perllongar-se durant tres llargs anys d’una guerra 
que, a més, va afegir l’agreujament de la seva condició civil. És a dir, la pitjor 
de totes les guerres, que ja de per si són l’experiència més frustrant i fracas-
sada de la humanitat. A tot això, que Europa estigués vivint una dècada de 
totalitarismes (feixisme, nazisme i estalinisme, principalment) i que hi hagués 
en marxa un procés de remilitarització molt dràstic a escala internacional, i 
que a sobre el paper de les democràcies europees fos vergonyant i greument 
irresponsable, contribuí al fet que els intents de pau i de pacifisme quedessin 
ofegats en el mar embrogit de l’enfrontament bèl·lic entre les dues Espanyes.

L’historiador Eric Hobsbawm va afirmar que la Primera i la Segona Guer-
ra Mundial van ser, en definitiva, una mateixa guerra civil europea, separada 
per uns anys intermedis de rearmament i reideologització, que van permetre 
reprendre els combats amb més ferocitat, més matances, més destrucció i 
més genocidi. Entre totes dues guerres es va desenvolupar la Guerra Civil 
espanyola. Era possible la pau en un context espanyol i europeu tan advers? 
Sí que ho era; sí que ho va ser; sí que hi van creure i sí que ho van intentar. 
Però la situació de polarització, ultramilitarista i ultrarmamentista, no podia 
deixar de sumar enormement envers al bel·licisme. Que no s’hagués aconse-
guit no significa que fos honorable el plantejament i l’intent. I no deixa de 
retornar del passat al nostre present la idea de quins han de ser els veritables 
combats per mantenir les condicions de la pau, quan les alarmes prebèl-
liques van disparant-se una rere l’altra.

Vicenç Fisas, expert analista de conflictes, ofereix moltes causes que ex-
pliquen l’esclat i el desenvolupament de les guerres i, fins i tot, el seu man-
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teniment en els combats i la culminació de les matances per aconseguir els 
seus objectius. Però hi ha un aspecte que no pot ser atribuïble només als 
governs en guerra ni als soldats enrolats en exèrcits que van a fer la guerra; 
Fisas afirma: «hi ha una fascinació per la violència que tenim en genera i 
des dels mitjans de comunicació en particular, que resta visibilitat a la gran 
quantitat de crisis que són resoltes sense violència en el món, i que no són 
conegudes, seguides i analitzades», i que van aconseguir grans èxits sense l’ús 
de la violència bèl·lica. Si s’invertís la meitat que en el Ministeri de la Guer-
ra en el Ministeri de Cultura i l’altra meitat en el Ministeri d’Educació, les 
guerres deixarien de sotmetre les poblacions, destruir els pobles i matar-se 
entre soldats.

Que se sàpiga i que cada vegada siguin més els qui ho vulguin i, tot i les 
situacions complexes i difícils, hi hagi qui ho intenti també en els moments 
més durs és una esperança a valorar que pot revertir la dominació de les 
guerres en la gestió dels conflictes humans i polítics.
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La organización y la práctica de la intervención  
de bienes en la provincia de Granada:  

de la Oficina de Intervención a la Comisión 
Provincial de Incautación  

(septiembre de 1936 - junio de 1939)

Dr. Antonio Sánchez Aranda
Universidad de Granada

Para la reconquista de España 
hay que darlo todo, la vida y los bienes.

Discurso del gobernador civil de Córdoba,  
Marín Alcázar, 25 de agosto de 1936

I. Introducción

El levantamiento militar en la ciudad de Granada de 19 de julio de 1936 
fue secundado inicialmente por un grupo reducido. Entre otras causas, el 
escaso apoyo militar motivó que no se iniciase en la tarde del 17 de julio tras 
las noticias procedentes de África que confirmaban la sublevación de la guar-
nición de Melilla, al mando del coronel Solanz, como sí sucedió en Sevilla, 
sede la II División Orgánica, a la que regresó urgentemente Queipo de Llano 
para ponerse al frente de la misma.(1) El Bando que declaró el estado de gue-
rra en la ciudad era publicado, finalmente, el 20 de julio por el malogrado 
comandante Miguel Campins Aura, leal a la República y al que Queipo orde-
nó sustituir y enjuiciar en consejo de guerra sumarísimo, y que fue fusilado 
el 16 de agosto. Fue publicado en los siguientes términos:(2)

BANDO. DON MIGUEL CAMPINS AURA, General de Brigada y Coman-
dante Militar de esta plaza. HAGO SABER:

Artículo 1.º En vista del estado de desorden imperante en todo el territorio 
de la nación, desde hace tres días, ausencia de acción del gobierno central y con 
el fin de salvar a España y a la República del caos existente, se declara desde este 
momento en todo el territorio de la provincia el ESTADO DE GUERRA. 

1  En relación con la institución de las Capitanías Generales organizadas por Felipe V, su refor-
ma e introducción de las Divisiones orgánicas, reformadas y reducidas a ocho por Azaña en 
mayo de 1931, vid. José Mañas Navarro, Capitanía General y Capitanes Generales de Granada en la 
Época Contemporánea. S. XIX. Historia de una institución (I), tesis doctoral, Granada, Universidad 
de Granada, 2000, pp. 24 y ss., y, en relación con los acontecimientos en la II División Orgá-
nica y la llegada a Sevilla procedente de Madrid de Queipo de Llano para situarse al frente 
de la sublevación, vid. Joaquín Gil Honduvilla, Desde la proclamación de la República al18 de julio 
de 1936: el cambio de rumbo político en la II División Orgánica, tesis doctoral, Huelva, Universidad 
de Huelva, 2010, pp. 307 y ss. 

2  Diario Ideal, martes, 21 de julio de 1936.
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Artículo 2.º Todas las autoridades que no aseguren por todos los medios a 
su alcance el orden público, serán en el acto suspendidas en sus cargos y respon-
sables personalmente. 

Artículo 3.º El que con propósito de perturbar el orden público, aterrorizar 
a los habitantes de una población o realizar alguna venganza de carácter social, 
utilizara sustancias explosivas o inflamables o empleare cualquier otro medio 
o artificio proporcionado y suficiente para producir graves daños, originar ac-
cidentes ferroviarios o en otros medios de locomoción terrestre o aérea, serán 
castigados con las máximas penalidades que establecen las leyes vigentes.

Articulo 4 º El que sin la debida autorización, fabricare, tuviere o trans-
portare materias explosivas o inflamables, o aunque las poseyera de un modo 
legítimo las expidiere o facilitare sin suficientes previas garantías a las que luego 
las emplearen para cometer los delitos que definen el artículo anterior, será 
castigado con las penas de arresto mayor en su grado máximo a presidio mayor. 

Artículo 5.º El que sin inducir directamente a otros a ejecutar el delito cas-
tigado en el artículo primero, provocase públicamente a cometerlo o hiciese la 
apología de esta infracción o de su autor, será castigado con las penas de arresto 
mayor en su grado máximo a prisión menor. 

Artículo 6.º El robo con violencia o intimidación en las personas ejecutado 
por dos o más malhechores, cuando alguno de ellos llevare armas y del hecho 
resultase homicidio o lesiones de las que se refiere el número 1 del artículo 1 de 
esta ley, será castigado con la pena máxima. 

Artículo 7.º Todo individuo que tuviese en su poder armas de cualquier 
clase o explosivos, debe entregarlas antes de las veinte horas de hoy en el puesto 
militar o de Guardia civil más próximo. 

Artículo 8.º Los grupos de más de tres personas serán disueltos por la fuer-
za con la máxima energía. 

GRANADINOS: Por la paz perturbada, por el orden, por amor a España 
y a la República, por el restablecimiento de las leyes del trabajo espero vuestra 
colaboración a la causa del orden. Viva España. Viva la República. Granada, 20 
de julio de 1936.

Anticipaba la represión en cierne sobre la ciudad de la Alhambra (las 
primeras sentencias de pena de muerte, tras sumarísimos consejos de gue-
rra celebrados el 23 de julio, llegarían el mismo 28 de ese mes), que quedó 
rodeada por un amplio «cinturón rojo» de municipios fieles a la República. 
En apenas seis días los militares controlaron el único foco de resistencia, 
todo a pesar de que los tiroteos se registraron en toda la ciudad, pero «la des-
igualdad en armamento fue empujando a los trabajadores hacia sus barrios, 
concentrándose en el Albaicín».(3) 

Este barrio obrero contaba desde la dictadura de Primo de Rivera con 
una amplia presencia anarquista de la FAI y CNT, en estos momentos unido 
a UGT –muy activo en la provincia y con una importante presencia desde las 

3  Francisco Javier Fernández Andújar, «La resistencia anarquista en el Albaicín (julio de 1936). 
Los inicios de la Guerra Civil en Granada», Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y 
su Reino, 31, 2019, pp. 201-222. En relación con los incidentes del Albaicín, pp. 207 y ss.
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elecciones de febrero de 1936. Lograron formar el único Comité de Defensa 
Revolucionario de la ciudad, que quedó instalado en el Ateneo Libertario. 
A pesar de la negativa a armarlos de las autoridades republicanas, en parti-
cular por el gobernador civil, que recibió reiteradas peticiones desde el 17 
de julio, resistirían hasta el 25 de ese mes, fecha en que la mayoría huirían 
por la montaña del Sacromonte hacía los territorios republicanos de Guadix 
y Baza. Los que permanecieron serían arrestados y prontamente fusilados.(4)

Pese al escaso apoyo inicial, ejemplificando la ulterior práctica unidad 
y sustento de todas las fuerzas de orden público en torno a los sediciosos, 
comenta Fernández Andújar que «la Guardia Civil, la Guardia de Asalto, la 
policía y otras fuerzas de seguridad de la ciudad se ponen a disposición de los 
militares, así como diversos grupos de Falange y de la CEDA. Sin todos ellos, 
la simple falta de personal de la guarnición militar no hubiera sido suficiente 
para controlar a la ciudad, que contaba con alrededor de diez mil miembros 
de la CNT y casi cinco mil de la UGT, sin contar los militantes de otras fuer-
zas políticas».(5) Por su parte, Gil Bracero, uno de los primeros investigadores 
que han abordado la represión en Granada, redunda en la idea al afirmar 
que el alzamiento triunfó en la capital «más por la audacia de un reducido 
grupo de oficiales que ha decidido y conseguido hacerse con los centros 
neurálgicos de la ciudad, apenas sin disparar un solo tiro en un espacio de 
tiempo récord, que por la fuerza de choque que disponían. Las dudas de 
algunos oficiales a sumarse al levantamiento se fundamentaban precisamen-
te en el escaso material humano y logístico que la guarnición posee en esos 
momentos. Muchos cuestionaban que sus fuerzas pudieran dominar a las 
masas extremistas si estas conseguían las armas. He aquí la razón por la que 
los directivos de la rebelión impidieron a toda costa la entrega de material 
de guerra al pueblo».(6)

II. Granada sitiada: del aislamiento a la consolidación del frente 
«durmiente»

Junto a la incorporación de la capital granadina al Bando Nacional (jun-
to a Córdoba, Sevilla y Cádiz fueron las capitales andaluzas en las que triunfó 
inicialmente la sublevación), que quedó aislada hasta septiembre, se suma-
ron algunas localidades del cinturón que superaron prontamente la resisten-

4  Al respecto de los acontecimientos del barrio del Albaicín, vid. M.ª Isabel Brenes Sánchez, 
Andrés Fernández Martín y Eusebio Rodríguez Padilla, Muerte, dolor, silencio: Lanjarón, 1931-
1945, Granada, 2014, pp. 185 y ss.

5  Fernández Andújar, «La resistencia anarquista», op. cit., p. 210.
6  Rafael Gil Bracero, «Autoridades nacionales y barricadas en el Albaicín», La Guerra Civil en 

Andalucía Oriental, 1936-1939, Granada, 1987, p. 109, y Guerra Civil en Granada, 1936-1939. 
Una revolución frustrada y la liquidación de la experiencia republicana de los años treinta, tesis docto-
ral, Granada, Universidad de Granada, 1995.
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cia de los sindicatos y los Comités de Defensa. Fue el caso de los municipios 
de Pinos Puente, Santa Fe y Las Gabias.(7)

El aislamiento de la ciudad necesitó de una rápida fortificación para 
defenderse de las tropas republicanas que intentaron en números ocasiones 
tomarla, y fue auxiliada, por vez primera y tras ocupar los sublevados el Aeró-
dromo de Armilla, a principios de agosto con la llegada de la VI Bandera de 
la Legión. Como precisa Baena Huertas, las tropas sublevadas tras ocupar los 
lugares estratégicos de la ciudad «pusieron en marcha el establecimiento de 
una red de posiciones defensivas para asegurar el control de las principales 
vías de comunicación; perímetro defensivo que se hizo más necesario cuan-
do el resto de las poblaciones granadinas fueron sucumbiendo a la reacción 
de las fuerzas republicanas, quedando Granada como el único islote rebelde 
en Andalucía oriental. El perímetro defensivo de la capital se localizó entre 
las carreteras de Málaga, Córdoba, Jaén, Murcia y Motril. El día 27 de julio ya 
se había puesto en marcha la fortificación de la zona de la Alfaguara, con el 
objeto de hacer frente a las fuerzas republicanas que ocupaban las sierras 
Arana y de Huétor, y controlar los accesos secundarios desde la carretera de 
Murcia».(8)

Imagen 1. Defensa de Granada en julio de 1936: principales carreteras (plano provincial).(9)

7  Vid. José Javier Carreño Soler, «Arqueología de la guerra civil en la provincia de Granada. Las 
posiciones del ejército popular de la República en el Cerro del Calabozo (Huétor-Santillán, 
Granada)», Arqueología y Territorio, 13, 2016, pp. 95-107, principalmente, pp. 96-97.

8  Fidel Baena Huertas, «Organización defensiva de La Alfaguara, 1936-1939 (Granada, Espa-
ña): una aproximación desde la arqueología», SPAL. Revista de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla, 28.1, 2019, pp. 217-260. La cita corresponde a la p. 220.

9  Fuente: Baena Huertas, «Organización defensiva de La Alfaguara», op. cit., p. 221. 
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En consecuencia, el escaso éxito de la sublevación en la provincia y el 
aislamiento de Granada motivaron una inmediata y cruenta represión ante 
la necesidad de controlar la quinta columna, máxime al encontrase rodea-
dos por un número amplio de pueblos fieles a la causa republicana.

Imagen 2. Mapa de los territorios donde triunfó el alzamiento (finales julio de 1936).(10)

La subsiguiente represión tras sofocar la resistencia del Albaicín, apoya-
da por grupos falangistas y de la CEDA –apuntemos que esta última coalición 
de partidos había resultado vencedora en las elecciones generales de febrero 
de 1936 y decidió no concurrir a la repetición de las mismas, decretada en 
la provincia en el mes de mayo, tras los altercados y disturbios que se dieron 
en los días previos y posteriores a la votación–, seguiría la littera militar de 
la Instrucción Reservada del General Mola de 25 de abril de ser «en extremo 
violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organi-
zado», debiendo actuar contra todos los «directivos de los partidos políticos, 
sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento», a los que se les debía 
aplicar castigos ejemplares.(11) 

10  La Guerra Civil Española. <https://www.uv.es/ivorra/Historia> [Fecha de consulta: 20 de sep-
tiembre de 2021.]

11  Instrucción Reservada del General Mola, n.º 1 (25 de abril de 1936). Vid. Julio Aróstegui Sánchez, 
La Guerra Civil, 1936-1939, Madrid, Historia de España, n.º 27, Historia 16, 1996, pp. 40 y ss. 
En relación con las elecciones generales en la provincia de Granada en febrero de 1936, su 
repetición en mayo, así como las de elección de compromisarios para la designación del pre-
sidente de la República que se celebraron en mayo de ese mismo año, vid. Antonino Sánchez 
Aranda, En nombre del Glorioso Alzamiento Nacional. Los procesos de depuración y represión política de 
Gabriel Bonilla Marín, catedrático de procedimientos y práctica forense de la Universidad de Granada, 
Madrid, Dykinson, 2018, pp. 121 y ss. 
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Apuntemos que, fracasado el golpe militar, entre las primeras medidas 
que adoptaron los sublevados en tierras andaluzas estaban las de reorganiza-
ción militar para la mejora de la defensa territorial. Los sediciosos no tuvie-
ron inicialmente un «proyecto claro y definido sobre la forma y constitución 
del régimen que estaba naciendo».(12) Esta indefinición, como señala Tusell, 
era lógica ya que «la evolución política de la zona sublevada en contra de la 
República dependió tanto de las operaciones militares iniciadas en julio de 
1936 como de los protagonistas que emergieron a partir de entonces. Hasta 
cierto punto, por tanto, puede decirse que los conspiradores carecían de au-
ténticos planes políticos perfectamente prefigurados, como no fuera expul-
sar con violencia y decisión al Frente Popular. El Nuevo Estado del que ya se 
hablaba en 1937 resultó en buena medida una improvisación».(13) Un esque-
ma acreditado en los ucases de la Junta de Defensa Nacional, constituida en 
Burgos el 24 de julio, que fueron publicados en Burgos en el Boletín Oficial 
de la Junta de Defensa Nacional de España –en adelante, BOJDNE–, entre el 
1 de julio y 2 de octubre de 1936, que acreditan, fundamentalmente, la inter-
vención en materia económica, la puesta en marcha de la depuración de los 
funcionarios, principalmente de los órganos de la Administración de Justicia, 
y la purga y reforma de la jurisdicción militar a la que se le ampliaron discre-
cionalmente sus competencias. Esta sería instrumentalizada para acometer la 
atroz represión mediante la aplicación de consejos de guerra a la población 
civil por delitos de sedición, ayuda a la sedición y rebelión militar hasta prácti-
camente finales de 1939.(14) A la par, se iniciaba un proceso de concentración 
de poder en torno al general Francisco Franco, declarado el 21 de septiembre 
Generalísimo de todos los ejércitos y, unos días más tarde, jefe del Gobierno del 
Estado. Le seguiría la somera regulación de un órgano importante como fue 
la Junta Técnica de Estado con la Ley de 1 de octubre.(15)

12  Juan Antonio Alejandre García, «La depuración ideológica en el sistema educativo», en El 
régimen franquista. Dos estudios sobre su soporte jurídico, Madrid, Dykinson, 2008, p. 17. Para el 
análisis de los inicios de la Administración central franquista, vid. Miguel Pino Abad, «Los ini-
cios de la Administración central franquista», Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE), 
77, 2007, pp. 377-425, y «Los primeros pasos de la administración central franquista», en 
Damián Alberto González Madrid, Manuel Ortiz Heras y Juan Sisinio Pérez Garzón (coord.), 
La Historia: lost in translation?, Actas XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, 
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2017, pp. 325-338.

13  Javier Tusell Gómez, «La evolución política de la zona sublevada», Santos Juliá Diaz (coord.), 
República y Guerra en España (1931-1939), Madrid, 2006, pp. 363-420. La cita corresponde a la 
inicial p. 363.

14  Al respecto, vid. José Antonio Pérez Juan, «El delito de rebelión militar en el primer franquis-
mo. Un análisis normativo y jurisprudencial», en Enrique Álvarez Cora y Victoria Sandoval 
Parra (coords.), Sedición, Rebelión y Quimera en la Historia jurídica de Europa, Madrid, Dykinson, 
2020, pp. 849-880, y Miguel Pino Abad, «Los albores de la suprema jurisdicción castrense 
franquista», AHDE, 84, 2014, pp. 365-387.

15  Entre otros, Miguel Ángel Pérez de la Canal, «La reestructuración administrativa del Mo-
vimiento Nacional establecida en 1 de octubre de 1936», AHDE, 83, 2013, pp. 581-619, en 
particular, pp. 587 y ss.
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Andalucía, como se ha indicado, había quedado encuadrada la IIª Divi-
sión Orgánica, con centro en Sevilla, desde la reforma modernizadora del 
ejército iniciada por Manuel Azaña con una serie de Decretos –publicados 
entre abril y septiembre de 1931–, orientada a la reorganización y la reduc-
ción en número de las divisiones orgánicas mantenidas como unidades bási-
cas de combate, la implantación de las Comandancias Militares en Baleares 
y Canarias y la regulación de los ascensos, entre otros ámbitos.(16) Con la 
reforma introducida en agosto de 1936 pasaba a conformarse el Ejército del 
Sur, y cada provincia o capital de provincia quedaba encuadrada bajo mando 
del correspondiente gobernador militar. En Granada el coronel comandante 
Antonio González Espinosa fue nombrado nuevo gobernador militar y asu-
mió las competencias de defensa del territorio, organización de tropa y de 
operaciones ofensivas.(17) Por último, la reorganización se cerraba al quedar 
encuadrado el Ejército del Sur bajo las operaciones de cuatro Divisiones que 
guarnecían los sectores de Badajoz, Norte del Guadalquivir, Sur del Guadal-
quivir y Granada –que no tardaría ante el avance territorial de los sublevados 
al quedar bajo la defensa del I Cuerpo del Ejército, al que seguiría una re-
forma en abril con la creación del II Cuerpo (Divisiones 21ª, 22ª y 23ª) y III 
Cuerpo (Divisiones 31ª, 32ª y 33ª).(18)

Desde los primeros días de septiembre, y en apenas mes y medio, se 
abriría un corredor con Granada desde la ciudad de Córdoba a través de 
las localidades de Montefrío y la giennense de Alcalá la Real, que quedaron 
ambas hasta el final de la guerra dependientes del Gobierno Militar de Gra-
nada. Esta situación permitió prestar un trascendental apoyo por el oeste a 
los insurgentes granadinos por parte de tropas de legionarios y regulares lle-
gadas desde Andalucía occidental y hacer fracasar los intentos de entrada en 
la ciudad del General republicano Valera desde finales de agosto de 1936,(19) 
aspecto clave que contribuyó por parte de los militares sublevados a incor-
porar nuevas poblaciones limítrofes y establecer un importante cinturón de 
seguridad para la capital. Precisa Carreño Soler que, por su parte, «a pesar 
de que las milicias recuperaron algunas zonas en la que inicialmente triunfó 
la sublevación, el entusiasmo inicial pronto se tornaría en desánimo. Estos 
factores junto al desplazamiento del foco de interés de ambos bandos hacia 

16  El Decreto de 25 de mayo de 1931 introducía las ocho divisiones orgánicas (Gaceta de Madrid, 
en adelante GM, n.º 146, 26 mayo, pp. 940-943). 

17  Vid. Michael Alpert, La reforma militar de Azaña (1931-1933), Madrid, Siglo XXI de España, 
1982, y Manuel Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Ma-
drid, Alianza, 1983, pp. 317 y ss.

18  Para la organización militar y el mapa del encuadramiento de las Divisiones del Ejército del 
Sur, vid. Carlos Engel Masoliver, Historia de las Divisiones del Ejército Nacional, 1936-1939, se-
gunda edición, Madrid, Almena, 2010, pp. 82 y ss., y Fidel Baena Huertas, «Arqueología de 
la Guerra Civil: el Cuartel de José Antonio, una singular arquitectura de campaña (Alfacar-
Granada)», La Linde, 4, 2015, pp. 124-146, en línea.

19  Carreño Soler, «Arqueología de la guerra civil en la provincia de Granada», op. cit., p. 96.
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Imagen 3. Mapa de los progresos territoriales de la Guerra Civil.(20)

Imagen 4. Mapa de ubicación de las Divisiones militares en la provincia  
de Granada y la línea de estabilización del frente desde febrero de 1937.(21)

20  Historia de España. <http://historiadeespana-celestinomutis.blogspot.com> [Fecha de consul-
ta: 1 de abril de 2020].

21  Fuente: Baena Huertas, «Arqueología de la Guerra Civil», op. cit.

http://historiadeespana-celestinomutis.blogspot.com
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otras zonas provocarán que el frente granadino comenzara a estabilizarse» 
prácticamente hasta 1939.(22) La línea del frente estaría, principalmente, en 
la localidad granadina de Huétor-Santillán, donde quedaron detenidas las 
columnas milicianas que pretendían tomar la capital. Formaba parte de un 
amplio frente andaluz, denominado tradicionalmente como «durmiente», 
que abarcaba desde Sierra Morena, Jaén, Córdoba y circunvalaba por el 
este de la ciudad hasta la costa (estabilizándose en la localidad costera de 
Carchuna).(23) Esta situación permitió desde finales de octubre, tres meses 
más tarde del inicio de la guerra, impulsar una temprana represión organiza-
da y controlada por los militares, especialmente en la intervención de bienes, 
que se desarrolló en todas las localidades desde el mismo momento de su 
ocupación y hasta el final de la guerra civil –incluidos territorios de la pro-
vincia de Jaén y Málaga, ciudad que también pasó a quedar dependiente del 
Gobierno Militar de Granada en los primeros días de febrero de 1937 y causa 
por la que quedaron dependientes de las instituciones de represión econó-
mica granadina hasta febrero de 1939. El frente oriental granadino quedó, 
por tanto, casi estabilizado en octubre de 1936, y se promovió la toma de 
territorios enclavados entre Granada y la costa, caso de Motril.(24) La adminis-
tración republicana en la provincia se estableció en el nordeste, en la ciudad 
de Baza, municipio donde quedó implantada la Diputación Provincial repu-
blicana, que logró el control y gobierno del territorio en detrimento de los 
Comités de Salud Pública y sindicatos que lo habían ejercido desde agosto 
de 1936 impulsando los procesos de colectivismo principalmente anarquista.

Estos aspectos de naturaleza político-administrativa permiten vislumbrar 
el alcance territorial de la dura represión en la provincia de Granada, ini-
ciada desde los días siguientes a la sublevación. Violencia que, siguiendo a 
Hernández Burgos, adquirió un elemento de castigo para los desafectos, va 
a erigirse en un elemento de sumisión para indecisos y se convirtió en un 
elemento de cohesión de los vencedores.(25)

Granada constituye un ejemplo de la atroz represión seguida desde el 
alzamiento y prácticamente lograda en todos sus objetivos desde finales de 
1938. A la represión inicial, en caliente, con las sacas que establecieron un 

22  Ibidem, p. 96.
23  Ilustrativo de la organización del ejército republicano con información del frente estabili-

zado o durmiente en la parte oriental de Andalucía durante los dos años de su existencia, 
véase el capítulo de Francisco Jesús Martín Milán, «El frente de Granada: vida cotidiana y 
bombardeos aéreos y marítimos», en Eduardo Higueras, Ángel Luis López Villaverde y Ser-
gio Nieves Chaves (coord.), El pasado que no pasa. La Guerra Civil española a los ochenta años de 
su finalización, Cuenca, 2020, pp. 15-27. Particular interés tiene la trascripción del Diario de 
Campaña de la 85ª Brigada mixta republicana en el frente sur de Granada, pp. 17 y ss.

24  Para el frente sur costero, ibidem, pp. 22 y ss. 
25  Hernández Burgos, «La represión franquista», op. cit., p. 1. Es una cita genérica del artículo 

de Concepción Mir Curcó, «El estudio de la represión franquista: una cuestión sin agotar», 
Ayer, 43, 2001, pp. 11-35.
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Imagen 5. Mapa de la línea del frente estabilizado desde febrero de 1937.(26)

clima de terror que duró varios años y que, en ocasiones, venían precedidas 
de breves consejos de guerra a «sediciosos y rebeldes republicanos», les se-
guirían la represión económica y, por último, los procesos de depuración 
del funcionariado (en particular, del magisterio que se impulsaron desde di-
ciembre de 1936 –en la Universidad de Granada todo el personal del distrito 
universitario fue depurado en un proceso que, impulsado en coordinación 
con el Rectorado, finalizó a principios de 1938, siendo 89 las personas que 
serían separadas del servicio con carácter definitivo o provisional por las res-
pectivas Comisiones de Depuración).(27)

Como hemos señalado, la rápida organización militar del Ejército del 
Sur, el expedito avance territorial entre las ciudades de Badajoz-Córdoba-
Granada-Málaga y la estabilización del frente militar, entre otras causas, per-
mitió organizar en los territorios bajo control una represión que no tardó en 
ser institucionalizada y promovida desde las estructuras burocráticas del nue-
vo Estado, aspecto que es una novedad del pseudofascismo franquista y que 
lo diferencia del resto del fascismo del momento,(28) con dos claros logros: en 

26  Fuente: La Guerra Civil Española. Historiasiglo20.org. <http://www.historiasiglo20.org> [Fe-
cha de consulta: 1 de mayo de 2020.]

27  En relación con los procesos de depuración, vid. Sánchez Aranda, En nombre del Glorioso Al-
zamiento Nacional, op. cit., pp. 294 y ss., y «Notas en torno a los procesos de depuración fran-
quista del profesorado en la Universidad de Granada (septiembre de 1936- enero de 1938)», 
en María Rosa Moreno-Torres Herrera, Patricia Esquinas Valverde, Miguel Ángel Morales 
Hernández y Elena Blanca Marín de Espinosa Ceballos (coords.), El derecho penal en el siglo 
XXI: Liber amicorum en honor al profesor José Miguel Zugaldía Espinar, Valencia, Tirant Lo Blanch, 
2021, pp. 921-964.

28  Al respecto de la consideración de pseudofascismo, vid. Julio Arostegui Sánchez, «Opresión 
y pseudo-juridicidad, de nuevo sobre la naturaleza del franquismo», Bulletin d’Histoire Contem-
poraine de l’Espagne (BHCE), 24, 1996, pp. 31-46, en particular, pp. 37 y ss.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=73853
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1802921
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4561932
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4561932
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=49040
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=851513
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=851513
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primer lugar, en el ámbito de la incautación, contar prontamente con una 
estructura militar centralizada y férreamente jerarquizada que se ocuparía 
del espolio, la administración y el procedimiento a seguir en la intervención 
de bienes, lo que permitió contar con una organización que se iría exten-
diendo a los nuevos territorios incorporados, así como su pronta puesta para 
la financiación de la guerra; en segundo lugar, ampliar la represión militar 
apoyada en los sumarios consejos de guerra y en el control a todos los ámbi-
tos, en particular el funcionarial. Sin entrar en los porcentajes por casos de 
intervención o depuración, se cifran en aproximadamente 7.000 muertos 
entre fusilamientos o muertos en prisiones, elevándose por algunos investi-
gadores a cerca de 12.000 para toda la provincia granadina.(29)

III. Los inicios de la intervención económica:  
organización y rasgos 

Las necesidades de financiar la guerra hicieron que los mecanismos de 
intervención de bienes fuesen práctica generaliza en ambos bandos desde 
sus inicios, aunque desarrollando modelos contrapuestos y de distinta efica-
cia. Entre sus fines también se encontraba el desarme económico y no dejar 
al presunto responsable sin castigo.

Esta cuestión llevada al ámbito de la represión económica reflejó dos 
modelos diametralmente opuestos. Hay que precisar que, si bien su investi-
gación durante la Guerra Civil es uno de los ámbitos en el que queda mucho 
camino por recorrer, no cabe duda de que la publicación de sus fuentes está 
contribuyendo a avanzar en el conocimiento de la economía en el periodo 
de la Guerra Civil.(30) 

Particular eficacia en aras de financiar la guerra tuvo la intervención im-
pulsada por el Bando Nacional, que legitimó, desde un primer momento, el 
expolio económico del enemigo. Afirma Velarde Fuertes que «no se concibe 
una guerra moderna sin su propia y gigantesca máquina económica. Se trata, 
al fin, de un Estado dentro del Estado. La organización, los aprovisionamien-
tos y los medios necesarios durante el conflicto bélico recaban una verdadera 
planificación en el orden presupuestario o, si se quiere, una especial organi-
zación de la economía pública».(31) A tal fin comenzó a desarrollar un eficaz 
modelo político-institucional de incautación y administración de bienes de 

29  Martín Milán, «El frente de Granada», op. cit., pp. 16 y ss., y Juan Hidalgo Cámara, Represión y 
muerte en la provincia de Granada, 1936-1950, Almería, Arráez Editores, vol. 1, 2014.

30  Entre otros, para la historia archivística del Fondo documental de incautación de bienes de 
Granada, vid. Eva Martín López, Fuentes para el estudio de la Guerra Civil y la posguerra en el Ar-
chivo de la Real Chancillería de Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009, pp. 
57 y ss.

31  Juan Velarde Fuertes, «La economía de guerra», en Historia de España. España Actual. La Gue-
rra Civil, Madrid, 1989, p. 452.
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desafectos al Glorioso Alzamiento Nacional prácticamente desde noviembre 
de 1936.(32) Constituye un diáfano ejemplo de éxito en la intervención econó-
mica centralizada y orientada a los exclusivos efectos de financiar la guerra. 
A este respecto no respondió el modelo republicano, que intentó lo impo-
sible ante la situación de división política y de revolución colectivista que 
imposibilitó unificar su modelo intervencionista.

Precisemos esta última cuestión. Con el presidente Azaña intentando 
que Martínez Barrio formase gobierno, finalmente formado por José Giral 
en la mañana del 19 de julio, unido a la obstinada posición de Largo Caballe-
ro de no entrar en el nuevo Ejecutivo reiterando la constantemente petición 
de reparto de armas a sindicatos, marcó el inicio de la considerada «revo-
lución» en territorio republicano motivada por la propia rebelión militar. 
Como precisa Juliá, la situación política marcó un punto de no retorno al 
perder el Gobierno de la República el control «de los acontecimientos, pues 
carece de instrumentos propios para sofocar la rebelión y para encauzar o 
contener la revolución: no dispone del ejército […]; y no puede fiarse de las 
fuerzas de seguridad […]. Tampoco dispone el Gobierno de aparato judicial, 
que se viene abajo por completo: los jueces no pueden cumplir su función, 
carecen de instrumentos para detener a los delincuentes o para incoar pro-
cesos a los cómplices de la rebelión». El escenario de descontrol era claro: 
«con los obreros armados, las cárceles se abren de par en par y por sus puer-
tas salen centenares de delincuentes que se hacen fácilmente con las armas 
repartidas a los sindicatos. No hay tampoco funcionarios que permanezcan 
en sus puestos para sostener la maquinaria del Estado. De hecho, el Estado, 
si no se esfuma, se derrumba».(33) La acuciante división política y la pérdida 
de control del orden público llevaron en algunos territorios a hacer desapa-
recer prácticamente las estructuras estatales republicanas.

Este aspecto explica también la falta de una estructura político-institu-
cional centralizada en la intervención de bienes, imponiéndose la colectivi-
zación de la propiedad en algunos territorios, principalmente como respues-
ta sindical a los problemas de la clase trabajadora. Se cifran en unas 1.300 

32  Vid., al respecto, Manuel Álvaro Dueñas, «La incautación de bienes en el origen y legitimación 
del Estado franquista», en Salustiano de Dios de Dios, Javier Infante Miguel-Motta, Ricardo 
Robledo Hernández, Eugenia Torijano Pérez (coord.), Historia de la propiedad: la expropiación, 
Salamanca, 2012, pp. 413-442; Sánchez Aranda, En nombre del Glorioso Alzamiento Nacional, op. 
cit., pp. 2.621 y ss., y Santiago Vega Sombría, Control sociopolítico e imposición ideológica: La pro-
vincia de Segovia 1936-1939. Un episodio de la implantación del Régimen de Franco, tesis doctoral, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2002, pp. 222 y ss., que analiza la organización 
y el procedimiento de incautación en la provincia de Segovia (tesis doctoral publicada con el 
título De la esperanza a la persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia, Barcelona, 
Crítica, 2005).

33  Santos Juliá, «El Frente Popular y la política de la República en guerra», en Santos Juliá 
(coord.), República y Guerra en España (1931-1939), Madrid, 2006, pp. 129-222. Las citas corres-
ponden a las pp. 155 y 156.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=103888
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=130856
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=220915
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=220915
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=577700
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=504325
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aproximadamente las existentes durante la guerra civil.(34) Sin entrar en un 
análisis pormenorizado, el Gobierno de José Giral decretó la intervención de 
servicios públicos y empresas mediante el Decreto de 30 de agosto de 1936 y 
quedaron los bienes bajo administración tutelada del Ministerio de Hacien-
da. Antes se había publicado el Decreto, de 8 de agosto, de Intervención de 
Fincas Abandonadas, que no era, propiamente, una incautación de bienes 
abandonados sino que respondía a la adopción de una serie de medidas 
extraordinarias de expropiación en defensa de la «riqueza nacional» y para 
la «explotación ordenada y segura» de la tierra en favor del abastecimiento 
público de la República y, por tanto, en respuesta al abandono de cultivos 
y cosechas. Expropiaciones de facto que permitirían los ulteriores procesos 
colectivistas, también amparados por el Decreto, de 7 de octubre de 1936, 
de Expropiación Forzosa sin Indemnización de las propiedades de quienes 
hubieran intervenido en la sublevación militar. 

La intervención de fincas fue asumida por los ayuntamientos afines a la 
República en algunos territorios; en otros, la puesta en marcha de colectivi-
dades lo impedía, lo que provocó un descontrol y una pérdida de eficacia en 
aras de la financiación de la guerra. A este tenor, las medidas revolucionarias 
implantadas desde ámbitos sindicales y anarquistas orientadas a reconocer y 
reintegrar a los trabajadores, en particular en respuesta al problema de los la-
tifundios y el caciquismo, en una serie de derechos, problema especialmente 
acuciante en provincias de Cádiz, Sevilla o Granada.(35) No podemos olvidar 
los jornales de miseria de «sol a sol» (o «salarios del hambre» de 3,5 pts. para 
hombres y 1,5 pts. para mujeres) de braceros y la respuesta sindical, prin-
cipalmente de la UGT, que desde febrero de 1936 había promovido en la 
provincia de Granada frente al abuso de terratenientes y caciques los «topes» 
u ocupación de fincas por campesinos.(36) Como indica López Martínez, pre-
viamente para desarticular socialmente al campesinado en estos momentos 
fue necesario «desmochar a los ayuntamientos en manos de republicanos de 
izquierdas y socialistas para instalar en ellos a miembros fieles de la coalición 
vencedora; desnaturalizar la legislación social: disminuyendo la intensidad 
de la ley de Laboreo forzoso que obligaba a dar demasiadas peonadas –según 
la patronal agraria–; incumpliendo las jornadas de ocho horas por las de 

34  Cifra estimada por Luis Garrido-González, «Colectivización económica en la Guerra Civil 
Española (1936-19389)», Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, 4, 2010, pp. 353-
386. La cita es de la p. 358. También hemos de mencionar que en el presente Congreso se 
impartió en este ámbito la interesante ponencia de María Jesús Ardèvol Gironès, «Els fets de 
la Fatarella».

35  Vid., entre otros, José Ángel Sánchez Asiaín, Economía y finanzas en la Guerra Civil española 
(1936-1939), Madrid, 1999, y Pablo Martín Aceña, La economía de la Guerra Civil, Madrid, 2006, 
pp. 18 y ss.

36  Al respecto, vid. Mario López Martínez, Elecciones, caciques y campesinos en Granada durante la 
Segunda República (1931-1936). Orden público y control social en las comunidades rurales, Granada, 
1992, pp. 937 y ss.
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«sol a sol», lo que de hecho admitía, una vez más, los trabajos a destajo; así 
como la vulneración de las bases de trabajo en materia salarial y de descan-
sos imponiendo sueldos de miseria que, en algunos cortijos, resultaba ser la 
comida del día; y, por fin, añadiendo una atmósfera social caracterizada por 
un amplio control del orden público consistente en: detenciones, cacheos 
de líderes obreros y sindicales, vigilancia de Casas del Pueblo, cierre de So-
ciedades obreras».(37) 

Por tanto, Andalucía, tierra de amplios latifundios desde los reparti-
mientos iniciados en el primer tercio del siglo xiii, fue objeto de una cultura 
de colectivización, principalmente de raíz anarquista, que se hizo notar en 
los procesos intervencionistas seguidos a partir de agosto de 1936. El norte 
de la provincia granadina, con capital en el municipio de Baza, constituye 
ejemplo del amplio movimiento colectivista en la sublevación que condujo a 
la intervención de comercios, de la escasa industria existente, de latifundios 
–y alguna pequeña y mediana propiedad agraria normalmente abandona-
da–, poniendo su explotación al servicio de la comunidad por medio de los 
comités locales. En particular, las colectividades agrarias eran, como explica 
Garrido-González, «la puesta en práctica de una alternativa sindical a los pro-
blemas que se les estaban planteando a las clases trabajadoras en la década 
de 1930 […] que se configuró durante la guerra civil en la imposición de un 
modelo de austeridad y contrario a la ostentación y al disfrute de las riquezas, 
en un orden moral presidido por el igualitarismo y la solidaridad de clase, 
por el derecho a una subsistencia digna basada en el trabajo de la tierra, que 
pasó a manos de quienes la trabajaban y que, por tanto, estaban interesados 
en conservarla y cuidarla con el mayor esmero, para sostener su equilibrio 
ecológico, para que no se agotase y que les permitiese vivir dignamente en 
sus lugares de origen, sin necesidad de verse obligados a emigrar».(38) Sobre-
salía la cooperativa de producción de cada localidad integrada por campe-
sinos representantes, principalmente de la CNT y la UGT, que copaban el 
porcentaje mayoritario de colectivizaciones agrarias con aproximadamente 
unas 1.189, de las que 126 eran compartidas entre ambos. El propio Partido 
Comunista de España las consideraba precipitadas.

A su vez, establecían como principales instituciones un consejo de eco-
nomía local dividido en secciones, en atención a los cultivos de la zona, en-
cargados de gestionar y coordinar la distribución de la producción, y una 
caja de compensación que asumía la gestión de beneficios y los intercambios 
con otras intervenciones colectivas. Todas se federaban conformando fede-
raciones comarcales que, a su vez, constituían la Federación Regional de 
Colectividades (o Confederación), integrada por un Consejo Regional de 
Economía Agrícola. La Federación Regional pasaba a integrar la Confedera-

37  Ibidem, p. 820.
38  Garrido-González, «Colectivización económica», op. cit., p. 357.
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ción Nacional de Colectividades, que estaba compuesta por un Consejo Na-
cional de Economía Agrícola. La represión era desempeñada por los comités 
de salud pública orientados a la persecución de terratenientes y propietarios 
de tierras, políticos de la CEDA y miembros del clero regular.(39) En el sector 
agrario este modelo de producción y exportación llevó a una caída que se 
estima a principios de 1939 en casi un 50 % respecto a finales de 1936, y a 
una caída mayor del índice de producción industrial, en particular, catalán, 
territorio en el que hubo menos colectividades ante la competencia de la 
CNT con sindicatos adheridos a la Unión de Rabassaires.(40) 

Por otra parte, resulta evidente que en las zonas bajo control de los su-
blevados no se dio la economía colectivizada. Granada también constituye 
un ejemplo de práctica centralizada y generalizada de intervención econó-
mica y puesta de los recursos económicos desde el inicio de la guerra, espe-
cialmente mediante la incautación de bienes. La represión económica quizá 
sea el ámbito menos estudiado, pero ¿cómo se desarrolló? ¿Qué instituciones 
represivas se establecieron? ¿Cómo fue la intervención económica en sus pri-
meros momentos y qué alcance tuvo?

En general, el modelo organizativo pergeñado y el procedimiento se-
guido, como afirma Sánchez Asiaín, fueron radicalmente distintos al repu-
blicano «porque el aparato administrativo y político, que tuvo que crearse 
de nuevo, se inspiró desde el primer momento en criterios absolutamente 
intervencionistas. Con una voluntad de control de corte militar, la Junta de 
Defensa Nacional actuó desde el inicio de la sublevación como poder políti-
co supremo, e impuso un dominio absoluto sobre todas las actividades. Espe-
cialmente en los que afectaba a la economía, donde se estableció un control 
centralizado sobre todos los recursos económicos, dirigido al exclusivo obje-
to de ganar la guerra».(41) La férrea intervención militar que actuaría bajo los 
principios de centralización, unidad de mando, jerarquía y control de bienes 
intervenidos garantizó desde los inicios la puesta de los recursos económicos 
«al servicio de la causa por el bien de España». 

La documentación consultada, en particular los expedientes de respon-
sabilidades políticas existentes en el ARACHGR instruidos a partir de la en-
trada en vigor la Ley de Responsabilidades Políticas –en adelante, LRP– de 
9 de febrero de 1939, y los de masonería y comunismo a partir de la Ley de 
la Masonería y el Comunismo –en adelante, LCMC– de 1 de marzo de 1940 

39  Al respecto de la organización de las colectividades, vid. Rocío Navarro Comas, «Las colec-
tividades agrarias en los folletos anarquistas de la Guerra civil española», Hispania Nova, 1, 
1998-200, en <http://hispanianova.rediris.es> [fecha de consulta: 6 de septiembre de 2021], 
y Juan Díaz del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid, 1979. Para el 
porcentaje de las colectivizaciones, vid. el gráfico de Garrido-González, «Colectivización eco-
nómica», op. cit., p. 359.

40  Garrido-González, «Colectivización económica», op. cit., pp. 367-369. Para el análisis del sec-
tor industrial, pp. y 371-372.

41  Sánchez Asiaín, Economía y Finanzas en la Guerra, op. cit., pp. 63-64.
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existentes en el Centro de la Memoria Histórica, aunque en algunos casos se 
solapaban cuando el responsable penal político era masón y/o comunista, 
aportan una valiosa información en el ámbito de la intervención al recoger 
desde los inicios los expedientes de incautación de bienes y créditos instrui-
dos por la jurisdicción militar. Finalizada la guerra, las jurisdicciones penales 
especiales con claros fines recaudatorios trataban de cerrar la represión po-
lítica e imponer el desarme económico del enemigo.(42) Procesos especiales 
que pretendía legitimar y legalizar las iniciales causas abiertas de incautación 
por los organismos de intervención. Los declarados responsables penales 
políticos, masones y/o comunistas (podían darse las tres condenadas en un 
mismo sujeto por unos mismos hechos quebrando el principio del non bis in 
idem, práctica habitual en estos momentos) eran condenados a penas privati-
vas de libertas, y/o en su caso siempre a la pérdida de sus bienes en concepto 
de responsabilidad civil, equiparando arbitrariamente esta al patrimonio del 
sujeto. 

A su vez, las sentencias condenatorias, la mayoría apoyadas en expedien-
tes instruidos en la guerra civil que recogían informaciones y diligencias de 
las actividades «políticas» del sujeto practicadas por los Servicios de Informa-
ción y Guardia Civil, constituían justo título para legalizar las intervenciones 
y, en consecuencia, posibilitaban la inscripción registral de la titularidad de 
inmuebles en favor de la Hacienda Pública estatal. Este iter explica por qué se 
abrían expedientes con efectos retroactivos en estas jurisdicciones especiales 
incluso a personas fusiladas durante la Guerra Civil. Actuaciones post mortem 
que, quebrantando el principio de extinción de la responsabilidad penal con 
la muerte del sujeto responsable (artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal), perseguían la legalización de la incautación. 

Con base en estos expedientes, cabe afirmar que la práctica sistemática 
de la incautación de bienes, los primeros aparecen ya incoados en la primera 
semana de septiembre de 1936, acredita ser un ámbito de más pronta y me-
jor organización institucional desarrollado por el ejército, principalmente, a 
través de las instituciones provinciales de los Gobiernos civiles y/o militares 
cuya dirección asumieron. Para unos sublevados que carecían prácticamente 
de aportación económica industrial, siendo la mayoría de los territorios bajo 
su control de producción agrícola, la intervención económica sería un pilar 
fundamental de financiación. Otro vendría dado por la financiación inter-
nacional, principalmente, de Alemania e Italia. En Granada se sitúa como 
gobernador militar al coronel comandante Antonio González Espinosa, figu-
ra clave en la primera organización y responsable último de los procesos de 
incautación. Muestra de la importancia que a la cuestión de la financiación 

42  Manuel Álvaro Dueñas, «Control político y represión económica en el País Vasco durante la 
Guerra Civil: La Comisión Provincial de incautación de bienes de Vizcaya», Historia Contempo-
ránea, 18, 1999, pp. 383-403, en particular, p. 384.
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le fue dada por los sublevados reside en que articularon desde un principio 
los mecanismos que permitieron controlar la actuación masiva de interven-
ción. Prontamente, además de los Bandos del Ejército del Sur y de los Go-
bernadores militares, contó con la legislación proporcionada desde la Junta 
Técnica de Estado, que posibilitó la centralización en torno a las comisiones 
de incautación, central y provincial, hasta su práctica finalización. 

Por tanto, a la dura represión «en caliente», ya tratada en el anterior 
epígrafe, le seguiría en Granada la inmediata confiscación de bienes y cré-
ditos de instituciones y desafectos al nuevo Régimen, en general, «peligro-
sos afines al Frente Popular. Podemos establecer al respecto dos etapas: una 
primera, correspondiente a los seis primeros meses de la guerra, en la que 
desarrollaron una espontánea represión económica contra personas que no 
secundaron el golpe militar y en la que establecieron una inicial organiza-
ción carente de centralización que quedaría desplazada a partir de febrero 
de 1937; y una segunda, de centralización e inicio de control desde la Junta 
Técnica del Estado que permaneció hasta febrero de 1939 y que se fue exten-
diendo, en líneas generales, a los territorios de nueva incorporación. 

Se trata de un modelo excepcional de intervención que, como hemos 
apuntado, fue progresivamente desplazado en 1939 con la implantación de 
la nueva planta de la jurisdicción de responsabilidades políticas. Con esta 
el franquismo impulsó, coincidente con la toma de Barcelona a finales de 
enero de 1939, una represión más pensada, articulando el primer modelo 
común a todo el territorio. Les seguirían otras veinte jurisdicciones especia-
les a lo largo de la vigencia del Régimen para el control social y la extensión 
de la represión hasta su finalización.

A) Los primeros ucases

Desde el inicio de la guerra, los sublevados desarrollaron una espontá-
nea represión económica contra las personas e instituciones que no secun-
daron el golpe militar y se habían significado desde la política, justicia o uni-
versidad, entre otros, por la defensa de los ideales republicanos y el apoyo al 
Frente Popular. Represión que no tardó en generalizarse. El mecanismo de 
incautación de bienes transitó de la aprehensión de facto y discrecionalidad 
inicial, resultando en ocasiones contradictorio, al de la preclusividad, que 
contaba con un procedimiento ad hoc a partir de diciembre de 1936. 

La intervención y el expolio contaron inicialmente con una serie de pre-
cipitados y contradictorios ucases, eso sí, bajo el principio de unidad de ac-
tuación y control del ejército. Nos encontramos las primeras disposiciones a 
finales de julio tras fracasar el golpe de estado y una vez constituida la Junta 
de Defensa Nacional. En primer lugar, se publicó el Bando de 28 de julio de 
1936 «haciendo extensivo a todo el territorio nacional el Estado de Guerra 
declarado ya en determinadas provincias», que intentó articular la unidad de 
actuación en torno a la incautación de vehículos y medios de comunicación 



396

(art. 8) y concretaba la competencia de la jurisdicción militar para conocer y 
juzgar por procedimiento sumarísimo en (art. 5):

A)  Los delitos de rebelión, sedición y sus conexos, atentados, resistencia 
y desobediencia a la Autoridad y sus Agentes y demás comprendidos 
en el título 3.º del Código Penal ordinario bajo el epígrafe de «Deli-
tos contra el orden público»;

B)  Los de atentado contra toda clase de vías o medios de comunicación, 
servicios, dependencias o edificios de carácter público;

C)  Los cometidos contra las personas o la propiedad por móviles políti-
cos o sociales;

D)  Los realizados por medio de la imprenta u otro medio cualquiera de 
publicidad.(43)

Le seguiría el Decreto, de 13 de septiembre, Declarando fuera de la Ley 
a los partidos o agrupaciones políticas que desde la convocatoria de las elec-
ciones celebradas el 16 de febrero último han integrado el llamado Frente 
Popular. Introducía La Junta de Defensa, por vez primera, la práctica de 
la incautación, que no expropiación, «de cuantos bienes muebles, inmue-
bles, efectos y documentos perteneciere del Frente Popular, pasando todos 
ellos a la propiedad del Estado».(44) Fijaba la competencia de generales, jefes 
de operaciones y de columna o unidad en las plazas ocupadas y en las que 
sucesivamente fueran ocupándose para «tomar medidas precautorias enca-
minadas a evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de aquellas 
personas que por su actuación fueran lógicamente responsables directos o 
subsidiarios, por acción o inducción, de daños y perjuicios de todas clases 
ocasionados directamente o como consecuencia de la oposición al triunfo 
del movimiento nacional» (art. 5). Si embargo, preveía, en general, en su art. 
10 subsidiariamente que la «jurisdicción de Guerra» podía dejar de conocer, 
remitiéndolas a la jurisdicción ordinaria, las causas incoadas que hallándo-
se comprendidas en este Bando no tuviesen relación directa con el orden 
público y el estado de guerra, introduciendo la competencia en favor de los 
juzgados de Primera Instancia para instruir los expedientes de intervención 
de bienes, correspondiendo su resolución a las Audiencias provinciales.

El Decreto concretaba, además, medidas preventivas tendentes a evitar 
la enajenación de bienes en favor de terceras personas cuando la transmisión 
había sido realizada en fechas posteriores al 19 de julio (art. 7). Finalmente, 
fijaba la obligación de la autoridad militar competente en el territorio de in-

43  BOJDNE n.º 3, 30 julio 1936, pp. 9-10. Al respecto, en relación con las incautaciones de los 
medios de difusión, vid. Rosa Cal Martínez, «Las incautaciones de bienes: notas sobre la ra-
dio», Historia y Comunicación Social, 6, 2001, pp. 13-29, en particular para el Bando sublevado, 
pp. 17-24.

44  Decreto n.º 108 de 13 septiembre, art. 2 (BOJDN, n.º 22, 16 septiembre 1936, pp. 85-86).
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tervención de remitir listados de las personas desafectas y de la intervención 
de sus inmuebles a los efectos de decretar su embargo preventivo en aplica-
ción de los artículos 600 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que quedaban como legisla-
ción supletoria. Las medidas de caución debían permanecer hasta la depura-
ción de responsabilidades penales y/o civiles y que, a la luz del principio de 
culpabilidad del derecho penal de autor, lo fueron prácticamente en todos 
los expedientes. También conoció, a efectos de depurar las responsabilida-
des civiles, los expedientes instruidos y finalizados por los consejos de guerra.

A la vez, en los territorios bajo control del Ejército del Sur, con capital 
en Sevilla y bajo mandato de Queipo de Llano –recordemos la reforma de 
mediados de agosto que desplazaba la organización introducida con la II 
División Orgánica en 1931–, estas disposiciones fueron completadas, en oca-
siones resultando contradictorias, con otras que perseguían introducir un 
procedimiento ad hoc de incautación y concretar los casos de actuación, suje-
tos afectos, órganos competentes, procedimiento de inventariado y adminis-
tración, etc. Entre los primeros ucases, Queipo publicaría el Bando de 18 de 
agosto que incitaba a una apremiante «confiscación de bienes de rebeldes» 
por las autoridades militares en los siguientes términos:

Artículo único: Con el fin de reparar en lo posible los daños y perjuicios 
ocasionados en los servicios públicos, así como también los inferidos a las per-
sonas o en las cosas, serán confiscados los bienes de aquellas personas, cuya 
actuación se halle comprendida en cualquiera de los casos que a continuación 
se exponen, aplicándose a los fines primeramente expuestos, la totalidad de 
dichos bienes:

1.º Los de aquellos individuos que por su actuación en la vida pública o 
por ser elementos significativos de partidos políticos, de una manera reiterada 
hubieren inducido o excitado a cometer actos de violencia contra las personas y 
daños en las cosas, para lograr con ello la implantación de un régimen marxista, 
comunista o anárquico.

2.º Los de aquellos que afirmaren en sus propagandas de carácter político 
o social la necesidad de la desaparición del Estado español, como nación orga-
nizada, de una manera libre e independiente en sus destinos y afirmaren prin-
cipios de carácter universalista, tendentes directa o indirectamente, como se ha 
expuesto con anterioridad, a debilitar o suprimir la idea y el sentido de la Patria 
o su unidad, de aquellos a quienes van dirigidas sus propagandas.

3.º Los de aquellos individuos que de una manera directa o indirecta inter-
vinieran por sí o por medio de otros, en un alzamiento en armas, dirigido a opo-
nerse al movimiento legítimo del Ejército Español, causando en su actuación 
muerte o lesiones a las personas, saqueos o incendios de los edificios públicos 
o particulares o de cualquier otra forma intervinieren, causando daños en los 
bienes de todas clases.

4.º Los que utilizando la imprenta o cualquier otro medio de difusión, hu-
bieren excitado o inducido en los números anteriores, dirigiendo su actividad 
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a la consecución de un fin político social determinado, a la realización de los 
hechos a que se refieren los apartados anteriores.

Las propuestas razonadas de incautación serán iniciadas por las Autorida-
des Militares locales, informados por la Autoridad Provincial y resueltas por el 
General Jefe de la 2.ª División Orgánica.(45)

Imagen 6. Primer Bando de Intervención del General Queipo  
de Llano (Sevilla, 18 agosto 1936). Sevilla, 18 de agosto.(46)

Asistimos, como precisa Artola, a los primeros momentos de un «mo-
vimiento político y militar de proyección estatal, configurando un cuerpo 
legislativo que, pese a sus limitaciones, concretaba una realidad de poder 
paralelo».(47) Correspondía, en consecuencia, en estos momentos a jueces 
militares controlar las incautaciones e ir sustanciando discrecionalmente los 
expedientes, prácticamente sin garantías ni formalidad alguna.

45  Al respecto, vid. Antonio Barragán Moriana, Control social y responsabilidades políticas. Córdoba 
(1936-1945), Córdoba, El Páramo, 2009, pp. 123 y ss.

46  Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en adelante BOPG, n.º 178, 26 de agosto de 1936, 
N.º 2391.

47  Miguel Artola Gallego, Historia de San Sebastián, Guipúzcoa, Nerea, 2000, p. 64.
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Esta organización de intervención cambió, por tanto, a partir de la trans-
formación el golpe militar en un movimiento estatal. En respuesta a la falta 
de decisiones de la Junta Técnica y el cambio de escenario que no preveía 
una rápida ocupación de los territorios bajo administración republicana, 
Queipo publicó un importante Bando de 11 de noviembre que, en primer 
lugar, daba cobertura legal a los procedimientos de confiscación, introdu-
cía una unidad de criterio y concordaba los ucases vigentes, estableciendo 
a grandes rasgos la autoridad del general jefe del Ejército Sur y el alcance 
de su competencia en la materia con fuerza obligatoria en toda Andalucía y 
Badajoz, no existiendo autoridad militar con capacidad de reformarlas; en 
segundo lugar, centralizaba y coordinaba la actuación de los jueces de ins-
trucción militar en la incoación y «propuesta razonada» de los expedientes 
de incautación al general jefe, al que debían remitirlos para su aprobación y, 
por último, fijaba las competencias «delegadas» de la jurisdicción ordinaria, 
obligando la remisión de los expedientes a los presidentes de las Audiencias 
territoriales para su ejecución.(48) Esta disposición se nos antoja fundamental 
al concretar en todo el territorio, también en Badajoz, las fases y los princi-

48  Por su importancia, trasladamos el Bando referido publicado en el BOPG n.º 233, de 11 
de noviembre de 1936. Número 2.965. DON GONZALO QUEIPO DE LLANO, General Jefe del 
Ejército del Sur. HAGO SABER: Que con el objeto de que queden fijadas de una manera clara 
y terminante, las normas procesales, por las que han de seguirse los expedientes de incauta-
ciones o confiscaciones de bienes en los casos expresamente detallados en los Bandos de mi 
Autoridad, fechas 18 de Agosto y 11 de Septiembre del año actual, así como los preceptos 
procesales que regulan la función delegada a la jurisdicción ordinaria y las atribuciones con-
feridas a la Comisión directora y administradora de dichos bienes, creada por orden general 
de este Ejército de fecha 7 de Octubre último, en orden a la ejecución y liquidación de los 
bienes incautados o confiscados, publico este nuevo Bando con el fin de evitar dudas y torci-
das interpretaciones a los claros mandatos de mi Autoridad publicados sobre la materia. Es 
necesario también la unidad de criterio en todo el territorio de mi jurisdicción sobre esta tan 
importante materia, y por ello, aun cuando es innecesario, tengo que hacer constar que los 
Bandos de mi Autoridad tienen fuerza obligatoria en toda Andalucía y Badajoz sin que sobre 
incautaciones de bienes, sea permitido a ningún Gobernador o Comandante Militar de las 
regiones dichas, dictar normas interpretativas, modificativas o derogatorias de las emanadas 
de mi mando. Para que así ocurra y queden claramente fijados los preceptos sobre incauta-
ciones, ORDENO Y MANDO: 

 Iniciación de los expedientes de incautación
 Artículo primero. Los expedientes de incautación de bienes se iniciarán a virtud de propues-

ta razonada de las Autoridades Militares locales.
 Artículo segundo. Formulada la propuesta de incautación, se nombrará por la Autoridad Mi-

litar local, un Juez también Militar que instruya el expediente, en el que se practicarán como 
mínimo las pruebas que a continuación se detallan, sin excusa ni dilación alguna y relaciona-
das con la actuación política y social del encartado y su filiación en sindicatos, sociedades o 
partidos de izquierda.

 Las pruebas mínimas a practicar, sin excusa ni dilación, son las siguientes: 
 a) Informe del Presidente de la Comisión gestora. 
 b) Declaración de los demás señores componentes de la Gestora y vecinos de reconocida 

solvencia moral.
 c) Informe del Comandante del puesto de la Guardia civil cuando no sea Comandante Mili-

tar de la localidad. 
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 d) Resumen del expediente formalizado por el señor Juez instructor.
 Artículo tercero. Tan pronto se inicie el expediente de incautación se remitirá por el medio 

más rápido al BOLETÍN OFICIAL de la provincia respectiva, con orden de inmediata publi-
cación, la nota de incautación en los términos siguientes: 

 «En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 2.º del Bando de 11 de Septiembre último, 
ratificado en el artículo 3.º del de la fecha 5 de Noviembre del año actual, sobre incautaciones 
de bienes pertenecientes a individuos culpables de actividades marxistas o rebeldes, se hace 
público que con esta fecha se incoa expediente contra fulano de tal, vecino de tal». 

 Aprobación de los expedientes de incautación
 Artículo cuarto. Tan pronto se terminen de instruir los expedientes de incautación en los 

pueblos de esta provincia, se elevarán al Excmo. Sr. General Jefe del Ejército del Sur, para que 
continúe la tramitación de los mismos.

 Artículo quinto. Los instructores de los demás pueblos del territorio de mi mando tan pronto 
terminen los expedientes, los remitirán a la Autoridad Militar provincial para que emita el 
correspondiente informe a la mayor brevedad posible.

 Emitido el informe por la Autoridad Militar provincial, se remitirán los expedientes, sin pér-
dida de momento, al Excmo. Sr. General Jefe del Ejército del Sur, para que resuelva lo proce-
dente sobre la aprobación o desaprobación de la incautación de bienes iniciada.

 Artículo sexto. Las resoluciones dictadas por mi Autoridad en los expedientes de incautacio-
nes son ejecutorias. 

 Funciones delegadas a la jurisdicción ordinaria
 Artículo séptimo. Resueltos los expedientes de incautación o confiscación de bienes por mi 

Autoridad, se remitirán los mismos a los Presidentes de las Audiencias territoriales, enten-
diéndose a estos efectos la provincia de Badajoz como perteneciente a la Audiencia territorial 
de Sevilla, quienes en cada caso podrán delegar en cualquiera de los funcionarios a sus órde-
nes, sin limitación alguna, para practicar, por vía de ejecución, las siguientes diligencias: 

 a) Recibido el expediente de incautación, se dará comienzo a la ejecución del mismo, po-
niéndose este hecho en conocimiento del señor Presidente de la Comisión directora y admi-
nistradora de los bienes incautados. 

 b) La primera diligencia a practicar es el embargo de todos los bienes de la persona sujeta a 
incautación o confiscación, con sujeción a las reglas siguientes: 

 1.ª Si se embargare efectivo, alhajas o valores del Estado, Provincia, Municipio e industriales 
de cualquier clase que sean, se depositarán inmediatamente en la Sucursal del Banco de 
España de Sevilla, en la cuenta corriente y caja de depósitos que figuran en dicha entidad 
bancaria a nombre de la Comisión directora y administradora de bienes incautados. Si los va-
lores trabados estuvieren en depósito en poder de cualquier entidad bancaria, quedarán los 
mismos en el lugar donde se encuentren depositados y el resguardo justificativo del depósito 
se unirá al expediente.

 2.ª Los bienes muebles embargados, fácilmente transportables, serán remitidos inmediata-
mente a la Comisión directora y administradora de bienes incautados. 

 3.ª Los bienes muebles difícilmente transportable y los semovientes, quedarán trabados y 
depositados con las garantías que en cada caso se consideren convenientes por la autoridad 
judicial y a la disposición de la Comisión directora y administradora de bienes incautados.

 4.ª Los embargos de inmuebles y derechos reales se llevarán a efecto por mandamiento de 
anotación de la incautación decretada en los Registros de la propiedad correspondientes.

 5.ª Todo lo demás que expresamente no se haya previsto se regulará por las normas estable-
cidas para el juicio ejecutivo en la ley procesal civil.

 Artículo octavo. Una vez trabados todos los bienes del titular del expediente de incautación y 
depositados los mismos con las garantías y precauciones anotadas, se dictará por la Autoridad 
judicial auto razonado de adjudicación de todos los bienes trabados, a favor del Estado, sin 
perjuicio del mejor derecho que pudiera ostentar tercera persona y que expresamente le sea 
reconocido por la Comisión directora y administradora de los bienes incautados. Tan pronto 
se dicte este auto, que por su sola publicación tiene el carácter de firme, se pondrá el mismo 
en conocimiento de la Comisión referida enviándosele copia literal.

 Artículo noveno. En los expedientes donde se hubiese causado embargo sobre inmuebles o 
derechos reales, después de dictado el auto de adjudicación se reclamará del Registrador de 
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pios informadores del procedimiento (instrucción, práctica probatoria, in-
forme final motivado del juez militar instructor sobre continuidad o no, etc.) 
y que seguido, en líneas generales, en todo el territorio sublevado hasta el 
final de la guerra. 

Particular importancia tuvo el Bando en el establecimiento de tres ins-
trumentos probatorios de la culpabilidad del sujeto intervenido, fijando la 
praxis y el estilo judicial que se siguió, posteriormente, en la jurisdicción de 
responsabilidades políticas: informe del presidente de la comisión gestora 
municipal y declaración de todos sus componentes en torno a la actividad 
política del sujeto; testimonio de, al menos, dos vecinos de reconocida sol-
vencia moral e informe del comandante de puesto de la Guardia Civil cuan-
do no fuese comandante militar de la localidad. Se concluiría el expediente 
con el informe motivado del juez instructor. 

A esta práctica se sumarían al año siguiente las consultas al párroco de la 
localidad para conocer la actividad religiosa y la moral del sujeto, y la consulta 
a la Delegación Provincial de Formación e Investigación de Falange –práctica 
constatada a partir del Decreto de Unificación de abril de 1937–, en relación 
a la conducta, la actividad la política, los cargos desempeñados durante la Re-
pública, la práctica masónica, la conceptuación religiosa, de la policía, de su 
vida pública, la posición económica, los bienes del encartado, etc.

Por otra parte, en relación con Granada, el gobernador militar González 
Espinosa,(49) en concordancia con el de 18 de agosto, publicó el Bando de 29 
agosto. Con efectos retroactivos a 20 de julio, fecha de entrada en vigor del 
Bando de Guerra firmado por el malogrado general Campins, concretaba su 
competencia en la confiscación de todo tipo de bienes de sujetos e institu-
ciones afines al Frente Popular y la prohibición de disponer, así como en un 
confuso párrafo que evidenciaba la arbitrariedad de la norma y determinaba 

49  Con fecha 26 de abril de 1940, González Espinosa sería nombrado gobernador militar de 
Sevilla (BOE n.º 123, 2 mayo 1940, p. 3012).

la propiedad correspondiente, certificación acreditativa de las cargas y gravámenes a que se 
encuentren afectos los inmuebles o derechos reales embargados y certificación literal de la 
última inscripción de dominio de los mismos, lo que cumplirán los expresados funcionarios 
con la mayor diligencia debida.

 Artículo décimo. Cumplido cuanto se deja ordenado, la Autoridad judicial remitirá con la 
mayor brevedad posible los expedientes a la Comisión directora y administradora de los bie-
nes incautados.

 Atribuciones de la Comisión directora y administradora
 Articulo undécimo. Recibido el expediente de incautación por […]
 Disposiciones generales
 Todos los funcionarios y particulares que intervengan en los expedientes de incautación no 

devengarán derechos de ninguna clase.
 Cualquier incidencia en la tramitación será resuelta libremente y sin limitación alguna por la 

Comisión.
 Toda resistencia a la Comisión será estimada como delito de desobediencia.
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Imagen 7. Primer folio del pliego de posiciones que realizó la Falange  
de la situación político-social de Bonilla Marín.(50)

50  ARACHG. Expediente de Responsabilidades Políticas de Gabriel Bonilla Marín, 25899,  
pieza 16.
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las sanciones penales y económicas a quienes ocultasen bienes o no colabo-
rasen en la intervención.(51)

Una ulterior disposición de González Espinosa en la materia de inter-
vención sería la Circular de 9 de octubre dirigida a aclarar la práctica de 
intervención ante los problemas suscitados por la falta de celo de las auto-
ridades civiles competentes. Teniendo en cuenta que los artículos 3 y 4 del 
Decreto de 13 de septiembre determinaban la suspensión y/o destitución de 
los responsables de las empresas subvencionadas por el Estado, la Provincia 
o el Municipio, o de los concesionarios de servicios públicos, por actuacio-
nes antipatrióticas o que no colaborasen en el ámbito de la intervención, la 
necesidad de una mayor eficacia de la intervención llevó a recordar que el 
Bando de 29 de agosto era «de ineludible cumplimiento», advirtiendo de las 
«indudables consecuencias en lo referente a la intervención de bienes de los 
militantes del funesto Frente Popular, ya que esas suspensiones o destitucio-
nes motivadas por sus actuaciones antipatrióticas o contrarias al movimiento 
salvador, acusan en el suspenso o destituido el concepto que exige el Bando 
de 29 de agosto para Decretar la intervención».(52)

51  BOPG n.º 180, de 1 de septiembre de 1936, p. 1. «Bando. D. Antonio González Espinosa. 
Coronel Comandante Militar de esta Plaza. Granada, 29 de agosto. Hago saber: Que ante 
los graves daños que en todos los órdenes se vienen ocasionando por las hordas marxistas 
y estimando que la responsabilidad de tales hechos alcanza no sólo a los autores materiales 
sino a los que han inducido con sus predicaciones y demás actividades a la perpetración de 
aquellos, he dispuesto lo siguiente:

 1.º Quedan intervenidos por mi autoridad los bienes de todas clases, salvo los que la ley ex-
ceptúa de embargo, pertenecientes a los elementos militantes del llamado «Frente Popular».

 2.º En su consecuencia, queda terminantemente prohibido a dichos elementos o sus herede-
ros o legatarios disponer de cantidades, títulos nominativos o al portador, créditos de todas 
clases de muebles e inmuebles pertenecientes a dichos elementos, debiendo los acreedores, 
los deudores o los que tengan en su poder algunos de dichos bienes, ponerlo en conocimien-
to de esta Comandancia dentro del plazo de cinco días, así como también los propios dueños.

 3.º Esta disposición tiene efectos retroactivos al día 20 de Julio último, fecha en que se decla-
ró el estado de guerra en toda la provincia y por tanto cuantos créditos se hayan hecho efec-
tivos por los respectivos interesados, así como las cantidades retiradas de cuentas corrientes, 
valores y demás bienes de que se haya dispuesto deberán ponerse en dicho plazo a disposi-
ción de mi Autoridad y en cuanto a los bienes inmuebles deberá darse cuenta a la misma con 
relación detallada tanto por los vendedores como por los adquirentes.

 4.º Sin perjuicio de la penalidad que corresponda en el caso de que la acción u omisión de 
los interesados constituya delito, los infractores de lo que en el presente Bando se dispone, 
serán castigados con multa de 500 a 5.000.000 de pesetas, y si el infractor hubiere cometido la 
omisión por interés, ánimo de lucro, promesa remuneratoria, amistad íntima personal, o de 
las antes llamadas políticas y en suma, los que maliciosamente omitan el cumplimiento de lo 
que por el presente Bando se dispone serán considerados como autores de delito y castigados 
con la pena de muerte y confiscación de todos sus bienes».

52  BOPG n.º 205, 9 octubre 1936, p. 1. N.º 2659. Circular Gobierno Militar de Granada. Intervención 
de Bienes.
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B) La primigenia organización: la Oficina de Intervención de Bienes de 
Granada

La precipitada normativa introduce tres características en el proceso de 
intervención: en primer lugar, con el Decreto de 13 de septiembre, su ámbi-
to subjetivo afectaba a «partidos o agrupaciones políticas afectas al Frente Po-
pular y sujetos afines» al Frente Popular; en segundo lugar, la arbitrariedad y 
discrecionalidad serían los principios actuantes del procedimiento de incau-
tación, y, por último, en materia de organización, precisan las competencias 
del gobernador militar, del instructor «militar» y la de Juzgados de Primera 
Instancia, correspondiendo su resolución a las Audiencias provinciales. 

Las actuaciones de intervención de bienes en Granada, ciudad bajo con-
trol de los militares sublevados desde el 25 de julio y fortificada en agosto en 
respuesta al cinturón rojo y los intentos de toma del ejército republicano, 
fueron masivas. Las primeras actuaciones de intervención realizadas por los 
militares se registraron a principios de septiembre de 1936, teniendo como 
referencia los previos listados de «afines al Frente Popular» que se habían 
ido confeccionando y que no nos han llegado, pero que son citados en la 
documentación consultada. Los nombres de los intervenidos aparecían en 
un listado redactado por el Gobierno civil de 21 de agosto de 1936 de «ele-
mentos destacados del Frente Popular».(53)

La documentación –inserta en los expedientes incoados por Respon-
sabilidades Políticas a partir de abril de 1939 en los respectivos Juzgados 
Instructores Provinciales de igual nombre y en los de masonería– confirma 
que la incautación no fue improvisada, sino que estuvo controlada en todo 
momento por la autoridad militar (normalmente por jueces militarizados), 
responsable ulterior de su administración y destino. Sin contar la instrucción 
con previa cobertura legal, estando al arbitrio del instructor, entre las pri-
meras actuaciones que podemos considerar inicio de la represión laboral se 
encuentran las realizadas contra catedráticos de la Universidad de Granada, 
a los que se suspende provisionalmente de empleo y sueldo, con instruccio-
nes precisas, confiscando sus haberes universitarios con efectos retroactivos 
a finales de julio y obligando a la caja universitaria a su abono y a la puesta a 
disposición de la Comandancia Militar de la Plaza mediante los correspon-
dientes depósitos en el Banco de España en Granada, quedando además 
todas sus cuentas corrientes bloqueadas (casos, entre otros, de José Palanco 
Romero, catedrático de Historia y fusilado en la madrugada del 16 de agosto 
en las tapias del Cementerio de San José de Granada,(54) o del mencionado 

53  ARACHGR, leg. 25899, pieza 16. Entre otros, está referenciado en el expediente de interven-
ción de bienes de Gabriel Bonilla Marín y en el Informe del juez instructor. ARACHGR, leg. 
25899, pieza 16.

54  Vid. Miguel Gómez Oliver, José Palanco Romero: la pasión por la res pública, Granada, 2007, pp. 
293, 303 y ss.
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Gabriel Bonilla Marín, catedrático de Procedimientos y Práctica Forense des-
de enero de 1919, que se encontraba en Madrid en la fecha de la sublevación 
intentando obtener un puesto de magistrado del Tribunal Supremo, lo que 
evitó su arresto, y del que intervinieron casi de inmediato las cuentas corrien-
tes del Banco Español de Crédito e Hispano Americano;(55) ambos contaban 
con un importante patrimonio, que fueron de los primeros en intervenir). 
En general, la Universidad de Granada fue objeto de una dura e indiscrimi-
nada represión desde los mismos inicios de la sublevación, en la que colabo-
ró activamente su Rectorado, estando al frente su rector interino Antonio 
Marín Ocete, que no dudó en poner recursos e instalaciones, en el caso del 
Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, al servicio del alzamiento.(56)

Imagen 8. Primera página del listado del personal de la Universidad de Granada depurado 
y separado del servicio, con la fecha de la resolución de la Comisión de Cultura.(57)

55  Sánchez Aranda, En nombre del Glorioso Alzamiento Nacional, op. cit., pp. 273 y ss.
56  Al respecto, vid. Jaume Claret Miranda, El atroz desmoche. La destrucción de la universidad espa-

ñola por el franquismo 1936-1941, Barcelona, Crítica, 2006, cuyo capítulo 11 está dedicado a la 
represión en la Universidad de Granada, pp. 237-250, y Sánchez Aranda, En nombre del Glorioso 
Alzamiento Nacional, op. cit., pp. 294 y ss.

57  Archivo Universidad de Granada, legajo 1803, carpeta 3. El listado, comprensivo de cuatro 
folios, contiene la relación de 89 miembros de la Universidad y precisa puesto docente, inicio 
y finalización del proceso depurador, y la sanción impuesta.
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La actuación, en sus inicios, llevada a cabo por la Comandancia Militar, 
el Gobierno Militar y Gobierno Civil de Granada, como indicamos estos últi-
mos respectivamente controlados por el coronel comandante González Espi-
nosa y el comandante Valdés Guzmán, fue denominada Intervención de bie-
nes del «Frente Popular», como consta en las portadas de los expedientes y 
su instrucción encomendada al juez instructor militar Miguel Beltrán Aledo.

Imagen 9. ARACHGR. Portada del expediente (n.º 8) de intervención de bienes  
(inicio: 8 de septiembre de 1936).

Analicemos el procedimiento seguido de incautación de bienes. Uno 
de los primeros expedientes, sin fecha del registro previo efectuado en sus 
casas, pero de los más completos por la importancia de incautación de bie-
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nes, fue el n.º 8 instruido a Gabriel Bonilla Marín.(58) La primera actuación, 
amparada por el Bando de 29 de agosto y el Decreto de 13 de septiembre, 
fue el registro de su casa (acta redactada el 7 de septiembre) y la incautación 
de todos sus bienes muebles. El expediente recoge un detallado inventario 
de «ropas y enseres» y una descripción de los bienes inmuebles de su pro-
piedad al localizarse en el registro las escrituras de propiedad, constatando 
que tenía cinco casas en alquiler, por lo que se decretó por el juez instructor 
Beltrán Aledo que las rentas mensuales de un «rojo que ha huido» pasasen a 
la Comandancia Militar.(59) 

Imagen 10. Listado confeccionado en el registro de los inmuebles con la relación de 
los bienes intervenidos y de los bienes que quedaron en depósito de un administrador 

nombrado al efecto.

A finales de septiembre se designaba un interventor de incautación, que 
recaía normalmente en técnicos de la Delegación de Hacienda. En expe-
dientes de importante cuantía económica por la existencia de inmuebles 
se nombraba un administrador-depositario de bienes, todo bajo supervisión 

58  Aparece mencionada en la lista del expediente de intervención contra Gabriel Bonilla Ma-
rín, en ARACHGR, leg. 25899, pieza 16.

59  ARCHAGR, leg. 25899, pieza 16. 
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del juez instructor militar. En este caso, se nombró a principios de octubre al 
administrador-depositario Carlos Moreno Vesperinas.

Imagen 11. Primera página de una de las escrituras de propiedad  
de Bonilla Marín, objeto de particular atención en el registro domiciliario.

A finales de octubre de 1936 aparece en la documentación la Oficina de 
Intervención de Bienes, aunque no nos constan ni la fecha de su constitu-
ción ni las competencias atribuidas. Su primer «jefe» fue el citado instructor, 
ahora con rango de Capitán «habilitado», Beltrán Aledo. Desconocemos si 
se implantó en otras provincias, pero desde febrero de 1937 no nos consta. 
Que en estos momentos el modelo organizativo de intervención no fue uni-
forme, sino precipitado y falto de centralización, queda acreditado con la 
formación de esta Oficina de Intervención en el territorio granadino, que 
no tardó en desaparecer, o, por ejemplo, con la implantación en las provin-
cias aragonesas, con sede en Zaragoza, de una Junta Recaudatoria Civil de 
Defensa Nacional.(60)

60  Vid., a este tenor, Ángel Alcalde Fernández, Lazos de Sangre. Los apoyos sociales a la sublevación 
militar en Zaragoza. La Junta Recaudatoria Civil (1936-1939), Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2010.
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Imagen 12. Documento de la Oficina de Intervención de Bienes.

Progresivamente va dotándose al proceso de intervención de un proce-
dimiento administrativo, en ocasiones contradictorio y carente de garantías, 
que tenía como finalidad la confiscación sin más de los bienes y su control 
por la institución militar. Correspondía, en un primer momento, conocer 
con exhaustividad el patrimonio de los incautados. La Oficina de Interven-
ción promovía identificar el patrimonio del desafecto y su localización, adop-
tando las correspondientes medidas tendentes a evitar la ocultación o venta 
de bienes, a la par que debían proceder a averiguar el paradero y los antece-
dentes político-sociales del sujeto intervenido y que justificaban la actuación. 
Fueron consultados el 18 de septiembre, entre otras instituciones, los Servi-
cios de Administración de Propiedades y Contribución Territorial de Grana-
da, de Conservación Catastral de la Provincia, la Delegación de Correos para 
conocer su situación contable en Caja Postal de Ahorros, el Banco Español 
de Crédito e Hispano Americano, Montepíos, procediéndose a la interven-
ción de sus ahorros, la Delegación de Hacienda, Notarios, Registrador de la 
Propiedad, y, si era funcionario de la Universidad, como se ha indicado, tam-
bién su Servicio de Habilitación. En relación con los bienes inmuebles llama 
la atención la extraordinaria celeridad, en apenas cuatro días, con la que se 
decreta e inscribe en el Registro el embargo preventivo.(61) 

Estas actuaciones de intervención eran acompañadas por otras de in-
formación de los expedientados concernientes a actividades políticas y vin-
culaciones con el Frente Popular. Estamos asistiendo a los antecedentes de 
las fichas político-sociales de encausados que empezarían a elaborarse en 
junio de 1937, cuando se implantó la Delegación de Asuntos Especiales que 
incluía una «sección masónica» y, posteriormente, también con sede en Sa-
lamanca la Delegación Nacional de Servicios Documentales, constituida por 
Decreto de 26 de abril de 1938,(62) fichas que están depositadas en el Centro 
de la Memoria Histórica. Era el momento, por tanto, de precisar los «crimi-
nales» antecedentes políticos, normalmente, con carácter retroactivo hasta 

61  ARCHAGR, leg. 25899, pieza 16.
62  BOE, n.º 553, 27 abril 1938, pp. 6986-6987.
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octubre de 1934, fecha de la revuelta de Asturias, y que está precisada en la 
Ley de Responsabilidades Políticas, indagando, en consecuencia, datos de 
«filiación a sociedades, sindicatos o partidos de izquierda», etc. Un proce-
dimiento arbitrario, sin garantías, en el que la impunidad permitía acusar 
desde el anonimato (normalmente vecinal), recuerda al inquisitorial por sus 
sesgos de delación y secreto. Eran necesarias testificaciones que acreditaban 
los «peligrosos crímenes» por actuaciones políticas y/o masónicas. Por tanto, 
el procedimiento de intervención de bienes sirvió, a la vez, para completar 
la formación de listados de «afines» al Frente Popular y legitimar la interven-
ción de los desafectos, concretando hechos «delictivos de responsabilidad 
política» que servirían de fundamento para los procesos incoados en 1939, 
también de masonería. Sin embargo, inicialmente la finalidad fue la puesta 
de recursos al servicio de los sublevados, aspecto que cumplieron con una 
celeridad y acreditada eficacia. 

Correspondía al juez instructor determinar las pruebas no tasadas a 
practicar para concretar los comportamientos político-sociales del sujeto. A 
grandes rasgos, en estos primeros momentos, nos encontramos las siguientes 
probanzas: recabar informes del gobierno local, Guardia Civil, Servicios de 
Información y testimonios de, al menos, tres vecinos. Las declaraciones e 
informes confeccionados en esta fase contra Bonilla Marín resultarían tras-
cendentales para fijar la ulterior responsabilidad penal política. En el expe-
diente se requería al «Presidente de la Comisión Gestora de la Ciudad» y al 
resto de los concejales de la Corporación municipal, al Teniente Coronel, 
primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, «a quien se le interesará 
facilite nombres de personas en número de tres por lo menos vecinos de esta 
capital y de gran solvencia por si pueden declarar sobre los mencionados 
extremos», y tres testimonios de vecinos de «probada moral». Mandaba el 
juez instructor Beltrán Aledo, además, la publicación de la formación del 
expediente de intervención en el Boletín Oficial de la Provincia. Primero 
se actuaba y después se publicitaba. Practicadas las intervenciones mandaba 
la Oficina de Intervención de Bienes publicar un listado de instituciones y 
personas, algunas ya fusiladas, cuyos bienes de facto habían sido intervenidos. 
Este trámite se evacuaba a los efectos determinados en los «Bandos dictados 
sobre intervención de bienes de los militantes del llamado Frente Popular, o 
de personas complicadas en manejos revolucionarios y actos contrarios a la 
causa del Ejército Nacional».(63)

63  BOPG, n.º 219, 23 octubre 1936. N.º 2729, Gobierno Militar de Granada.
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Imagen 13. Primera relación general de intervenidos publicado por la Oficina de 
Intervención de Bienes, Gobierno Militar de Granada, con el n.º 2729 (21 octubre 1936, 

BOPG, 23 de octubre).

Los informes constatan la actuación del encartado «como izquierdista 
desde antes de la República, supo obtener buenos puestos de las políticas 
[…] [y se le] tiene por masón». También la delación vecinal no dejó dudas 
de la «criminal» actuación «política y social» del sujeto, «elemento bastante 
destacado del Frente Popular, gran propagandista del mismo trabajaba acti-
vamente en cuantas elecciones se celebraban, siempre a favor de los partidos 
de izquierdas, pertenecía a las logias masónicas siendo en ellas un elemento 
de los más significados y era contrario al movimiento salvador, hallándose 
actualmente según referencias sirviendo al enemigo».(64)

 Por último, con el Decreto de 11 de noviembre de Queipo de Llano 
para todo el territorio bajo control del Ejército Sur, el procedimiento que-

64  ARCHAGR, leg. 25899, pieza 16.
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dó reglamentado en fases preclusivas y adquirió sus rasgos esenciales. A los 
jueces militares reconocía la competencia en la materia. ¿En qué se tradu-
ce? Primero, decretando formalmente el gobernador militar que procedía 
la intervención de incautación y el nombramiento de Beltrán Aledo como 
juez instructor (recordemos, en el expediente de Bonilla, que desde el 7 de 
septiembre ya había intervenido en el registro y la aprehensión de bienes); 
segundo, nombrando un administrador de bienes, que recaía en un profesor 
mercantil que quedaba al servicio de la Delegación de Hacienda; tercero, el 
instructor debía nuevamente concretar los antecedentes político-sociales del 
encausado; cuarto, emitir informe de finalización del expediente (no se fija 
plazo) que debía elevar al gobernador militar con una propuesta, si había 
indicios, de proseguir la intervención; en caso afirmativo y por último, el 
gobernador debía remitirlo a la Audiencia Provincial para resolver la corres-
pondiente responsabilidad civil. 

Imagen 14. Publicación en el BOPG de la primera sentencia condenatoria  
de Bonilla Marín por responsabilidades políticas (4 de abril de 1945).

Si bien el informe del expediente de Bonilla fue remitido el 6 de diciem-
bre de 1936 al gobernador, no consta documentalmente el trámite de remi-
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sión a la Audiencia. ¿Existía interés en mantener sine die en administración 
los bienes inmuebles? ¿Por qué no se finalizó la intervención? Cabe apuntar 
que el expediente, concluido el 21 de julio de 1937, sí fue remitido a la nue-
va CPIBG, y no fue concluido en el periodo de la guerra. Fue remitido al 
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Granada el 8 de mayo 
de 1940, tras la supresión de la Comisión.(65) La primera sentencia conde-
natoria, ahora dada por la jurisdicción civil, que desde 1942 había asumido 
las competencias en la materia –de hecho, el presidente de la Audiencia 
Provincial lo era también del Tribunal Regional–, fue el 31 de marzo de 1945 
(publicitada el 4 de abril), pero no fue ejecutada en el ámbito de la responsa-
bilidad civil. ¿A quiénes benefició ? Aunque se escapa ya de nuestro ámbito, 
capítulo aparte merece indagar por qué la administración del importante 
patrimonio intervenido se mantuvo desde 1939 sin apenas control práctica-
mente dos décadas más. 

C) La intervención de créditos de «marxistas y separatistas» catalanes

En el ámbito de la confiscación particular, trascendencia tuvo desde sus 
inicios la intervención de créditos. Enmarcado en la inicial y precipitada 
actuación de los sublevados, cabe reseñar el Bando del gobernador militar 
González Espinosa de 22 de septiembre de 1936 vinculante a deudas que por 
todos conceptos tengan pendientes de pago a favor de personas o entidades 
residentes en el territorio de Cataluña. Constituye una de las primeras nor-
mativas de intervención que suspendía a los granadinos de la obligación de 
pago de créditos con la «marxista y separatista» de Cataluña.

Su antecedente lo encontramos en las inversiones realizadas por empre-
sas con domicilio fiscal en Cataluña que desde el desarrollismo de la etapa 
primorriverista tenían una importante presencia en Granada, principalmen-
te desde 1925, así como una amplia serie de créditos contraídos por insti-
tuciones y personas con bancos catalanes. El Bando obligaba a conformar 
una relación crediticia que debía presentarse por los deudores a la recién 
constituida Comisión de Control de Banca y Comercio –en Aragón denomi-
nada Comisión de Pagos Intervenidos–,(66) implantada por Queipo de Llano 
a principios de septiembre para toda Andalucía. Ordenaba «abstenerse de 
verificar el pago a los titulares de los créditos», y se debía proceder a su pago, 
en las fechas de los respectivos vencimientos, en las sucursales del Banco de 
España o de los bancos inscritos en la también recién implantada Comisaría 
de la Banca Privada. En las localidades donde no existiese establecimiento 
bancario debía realizarse el pago al comandante militar del puesto, que de-

65 Ibidem.
66  Vid., entre otros, Manuel Álvaro Dueñas, «La palanca de papel. La intervención de créditos: 

un mecanismo de represión económica durante la Guerra civil española», Revista de Estudios 
Políticos, 86. octubre-diciembre de 1994, pp. 345-385, principalmente, pp. 359 y ss.
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bía ingresarlo sin demora en la sucursal del Banco de España de la localidad 
más próxima.(67) 

Esta medida de intervención crediticia fue completada con otra de 3 de 
octubre dada por el gobernador civil y presidente de la Comisión de Banca 
y Comercio, comandante Valdés Guzmán, en cumplimiento de lo dispuesto 

67  BOPG, n.º 196, 25 de septiembre de 1936, Bando de 22 de septiembre, p. 1, n.º 2507. Por su 
interés trascribimos íntegro el texto. 

 «Gobernador Militar de Granada, Coronel Antonio González Espinosa. La especial carac-
terística separatista del movimiento anárquico de la región catalana hace imprescindible la 
adopción de medidas previsoras que garanticen la efectividad de las responsabilidades que 
se declaren, las indemnizaciones de los enormes daños y perjuicios causados e incluso el 
reintegro a los portadores de los documentos descontados a personas residentes en aquel 
territorio rebelde o a los acreedores de las mismas y cuyo pago no haya podido hacerse efec-
tivo como consecuencia de la desaparición o ruina de los obligados a ello como consecuencia 
del movimiento marxista separatista. Ha de ser el Gobierno el que en su momento disponga 
lo conveniente. Inspirados en aquel espíritu de previsión y con el propósito de ofrecer a la 
suprema autoridad de la Nación una masa de metálico que garantice la consecución del fin 
propuesto ordeno y mando:

 ARTÍCULO 1.º Todas las personas naturales o jurídicas, residentes en el territorio de esta 
provincia, presentarán en la forma y en el término que se indica en este Bando, una relación 
de las deudas que por todos conceptos tengan pendientes de pago a favor de personas o 
entidades residentes en el territorio de Cataluña.

 ARTÍCULO 2.º La relación a que se refiere el artículo anterior deberá presentarse en esta 
capital ante la Comisión de Control de Banca y Comercio que se creó por Bando anterior. 
El plazo para presentar las relaciones mencionadas será de diez días en todas aquellas po-
blaciones en que por estar pacificadas o sometidas se haya constituido la Comisión gestora 
municipal.

 ARTÍCULO 3.º Las relaciones a que se refiere el artículo 1.º deberán comprender necesaria-
mente los datos que a continuación se indican:

 a) Nombre, razón o denominación social y domicilio del deudor.
 b) Nombre, razón o denominación social y domicilio del acreedor.
 c) Cantidad adeudada.
 d) Fecha del vencimiento y en su caso de los plazos respectivos.
 e) Naturaleza y origen de la obligación y clase de documento en que conste.
 f) Si el deudor solicita fraccionamiento de pago, con alegación en su caso de las razones 

que le asistan para justificar esta pretensión.
 ARTÍCULO 4.º Los deudores a que se refiere este Bando se abstendrán en absoluto de ve-

rificar el pago a los titulares de los créditos y habrán de verificarlos, necesariamente, en las 
fechas de los respectivos vencimientos o en las que caso de acceder al fraccionamiento se les 
ordene por la Comisión de Control de la Banca y Comercio. Los pagos se verificarán en las 
Sucursales del Bando de España o de los Bancos inscritos en la Comisaría de la Banca priva-
da. Donde no hubiere establecimiento bancario, se hará el pago al Comandante Militar, el 
que cuidará sin demora de ingresar las cantidades recaudadas en la Sucursal del Banco de 
España de la localidad más próxima.

 ARTÍCULO 5.º Los Bancos y Comandantes Militares facilitarán al pagador en el acto del 
cobro el oportuno recibo, en el que habrán de hacer constar no sólo la cantidad entregada, 
sino las circunstancias y detalles necesarios para que en todo momento pueda perfectamente 
resultar identificado el crédito origen del ingreso.

 ARTÍCULO 6.º Los Bancos todos, que reciban cantidades que se ingresen por razón de estos 
créditos, abrirán a tal fin y en ella conservarán la cantidad en concepto de depósito, una 
cuenta especial que no devengará interés y que se denominará “Cuenta de Crédito de Cata-
luña”. 
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por Queipo de Llano. Mediante esta autorizaba el funcionamiento autóno-
mo de cincuenta y cuatro sucursales, agencias, delegaciones y depósitos de 
las casas comerciales residentes en Cataluña que relacionaba, previamente 
inscritas en la Comisaría de la Banca. Concretamente les autorizaba a las 
registradas a «vender y comprar libremente, y cobrar el importe de las mer-
cancías que entreguen en lo sucesivo o hayan entregado con anterioridad». 
También prohibía el envío de transferencias a las centrales catalanas, efec-
tuar pagos a cuenta, entregar mercancías o transferir créditos, sino constaba 
expresa autorización de la Comisión de Banca al efecto.(68) 

Para comprender el alcance y la importancia de la intervención del Ban-
do de 22 de septiembre, debemos retrotraernos a la dictadura de Primo de 
Rivera y Orbaneja que, por otra parte, ejemplifica la primera ruptura de 
los militares regeneracionistas, defensores de los derechos y libertades fun-
damentales desde el Trienio Liberal, con la clase política. Este periodo de 
«dictadura con Rey» nos ilustra la falta de aceptación castrense (tardó más 
de dos décadas en manifestarse) de la pérdida de Cuba y la extravagante 
visión de las dos Españas, como queda atestiguado en el Manifiesto al país y 
al ejército español, publicado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923 por 
el propio Primo de Rivera.(69) No tardaría en disolver el Congreso de los Di-

68  BOPG, n.º 205, de 6 de octubre de 1936, Disposición n.º 2604, Comisión de Banca y Comer-
cio. 

69  Manifiesto de Miguel Primo de Rivera, capitán general de la IV Región (La Vanguardia, Bar-
celona, 13 de septiembre de 1923): «Al país y al ejército español: Ha llegado para nosotros el 
momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legali-
dad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el 
clamoroso requerimiento de cuantos amando a la Patria no ven para ella otra solución que 
libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el 
cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazan a España con 
un próximo fin trágico y deshonroso [...]. No tenemos que justificar nuestro acto, que el 
pueblo sano demanda e impone [...]. En virtud de la confianza y mandato que en mi han de-
positado, se constituirá en Madrid un Directorio Militar con carácter provisional encargado 
de mantener el orden público [...]. Para esto, y cuando el ejército haya cumplido las órdenes 
recibidas [...] buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, digna y sensata [...]. 
La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionaremos con este apartamiento 
total a que los condenamos [...]».

 ARTÍCULO 7.º La Comisión de Banca y Comercio resolverá sin ulterior recurso sobre los 
fraccionamientos de pagos a que se refiere el 4.º y sobre todas las reclamaciones e incidentes 
que se produzcan como consecuencia de este Bando.

 ARTÍCULO 8.º Los que contraviniendo a lo que se manda hicieren pagos a los titulares del 
crédito u ocultaren este serán militarmente juzgados como autores de desobediencia a las 
órdenes de mi Autoridad y considerados además como reos de contrabando, sirviendo en 
este caso como cantidad tipo para la imposición de las multas y penalidades que establece la 
especial legislación del ramo, las cantidades ocultadas o subrepticiamente pagadas.

 ARTÍCULO 9.º Los pagos que se verifiquen con arreglo a lo prevenido en esta imposición 
serán plenamente liberatorios como si se hubiesen hecho a los legítimos acreedores. 

 ARTÍCULO 10.º Las cantidades que se ingresen como consecuencia de lo que este Bando 
establece quedarán a disposición del Gobierno de España, para que este les dé el destino de 
justicia».
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putados y la parte electiva del Senado, suspender por una Circular de 17 de 
diciembre en todas las provincias las garantías constitucionales, confirmar el 
estado de guerra declarado por los capitanes generales de las Regiones y de 
Baleares y Canarias, y cesar a los gobernadores civiles en todas las provincias, 
encomendando sus funciones a los gobernadores militares.(70) En este perio-
do, como es conocido, también aparece la cuestión catalana como factor de 
desestabilización. Así, verbi gratia, el Noticiero Granadino, que se editaba en 
la ciudad desde 1904, se hacía eco de las declaraciones de Primo de Rivera 
explicando el porqué del estado de guerra y en las que precisaba que «Cata-
luña no tendrá que sentir nada de nuestro advenimiento al Poder. Ahora, el 
morboso sentimiento catalán de hostilidad a España, que tan abandonada y 
criminalmente han venido dejando desarrollar en la escuela, y en el púlpito, 
y en la academia los abominables políticos del antiguo régimen [ ] procu-
raremos desterrarlo por el mismo medio que se ha creado; es decir, por la 
predicación, y cuando sus manifestaciones sean malintencionadas o rebel-
des, las ahogaremos también por la fuerza. Aún estamos todos, catalanes y 
castellanos, a tiempo de salvar el concepto y amor de españolismo, premisa 
de convivencia eficaz y cordial».(71) 

Apuntemos, siguiendo a Hidalgo Álvarez, que la dictadura «no fue sólo 
un período de transición entre la I Restauración Borbónica y la II República 
Española. Fue un intento de imponer un nuevo sistema político autoritario 
corporativo que fracasó víctima de sus múltiples contradicciones internas, 
también en la ciudad de Granada».(72) El golpe militar, con la anuencia de 
la monarquía, perseguía, por una parte, frenar el avance del anarcosindica-
lismo dentro del movimiento obrero (en Granada, desde 1919, la CNT era 
hegemónica en el ámbito de los trabajadores sindicados y ejercía una innega-
ble influencia en la Casa del Pueblo), en un contexto en el que la burguesía 
industrial y comercial «cambió la trama urbana» de la ciudad granadina, y la 
vieja oligarquía –banqueros, terratenientes y aristócratas– no aceptó compar-
tir sus privilegios.(73) De ahí la importancia de precisar, en aras de entender 
la política económica intervencionista del momento, que el golpe de estado 
contó inicialmente con el apoyo de los sectores económicos y sociales de 
Granada, quedando los partidos del turnismo fuera del juego político, con-
texto en el que los socialistas recomendaban prudencia a sus afiliados, y los 
anarquistas y comunistas fueron declarados ilegales.(74)

70  Al respecto, GM n.º 260, Decreto de 17/09/1923, pp. 1121-1122.
71  Noticiero de Granada, 16 de septiembre de 1923, p. 1.
72  Roque Hidalgo Álvarez, El agotamiento de la modernización autoritaria: las élites granadinas en los 

años finales de la dictadura de Primo de Rivera, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2019, p. 452. Agra-
dezco al autor que me haya facilitado su tesis doctoral.

73  Ibidem, pp. 25 y ss.
74  Ibidem, p. 452.
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A este periodo Hidalgo Álvarez lo llama gráficamente de «moderniza-
ción autoritaria», considerándolo la última oportunidad burguesa de moder-
nizar España y en que fueron frenados los partidos obreros. En este contexto 
político llegaron a Granada un amplio número de empresarios catalanes que 
lograron romper la tradicional endogamia oligárquica e impulsar un proceso 
de modernización de la ciudad. Se promovió, en contestación al eje político-
económico Madrid-Sevilla, el eje Barcelona-Granada, contribuyendo a una 
extraordinaria modernización social y económica.(75) La presencia de capi-
tal financiero catalán contribuyó a la financiación de importantes proyectos 
de reforma y mejora, formándose la asociación Colonia catalana, integrada, 
entre otros, por Gustavo Gallardo. Entre los proyectos impulsados podemos 
reseñar los siguientes: entre los de mayor envergadura tenemos el impulsado 
por el Ayuntamiento, que solicitó a la banca privada catalana –otra vía sería la 
Caja de Previsión Social de Andalucía Oriental–(76) financiación para desarro-
llar un ambicioso proyecto de construcción de infraestructuras, incluyendo 
red de agua potable, saneamiento y ensanche de la ciudad (entre otros, en 
Eras de Cristo y escuelas nuevas);(77) la particular financiación por las Bancas 
Marsans y Magín Valls de parte del proyecto de abastecimiento y alcantarilla-
do aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 28 de febrero de 1929, con 
un empréstito de 30 millones de pts.; el ulterior ensanche de la ciudad con 
la construcción del Camino de Ronda; la pavimentación de calles y caminos 
vecinales realizados en caminos y carreteras de gran tránsito utilizando el 
hormigón blindado (la concesión la tenía Sociedad Construcciones y Pavi-
mentos de Barcelona), o la constitución de la Sociedad Cervezas Alhambra 
con un capital social inicial de 500.000 pts., que contrató a 21 trabajadores 
(primera fábrica de cervezas de la ciudad que ante la falta de apoyo de la 
oligarquía financiero-terrateniente local sería financiada por Carlos Bouvard 
Dürr, ciudadano francés afincado en Barcelona ahora designado presidente 
del consejo de administración, y el vasco Antonio Knörr y Ortiz de Urbina) y 
que comenzó a fabricar cerveza en 1927.(78) 

En definitiva, este periodo nos ilustra cómo la nueva Corporación mu-
nicipal cambió de política y la élite económica experimentó cambios signifi-
cativos, haciéndose menos agraria y más urbana y comercial. Si bien Primo 
de Rivera supo interpretar correctamente el momento para dar el golpe de 
estado y asistimos a un importante desarrollo económico, por otra parte, el 
periodo de modernización autoritaria fracasó al no encontrar su dictador 

75  Al respecto, vid. también el trabajo de Roque Hidalgo Álvarez y Carmen Morente Muñoz, 
«Los hombres de ciencia en el Ayuntamiento democrático de Granada: de la Timocracia a la 
sofocracia. 1922-1932», Cuadernos Republicanos, 106, primavera-verano 2021, pp. 123-164. 

76  Al respecto de su importante actuación en la mejora social y en la extensión del primer retiro 
agrario, vid. Sánchez Aranda, En nombre del Glorioso Alzamiento Nacional, op. cit., pp. 54 y ss.

77  Hidalgo Álvarez, El agotamiento de la modernización autoritaria, op. cit., p. 454.
78  Ibidem, pp. 133, 136, 158 y 454-455. 
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«una salida política al período de excepción. Se vio abandonado por una 
parte sustancial del Ejército (sobre todo del arma de Artillería) y enfrentado 
al Rey por un conflicto de poderes; por la burguesía industrial siempre en 
conflicto con la aristocracia de la tierra, por los viejos caciques que habían 
perdido influencia durante la dictadura. Además la situación económica em-
peoró al ser la peseta víctima de operaciones especulativas. Las contradiccio-
nes internas del bloque de poder que lo apoyó en 1923 se hicieron patentes 
en 1929 con el colapso económico, propiciando su decadencia».(79)

Por otra parte, retornando a la intervención de créditos, el modelo segui-
do en Granada con empresas catalanas desafectas que obligaba a deudores 
granadinos, al encontrarse en territorio liberado, a reintegrar los importes a 
la Comisión de Banca acabó extendiéndose a todo el territorio. Esta práctica 
intervencionista controvertida y contestada que afectó gravemente al comer-
cio de las empresas, y de la que se excepcionaría la banca, sería ampliada 
a todo el territorio por Orden de la Junta Técnica, de 3 de mayo de 1937, 
dictando reglas para la efectividad de la responsabilidad civil sobre créditos, 
a que se refiere el artículo 6.º del Decreto-Ley de 10 de enero. Considerada 
primera normativa general, tenía como finalidad unificar la práctica de la 
intervención de los créditos de deudores residentes en territorios ocupados 
por el ejército nacional.(80) Como indica Álvaro Dueñas, «es indudable que 
el Gobierno central, por incipiente que fuera la estructura del nuevo Estado, 
no podía tolerar que una cuestión tan importante quedase al criterio que dic-
taran los intereses en juego de quienes estaban encargados de su ejecución, 
por muy grande que fuera su declarado amor a España».(81) Contemplaba la 
Orden que la competencia fuese asumida por las recién creadas Comisiones 
Provinciales de Incautación, que analizamos en el siguiente epígrafe, intro-
ducidas en los territorios liberados para la centralización y uniformización 
de la intervención de bienes. 

La Orden introducía, en general, un sistema ad hoc de intervención 
creando una unidad especializada: la Sección de Intervención de Créditos. 
En Granada, quedaba dependiente de la Delegación de Hacienda y asumía, 
entre otras competencias, la localización y el control de haberes de los inter-
venidos. Fue nombrado director para la sección granadina de la Delegación 
Rafael Burgos Carrillo, profesor de derecho mercantil. 

79  Ibidem, p. 27.
80  Orden dictando reglas para la efectividad de la responsabilidad civil sobre créditos, a que se 

refiere el artículo 6. ª del Decreto-Ley de 10 de enero último (BOE, n.º 197, de 5 de mayo de 
1937, pp. 1266-1277). Vid. Álvaro Dueñas, «La palanca de papel», op. cit., pp. 347 y ss., para el 
alcance de la práctica de intervención a partir de mayo de 1937.

81  Ibidem, p. 363.
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También se implementó una Caja General de Depósitos en Granada, 
dependiente de la Dirección General del Tesoro Público, que fiscalizaba y 
centralizaba el cobro de los créditos intervenidos (también de los ingresos 
de la intervención de bienes en general, adquiriendo una notable importan-
cia los «remanentes de arrendamientos de bienes abandonados por rojos 
huidos»).(82)

Por último, en relación con la Comisión de Banca y Comercio, implan-
tada a principios de septiembre de 1936, no se dio una derogación expresa, 
entendiendo que continuó su actividad hasta el final de la guerra.

IV. La fase centralista: las comisiones de incautación y el modelo pro-
vincial de intervención

La transformación del golpe militar en un movimiento político de pro-
yección estatal hizo necesario pergeñar un cuerpo legislativo y un modelo 
uniforme y centralizado en la intervención de bienes. 

La Junta Técnica de Estado lo inició con el Decreto-Ley de 10 de enero 
de 1937, que se tradujo en un significativo avance en el control y la uniformi-
dad del expolio de bienes. Introducía la Comisión Central Administradora 
de Bienes Incautados –en adelante, CCABI–, compuesta por un intendente, 

82  Ibidem, p. 359.



420

un abogado del Estado, un registrador de la propiedad y un notario (que 
desempeñaba la función de secretario), y en la que se podían integrar «las 
demás personas que estime necesarias el Presidente de la Junta Técnica».(83) 

 Imagen 15. Emblemas y sellos distintivos de las Comisiones Centrales (en 1937  
y finales de 1938, respectivametne) y de la Comisión Provincial de Granada.

Les quedaban subordinadas las Comisiones Provinciales de Incautación 
de Bienes –en adelante, CPIB– implantadas en cada capital de provincia 
«liberada» e integradas, como órganos colegiados, por el gobernador civil 
(siempre un militar de carrera que las presidía), un magistrado de la Audien-
cia Provincial o Territorial, en su caso, y un abogado del Estado (que actuaba 
como secretario). Como señala Artola, asistimos desde febrero de 1937 a una 
institucionalizada y sistemática «forma de castigo a los vencidos, con la impo-
sición de multas y la confiscación de viviendas a sus ejecutores, privando de 
patrimonio a numerosas familias».(84)

Los nombramientos correspondían al presidente de la Junta Técnica. 
Se constituyeron un total de treinta y dos comisiones, y por Orden de 26 de 
enero de 1937 de la Presidencia de la Junta Técnica quedaron nombradas las 
personas que debían integrarlas. La de Granada quedó compuesta por el Go-
bierno Civil, capitán Valdés Guzmán; el magistrado, Mariano Torres Roldán, 

83  BOE, n.º 83, 11 enero 1937, pp. 82-84.
84  Artola Gallego, Historia de San Sebastián, op. cit., p. 96.
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y el abogado del Estado, José Fernández Arroyo y Caro.(85) Empezó sus actua-
ciones el 19 de febrero de 1937, fecha de constitución.(86) El juez instructor 
militar sería el reseñado capitán habilitado Beltrán Aledo, y su competencia 
territorial quedó reducida en 1938 a los tres distritos de la capital granadina 
y la localidad de Santa Fe, fecha del establecimiento de cinco nuevos parti-
dos judiciales dependientes de la Comisión: Montefrío y Alcalá la Real (juez: 
Enrique Amat Casado); Loja (juez: Francisco García Guerrero); Guadix y Al-
hama (juez: José Aznar Fiestas); Motril (juez: Manuel Valcárcel Amézqueta), 
y, en la línea costera del frente, Órgiva (juez: Manuel Heredia Trevilla).(87)

Imagen 16. Mapa de la competencia territorial de la CPIB de Granada (1937-1939).

85  BOE, n.º 100, 28 enero 1937, p. 234. Torres Roldán fue sustituido por Jerónimo del Pozo 
Herrera en 1938.

86  ARACHGR, 048CPIB. Expedientes sesiones de la Comisión, 25804 y BOE, n.º 100, 28 enero 1937, 
p. 234. Vid., para la CPIB de Granada, Martín López, Fuentes..., op. cit., pp. 183 y ss., y para 
la de Aragón, Julián Casanova Ruiz y Ángela Cenarro Lagunas (eds.), Pagar las culpas: la re-
presión económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica, 2014, y Eloy Cutanda Pérez, «La 
Comisión Provincial de Incautación de bienes, 1937. La represión franquista en la Sierra de 
Albarracín», Rehalda: Revista del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín, 4, 2006, pp. 
25-35.

87  ARACHGR, leg. 25899, pieza 16, y Martín López, Fuentes..., op. cit., p. 42.
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Esta normativa consolidaba la autoridad militar como garante de la in-
tervención de bienes. En línea con las referenciadas disposiciones de sep-
tiembre, el Decreto instaba a los «Jefes de los Ejércitos de operaciones y los 
de columna o unidad» a realizar una amplia intervención de bienes de desa-
fectos e instituciones afines al Frente Popular y adoptar las medidas necesa-
rias tendentes a evitar su ocultación, debiendo confeccionar los inventarios 
de bienes y nombrar un administrador provisional (art. 2), práctica que fue 
seguida desde el inicio de las incautaciones. La Orden de la Presidencia de 
la Junta Técnica de Estado, de 10 de enero de 1937, dictando normas para la 
aplicación de los Decretos número 108 de la Junta de Defensa y Decreto-ley 
de 10 del actual sobre incautación de bienes pertenecientes a las entidades 
de carácter político precisó los criterios y las fases del procedimiento de in-
cautación.(88) La novedad residía en que las actuaciones sobre los encausados 
debían remitirse, en aras de la centralización y el control, a las nuevas Comi-
siones provinciales por jueces militarizados que debían recabar y recopilar 
información de las diversas autoridades locales (Guardia Civil, corporacio-
nes municipales, juntas agrarias, etc.) y acompañar al expediente del precep-
tivo informe que elevaban a las Comisiones provinciales para su dictamen 
sobre incoación o no de responsabilidad civil.(89) Estas decidían si proseguir 
la intervención o su archivo. Si se decretaba la intervención, para resolver 
la responsabilidad civil del investigado se pasaba testimonio al juzgado civil 
correspondiente para su ejecución.

A este respecto, en el expediente de Bonilla Marín constan las actuacio-
nes del administrador (contratos de arrendamiento, ingresos, pagos, etc.) 
desde principios de 1937. El propio juez instructor, con la entrada del De-
creto y la Orden de enero, ratificaba el 15 de febrero de 1937 la «necesaria 
intervención de bienes de todas clases» y nombraba un nuevo administrador 
(ahora el abogado de Estado, Antonio Escobar Ruiz, que había sido concejal 
en la corporación granadina desde principios de 1936).(90) El 8 de junio el 
informe del juez instructor decretaba la remisión del expediente a la CPIBG 
para su resolución. Sin embargo, se siguen las actuaciones. El 17 de julio 
se emite otro Decreto, ahora del juez instructor militar Baena, que man-
da incorporar documentos atinentes a la información político-social de la 
Guardia Civil. En fecha 30 de agosto no se había realizado la sustitución del 
inspector de Hacienda Palacios –nombrado en septiembre de 1936–, lo que 
lo llevó a solicitar al presidente de la Comisión su inmediato relevo porque 
tenía, entre sus competencias, la «comprobación de las declaraciones jura-
das de créditos de zona no liberada, la Jefatura del Servicio del Día del Plato 
Único y Día Sin Postre en el Gobierno Civil y la Inspección de los Sindicatos 

88  BOE, n.º 83, 11 enero 1937, pp. 86-87.
89  Martín López, Fuentes..., op. cit., p. 42.
90  ARCHAGR, leg. 25899, pieza 16.
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de la C.N.S. en el ramo de contabilidad».(91) Cabe reseñar que el expediente 
de Bonilla, tras informe del juez instructor y motivado por la reorganización 
de la CPBG, pasó a ser el n.º 66-B de 1938.(92)

Las comisiones contaban con el auxilio de personal técnico que lo ase-
soraban y asumían la custodia y administración de bienes (caso del nombra-
miento de profesores de derecho mercantil que prestaban sus servicios en las 
delegaciones provinciales de Hacienda).(93) Deber de auxilio y colaboración 
que fue extendido a registradores de la propiedad, notarios, delegaciones de 
Hacienda, Cajas, bancos, montepíos, Guardia Civil, comisarías de informa-
ción, autoridades civiles municipales y, desde mediados de 1937, al párroco 
del distrito del encartado y a la Delegación Provincial de Falange. 

A) La intervención de bienes abandonados

En este sentido, la CPIB de Granada estuvo auxiliada por Comisiones o 
Delegaciones Locales de Incautación de Bienes que colaboraban con el juez 
instructor, también llamadas en algunas localidades Juntas Locales de Incau-
tación o de Intervención de Bienes, formadas en municipios por lo general 
cabeza de partido judicial, estando subordinadas a la primera. Si bien no nos 
consta su reglamentación, la documentación analizada permite inferir que 
estaban compuestas por el alcalde de la Corporación, el juez municipal (o 
juez de paz en municipios que no eran cabeza de partido), el jefe local de la 
FET de la JONS y un funcionario afín.(94) 

Al respecto, el rápido avance de las tropas sublevadas en 1938 llevaría a 
dar disposiciones específicas para mejorar la intervención de bienes abando-
nados. Ramón Serrano Suñer, ministro del Interior, publicó la Orden de 8 de 
abril, coincidiendo con la derogación del Estatuto Catalán,(95) que mandaba 
que en las poblaciones recién liberadas donde apareciesen bienes abando-
nados, especialmente productos agrícolas y ganado, en cantidad importante 
y no solo en aras del «deber de custodia de lo ajeno, sino en beneficio de 

91 Ibidem. Hay que precisar que el subsidio del «día del plato único» fue introducido por Orden 
del Gobierno General el 30 de octubre de 1936 como fórmula benéfica para atender a los 
establecimientos de comedores de asistencia social, y el «día semanal sin postre» fue intro-
ducido por la misma disposición, por la que cada familia debía privarse del postre de una 
comida con la finalidad de entregar el pequeño ahorro como donativo para sufragar el pago 
del «subsidio pro-combatientes». Vid. Juan Antonio Alejandre García, «Las recaudaciones de 
naturaleza fiscal en los primeros años del franquismo», en El régimen franquista. Dos estudios 
sobre su soporte jurídico, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 120 y 132.

92  ARCHAGR, leg. 25899, pieza 16. Al respecto, vid. Martín López, Fuentes..., op. cit., p. 42.
93  Al respecto, vid. Ana M.ª Fernández Hidalgo y M.ª José Remón Ripalda, «Fondos documen-

tales sobre la Guerra Civil y postguerra española conservados en el Archivo del Ministerio de 
Justicia», Boletín de la ANABAD, 39, 3-4, 1989, pp. 467-488, p. 468.

94  ARACHGR. CPIBGR, leg. 25999, pieza 5. Se constituyeron, entre otras, en los municipios de 
Salar o Montefrío.

95  BOE, n.º 534, 8 abril 1938, p. 6674. La Ley es de 5 de abril de 1938, y precisa que el Estatuto 
dejó de tener validez en el orden jurídico desde el 17 de julio de 1936.
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la economía nacional, es necesario evitar la pérdida o desmerecimiento de 
dichas cosas». A tal fin, y como medida provisional, disponía que los alcal-
des de las localidades indicadas y los que se designen para las que se vayan 
ocupando «cuiden con máximo celo de que los bienes abandonados queden 
depositados, bien bajo su inmediata custodia, bien en poder de personas 
solventes debiendo, tanto en un caso como en otro, atender a su conserva-
ción y haciendo constar documentalmente el inventario y, en su caso, la en-
trega». Expresamente mandaba a los gobernadores civiles de las provincias 
a que afectase la orden de darle la debida publicidad y ejecución, dictando 
las oportunas instrucciones complementarias.(96) La provincia de Granada, 
cuyo frente de guerra prácticamente se mantuvo sin cambios hasta febrero 
de 1939, no se vería afectada por esta disposición, si bien la práctica seguida 
constata la adopción de estas medidas desde el último trimestre de 1936.

Entre las comisiones que se formaron desde octubre de 1936 se encuen-
tran en la provincia la Comisión Local de Incautación de Bienes de Monte-
frío o la Junta de Intervención de Bienes de Otivar. Auxiliaban a la Comisión 
Provincial en la localización de desafectos (tenían obligación de comunicar 
las personas de la localidad que hubiesen pasado a territorio enemigo o es-
taban en paradero desconocido) y la intervención y la confección de listados 
de bienes de «elementos marxistas huidos a campo enemigo», posibilitando, 
por ejemplo, los arrendamientos de bienes abandonados rústicos y urbanos, 
gestionando el cobro de sus respectivas rentas que debían ingresarse en la 
Caja de Depósitos, previo control de la Provincial, en favor de la Comisión 
Central de Incautación. Esta organización acreditó un alto grado de eficacia, 
control y centralización en la gestión de recursos y rentas a favor del Glorioso 
Alzamiento Nacional. 

Imagen 17. Documento acreditativo del listado de arrendamientos  
de bienes (Comisión Local de Incautación de Bienes de Montefrío).

96  BOE, n.º 535, 9 abril 1938, p. 6698.
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Imagen 18. Documentos acreditativos de la gestión de bienes rústicos  
y urbanos de la Junta de Intervención de Bienes de Otivar.(97)

97  ARACHGR, CPIBGR, leg. 25999, pieza 4.
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En relación con los bienes abandonados de naturaleza rústica, también 
fue auxiliada por la Cámara Oficial Agrícola de la Provincia, que conformó 
un listado con las fincas que debían ser explotadas y, por tanto, arrendadas. 
Al frente de la Cámara se situó el estamento militar que la gestionó y, previa 
autorización de la CPIB, intervenía en la administración y/o el arrendamien-
to de las fincas rústicas, por ejemplo en la recolección de la aceituna abando-
nada, y sus beneficios igualmente eran puestos a disposición de la Comisión 
Provincial mediante ingreso en la Caja de Depósitos.(98) A estos efectos contó 
la Cámara con un Servicio Provincial de Reforma Agraria para la explotación 
y el control de las rentas de fincas abandonadas o intervenidas.

Imagen 19. Documentos acreditativos de la actuación de la Cámara Provincial  
y del Servicio Provincial de Reforma Agraria.

La Cámara Oficial Agrícola era auxiliada, a su vez, por Juntas Locales de 
Servicios Agrícolas, normalmente coordinadas por el Servicio de Reforma, 
que colaboraban en la identificación, la explotación o el arrendamiento de 
fincas y en el cobro de rentas que también debían ingresar en la mencionada 
Caja. Fue el caso de la existente en el municipio granadino de Loja, cuya 

98  ARACHGR, CPIB, leg. 25999, carpetas 4 y 5. Recoge numerosos contratos de arrendamientos 
rústicos de «rojos huidos» de diferentes municipios tras el Bando del gobernador militar de 
Granada, de 16 de julio de 1937, que autorizaba a su firma a Juan Mateos Pablos, delegado 
militar y presidente de la Gestora de la Cámara Oficial Agrícola. 
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presidencia recayó igualmente en el comandante militar de la zona Pio Díaz 
Rodríguez.

Imagen 20. Contrato de arrendamiento suscrito por el comandante militar  
Díaz Rodríguez en calidad de presidente de la Junta Local de Servicios Agrícolas.(99)

99  ARACHGR, CPIBGR, leg. 25999, pieza 5.
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Imagen 21. Izquierda: contrato de arrendamiento rústico suscrito en septiembre de 1938 
por la Cámara Oficial Agrícola; derecha: documento de la Junta local de Servicios Agrícolas 

de Loja que comunica el ingreso de la renta derivada de arrendamientos en favor de la 
Comisión Central.

El modelo provincial de incautación en Granada, fuertemente jerarqui-
zado y centralizado, permite aseverar que la explotación agraria fue más ren-
table en zona nacional que en la republicana, donde, entre otras causas por 
la aludida experiencia colectivista, «conllevó una leva pagada en forma de 
déficit de alimentos y hambruna».(100) En consecuencia, como afirma Velarde 
Fuertes, la bajada «en niveles de bienestar material derivados de la brutal caí-
da de la renta nacional se sintió con más fuerza, hasta provocar fenómenos 
muy graves de desnutrición, en zona republicana».(101)

Por otra parte, no nos consta en Granada la formación de una Junta 
Provincial Administradora de Bienes de Ausentes (que, por ejemplo, sí que-
dó constituía en la provincia de Toledo en mayo de 1937, actuando durante 
más de un año y estando presidida por el gobernador civil e integrada por 

100  Al respecto, Pablo Martín Aceña, «La economía de la Guerra Civil», Congreso de la Asocia-
ción Española de Historia Económica. Santiago de Compostela-Coruña-Vigo, septiembre de 
2005, pp. 1-40, en particular, p. 24. En línea.

101  Velarde Fuertes, «La economía de guerra», op. cit., p. 472.
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un tesorero –magistrado o notario– y un abogado del Estado que actuaba de 
secretario). 

Donde no quedaba constituida una comisión local en la provincia, 
normalmente en municipios de menor población que no eran cabeza de 
partido, la CPIB era auxiliada por los comandantes de destacamentos de 
la Guardia Civil. Fueron investidos de facultades para actuar en nombre de 
la Comisión Provincial tendente al control de bienes, en particular de los 
abandonados por estar sus propietarios «rojos huidos» en zona republicana, 
lo que permitía ampliar la intervención e incrementar la renta de arrenda-
mientos de inmuebles y la explotación de fincas rústicas, así como su puesta 
a disposición de la Comisión Central de Incautación mediante ingreso en la 
Caja de Depósitos Provincial dependiente del Servicio de Intervención de 
Hacienda.(102) Hemos analizado las funciones realizadas por la Comandancia 
de la Guardia Civil de Granada, puestos de Venta de Huelma, Almuñécar o 
Salobreña, localidades estas últimas costeras con una importante producción 
de caña de azúcar. 

En Salobreña la Guardia Civil verificó viviendas y fincas rústicas abando-
nadas, realizó los correspondientes contratos de arrendamiento en represen-

102  ARACHGR. CPIBGR, leg. 25999, pieza 6, carp. 3. Nos encontramos diferentes contratos de 
arrendamientos de bienes inmuebles urbanos y rústicos firmados por los comandantes de 
destacamento que actuaban con «carácter de administradores provinciales de bienes perte-
necientes a personas huidas con los rojos», según figuran en las cláusulas de estilo.
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tación de la CPIB y procedió a su abono en la Caja de Depósito. Particular 
importancia tuvo esta competencia durante las zafras. En la del verano de 
1937 se arrendaron 17 viviendas de «individuos marxistas y que se encuen-
tran con los rojos», todos identificados. Cobraron la renta y procedieron a su 
ingreso en la Caja de Depósitos por importe de 387,50 pts. 

Imagen 22. Actuación en materia de intervención de bienes abandonados  
del puesto de la Guardia Civil de Salobreña.(103)

También inicialmente, como en el caso de los territorios de la provincia 
de Málaga, dependientes de las Comandancias Militares, se crearon Delega-
ciones de Incautación de Bienes, órganos colegiados integrados por el co-
mandante militar, guardias civiles y una persona de «solvencia» moral de la 
respectiva localidad. En Málaga –recordemos que no quedó «liberada» hasta 
febrero de 1937– vino acompañado de la implantación de una Brigada de 
Investigación dependiente de los jueces instructores, orientada a la localiza-
ción e intervención de bienes abandonados.(104) 

En ocasiones eran los propios «juzgados militares locales» los que asu-
mían competencias de intervención y administración de bienes. Es el caso 

103  ARACHGR 25999, pieza 3. Actuaciones en la intervención de bienes inmuebles abandona-
dos. 

104  Al respecto, también para la actuación de la Comisión Provincial de Intervención de Bienes 
de Málaga, vid. Manuel Morales Muñoz, La sombra del terror, incautación de bienes y responsabili-
dades políticas (Málaga, 1936-1945), Málaga, Ediciones del General, 2016, pp. 41 y ss.
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del implantado en la localidad de Montefrío, que, distante de la capital y 
«liberado» a mediados de septiembre de 1936, contó con un Juzgado Militar 
que, repitiendo el patrón de la intervención, intervino en la localización y 
administración de bienes de los desafectos presos o huidos y, en su caso, en 
el arrendamiento o la subasta de los mismos y el ingreso de las correspon-
dientes rentas en la Caja de Depósitos Provincial, controlada por la Comisión 
Provincial y en favor de la Central. 

Imagen 23. Resguardos de ingresos de la Comandancia Militar de Loja y  
del Ayuntamiento de Chimeneas en la Caja de Depósitos Provincial.

También en la gestión y explotación de tierras rústicas que ponían en 
explotación y vendían en pública subasta (principalmente los cereales). 

 Imagen 24. Actividades de la Junta Militar de Montefrío en la gestión  
de bienes urbanos y rústicos abandonados.
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La centralización de los ingresos en la Caja de Depósitos posibilitó un 
triple control: el de la propia Comisión Central de Incautación, el de las 
Comisiones provinciales que fiscalizada y, por último, el del Servicio de Inter-
vención de Haciendas. Así, por ejemplo, en diciembre de 1938 la Comisión 
Central fiscalizó la Provincial de Granada y le solicitó resguardos e informa-
ción de depósitos de un amplio listado de intervenidos con efectos retroac-
tivos a agosto de 1937, al no corresponder la información y los documentos 
enviados con los remitidos por el Servicio de Intervención de la Delegación 
de Hacienda granadina. Esta fiscalización de ingresos se reitera en otra ins-
pección de 25 de marzo de 1939. 

Imagen 25. Fiscalización de la Comisión Central 
de incautación de la Provincial granadina en 
diciembre de 1938.(105)

Aunque se escapa de nuestro ámbito cronológico de análisis, cabe apun-
tar que, cuando se decretó la extinción de la administración de interven-
ción de bienes, los expedientes incoados pasaron al Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Granada para esclarecer las correspondientes 
responsabilidades penales y civiles. La Disposición Transitoria 8.ª de la LRP 
determinaba que tanto la Comisión Central como las provinciales debían su-
primirse en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor y sus competen-
cias pasar a la nueva jurisdicción.(106) Esta decisión vino justificada, como in-
dica Martín López, porque «la organización institucional existente hasta ese 

105  ARACHGR 25999, pieza 4.
106  La CPIBG no podía impulsar desde la entrada en vigor de la LRP nuevos expedientes y con-

cretaba su disolución (Disposición Transitoria 1.ª LRP).
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momento era insuficiente, así lo demuestran los informes de Carlos Puertas 
Limones, secretario de la Comisión granadina, que mostraban un organismo 
desbordado por los miles de procedimientos pendientes de tramitar, y en los 
que expresaba repetidamente la escasez de medios personales y materiales 
con que contaba esta, junto con la necesidad de establecer una unidad de 
criterio en el procedimiento».(107) Es ilustrativo del alcance y la eficacia de la 
intervención.

Para el traspaso de competencias y servicios debía la Comisión Provin-
cial, por instrucciones reservadas de 21 de julio de 1939, confeccionar «una 
relación de todas las denuncias pendientes y de todos los expedientes de Res-
ponsabilidad, terminados o en tramitación, debidamente agrupados según 
la situación en que se encuentran, que hayan de pasar al Tribunal Regional 
o a los respectivos Juzgados Provinciales, convenientemente separados cada 
uno de ellos», y, en relación con bienes embargados, formar otro listado de 
expedientes con base en las piezas separadas «para la efectividad de respon-
sabilidades políticas, antes llamadas civiles, que hayan de pasar a los Juzgados 
Civiles Especiales y un estado de cuentas que reflejan la situación de cada 
uno, los ingresos y gastos de los mismos y el saldo que resulte, con una totali-
zación que refleje la suma que en definitiva haya de entregarse».(108) También 
mandaba confeccionar un listado de Ingresos verificados en la Caja General 
de Depósitos a disposición de la Comisión Central desde 1.º de julio de 1937 
hasta el 3 de julio de 1939.(109)

La dificultad y la complejidad del traspaso de competencias a los nuevos 
Tribunales regionales obligó a otorgar una nueva prórroga de tres meses en 
la vigencia de las Comisiones provinciales.(110) Finalmente quedaban abolidas 
por Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de noviembre de 1939, que 
en aplicación de la prórroga establecía nuevas «normas sobre el traspaso de 
los servicios de intervención y liberación de créditos y reclamaciones de ter-
ceros de 11 de noviembre de 1939».(111) El expediente de Bonilla Marín no 
sería remitido al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas hasta el 
8 de mayo de 1940, motivado, probablemente, por el colapso de la adminis-
tración de incautación ante el amplio número de expedientes incoados y la 
falta de personal.(112) Pasaría al Juzgado Civil Especial de Responsabilidades 
Políticas, que sería el encargado de instruir los expedientes de responsabili-
dad penal y, en pieza separada, la civil. Recordemos que entre los fines de la 

107  Martín López, Fuentes..., op. cit., p. 43.
108  ARACHGR, CPIBG, leg. 25999, pieza 1. Instrucciones reservadas del presidente del Tribunal 

Nacional de Responsabilidades Políticas.
109  ARACHGR, CPIBG, leg. 25999, pieza 2.
110  Ley de 8 de agosto de 1939, que modificaba el art. 27 de la LRP (BOE, n.º 224, 12 agosto 

1939, p. 4399).
111  BOE, n.º 318, de 14 de noviembre de 1939, p. 6379.
112  ARACHGR, Expediente de Responsabilidades Políticas de GBM, leg. 25899, pieza 4.
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LRP estaba la legitimación del expolio económico del vencido desde los ini-
cios de la guerra, que constituyó la clave para legitimar la ulterior titularidad 
de los bienes de los desafectos a favor del Estado que podemos localizar en 
los Archivos Históricos Provinciales, sección de Hacienda. Este proceso de 
incautación de bienes ilustra cómo, desde las iniciales actuaciones de 1936 y 
con base en el derecho penal de autor, fue posible condenar por responsabi-
lidades políticas a los intervenidos y legalizar el expolio en favor del Estado 
franquista.

B) Dos ejemplos de intervención de bienes abandonados de combatientes 
republicanos en la batalla del Ebro

Ha quedado acreditado que la intervención, en general, fue ejercida por 
el ejército. Su jurisdicción controló sistemática y generalizadamente la incau-
tación de bienes de los «rojos desafectos detenidos o huidos». En esta labor 
fueron auxiliados por todo un entramado puesto al servicio de las institucio-
nes de recaudación: registradores, notarios, bancos, delegaciones de Hacien-
da, corporaciones locales, instituciones provinciales agrícolas, Comandancia 
de la Guardia Civil, juntas locales municipales y agrarias, entre otros.

En relación con la intervención de bienes abandonados en la provincia, 
práctica que se va perfeccionando y mejorando procedimentalmente des-
de la implantación de la aludida Comisión Provincial, nos encontramos dos 
expedientes de combatientes republicanos granadinos que estuvieron en la 
batalla del Ebro y que dan título a la ponencia presentada en el Congreso 
internacional «La Guerra Civil a les Terres de l’Ebre (1936-1939)», celebrado 
en la localidad tarraconense de Gandesa. 

Estos expedientes de administración –y posteriores de responsabilidades 
políticas–, por cierto, no fueron incoados por la Comisión Provincial, sino 
posteriormente por el Juzgado Civil Especial de Responsabilidades Políticas 
de Granada a partir de los problemas surgidos con el retorno de personas 
huidas a las respectivas poblaciones que abandonaron durante la guerra y la 
subsiguiente reclamación de sus bienes intervenidos. Fue el caso, entre otras, 
de las actuaciones llevadas a cabo en la localidad granadina de Albolote a fi-
nales de 1939 contra los republicanos Emilio Rodríguez Cortacero y Carmen 
Rodríguez Rodríguez, esposa de su hermano Miguel Ángel, cuyos inmuebles 
fueron arrendados durante la Guerra Civil.(113)

113  Los expedientes del ARACHGR son: 1) Leg. 25823, pieza 5, Expediente de Administración 
contra Emilio Rodríguez Cortacero (Albolote), Juzgado Civil Especial de Responsabilidades 
Políticas de Granada, instructor Juez García Royo, n.º 48, 1939; 2) Leg. 25823, pieza 12, 
Expediente de Administración contra Carmen Rodríguez Rodríguez (Albolote), Juzgado Ci-
vil Especial de Responsabilidades Políticas de Granada, instructor Juez García Royo, n.º 45, 
1939.



435

Ambas actuaciones son coincidentes con la publicación de la Orden de 
Serrano Suñer, de 8 de abril, que ordenaba que en las poblaciones recién 
liberadas y en cumplimiento del deber de custodia y en beneficio de la eco-
nomía nacional, los alcaldes de las nuevas localidades cuidasen con máximo 
celo la localización de bienes abandonados y su depósito bajo su «inmediata 
custodia» o en «personas solventes», debiendo, además, atender las obliga-
ciones de conservación, realizar el registro documental e inventario corres-
pondiente y, en su caso, la entrega en depósito a administradores solventes. 
Para estos fines contaban, además, con la constitución de las Juntas Locales 
de Intervención. 

No cabe duda de que el alquiler de bienes inmuebles rústicos y urbanos 
abandonados –en particular, «los alquileres de casas de huidos»– fue uno 
de los ingresos más importantes de la Hacienda provincial granadina que 
posibilitó financiar la economía de guerra. En junio de 1938, por ejemplo, 
en la pequeña localidad aludida de Albolote, fueron 28 los bienes inmue-
bles arrendados de «marxistas o rojos huidos» por el comandante del puesto 
de la Guardia Civil y sus importes ingresados mensualmente en la Caja de 
Depósitos. La casa de Emilio Rodríguez Cortacero fue arrendada por un im-
porte de 15 pts. mensuales; la de su hermano Miguel Ángel, maestro en la 
localidad de Pinos Puente y convenientemente depurado, otro de los huidos 
y casado con Carmen, lo fue por 14,50 pts., y, por último, consta la de un 
tercer hermano, Antonio, del que desconocemos su paradero, que lo fue por 
importe de 10 pts.

Imagen 26. Relación de personas intervenidas cuyos inmuebles abandonados  
fueron arrendados en Albolote en junio de 1938.(114)

En el expediente instruido a Emilio por el Juzgado Civil Especial, la 
Guardia Civil informaba, el 10 de octubre de 1439, que los motivos que de-
terminaron «la intervención de los bienes del citado individuo, fueron por-

114  ARACHG, leg. 25999, pieza 4.
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que se fugó el mismo al que fue campo enemigo», sospechando que había 
estado en el frente del Ebro. 

No se especifica nada más. Sin embargo, en el citado expediente de Car-
men Rodríguez, que la hemos localizado durante la guerra en el municipio 
bajo control republicano de Iznalloz, en el que residió tras huir de Albolote, 
nos encontramos con su firma en un escrito de 19 de septiembre dirigido 
al juez instructor de responsabilidades políticas que tenía atribuida la juris-
dicción de la localidad en la materia. En el mismo se precisan los siguien-
tes datos: Carmen tenía 29 años, estaba casada con Miguel Ángel Rodríguez 
Cortacero y tenían una hija de corta edad; permaneció durante la guerra 
en Iznalloz porque la «obligaron los marxistas», y su esposo, del que no te-
nía noticias desde hace dos años, creía que se lo llevaron a Barcelona. Ade-
más, indica que la casa intervenida y arrendada por la Guardia Civil durante 
la guerra era propiedad de su marido, por lo que suplicaba la entrega del 
inmueble.

El juez instructor consultó de inmediato al puesto de la Comandancia de 
la Guardia Civil de la localidad los antecedentes político-sociales de Carmen 
y su marido. Esta informó el 4 de octubre que Miguel Ángel estaba incorpo-
rado al listado de «rojos peligrosos» de la localidad (la Guardia Civil elaboró 
desde la guerra en las localidades bajo control varios listados: de personas 
afines, peligrosas y de quienes podían pedir ayuda en caso de necesitar auxi-
lio militar). Además, informaba que la conducta de Miguel Ángel «fue regu-
lar y sus ideas políticas marxistas, aunque no consta que estuviese afiliada a 
ninguna organización ni que cometiera hechos delictivos y su actuación fue 
moderada, al iniciarse el Alzamiento Nacional se fugó al campo enemigo en 
unión de su esposa, el cual falleció y parece ser que fue en el Ebro». De Car-
men, que residió «en el pueblo de Iznalloz hasta la terminación de la guerra 
donde se ignora su actuación».

Tras el informe, que constituye la base de una nueva ficción jurídica que 
posibilitaba el castigo del desafecto, en este caso de una viuda con una hija, 
el juez decretó, en aplicación del Decreto de enero de 1937, la incautación 
de «la casa de su propiedad por haberse fugado al que fue campo enemigo». 
En el expediente constan los datos de administración del inmueble inter-
venido desde mayo 1938, fecha del contrato de arrendamiento y renta. Sin 
existir previo expediente de responsabilidades políticas, solo apertura aho-
ra por administración de bienes intervenidos –entendiendo que lo fue en 
concepto de responsabilidad civil–, dejaba el inmueble citado bajo adminis-
tración de la Junta Local de Intervención «que a tal efecto fue nombrada». 
Sin embargo, por último, lo que sorprende es la rápida resolución que da, 
finalmente, el juez instructor al asunto tras nueva reclamación de la inte-
resada distinguiendo entre propiedad y posesión. El juez García Royo, por 
Providencia de 14 octubre, ordenó provisionalmente a la Junta la devolución 
a la solicitante de la casa, eso sí, «en calidad de depósito», imponiéndole la 
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obligación de respetar el contrato de arrendamiento vigente y de satisfacer la 
renta del inmueble a la localidad sine die, ordenando al interventor/adminis-
trador que verificase el cobro de la renta y su ingreso en la Caja de Depósitos 
mensualmente. Por Providencia del Juez Municipal de la localidad, de 6 de 
noviembre, se recoge el acta de entrega de la casa en presencia del cabo de la 
Guardia Civil y se especifica la «comisión» nombrada para verificar el cobro 
mensual de la renta. 

Con claros fines recaudatorios, el espolio del desafecto se consolidaba 
por Providencia de 22 de noviembre: se formó expediente de administración 
del bien inmueble, concediendo, sin más, definitivamente la propiedad a 
favor de la solicitante y la posesión en favor del arrendador, al declarar la 
vigencia del contrato de arrendamiento gestionado por la Junta Local, de-
biéndose ingresar la renta en la Caja de Depósitos mensualmente. La viuda, 
desamparada y con una hija pequeña, sin vivienda y sin pensión alguna de 
viudedad, se trasladó a la localidad de Vélez de Benaudalla (en las estriba-
ciones de la Alpujarra granadina). Este aspecto contrasta con el principio de 
solidaridad nacional prestado a quienes apoyaron la «causa nacional» y por 
la que el Régimen acudió «en auxilio de los familiares de aquellos españo-
les que habían abandonado sus actividades profesionales para alistarse en el 
Ejército regular o en las Milicias voluntarias y que, sin ser militares de pro-
fesión, participaban en la guerra como voluntarios, y asimismo de quienes, 
en función de su deber de servir a la Patria, habían sido movilizados con sus 
respectivos reemplazos. No siendo remunerada su intervención, patriótica 
o forzada, el desamparo económico en que quedaban sus familias fue pron-
to recompensado mediante las aportaciones procedentes del recién creado 
Subsidio pro-combatientes y a través de otras fórmulas recaudatorias destina-
das a este fin».(115)

Concluimos. El modelo de intervención analizado refleja un control, 
una centralización y una gestión de recursos de extraordinaria eficacia desde 
sus inicios al servicio de la causa que contrasta con el anárquico de la zona 
republicana. Oficina de Incautación de Bienes, Comisiones de Incautación 
en los ámbitos central, provincial y local, instituciones militares, Juntas Mi-
litares, Servicio Provincial Agrario, etc., muestran una excepcional gestión 
en la localización e intervención de bienes, en particular los intervenidos 
por abandono, que posibilitó la puesta de importantes recursos económicos 
al servicio del Glorioso Movimiento Nacional, máxime en los inicios de la 
sublevación, en la que la mayoría de los territorios carecían de producción 
industrial, teniendo como principal ingreso rentas agrícolas. 

115  Juan Antonio Alejandre García, «La protección social en el primer franquismo: régimen jurí-
dico de las pensiones y prestaciones extraordinarias originadas por la Guerra Civil», AHDE, 
78-79, 2008-2009, pp. 371-396. La cita es de la p. 373.
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En este contexto, además, todas las ficciones jurídicas eran posibles ante 
las necesidades recaudatorias y una justicia al revés en los inicios de un pseu-
doestado de derecho franquista: pseudoprocesos sin garantías, y con base en 
principios retroactivos penales e incumplimiento del non bis in idem, conde-
nas penales post mortem con fines recaudatorios, incluso estableciendo respon-
sabilidades civiles a sujetos por hechos imputados a terceros. En este marco, 
constatamos, por último, en los dos expedientes de intervención de bienes 
de republicanos que marcharon a la batalla del Ebro, un ámbito de represión 
económica finalizada la guerra a la que llevó la intervención de bienes prac-
ticada desde sus inicios: la del desamparo económico de los desafectos, de 
sus viudas e hijos por parte del Estado franquista hasta la transición política.
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La memòria històrica(1)

Sr. Josep Cruanyes i Tor
Societat Catalana d’Estudis Jurídics

I. Introducció

Memòria històrica, història, memòria personal, memòria col·lectiva, me-
mòria institucional i processos de reparació justícia, veritat i no repetició 
són conceptes diversos que s’entrecreuen i que tenen una relació dialèctica 
entre ells.

Memòria històrica és un concepte ideològic i historiogràfic d’un desenvo-
lupament relativament recent, que pot atribuir-se en la seva formulació més 
comuna a Pierre Nora i que designa l’esforç conscient dels grups humans 
per trobar-se amb el seu passat, sigui real o imaginat, valorant-lo i tractant-lo 
amb especial respecte. Es comprèn com un esforç actual per part de la soci-
etat i de les institucions d’un país per recuperar part de la història passada. 

La memòria és un esforç necessari que han de fer i que reivindiquen les 
comunitats o els pobles que han patit un procés d’invisibilització, i comporta 
no només un esforç acadèmic de recuperar la història, sinó també una lluita 
activa per trencar la imposició d’estereotips i el relat històric dominant que 
ha imposat aquesta invisibilització.

És un procés per reivindicar la personalitat d’aquest grup nacional que 
reivindica el seu passat com un element d’enfortiment dels trets diferencia-
dors que els caracteritzen com a comunitat.

A Europa, després de les grans catàstrofes com la segona Guerra Mundi-
al, s’han produït actuacions institucionals de memòria entorn d’aquests fets. 
Aquesta memòria suposa una relació d’una societat amb els fets del passat, 
des del present. 

La visió i relació amb aquest passat evoluciona amb l’assumpció per part 
de les institucions de nous fets inicialment silenciats que no formaven part 
del relat. A França amb els anys s’ha passat de l’homenatge dels morts de 
la guerra mundial i l’homenatge de la resistència i la condemna dels col-
laboracionistes a l’assumpció de la responsabilitat de l’Estat republicà de les 
actuacions del govern de Vichy, com ara la repressió contra els jueus o la 
situació dels refugiats del 39 en els camps de concentració, que no és fins 
als anys noranta que l’Estat francès n’assumeix la responsabilitat. Respecte a 
la guerra d’Algèria, no ha estat fins recentment que el president Macron ha 

1  Primo Levi, Il sistema periodico, Torí, Einaudi, 1997.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Concepte
https://ca.wikipedia.org/wiki/IdeolÚgic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Historiografia
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Nora&action=edit&redlink=1
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assumit que la repressió de París de 1961 contra els manifestants a favor de la 
independència d’Algèria va ser un crim d’estat inexcusable, quan anys abans 
havia estat acceptat més vagament per Hollande.

També hem de parlar de la memòria personal i familiar i la col·lectiva 
dels hereus de les víctimes, siguin els soldats de la guerra o les víctimes de 
la repressió. O també els membres d’un grup social o una minoria nacional 
que plantegen demandes de reconeixement i reparació material o moral 
dels que foren en el passat responsables de persecucions i crims que havien 
patit. Per tant, la memòria col·lectiva té un doble vessant: el record dels fets 
que van afectar aquesta col·lectivitat, la reivindicació del record i el reconei-
xement dels fets, i la reivindicació de la seva reparació.

La memòria personal és l’experiència viscuda, directament o transmesa 
pel nostre entorn familiar o social. 

Per altra banda, la història de manera paral·lela i complementària, a 
voltes críticament amb la memòria, de manera reflexiva ofereix camins de 
coneixement d’aquests fets de manera més objectiva que complementen i 
ajuden a aclarir la veritat de la memòria personal. Una memòria que pot ser 
diversa i contradictòria amb d’altres memòries personals. La memòria són 
fets passats pel sedàs de l’experiència viscuda a través dels records i pel sedàs 
del temps, que sovint dona com a resultat visions distorsionades de la realitat 
viscuda.

II. La història i la memòria són dos camins per veure i viure el passat 
recent

Si bé la memòria parteix de l’experiència personal, familiar o de grup 
de les persones, la història sovint tampoc és escèptica i moltes vegades és 
influenciada per l’entorn, per determinades preses de possessió d’un Estat o 
personals de l’historiador. Tanmateix, en molts casos està fortament influen-
ciada per la memòria oficial de l’Estat, que parteix de determinats objectius 
polítics, cosa que es veu quan dominen certes presumpcions que formen 
part del relat oficial, en ignorar fets històrics que s’exclouen de la recerca his-
tòrica i els ignoren. Així, veiem una historiografia que des d’Espanya defensa 
posicions per justificar el colonialisme i el genocidi americà amb arguments 
inversemblants, com ara les virtuts de l’organització administrativa política 
colonial, que no anava adreçada a la millora de les condicions de vida dels 
pobles ocupats, sinó a fer més efectiu el seu domini. I es fa amb arguments de 
superioritat cultural. També ho veiem quan s’invisibilitza i s’ignora la història 
de les altres nacions ibèriques.

La transició de l’Estat espanyol es va basar en una anomenada reconcilia-
ció fonamentada en un silenci, que es justificava en el fet que les ferides no es 
curen parlant dels fets conflictius i dolorosos, sinó oblidant-los. Es partia de 
la visió d’un passat en què, de manera acrítica, es pressuposava una respon-
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sabilitat compartida. Aquest plantejament, que no es basava en l’anàlisi dels 
fets i la cerca de les causes, es bastia com una cortina per imposar el silenci 
sobre la memòria republicana, que havia estat estroncada i aixafada per la 
memòria institucional imposada durant els quaranta anys de franquisme. Es 
menystenia el fet que mantenir el silenci de les víctimes no franquistes su-
posava per a elles no trobar un reconeixement i una restitució en les institu-
cions democràtiques i mantenia el dolor i els traumes psicosocials i de dols 
no superats. Aquest fet genera una desconfiança dels grups familiars de les 
víctimes respecte al nou estat democràtic.

El silenci com a justificació d’una suposada reconciliació també es va do-
nar en relació amb l’Holocaust dels primers anys de la postguerra, en què no 
se’n parlava per superar el trauma. Van ser els testimonis víctimes d’aquells 
fets que es van veure amb la necessitat de reivindicar la memòria, com una 
necessitat personal i un deure col·lectiu pendent, davant d’una societat que 
volia oblidar. 

Com deia Primo Levi, la memòria té un ús terapèutic per a les víctimes 
privades de reconeixement i pedagògic per a la societat culpable del seu 
oblit i la seva indiferència. Un reconeixement i una reparació necessàries per 
superar les conseqüències dels traumes repressius dictatorials en una societat 
que es vol transformar en democràtica.

Quan Teodor W. Adorno va presentar el 1966 la consigna «Mai més 
Auschwitz», la seva posició apareixia com una provocació saludable que s’ha-
via de convertir amb el temps, quan va ser assumida per la memòria institu-
cional; a partir de la invasió de la memòria de l’Holocaust a l’espai públic, es 
va veure com es va generar un discurs retòric, conformista, fet servir com a 
simple fórmula ritual en les commemoracions.

La memòria de la guerra i el franquisme és una reivindicació del passat 
empresa per les víctimes, davant d’una actitud institucional ancorada en la 
desmemòria de la transició. Memòria amb molts caires, com ho era de com-
plex el conflicte, que reivindica les moltes víctimes del vençuts, entre les 
quals hi ha les oblidades, les que va instrumentalitzar el franquisme, que no 
compartien i fins i tot van combatre el règim, però que van ser instrumenta-
litzades en ser víctimes de la repressió o la violència republicana.

La mirada de l’historiador, com de la memòria, no és unívoca, sinó que 
canvia en haver-hi noves sensibilitats amb l’evolució dels temps. Noves mane-
res i sensibilitats de mirar i interpretar el passat des del present.

La història té un paper coadjuvant i crític amb la memòria personal i 
col·lectiva, i ajuda a conformar i remarcar les arrels dels conflictes en què es 
basa la memòria.

Enzo Traverso veu, a banda del paper de la memòria i la història, que 
la justícia és també un mitjà de definir la relació amb el passat i diu que la 
memòria de la Segona Guerra Mundial no seria la mateixa sense el judici de 
Nuremberg, ni la de l’Holocaust sense el procés d’Eichman a Jerusalem, ni 
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l’apartheid sense la comissió veritat i justícia. Aquests canvis en la memòria 
institucional van sorgir de la demanda de les organitzacions de les víctimes. 
A més, aquests processos van oferir als historiadors documents de primera 
mà que fins aquell moment havien estat ignorats. Així, la justícia, la història i 
la memòria són tres caires paral·lels i relacionats entre ells a través dels quals 
una societat estableix la seva relació amb el passat. 

En el cas de l’Estat espanyol, fins ara, la justícia actua de tap impedint 
no tan sols l’enjudiciament dels responsables de crims contra la humanitat 
que protegeix, sinó també consolidant el silenci de punt final basant-se en 
la llei d’amnistia del 1977, l’eina més contundent de l’Estat per escapolir-se 
del deure de reparar les víctimes i defugir escatir i penalitzar els responsables 
dels crims del franquisme.

Recentment la Interlocutòria del Tribunal Constitucional(2) davant d’un 
recurs d’empara demanat per l’exdirigent comunista Gerardo Iglesias, que 
va instar un procés contra el comissari José Antonio García Rodríguez, mem-
bre de la Brigada Político-Social per les tortures que va patir en les detenci-
ons de 1964, 1967 i 1974 a Astúries, en el marc de la persecució sistemàtica 
dels dissidents polítics en relació amb el partit Comunista i les Comissions 
Obreres, no ha estat ni admesa a tràmit. El querellant exigia el deure de la 
justícia d’investigar uns fets que es consideraven delictes contra la humanitat 
pel dret internacional des del judici de Nuremberg, i la imprescribilitat de la 
responsabilitat, per l’article 29 de la convenció sobre la imprescribilitat dels 
delictes de crims de guerra i els crims de lesa humanitat de la convenció de 
26 de novembre de 1968. Aquesta imprescribilitat es considera una norma 
d’ius cogens aplicable erga omnes i per tant malgrat que l’estat encara avui no 
hagi ratificat per Espanya aquest tractat, pel fet de formar part de les Nacions 
Unides i ser un dels principis bàsics del dret internacional d’aquesta matèria. 
Per aquest motiu es considerava inaplicable la Llei d’amnistia 46/1977, de 
26 d’octubre, que en múltiples ocasions diverses instàncies de drets humans 
de les Nacions Unides i resolucions del TEDH han considerat inaplicable. 
El Tribunal, tot i considerar la transcendència i l’interès constitucional de 
la qüestió plantejada, va decidir que no existeix la lesió en què es basa la 
querella i oposen el principi de legalitat del dret penal, pel qual no pot ser 
condemnada una persona per fets que no fossin prescits com a delictius per 
la legislació en el moment de produir-se els fets.

Considera que la constitució i l’amnistia impedeixen que s’apliquin els 
principis de dret internacional, ja que diu que el dret internacional no defi-
neix de manera clara els tipus delictius i sobre això ha d’imperar el principi 
de legalitat que regeix el dret penal.

En descartar l’aplicació de la tipificació com a delictes contra la humani-
tat, també considera inaplicable el delicte comú de tortures i lesions pel fet 

2  TC interlocutòria 15 de setembre 2021
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que, des de la darrera detenció el 1974, havien passat més de quaranta anys, 
i el considera prescrit, ja que el període màxim de prescripció dels delictes 
més greus és de vint anys.

Conclou que les al·legacions de les normes internacionals sobre impres-
sibilitat són «peculiares reglas de principios de los crímenes internaciona-
les». A més, argumenta que ni la convenció contra la tortura de 1968 ni la 
convenció europea sobre crims de guerra del 1974 no han estat ratificades 
per Espanya, i per tant no són aplicables a Espanya.

Per tant, considera que ha prescrit a banda de ser decretada l’amnistia 
el 1977(3) i acaba relativitzant el dret internacional sobre aquest àmbit dient: 

A pesar de lo dicho los instrumentos internacionales y los pronunciamien-
tos de los órganos de garantía no ofrecen seguridad sobre el ámbito objetivo 
de la obligación de perseguir y castigar al margen del núcleo de los crímenes 
internacionales o sobre su contenido, sobre las exigencias y prohibiciones que 
determina. 

Una autèntica bufetada al TEDH i a la Cort Internacional de la Haia i a 
tot el dret internacional.

Seguidament comenta les resolucions i les decisions dels diversos tri-
bunals i organismes internacionals amb una visió despectiva, dient que són 
contradictòries i fent argumentacions absurdes en relació amb el fet que el 
TEDH, quan condemna un estat per no investigar tortures, parla del deure 
d’investigar i diu que no reconeix un dret a la víctima del càstig i que no té 
res a veure amb l’ius puniendi, o sigui, el dret a castigar. La sentència remarca 
el deure de l’estat de fer la investigació i el subsegüent procediment penals, 
que no és tan estrany en el sistema espanyol, ja que és recollit a l’article 24 
de la constitució el dret a la tutela efectiva que en no investigar el tribunal 
va vulnerar.

També és curiós que es presenti com a contradicció el fet que el TEDH 
considerés que no podia entrar a enjudiciar la desestimació d’un tribunal 
espanyol d’investigar un crim del 1936, quan estem parlant de crims posteri-
ors a tractats internacionals com són el Pacte Internacional dels Drets Civils i 
Polítics de 1966 que va entrar en vigor el 1976,(4) la Declaració Universal dels 
Drets Humans de 1948 i el Conveni d’Imprescribilitat de Crims contra la 
Humanitat de 1968, aplicable a Espanya malgrat no haver-lo ratificat.

És com si, a partir de l’enumeració de manera no raonada i posada en 
context de sentències contradictòries dictades pel Tribunal Constitucional, 
arribéssim a la conclusió que no podem tenir en compte aquest tribunal. 
De fet, tenim més raons per considerar-ho, sobretot si tenim en compte la 
jurisprudència del TEDH, que és òrgan superior per a la interpretació de les 

3  Llei d’amnistia 46/1977, de 15 de octubre.
4  Ratificat per Espanya el 28 de setembre del 1976. Pacte Internacional dels Drets Civils i Polí-

tics fet a Nova York el 19 de desembre del 1988.



448

vulneracions de drets humans amb el TJUE, que el TC menysprea i conside-
ra inferior. Una actitud del TC no gaire diferent de la mantinguda pel TC 
polonès en una recent sentència en relació amb el dret de la Unió Europea.

Un joc retòric que deixa el dret internacional com un dret no garantista 
i, per tant, contrari a la legislació espanyola, quan de fet aquest dret, d’acord 
amb l’article 10 de la Constitució, és dret intern i, per tant, és d’aplicació di-
recta i ha de ser per interpretar els drets humans i els delictes contra aquests 
drets per part dels tribunals espanyols.

Al final es desestima admetre l’emparament entenent que «la ausencia 
de un criterio unánime respecto de la obligación de investigar basta para 
entender que no cabe imponer a los tribunales nacionales una investigación 
ya castigo penal frente a conductas sobre las que ha operado causas legales 
extintives de la responsabilidad penal». Per tot això conclou no entrar a con-
siderar l’emparament demanat.

Sorprèn aquesta actitud tan primmirada del TC en aquest cas quan en 
els darrers temps tenim un munt de sentències seves i del TS sobre fets que 
considero polítics, on tant les normes processals com la interpretació dels 
tipus delictius han esdevingut gelatinosos, cosa que vulnera aquest principi 
de legalitat que, quan es tracta de crims del franquisme o drets civils i polítics 
a Catalunya, ignora el dret internacional.

A aquesta interlocutòria hi ha hagut tres vots discrepants de tres magis-
trats que no van més enllà de dir que es considerava un fet d’interès constitu-
cional perquè no s’havia admès el recurs a tràmit i no s’havia entrat al fons. 
De fet, el tribunal entra al fons i deixa clar que la seva postura ratifica la del 
Tribunal Suprem en les sentències del cas Scilingo(5) i Garzón,(6) que de fet va 
marcar de manera volgudament indiscutible que la llei d’amnistia i impedia 
investigar els crims del franquisme.

En contra d’aquest capteniment del TC veiem com aquests dies a Ale-
manya es processa una persona de 100 anys que va ser exguarda de garita 
del camp de concentració de Sachsenhausen els anys 1942-1945 per haver 
contribuït a l’assassinat de 3.519 persones preses i per crear i mantenir con-
dicions que posaven en perill la vida al camp. 

De tota manera, un fet que posa en evidència aquesta resolució del TC 
és la interlocutòria del Tribunal argentí dictada per la Jutgessa Servini,(7) que 
dictà una interlocutòria de processament de Rodolfo Martín Villa en la seva 
condició de ministre de Governació després de l’interior entre 1976 i 1979 
per la mort de Vitoria Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Chaparro Bar-
roso, Francisco Azanar Clemente, i més de cent ferits quan era ministre de 
guardià en la condició de ministre de Relacions Sindicals el 3 de març de 

5  STS de 2 de juliol de 2007.
6  STS de 27 de gener de 2012.
7  Interlocutòria de processament de Martín Villa de 15 d’octubre de 2021.
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1976, en absència del ministre Fraga Eridibarne i per la mort de Germán 
Rodríguez Saiz a Pamplona el 8 de juliol del 1978, tots per trets de la policia 
a banda d’altres persones que se segueix la investigació per la qual demana 
diversos exhorts a tribunals espanyols.

La jutgessa els considera crims contra la humanitat per la imprescribilitat 
establerta, entre d’altres, per l’acord de l’Assemblea General de les Nacions 
Unides de 1969, ratificat per l’acord 3074/1973, entenent que no són apli-
cables les lleis d’amnistia, com també ho ratifica la jurisprudència de la Cort 
Interamericana de Drets Humans en diverses sentències que consideren pro-
hibida tota amnistia que empari la comissió de crims de lesa humanitat. Per 
altra banda, al·lega el dret consuetudinari internacional en relació amb els 
crims de guerra i de lesa humanitat nascut de les conferències de la Haia de 
1899 i 1907 que en el Judici de Nuremberg. També considera que els crims 
contra la humanitat es trobaven ben definits i establerts en el dret consuetu-
dinari internacional en el moment en què van ser comesos aquells crims i, 
per altra banda, al·lega que el Comitè contra la Tortura de l’ONU, en la con-
venció de 1987(8) ratificada per Espanya, estableix que «en consideració de 
l’arrelament reconegut del caràcter d’ius cogens de la prohibició de la tortura 
no s’ha de limitar pel principi de legalitat, ni per l’efecte de la prescripció».

També recull que no hi ha violació del principi de legalitat en dret pe-
nal si el crim resulta regulat pel dret internacional, posant en evidència el 
raonament de poca concreció i les contradiccions del dret internacional que 
manté el TC en la resolució que he comentat.

Se’l processa per homicidi en condició d’autor mediat considerant que 
ell era el responsable com a ministre en el moment del fets i atenent que 
«toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió fun-
cionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del 
proceso de transición. Durante los primeros años se mantuvieron las nor-
mas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias de aquel, y se les 
aseguró a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por 
todos los medios a su alcance».

Aquesta resolució posa en evidència com el sistema jurídic espanyol és 
la clau de la impunitat més que la clau de la justícia, i actua ignorant i bana-
litzant el dret internacional que la Constitució estableix que és part del dret 
intern. I és precisament a partir del deure de persecució per tots els tribunals 
de tot el món que poden actuar davant de la inactivitat d’un estat en cas de 
violacions de drets humans i de crims contra la humanitat. Exerceix aquesta 
jurisdicció universal el tribunal argentí i, per primera vegada, s’obre la porta 
a l’enjudiciament dels crims del franquisme davant la passibilitat i la manca 
de resposta del govern espanyol.

8  Convenció contra la Tortura de l’ONU de Nova York el 10 de desembre de 1984, ratificada 
per Espanya el 4 de febrer de 1985.
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Remarquem, a més, que el mort de Pamplona és de la transició, que el 
Tribunal argentí també l’inclou per considerar-lo un crim contra la humani-
tat i no haver-lo investigat l’Estat espanyol, i posa en evidència la continuïtat 
de l’aparell franquista en la transició.

Considerant que el respecte dels drets humans protegits de manera uni-
versal pel dret internacional són l’element que identifica els estats de justícia 
democràtics i els veritables estats de drets, Espanya, en els darrers temps –tal 
com ho han constatat també els tribunals de diversos països europeus, en 
relació amb les euroordres i sentències dels exiliats polítics catalans–, se situa 
entre els estats no democràtics que funcionen com una autarquia i que, en 
relació amb els crims polítics, rebutja i ignora l’aplicació dels principis del 
dret internacional.

Això ens demostra que aquesta contradicció entre la memòria oficial i la 
promoguda per les associacions i els grups de víctimes a partir de les memò-
ries personals i familiars d’aquestes es dona especialment a l’Estat espanyol, 
pel fet que, tal com hem vist que els tribunals s’encarreguen de mantenir, 
segueix estant basada en el mite o la consigna d’una reconciliació falsa, par-
tint de considerar la igualtat de les víctimes i obviant les causes i el context 
que van portar-les a patir doloroses conseqüències en cada cas. Evita el debat 
i no posa de manifest la dialèctica de les memòries, les contradiccions i les 
mancances del conflicte. Per això hem vist com aquesta actitud dels diversos 
governs de l’Estat no ha portat a superar el conflicte, sinó que ha mantingut 
la cronificació del dolor de les víctimes. Una cronificació que s’ha comprovat 
que estén el trauma més enllà de la tercera generació, que ara és la que ha re-
cuperat la seva memòria silenciada en l’àmbit familiar per l’acció col·lectiva 
de les víctimes i reivindica el dret a ser reparada per l’Estat, qüestionant 
aquesta memòria institucional.

La democràcia se sustenta en la lliure confrontació ideològica o, altra-
ment, no és democràcia. Aquesta reflexió i contraposició de memòries i de 
recerca historiogràfica és necessària i forma part de la llibertat d’expressió 
en què necessàriament s’ha d’assentar tota democràcia. 

La memòria institucional no es pot basar en una ideologia d’una supo-
sada neutralitat, que no repara les víctimes i les pretén engolir, i en la qual 
es veuen ignorades i no se senten reconegudes, ja que ignora i banalitza el 
patiment viscut.

Aquests dies sentim a parlar de les víctimes del conflicte basc i de la 
necessitat que les víctimes, a banda de ser reparades materialment i institu-
cionalment, siguin reconegudes pels responsables que van provocar el seu 
patiment. En contradicció amb aquesta pressió en què l’Estat té un paper 
decisiu, amaga els crims del mateix Estat en conflicte i, per tant, abandona 
les altres víctimes. Una nova mostra de contradicció de la memòria oficial 
semblant i lògica amb la seva actitud amb la memòria dita democràtica del 
període 1931 a 1978.
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El reconeixement de les víctimes i la reparació formen part de la necessi-
tat de tota transició d’una societat democràtica que surt d’una dictadura. És 
un deure indefugible envers les víctimes, sense el qual aquesta democràcia 
no és creïble per a la societat i, sobretot, per a aquestes víctimes. Pensem que 
una dictadura imposa la ideologia de la força per sobre de tota confrontació 
d’idees i projectes que té tota democràcia. En fer una transició democràtica, 
cal construir els nous fonaments de la democràcia, que no es poden consoli-
dar a partir de polítiques d’una suposada reconciliació basada en l’oblit i en 
la banalització de les víctimes que van patir per ser-los negades les llibertats 
democràtiques. Cal que se sentin reconegudes pel nou règim democràtic: 
que aquest faci expressa la seva adhesió als principis pels quals les víctimes van 
lluitar i admeti la repressió que en aquell moment van patir en silenci, essent 
criminalitzades; les víctimes tenen el dret que des de les institucions es tren-
qui aquest silenci, se les reconegui i se les repari jurídicament i materialment.

El 1990 Alejandro González Poblete, en una carta adreçada a la «Vicaría 
de la Solidaridad de Chile», deia: 

Entenem la reparació com un procés individual i col·lectiu de creixement 
i apropiació d’una millor qualitat de vida (jo diria de qualitat de vida demo-
cràtica) que comporta una dignificació moral de la persona i del grup familiar 
perjudicat per la repressió. Sens perjudici que la principal obligació de l’estat 
d’assumir la reparació de les víctimes, correspon a tota la societat reconèixer la 
necessitat d’aquesta reparació i de contribuir-hi. 

A Espanya, l’Estat mai no ha considerat ni la restitució social i moral de 
la resistència ni el desig de la informació i el debat sobre el passat immediat 
que anava expressant la ciutadania més participativa. No els ha considerat 
com a elements necessaris que conformen el benestar social i la salut demo-
cràtica de la societat, sinó que eren vistos com un perill que podria provocar 
la destrucció de la convivència, i per això els obviava. Una convivència no es 
pot fonamentar en l’oblit i el silenci.

L’Estat no pot basar aquesta actitud en una suposada neutralitat, sinó 
que ha de respondre a les demandes socials i la memòria institucional. Ha 
de respondre a les necessitats de reparació de les víctimes i deixar clar quins 
són els referents i les bases de la nova societat democràtica.

Aquesta neutralitat és una excusa en què s’amaga i es fonamenta una 
actitud de defugir la seva responsabilitat envers els perjudicis causats a les víc-
times. Diu que un estat democràtic no és responsable o no té res a veure amb 
la dictadura. Tot estat ha de respondre per allò comès en temps anteriors 
per aquest mateix estat. Si l’estat encara paga els mercenaris magrebins que 
van lluitar al costat de Franco, no ha de respondre pels perjudicis materials i 
jurídics comesos a les víctimes. Tots els estats democràtics d’Europa del nos-
tre entorn ho han fet respecte als fets de la Segona Guerra Mundial. França 
i Alemanya en són un exemple.
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Recentment hem vist com la cancellera Merkel va fer el darrer acte del 
seu mandat amb una visita al Museu de l’Holocaust a Jerusalem. Alemanya 
ha respost indemnitzant les persones que van passar pels camps de concen-
tració i les seves famílies. I amb aquest gest es ratifica aquesta assumpció de 
responsabilitat i de memòria en reiterar-lo.

A l’Estat espanyol han trigat molts anys que es condemnés el franquis-
me, que es reconegués l’exili i la lluita antifranquista, i es fan actes equívocs 
com la desfilada el Dia de les Forces Armades d’un combatent feixista i un 
de republicà.

Han estat els esforços de la societat civil en associacions i moviments 
de víctimes i les aportacions de la recerca històrica que han fet descobrir 
a aquestes generacions sense memòria. En canvi, a partir de les víctimes i 
sobretot per l’impuls de les noves generacions que han redescobert aquesta 
memòria personal i col·lectiva amb una força i orientació nova, s’han rei-
vindicat positivament aquells fets i la memòria personal criminalitzada pel 
franquisme i menystinguda per la transició. 

Tanmateix, malauradament, la ideologia oficial de la transició assentada 
en una reconciliació basada en la desmemòria, amb els efectes de la memò-
ria oficial del franquisme, explica les controvèrsies, que semblen incompren-
sibles, dels debats com el de la retirada del monument de la batalla de l’Ebre 
de Tortosa.

El franquisme es va centrar en el reconeixement i els enaltiments dels 
seus morts per la guerra justa i els morts de la repressió republicana, mentre 
que els morts de la repressió en els llargs anys del franquisme i les víctimes 
en general resten i se senten plenament oblidades.

Experiències com el retorn dels documents requisats a Catalunya que 
van ser portats per la DERD a Salamanca o la reparació jurídica de les vícti-
mes del franquisme amb la publicació del llistat dels procediments dels con-
sells de guerra anul·lats a Catalunya generen una reconciliació de les vícti-
mes amb el present. El reconeixement en rebre allò requisat o veure publicat 
el nom del familiar represaliat suposa una reconciliació amb la societat, que, 
amb aquest acte, reconeix el patiment que han viscut en trencar-se el silenci 
imposat. En d’altres casos, aquests actes han trencat el silenci de la memòria 
familiar en descobrir aquells documents que no es recordava que havien es-
tat requisats, o que l’avi o el besavi havien sigut represaliats en un consell de 
guerra. Aquest trencament del silenci ha permès restablir la memòria famili-
ar i trencar el trauma del silenci. S’ha fet efectiva aquesta finalitat terapèutica 
que definia Primo Levi.(9) 

Ara, amb la reivindicació de la Via Laietana com a centre d’interpretació 
de la repressió i de la tortura, en què el primer i tercer dimarts de cada mes 
les persones detingudes, maltractades i torturades fan sentir el seu testimoni 

9  Primo Levi De la memòria i el seu ús crític. Barcelona KRTU 2008.
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explicant aquells dolorosos fets públicament, que havien mantingut amb un 
silenci forçat en ser represaliats durant el franquisme i amb el silenci insti-
tucional que els obviava, s’ha pogut veure com moltes d’elles era la primera 
vegada que en tants anys ho feien públic. I el sol fet de fer-ho en un acte re-
ivindicatiu sobre aquest fet representava per a ells un trencament del dolor 
mantingut en silenci. També els testimonis recents costen d’obtenir i, quan 
ho fan, s’alliberen. La veu dels testimonis, com en el cas dels internats en 
els camps alemanys, és el que porta a obligar els poders a assumir aquesta 
memòria.

Per contra, la resposta de l’Estat és encara avui la de banalitzar aquell pa-
timent impedint la conversió d’aquella prefectura en un centre de memòria 
amb raons sense sentit, o al·legant una transició democràtica de la policia i 
els seus mètodes que no ha estat una realitat, en produir-se tortures i maltrac-
taments els anys vuitanta i noranta i en l’actualitat. Com sempre, la resposta 
del silenci i la impunitat.

Pels fets que s’han succeït en relació amb els tribunals i la justícia en els 
darrers anys cinc anys, hem vist que les necessàries polítiques de no repetició 
que exigeix l’ONU per superar estats de dictadura i poder construir un estat 
democràtic sòlid no s’han fet. I veiem com aquests aparells de l’Estat tenen 
dins de la pròpia consciència una continuïtat i un no trencament amb la dic-
tadura, i per això no deixen de fer servir mètodes no democràtics, amb una 
mirada autoritària de l’Estat envers la societat. Aquests fets demostren que 
aquests aparells no han assimilat de manera clara els principis democràtics, 
que es basen en la defensa dels drets fonamentals, la independència o la 
imparcialitat judicial. 

El procés de la memòria oficial ha estat erràtica, ja que fins al 2000 no es 
reconeix el dret a la indemnització de les persones que van ser a la presó per 
la repressió, quan l’Estat l’havia previst només per a les presents, deixant de 
banda els que havien estat en camps de concentració o batallons de treballa-
dors. El Congrés no va condemnar el franquisme fins al 2002. Fins al 16 de 
maig de 2001 els maquis i els guerrillers no van ser reconeguts, però sense 
dret a compensacions, com tampoc han estat compensats per l’aplicació de 
la Llei de la Memòria els que van perdre la vida: es nega la indemnització al 
Txiki o a Puig Antich per considerar-los encara terroristes, els policies morts, 
com el torturador Melitón Manzanas, se’ls imposa la creu del mèrit civil de 
la policia, amb d’altres torturadors, i el seguit de policies que han practicat 
la tortura (i a alguns se’ls ha condemnat) segueixen rebent condecoracions. 
És una mostra que el cos de policia segueix sent el mateix, i no s’admeten 
encara avui les sancions que els reglaments preveuen i que correspondrien a 
una policia democràtica. Segueix pesant el moment fundacional acomboiat 
per Himmler i les SS, que en una revista interna del cos, que jo vaig veure 
quan feia el servei a capitania militar el 1974, en 35è l’aniversari de la seva 
fundació encara recordaven.
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A Catalunya, en què el poder de les institucions és més feble i estantís, les 
accions de memòria institucionals que s’han dut a terme des del Memorial 
Democràtic i altres institucions, incloses les municipals i de llocs de memò-
ria, han tingut un pes més gran en l’aspecte reparatori de les víctimes; hi ha 
hagut una acció més efectiva dirigida a la ciutadania, impulsada en la majoria 
dels casos per una acció reivindicativa de les entitats memorialistes.

Per contra, l’Estat ha actuat dins d’aquesta neutralitat suposadament 
reconciliadora en actes reparadors escassos que han afectat més les institu-
cions, en el sentit dels funcionaris civils i militars reparats i de la restitució 
material dels partits, i amb una negativa general de reparació de les víctimes 
civils o amb grans actes formals amb gran càrrega propagandística, com el 
trasllat de les restes de Franco.

La memòria democràtica s’hauria de basar en els fets que són consensu-
ats per la societat com a democràtics, que contribueixin a refermar els valors 
de la nova democràcia.

En el substrat de la transició de l’Estat pesa una continuïtat jurídica amb 
el franquisme, que es fa servir per justificar i impedir la reparació material 
de les víctimes, en desestimar la legalitat republicana sobre la qual s’hauria 
de lligar la constitució.

Per una banda, es considera deslligat retòricament de la responsabilitat 
de l’estat franquista i, per una altra, es basa en les lleis franquistes per dene-
gar les reparacions econòmiques que se li exigeixen. 

Tots els estats democràtics en transició de règims dictatorials són respon-
sables de la reparació de les víctimes, com ho veiem a Alemanya o també a 
França. L’Estat espanyol defuig de manera continuada assumir aquesta res-
ponsabilitat. I doncs, a qui ha de reclamar la reparació les víctimes?

III. La memòria i els símbols i actes de reconeixement

Hem de tenir present que quan parlem de memòria ens podem referir 
al que en diem memòria democràtica referida a la república, però també 
a la memòria de la recuperació de la nostra història nacional com a poble, 
que ha estat amagada i ignorada per part de l’Estat en ser perseguits i negats 
els fets que defineixen la nostra personalitat col·lectiva. Així, en la memòria 
també haurem de tenir aquesta dimensió més global: la memòria viscuda 
més immediata i la memòria col·lectiva de la nostra història, que té una di-
mensió nacional però també local que cal preservar i conrear.

Una mostra dels noms dels carrers com a eina de recuperació de la 
identitat nacional la tenim en la proposta de denominació dels carrers de 
l’Eixample de Barcelona, que es començava a construir el 1860 i que es va 
presentar a l’Ajuntament, que la va acceptar en bona part.

La memòria institucional local es reflecteix a través dels noms dels car-
rers i monuments i ara també amb el que anomenem llocs de memòria, que 
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es preserven i se senyalitzen com a llocs que han estat testimonis de fets de-
terminats que formen part de la nostra memòria col·lectiva i que defineixen 
la història local i de país i la fesomia i la personalitat de la nostra localitat. La 
mateixa llei d’urbanisme estableix que la història i la cultura formen part de 
la ciutat sostenible i per tant de la qualitat de vida de la nostra ciutadania.

Els noms dels carrers i les places han estat una eina per recordar perso-
nes, llocs i fets relacionats amb la història que es consideraven importants i 
significatius per a la comunitat.

El règim franquista ho tenia clar, i va tenir una especial cura d’imposar 
la seva ideologia i la seva memòria amb els monuments i els noms dels car-
rers, canviant tots els referents a la història de Catalunya o a personalitats 
democràtiques i republicanes. El 1939, després de l’ocupació de Catalunya, 
els ajuntaments van tenir bona cura de fer una neteja que va acceptar el ca-
talanisme i els que tenien connotació republicana. A Barcelona hi ha canvis 
significatius que afectaren fins i tot les mares de Déu. El carrer de la Mare de 
Déu de Núria va ser canviat per Virgen de Cobadonga, i Democràcia per Mo-
vimiento Nacional. Es va modificar bona part dels noms de Víctor Balaguer, 
com ara el de les Corts Catalanes o Pau Claris.

Avui encara hi ha en llocs públics símbols que estan lligats a la memòria 
del franquisme, que ajuden a mantenir des del carrer el relat de la dictadura. 
Això s’explica pel poc convenciment democràtic de la transició de trencar 
amb el passat franquista de manera radical.

Aquests dubtes han portat a situacions kafkianes dels tribunals, que atu-
ren la retirada de monuments o fan reposar a Madrid noms de carrers per 
considerar que no eren profranquistes, com ara Millán-Astray, fundador amb 
Franco de la Legió, Caídos de la División Azul o Crucero Baleares.

Quant als monuments, a vegades es parla de mantenir-los per reinter-
pretar-los, sense saber què vol dir aquesta paraula. En realitat, es proposen 
mutacions que ens porten a resultats absurds, que no són altra cosa que una 
mostra del pastitx de la suposada neutralitat de la transició. Moltes vegades 
és una mostra de la incapacitat d’entomar que van ser les morts de la rere-
guarda que el franquisme es va apropiar i encara no hem afrontat, malgrat el 
temps passat des de la mort del dictador.

En tenim tres exemples significatius en el monument a «los Caídos» de 
Valls, el monument de la batalla de l’Ebre i el monument a Pi i Margall de 
Barcelona.

El monument de Valls, configurat com la majoria de monuments als Caí-
dos, tenia forma d’obelisc presidit per la creu amb un guerrer despullat amb 
una espasa i una bandera, amb la corresponent dedicatòria i l’escut fran-
quista que recollia tots els elements simbòlics de la propaganda del nacional 
catolicisme. Creu, obelisc caído i escut són elements reiteratius de la majoria 
de monuments. Es va reinterpretar amb la pretensió de dedicar-lo a totes les 
víctimes, tot i que no s’explicita.
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Es van mantenir tots els seus elements excepte la dedicatòria i l’escut de 
l’àliga, que va ser retirat, i s’hi va posar una nova inscripció manllevada de 
Salvador Espriu del poema XLVI de La pell de brau.(10)

IV. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i 
estimar

La reproducció parcial del vers va canviar absolutament el sentit que li 
dona el poeta. No és una interpel·lació al qui el contempla, com sembla que 
pretenen els qui van «reinterpretar» el monument, sinó una crida a Espanya 
a respectar els pobles i les seves llengües en el diàleg i el respecte comprensiu:

Recorda sempre això, Sepharad,

A vegades és necessari i forçós
que un home mori per un poble,
però mai no ha de morir tot un poble
per un sol a casa:
recorda sempre això, Sepharad.

Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills.

Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l’aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.

Que Sepharad visqui eternament
en l’ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda
llibertat.
 
Una crida a Sepharad que respecti i comprengui les raons i les parles 

dels fills vençuts. Un sentit contrari al relat equidistant de la memòria oficial 
que es va imposar en fer aquesta reinterpretació, que a més es basa en dir 
que la figura representa un àngel, cosa que no és veritat. És un guerrer amb 
la bandera espanyola dels vencedors que simbolitza un caído, no és cap sím-
bol de pau.

Un joc perillós i trampós que, a banda de tot, demostra una manca de 
respecte amb les paraules i el sentit de la poesia de La pell de brau.

En el cas del monument a la batalla de l’Ebre es vol imposar el relat 
que era un monument a totes les víctimes dels dos bàndols, quan no és així. 

10  Salvador Espriu, La pell de brau, poema XLVI.
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Va ser un monument que es va inaugurar en l’entorn de la campanya dels 
«25 años de paz», que volia reafirmar que el relat del franquisme havia estat 
necessari per pacificar la llibertat i la democràcia del país i que amb aquesta 
pau el país havia tornat a la normalitat i havia progressat, amb el preu de la 
repressió, que no es va aturar i que es va mantenir amb la mateixa violència 
fins a la fi del règim. En el monument, una de les inscripcions que s’han 
retirat deia: «al caudillo de la cruzada y de los veinticinco años de paz», i 
l’altra, que encara hi és, diu: «a los combatientes que hallaron gloria en la 
batalla del Ebro». Per tant, és evident el caràcter i el relat franquista que té 
el monument.

Tot el monument està farcit de símbols del nacionalcatolicisme, com el 
de Valls: la forma d’obelisc, la creu l’àliga de l’escut franquista, cap element 
que signifiqui una voluntat de reflexió i reconciliació, que comença per re-
conèixer la víctima, els mals que se li han causat i el respecte a les seves idees. 
Tot ell traspua el relat del pensament únic franquista contra la barbàrie de 
la república vençuda en honor, com diu la inscripció encara avui «a los com-
batientes que hallaron la gloria en la batalla del Ebro». No vulguem fer dir 
el que no diu, com es va fer amb el monument del Vendrell. Dues mostres: 
una, la resposta que l’abat Escarré va contestar a l’eslògan dels «25 años de 
paz» dient que havien estat 25 anys de victòria, cosa que li va comportar 
l’exili, i la missa que, acabada la guerra, el director general de la Caixa de 
Pensions va fer dir, dedicada a totes les persones que havien perdut la vida 
a la guerra i que va ser causa de la seva destitució, com va dir el fiscal en el 
consell de guerra: «Que no se ponga nunca juntos el nombre de un héroe, 
de un mártir de España, i el de un miciano rojo nunca el de un voluntario del 
ejército marxista. Como cristianos todo nuestro perdón y nuestros sufragios, 
pero que nunca figure en la lista al lado del nombre de un caído por Dios y 
por España».(11) I, com a molt, perdonar els vençuts, cosa que res té a veure 
amb la reconciliació, ni tan sols amb el relat equidistant de compartiment de 
culpes de la transició.

La creu i els elements de l’església amb els vitralls que pugen per sobre 
de tot i, com a element preponderant, l’àliga del règim, victoriosa i domi-
nant. No ens podem enganyar sobre el seu significat. Els «héroes» que van 
assolir la glòria no són els «caídos por Dios y por España», a la resta com a 
molt els van perdonar el seu error. No es pot partir d’enganyar-nos sobre el 
seu significat.

En els darrers arguments es diu que treure el monument és amagar el 
franquisme, quan el que fa és banalitzar-lo i normalitzar-lo, en voler desdibui-
xar el seu significat. Es reclama la interpretació com una inversió de turisme i 
de promoció de la ciutat. La ciutat es promociona per calorar la seva història 
de la ciutat gòtica, el renaixement amb l’obra significativa dels col·loquis de 

11  Alfred Pérez-Bastardas, Josep Maria Boix i Raspall (1887-1973), Barcelona, Edicions 62, 2016.
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Tortosa o el pont de barques que era en aquest indret i que va ser durant 
segles el principal punt de connexió entre Catalunya i el País Valencià.

L’Ajuntament va intentar que algun artista s’atrevís a fer un projecte 
d’interpretació. Es va dir a artistes de renom, i cap d’ells es va voler embrutar 
les mans amb un monument franquista.

En el cas de Barcelona, es tractava d’un monument erigit per subscrip-
ció popular a Pi i Margall, amb una columna coronada per una estàtua que 
simbolitzava la república i, al peu, un bloc de granit negre amb la dedica-
tòria i un medalló amb l’efígie del polític. El monument va ser transformat 
en monument a la victòria de l’exèrcit nacional i es va treure l’estàtua, que 
inicialment va ser substituïda per una representació ridícula de l’àliga impe-
rial i posteriorment es va convertir en un obelisc; al peu, s’esborrà la dedi-
catòria i s’hi va posar una estàtua que simbolitzava la victòria i un gran escut 
franquista. 

El procés que ha seguit ha estat contradictori, ja que en lloc de ser res-
tituïts els elements retirats que es van conservar per unes mans protectores 
amb els monuments a Casanova, el Dr. Robert, Pau Claris i Layret, empare-
dats en un magatzem municipal, en arrancar l’escut franquista en una mani-
festació es va col·locar l’escut personal del rei Juan Carlos I, i anys més tard 
es va retirar la victòria. Ara, a la fi, han retirat l’escut del rei i ha quedat com 
un monument mut, símbol de la desmemòria de la transició.(12)

Els símbols col·locats en llocs preeminents i centrals de les poblacions 
com el cas de Valls o de Tortosa imposen un relat de manera invasiva que no 
té sentit mantenir en uns llocs preeminents de l’espai públic, on hi han de 
tenir una preferència els símbols democràtics o que es consideren positius 
per a la societat d’avui.

Jo estic d’acord que no s’han de destruir tots els símbols franquistes. 
S’han de preservar i museïtzar, ja que ens ajuden a entendre què era el fran-
quisme i la simbologia que utilitzaven per imposar els seus valors. Però no 
tindria sentit conservar a la façana d’un edifici municipal escuts o símbols 
franquistes, per significatiu que fos el seu valor artístic. No hi tenen lloc, mal-
grat que poden ser preservats pel seu valor i com a testimoni de la simbologia 
franquista. 

No té sentit conservar-los al seu lloc, de la mateixa manera que no té 
sentit conservar el monument en un dels llocs centrals de la ciutat que pre-
sideix la façana del riu de Tortosa, que ara s’està remodelant amb la dignifi-
cació de la façana i la plaça de la Catedral. No pot ser que, sobre la vista de 
la ciutat, s’imposi aquest monument franquista d’una manera aclaparadora 
i omnipresent.

Tampoc podem fer la trampa d’anar traint elements, com es podria treu-
re l’àliga, o enganyar-nos dient que era l’àliga de Sant Joan. Precisament era 

12  Retirat el 17 d’abril del 2021.
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l’element principal de l’escut franquista i simbolitzava el règim, com l’esvàs-
tica simbolitza el règim nazi.

Hem vist com la memòria és un element viu en la nostra societat i que 
des de la història s’ha de contribuir a fer aportacions que ajudin a confor-
mar-la, contraposant l’estudi dels fets amb la memòria personal i col·lectiva. 
La història pot tenir un paper important en els processos necessaris que exi-
geixen les polítiques de memòria que, com diu l’ONU, s’han de basar sobre-
tot en polítiques de reparació i justícia envers les víctimes.

Imatge 1. Bandera del socors Roig de Gandesa requisada per la DERD,  
actualment a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
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Imatge 2. Retirada de l’estàtua de la Victòria del monument a Pi i Margall,  
l’1 de setembre del 2016.
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Un territori devastat. Els danys de guerra  
a les Terres de l’Ebre

Dr. Oriol Dueñas Iturbe
Universitat de Barcelona

I. Presentació 

Sense cap mena de dubte la Guerra Civil espanyola fou un conflicte ter-
rible. L’enfrontament armat que s’inicià arran del fracassat intent de cop 
d’estat del 18 i 19 de juliol de 1936 originà milers de víctimes, tant de soldats 
morts en els diversos enfrontaments bèl·lics com de civils que perderen la 
vida a causa de la repressió que s’exercí en ambdues rereguardes, així com 
pels bombardeigs que s’efectuaren sobre diverses localitats durant els anys 
de conflicte. Foren precisament aquests atacs des del cel i des del mar els 
que provocaren al mateix temps danys materials. Per tant, els bombardeigs 
tingueren una doble finalitat: per una banda, provocar danys materials, espe-
cialment sobre les infraestructures de l’enemic, i per l’altra, portar el terror 
sobre la població civil tot cercant desmoralitzar-la. 

El bombardejos de la Guerra Civil es convertiren en un assaig del poste-
rior conflicte mundial de 1939 a 1945. Una prova que se centraria en la uti-
lització tant de noves armes com de noves estratègies militars. Especialment 
destacada seria la utilització de l’arma de l’aviació, la qual posaria en pràctica 
bombardejos estratègics sobre la rereguarda. La tecnologia vinculada amb 
aquesta arma seria subministrada pel règim feixista italià de Mussolini i pel 
règim nacionalsocialista de l’Alemanya de Hitler, per part de l’exèrcit rebel; 
i per la URSS de Stalin, pel que feia al bàndol republicà. Actors tots ells prin-
cipals del futur conflicte mundial que provarien la seva capacitat destructora 
durant la guerra espanyola.

Les agressions des de mar i cel s’efectuaren sota l’argument de destru-
ir els anomenats objectius militars. Tots aquells objectius es podien definir 
com els espais, els recintes i les infraestructures que calia eliminar per evitar 
qualsevol avantatge militar per part de l’enemic. Aquelles agressions, doncs, 
cercaren assolir danys sobre fàbriques d’armes, comunicacions, centrals elèc-
triques, etc. El problema de bombardejar tots aquells objectius fou que la 
majoria d’ells es localitzaven en nuclis urbans, aspecte que comportaria, com 
és prou sabut, que les bombes afectessin edificis, carrers, etc., que no eren ni 
molt menys objectius militars. 

Sense cap mena de dubte, una de les zones que més patiren els efectes 
de la guerra fou Catalunya. Tot el territori sense excepció sofrí els efectes 
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dels bombardeigs i del front de guerra, situacions que originaren milers de 
víctimes (en el cas dels bombardeigs unes 5.000) i centenars de danys ma-
terials en les poblacions i en les seves infraestructures. Unes destruccions 
que en alguns casos deixaren les viles molt malmeses. Bona part dels atacs 
aeris sobre els anomenats objectius militars recolzaren en les informacions 
aportades pels serveis d’espionatge. A tot el territori català es crearen unes 
xarxes d’informacions que s’encarregaren de recopilar dades per a les tropes 
franquistes. Aquestes dades eren en primer lloc enviades al quarter general 
de l’exèrcit rebel, i aquest posteriorment les traslladava als responsables de 
l’aviació franquista perquè utilitzessin les notícies recollides per executar els 
bombardeigs. 

Pel que fa als efectes de la guerra, la majoria de danys es concentraren 
en aquells nuclis que es trobaren a prop dels fronts de batalla –ja fossin al 
front del Segre o durant les setmanes de la batalla de l’Ebre– i en aquelles 
infraestructures que foren destruïdes durant els darrers dies de guerra efec-
tuades per l’exèrcit republicà durant la seva retirada. 

Les Terres de L’Ebre patiren totes aquelles destruccions provocades per 
la utilització d’una nova arma de guerra, l’aviació, les voladures efectuades 
per les tropes republicanes durant la seva retirada i, especialment, els estralls 
ocasionats a causa de la batalla de l’Ebre. Tots els municipis de les comarques 
del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, d’una manera o 
altra, es van veure afectats per la guerra. En aquest article farem una primera 
aportació de quins foren els principals danys que afectaren la comarca i com 
es produiria la seva posterior reconstrucció. 

II. Els bombardejos a les Terres de l’Ebre

El primer atac aeri que patiren les Terres de l’Ebre es produí ja durant 
l’any 1937. L’objectiu de l’atac fou Flix, i més concretament la central elèc-
trica i la fàbrica de productes químics, les quals foren considerades per les 
autoritats rebels objectius militars de primer ordre. El 23 de febrer l’aviació 
franquista va bombardejar la central elèctrica i fàbrica de productes químics 
de Flix. La Comissaria de Defensa Militar de Tarragona, depenent de la Ge-
neralitat de Catalunya, va realitzar un informe sobre el bombardeig de Flix 
on s’explicava com s’havia produït i els danys que s’havien registrat: 

A les 22 hores de la nit aparegué el primer avió deixant caure una bomba 
sobre l’edifici de la fàbrica ELECTRO-QUÍMICA DE FLIX, precisament sobre 
la nau de fabricació de «Clotat-bi» […]. Seguint la trajectòria del riu Ebre l’Avia-
ció anava des de Flix a Ascó i Torre de l’Espanyol aturant-se cada vegada damunt 
la fàbrica on deixava caure noves bombes. Aquestes enrunaren tres edificis de 
dita fàbrica, dos d’ells magatzems. Les bombes colpiren també la línia del ferro-
carril MZA i la carretera d’Alcolea de Pinar. Aquesta darrera quedà interceptada 
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i la via del carril trencada en diversos llocs, però pogueren circular els trens per 
una via auxiliar que quedà sencera, a la fàbrica hi hagué quatre morts [ ].(1)

A finals del mes de març de 1938, tot coincidint amb l’apropament de les 
tropes franquistes al sud de Catalunya, s’intensificaren els bombardejos sobre 
les comarques de les Terres de l’Ebre. Els nombres d’atacs aeris que afecta-
ren les localitats d’aquestes comarques, i especialment, Tortosa, la principal 
ciutat d’aquestes contrades, s’incrementà de manera significativa.(2) Entre el 
4 i el 7 d’abril, la localitat d’Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, va patir tres 
atacs aeris que provocaren tres morts. Els dies 6 i 7 foren bombardejades les 
ciutats d’Amposta, Ulldecona, Alfara de Carles, Aldover i Xerta. L’endemà, 
dia 8, els objectius dels atacs foren els municipis de Tivenys, Sant Carles de la 
Ràpita i, de nou, Xerta i Aldover. Ulldecona i el seu entorn patiren els atacs 
els dies 9, 10, 13 i 15. Aquella darrera jornada també foren bombardejades 
Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, Roquetes i el Perelló. El dia 16 ho 
foren Tivenys i Amposta, el 18 l’Ampolla i el 19 l’Aldea. Tot plegat posà en 
evidència que l’aviació franquista durant aquelles jornades posà el seu focus 
d’actuació sobre les Terres de l’Ebre. Els atacs eren només un preludi de 
l’arribada de les tropes franquistes a les comarques. 

Tortosa va ser l’objectiu principal d’aquells bombardejos. Els atacs es 
registraren de manera ininterrompuda durant els dies 1, 2, 5 i 7, 8, 9, 13, 15, 
18 i 19, i es comptabilitzaren cinc morts i molts danys materials. El dia 15, la 
capital de la comarca del Baix Ebre patí 31 agressions aèries que provocaren 
diversos morts. Dels quasi 3.000 edificis que foren danyats al nucli urbà de 
Tortosa, una part important ho foren aquells dies d’abril. 

Molts d’aquells bombardejos es justificaren sota el paraigua que les bom-
bes que es llançaven des de l’aviació tenien com a objectiu acabar amb certes 
infraestructures. La localització d’aquells objectius militars es realitzà espe-
cialment a través de les xarxes d’espionatge organitzades a la rereguarda 
republicana. Els seus membres eren els responsables de localitzar, recollir 
i traslladar les dades que anaven recollint vinculades aquells objectius per 
traslladar-les a l’aviació rebel. Un cop consultada la documentació vinculada 
amb aquell espionatge, és sorprenent comprovar com, per exemple, les tro-
pes italianes aliades de Franco tenien un perfecte coneixement de cada punt 
quilomètric on es trobaven els ponts i viaductes de cadascuna de les línies de 

1 «Informe bombardeig aviació facciosa a Flix», Tarragona, 23 de febrer de 1937, Comissaria 
de Defensa de Tarragona, Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, P.S., 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 335/10. 

2 Sobre els bombardejos a les Terres de l’Ebre, vegeu: Ramon Arnabat i David Íñiguez, Atac i 
defensa de la rereguarda. Els bombardeigs franquistes a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre 
1936-1939, Valls, Cossetània Edicions, 2013; Xavier Pujadas, Tortosa 1936-1939. Mentalitats, 
revolució i guerra civil, Tortosa, Dertosa, 1988; Victor Hurtado, Toni Segura i Joan Villarroya 
(ed.), Atles de la Guerra Civil a Catalunya, Barcelona, Edicions Dau, 2010; Joan Villarroya, «La 
rereguarda. Vida local i front de guerra», Rubrica Contemporanea [en línia], vol. 8, núm. 16, 
2019, p. 57-66. <https://doi.org/10.5565/rev/rubrica.180> [Consulta: 11-02-2022]. 
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ferrocarril de Catalunya. En el cas de les Terres de l’Ebre, les dades se centra-
ven en el tram entre València i Tarragona.

Taula 1. Informacions de ponts i viaductes catalans per ser bombardejats(3)

Línia Infraestructura Km Tram Ubicació
València-

Tarragona
Pont metàl·lic 160,912 Alcanar-Ulldecona Riu Sénia

Pont metàl·lic 171,531 Ulldecona-Bàrbara Barranc Freginals

Pont metàl·lic 173,610 Ulldecona-Bàrbara Camí dels Freginals

Pont metàl·lic 173,967 Ulldecona-Bàrbara Barranc Freginals

Pont metàl·lic 176,743 Ulldecona-Bàrbara Barranc de la Galera

Pont metàl·lic 181,944 Santa Bàrbara-Tortosa Barranc de Lledó

Pont metàl·lic 187,846 Santa Bàrbara-Tortosa Barranc Sant Antoni

Pont metàl·lic 189,777 Santa Bàrbara-Tortosa Canal de l’Ebre

Pont metàl·lic 191,983 Santa Bàrbara-Tortosa Riu Ebre

Pont metàl·lic 192,208 Santa Bàrbara-Tortosa

Pont metàl·lic 204,187 Tortosa-Amposta Barranc dels Frares

Pont metàl·lic 209,087
Amposta-Aldea-Ampolla-

Perelló
Barranc de Camarlis

Pont metàl·lic 211,001
Amposta-Aldea-Ampolla-

Perelló
Barranc de Camarlis

Pont i mur 213,436
Amposta-Aldea-Ampolla-

Perelló
Barranc d’Ull de Llop

Pont i mur 214,699
Amposta-Aldea-Ampolla-

Perelló
Barranc de Sant Pere

Pont i mur 216,592
Ampolla-Perelló-Ametlla 

de Mar
Barranc del Baconer

Pont i mur 217,258
Ampolla-Perelló-Ametlla 

de Mar
Barranc Cala Maria

Pont i mur 220,909
Ampolla-Perelló-Ametlla 

de Mar
Barranc de l’Àguila

Pont i mur 224,207
Ampolla-Perelló-Ametlla 

de Mar
Barranc Santes Creus

Pont i mur 225,193
Ampolla-Perelló-Ametlla 

de Mar
Barranc Santes Fugres

Pont i mur 229,099
Ametlla de Mar-

Hospitalet
Barranc del Pi

Pont i mur 233,990
Ametlla de Mar-

Hospitalet
Barranc de les 

Forques

3 Ufficio Sorico dell’Aeronautica Militare, Operazione militare Spagna Informazioni sugli ob-
biettivi militari della Catalogna, Carpeta 33, Guerra de Spagna. 
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Línia Infraestructura Km Tram Ubicació

237,476
Ametlla de Mar-

Hospitalet
Barranc de la barca 

nova

Pont metàl·lic 243,239 Hospitalet-Cambrils Riu Llestres

Pont metàl·lic 248,743 Hospitalet-Cambrils
Barranc de 
Porquerola

Pont metàl·lic 251,747 Hospitalet-Cambrils Barranc Rifà

Pont metàl·lic 252,187 Hospitalet-Cambrils Barranc de Pixarreta

Pont metàl·lic 253,722 Hospitalet-Cambrils Riera de Riu Canyes

Pont metàl·lic 255,598 Hospitalet-Cambrils Riera de Gener

Pont metàl·lic 257,852 Cambrils-Salou Riera de Cambrils

Pont metàl·lic 258,168 Cambrils-Salou Barranc Regueral

Pont metàl·lic 259,292 Cambrils-Salou Riera de Riudones

Pont metàl·lic 274,178 Salou-Tarragona Riu Francolí

Pont metàl·lic 264,641 Salou-Tarragona

Els ponts són una infraestructura bàsica per a les comunicacions de qual-
sevol indret, ja que permeten el pas de qualsevol mitjà de transport, saltar 
una depressió o obstacle, ja sigui un riu, un barranc, etc., o creuar una altra 
via de comunicació en un nivell inferior. En el cas de la geografia catalana, 
amb barrancs, rius, rieres i altres accidents naturals, la presència de ponts és 
molt necessària. Aquest aspecte fa que dins la nostra xarxa de comunicacions 
sigui imprescindible la seva presència per mantenir una bona comunicació 
amb diferents zones del Principat, de la resta del territori espanyol i amb 
França. Sense la seva presència, els transports, ja siguin via carretera o ferro-
carril, serien impossibles. 

Per aquesta raó, la seva protecció o destrucció és tan important dins 
d’un conflicte bèl·lic. Conscients que amb l’anul·lació d’alguns dels ponts 
presents a Catalunya els transports ferroviaris de materials de guerra i de 
tropes seria irrealitzable, les autoritats militars franquistes es plantejaren des 
del primer moment el bombardeig d’aquestes infraestructures.

En altres moments, especialment durant la batalla de l’Ebre, foren ob-
jecte de bombardeigs ponts ferroviaris com els ubicats a localitats com Gar-
cia (Ribera d’Ebre), Flix (Ribera d’Ebre), Móra la Nova (Ribera d’Ebre) o 
Ginestar (Ribera d’Ebre), amb la fi d’impossibilitar l’arribada d’efectius per 
part de les tropes republicanes. En tots tres casos, i sempre prenent com a 
referència la mateixa documentació de l’exèrcit franquista, els ponts foren 
colpits per les bombes. 

Tot i aquests bombardeigs continus sobre ponts ferroviaris, la gran ma-
joria d’ells foren destruïts per les tropes republicanes durant la seva retirada 
de Catalunya. Amb l’objecte d’impossibilitar l’avanç rebel, les unitats de sa-
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padors republicans(4) anaren volant de manera més o menys encertada tots 
aquells ponts ferroviaris que impossibilitessin l’avanç rebel. Moltes d’elles 
anaven més encaminades a facilitar el replegament que a causar danys a les 
infraestructures. D’aquesta manera, un cop va finalitzar la guerra, es va re-
alitzar un recompte per part de cadascuna de les companyies ferroviàries 
instal·lades a Catalunya per esbrinar el nombre de ponts que calia reparar i 
el valor dels danys soferts.

III. El pas del riu Ebre i la destrucció dels seus ponts

Al sud de Catalunya també fou un riu el que marcà la frontera entre els 
dos exèrcits enfrontats. En aquest cas, des de la confluència a Mequinensa, 
entre el Segre i l’Ebre, fins a la desembocadura d’aquest darrer al mar, el riu 
va dividir la Catalunya ocupada per l’exèrcit rebel de la Catalunya que encara 
era autònoma i republicana. 

En el cas de l’Ebre, les tropes franquistes no aconseguiren creuar-lo per 
cap punt i establir un cap de pont a l’altra riba. Un fet fonamental que va 
fer que no es pogués establir un cap de pont, a part de la naturalesa del ma-
teix riu, del seu cabal i la seva amplitud, fou que les tropes republicanes, en 
aquesta ocasió, sí que aconseguiren destruir tots els ponts que el creuaven, 
impossibilitant la seva formació.

L’avanç de les tropes franquistes pel sud de Catalunya només va poder 
ser aturat a l’Ebre gràcies a les voladures de diferents ponts. En un primer 
moment l’11 Divisió republicana de Líster va aconseguir aturar les tropes 
italianes a la línia entre Codonyera i Valdealforga, però els italians van mani-
obrar cap al nord per tal d’irrompre sobre el sector de Gandesa, i ocuparen, 
el dia 31 de març, la població de Calaceit, encara en terres aragoneses.

Les autoritats militars republicanes provaren d’impedir l’entrada de les 
tropes rebels pel sud de Catalunya a través de diverses línies de fortificació. 
El dia 30, però, les tropes franquistes ocupaven Maella i travessaven el riu Ma-
tarranya per aquest punt, prop de Favara, per arribar, l’endemà, a Nonasp i 
Faió. Des de Nonasp les unitats rebels avançaren sobre la Pobla de Massaluca 

4 Els sapadors ferroviaris tenien per missió reparar i donar servei als ferrocarrils ubicats a la 
zona d’operacions i inclús perllongar-los, fer-se càrrec dels que pogués abandonar l’enemic 
per aprofitar-los. Els ponts del ferrocarril tenen les seves característiques especials de resis-
tència i rigidesa, i els seus mètodes de treball són també especials, en consonància amb les 
càrregues que hi han de circular i el servei que han de prestar. El personal utilitzat és, en ge-
neral, especialitzat en aquests treballs. Pel que fa a les destruccions, ells eren els encarregats 
de posar les càrregues, de fer el forns en les obres existents, així com obrir foc. La voladura 
d’un pont havia de comprendre el tall de les seves bigues per diverses seccions, la destrucció 
de les piles i contraforts amb càrregues situades el més a prop possible dels ciments, així com 
la inutilització dels accessos. Pel que feia a les vies, la destrucció la realitzaren in situ amb la 
finalitat d’obligar l’enemic a dedicar un temps a desmuntar el que havia quedat de via, abans 
de passar a col·locar la nova. 
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i Vilalba dels Arcs. El dia 2 d’abril eren ocupades aquestes localitats i la de la 
Fatarella; després, avançaren sobre Gandesa i amenaçaren la rereguarda de 
les unitats que defensaven la línia del riu Algas. 

Les tropes franquistes aconseguiren creuar el riu i seguiren cap a Batea 
per confluir sobre Gandesa l’endemà. El dia 3 d’abril les tropes italianes 
també entraren al Pinell de Brai. 

Des d’aquest punt, les forces rebels avançaren sobre Corbera d’Ebre, 
Ascó, Flix i Riba-roja, les quals foren ocupades el dia 4, després de vèncer 
la resistència republicana, que va evacuar la zona pel pont del ferrocarril 
de Garcia i la passera existent sobre la presa de Flix; i sobre Móra d’Ebre i 
Benissanet, on les forces governamentals resistiren fins al 5 d’abril. Durant el 
transcurs d’aquest replegament, els ponts que s’ubicaven a Móra d’Ebre, Flix 
i Garcia foren destruïts per les unitats republicanes els dies 3 i 4 d’abril. Men-
trestant, les unitats italianes avançaren sobre la serra de Pàndols en direcció 
a Bot i Prat de Comte, per continuar cap a Tortosa.

Més al sud, el dia 14 d’abril les unitats rebels del Cos d’Exèrcit de Galícia 
havien arribat al mar i començaren a pressionar les unitats republicanes, que 
sota el comandament de Modesto Guilloto restaven a la riba dreta de l’Ebre. 
Aquestes forces reberen el nom d’Agrupació Autònoma de l’Ebre,(5) que esti-
gué formada per les restes del Vè i del XVè Cossos d’Exèrcit republicans, els 
quals serien el futur embrió de l’Exèrcit de l’Ebre. 

El mateix 14 d’abril foren ocupats Alcanar i Ulldecona. L’objectiu 
d’aquest avanç era arribar a Santa Bàrbara per ocupar la cruïlla de la carrete-
ra de València i la d’Amposta i Tortosa. Tres dies després les forces franquis-
tes continuaren amb el seu avanç cap al nord. Aquest mateix dia ocupaven 
Freginals i amenaçaven Amposta, que fou ocupada el dia 18, tot i la forta 
resistència de les tropes republicanes.

Les dues Brigades de la 1a Divisió de Navarra, les forces de les Divisi-
ons 61 i 105 constituïren el gruix de les forces franquistes que tenien com a 
principal objectiu arribar a les ribes de l’Ebre entre les localitats d’Amposta i 
Tortosa. El comandament de l’exèrcit franquista centrava els seus interessos 
a apoderar-se dels ponts sobre el riu, amb la missió d’establir caps de pont 
per futurs avanços, tal com havien fet a Seròs, Balaguer i a la Baronia.(6) Mal-

5 Per ordre de l’estat major de l’Exèrcit de Terra, amb data del dia 15 d’abril, es va constituir 
l’Agrupació Autònoma de l’Ebre, sota el comandament del cap del Vè Cos d’Exèrcit, el ti-
nent coronel Juan Modesto Guilloto. La mateixa Ordre General informava dels principals ob-
jectius que havia assolit l’Agrupació: impedir el pas de l’enemic a la riba esquerra de l’Ebre, 
defensar la zona de la Galera i Ulldecona, assegurar la defensa de la riba esquerra del riu i 
mantenir tres caps de pont a Xerta, Roquetes i Amposta. Com es pot comprovar, el principal 
objectiu d’aquesta ordre no era un altre que endarrerir l’avanç franquista per facilitar l’eva-
cuació de les forces republicanes a la riba esquerra a través dels tres caps de pont citats. 

6 Luis M. Mezquida i Gené, La batalla del Ebro. Asedio de Tortosa y combates de Amposta. Del río 
Guadalope al Gayá, con las ocupaciones de Falset, Montblanc, Valls, Reus i Tarragona (1938-39), 
Tarragona, Diputación Provincial de Tarragona, 1970, p. 36. 
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grat aquests esforços, les tropes rebels no pogueren impedir la voladura dels 
ponts d’aquesta zona de l’Ebre. El pont d’Amposta fou volat a darrera hora 
del dia 17, per impedir el pas de l’enemic a la riba esquerra.(7) 

Les tropes franquistes de García Valiño, abans d’entrar a Amposta el dia 
18, trobaren una forta resistència al Cementiri Nou, a les afores de la localitat. 
Durant la mateixa acció, l’artilleria rebel dirigí els seus atacs contra el pont 
militar sobre l’Ebre, els quals, gràcies als impactes que aconseguí realitzar, el 
deixaren inutilitzat, cosa que obligà els seus defensors a retirar-se cap a la po-
blació amb la fi de travessar el riu. Inutilitzat el pont, alguns combatents repu-
blicans es llançaren al riu per nedar fins a l’altra riba. A les acaballes del dia 18, 
la major part de terreny de la riba dreta havia passat a les mans dels insurrectes.

El dia 19 d’abril les tropes rebels es concentraren sobre Tortosa, on els 
republicans conservaven un cap de pont sobre Roquetes i el barri de les Fer-
reries. A les sis de la tarda d’aquesta mateixa jornada, i després que passessin 
totes les tropes, més de 25.000 homes, i gran quantitat de material durant les 
hores anteriors, el tinent coronel de la 11a Divisió, Enrique Líster,(8) ordenà 
la voladura dels tres ponts sobre el riu Ebre a Tortosa. El batalló núm. 1 de 
destruccions fou l’encarregat d’executar les voladures de forma satisfactò-
ria.(9) En primer lloc va ser destruït el pont de l’Estat i, a continuació, el de la 
Cinta; en darrer terme es volà el de la línia del ferrocarril.(10) 

El pont de la Cinta, de pas per a vianants i situat a les proximitats del 
Palau Episcopal, al costat del carrer de la Presó, va restar amb el pilar central 
intacte,(11) i quedà mig enfonsat en la meitat de tram immediat a la zona ur-
bana de Tortosa; el mateix passà a la zona oposada.

El que va patir més destrosses fou el pont de l’Estat que donava pas a la 
carretera general. Així mateix, també va ser volat el far de Buda a la zona de 
la desembocadura. 

7 A causa de la voladura, moltes tropes republicanes quedaren aïllades a la riba dreta. Aprofi-
tant la foscor de la nit, es va col·locar un pont de barques perquè poguessin passar la resta de 
tropes. Ibídem, p. 40. 

8 Enrique Líster havia estat nomenat pel general Vicente Rojo com a cap del Vè Cos d’Exèr-
cit, que integrava totes les forces republicanes que hi havia a la dreta del riu Ebre, el dia 15 
d’abril de 1938. Entre altres missions, a Líster se li va assignar la de fer passar les tropes repu-
blicanes a la riba esquerra del riu i, després, volar els ponts.

9 Aquell 18 d’abril, segons el comunicat de guerra oficial en el sector de Tortosa les tropes 
republicanes, per raons tàctiques, s’establiren en posicions a la riba esquerra. Els ponts de 
Tortosa foren volats pels dinamiters de les tropes republicanes, per bé que també hi inter-
vingué, entre d’altres, l’empleat municipal Isidre Andreu Rodríguez, que resultà greument 
ferit per les explosions i morí al cap de poc. Subirats Josep Piñana, Tortosa, front de guerra. La 
reraguarda durant la Guerra Civil, Barcelona, Columna Edicions, 1996, p. 210.

10 Just abans de la seva voladura aconseguí passar-hi el tren blindat núm. 7, que es dirigia a l’es-
tació d’Amposta-l’Aldea, des d’on donà suport a les unitats que combateren posteriorment 
a l’Ebre amb municions i aliments. Juan Afán Alcaraz, «Trenes blindados en la Guerra Civil 
española», Carril, desembre de 1985, p. 27. 

11 Sobre el pilar es va aixecar el monument de la batalla de l’Ebre l’any 1965 per part de l’escul-
tor Josep M. Saumells, que seria remodelat, pel que fa a la seva simbologia, l’any 1980. 
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Finalment, en el pont del ferrocarril, va romandre pràcticament intacte 
el tram de ferro comprès entre la riba esquerra i la primera base de recolza-
ment. El segon tram quedà semienfonsat. 

Un cop finalitzat aquest replegament, el mateix general franquista Gar-
cía Valiño, protagonista d’aquests combats, reconeixia a les seves memòri-
es(12) que l’enemic havia consumat la difícil operació de replegament a l’altra 
costat del riu Ebre amb cert èxit. 

A les proximitats del delta de l’Ebre les tropes franquistes entraven a 
Sant Carles de la Ràpita i al port dels Alfacs. D’aquesta manera concloïa 
l’ocupació de les terres situades al sud del riu Ebre. 

Així doncs, l’abril de 1938 la línia de front al sud del país fou el riu Ebre, 
i d’aquesta manera es va mantenir fins al mes de juliol de 1938, moment en 
què l’exèrcit republicà llançà una gran ofensiva. 

IV. La batalla de l’Ebre i els danys materials

A final de juliol del 1938, el Govern de la República va portar a terme 
l’acció militar més espectacular i ambiciosa de tota la Guerra: una ofensiva 
al front de l’Ebre que tenia com a objectius més destacats descongestionar 
el front de Llevant i alleugerir l’enorme pressió que l’enemic estava exercint 
sobre Sagunt i València, aconseguir guanyar temps per efectuar una reor-
ganització total de l’exèrcit republicà amb l’esperança de rebre recursos de 
l’exterior i tornar a establir comunicacions entre Catalunya i la resta de ter-
ritori republicà. El 25 de juliol, les tropes republicanes creuaren l’Ebre per 
diversos indrets: per Miravet i Benifallet, per Benissanet, per Flix i Riba-roja 
d’Ebre i Ascó. Paral·lelament, a l’ofensiva, es realitzaren dues maniobres de 
distracció: al nord de la Terra Alta per Mequinensa i al sud per Amposta. 
Així, s’iniciava la gran batalla de la Guerra Civil: la batalla de l’Ebre.

A partir del dia 26, les forces republicanes asseguraren la riba dreta de 
l’Ebre. Tanmateix, els guanys aconseguits evidenciaven el gran problema de 
l’ofensiva: la impossibilitat de poder seguir avançant a causa de la limitació 
de recursos. El material necessari seguia a l’altra banda, especialment d’arti-
lleria, tancs, ginys mecànics, el material pesant i els proveïments, etc., i sense 
tot això els objectius que es volien assolir eren inabastables. 

Durant aquestes primeres hores decisives, els soldats republicans s’ana-
ren endinsant en el territori d’una manera lenta, mentre que les reserves 
franquistes es dirigiren cap a l’escenari de la batalla. L’aviació republicana 
que havia de donar suport a l’avançada era molt limitada, mentre que la fran-
quista ràpidament va fer acte de presència. Per si fos poc, les autoritats mili-
tars rebels van provocar una riuada artificial des del pantà de Barasona, que 
va provocar l’enfonsament dels ponts i de les passadores dels republicans.

12 Rafael García Valiño, Guerra de Liberación Española, Madrid, 1949, p. 92. 
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Des d’aquest moment, l’Ebre es convertí en l’escenari de dos esforços 
enfrontats. Els republicans quedaren condemnats a col·locar ponts i passa-
dores durant la nit, mentre que els rebels es dedicaren a intentar destruir-los 
amb l’aviació o amb les riuades artificials durant el dia.

Les forces franquistes es desplaçaren per defensar Gandesa. Entretant, 
unitats republicanes passaven materials d’una riba a l’altra del riu i s’enlles-
tien els primers ponts. Al final de la jornada, l’aviació en va malmetre un del 
tipus d’avantguarda i un altre que era més pesant. Finalment, els franquistes 
obriren els pantans de Tremp i Camarasa per arrossegar els ponts republi-
cans. Gràcies a aquesta maniobra, la nit del 26 al 27, les dues vores de l’Ebre 
quedaren incomunicades; se’n restabliria la connexió posteriorment.

Foren cent quinze dies de lluita contínua, de patiment constant, de gua-
nyar terreny per després perdre’l a costa de moltes vides de soldats molt 
joves. En força casos eren xicots acabats de reclutar, les darreres quintes cri-
dades –que es van conèixer amb el nom de «la quinta del biberó»–, que 
amb prou feines havien rebut instrucció militar i que foren utilitzades com a 
carn de canó d’una defensa desesperada, la qual estigué sempre destinada a 
fracassar. En la mateixa situació es trobaren els seus companys més grans –la 
majoria d’ells ja casats i amb fills– a l’altre extrem, els que ja pertanyien a la 
reserva, que foren també incorporats a files a darrera hora i que popular-
ment van ser coneguts com «la quinta del sac». 

Malgrat l’èxit inicial, amb l’ocupació d’una part de la riba dreta del riu 
i una resistència desesperada per mantenir el control de les zones conqueri-
des, arran d’haver de suportar atacs continus de l’artilleria, les crescudes del 
riu provocades per l’obertura dels embassaments dels Pirineus i els bombar-
deigs de l’aviació franquista, finalment, el 16 de novembre de 1938, les dar-
reres tropes republicanes hagueren de creuar en retirada l’Ebre per tornar 
a les posicions d’abans de l’inici de l’ofensiva. La retirada de l’Ebre suposava 
pràcticament la fi de la resistència republicana. 

La batalla de l’Ebre provocà milers de víctimes mortals i diverses destros-
ses en les localitats que es trobaren al front de guerra. Si parlem de les des-
trosses materials, el poble de Corbera d’Ebre a la Terra Alta n’és encara avui 
un símbol. Però moltes altres localitats també patiren desperfectes a causa 
dels bombardejos aeris i de l’artilleria. A la Terra Alta, a Gandesa, la seva 
capital, les destrosses urbanes es registraren ja a partir del 26 de juliol, quan 
es produí l’explosió d’un polvorí. En acabar la batalla, 31 cases havien estat 
destruïdes totalment i 211 parcialment. El nombre de cases censades era de 
1.008. La majoria dels danys es donaren pel foc de l’artillera.(13) 

A Vilalba dels Arcs, dels 400 edificis del nucli urbà, 80 van ser destruïts 
totalment i la resta ho foren parcialment.(14) 

13 Mezquida, La batalla del Ebro. Asedio y defensa de Gandesa..., p. 175.
14 Mezquida, La batalla del Ebro. Asedio y defensa de Vilalba..., p. 194.
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A la comarca de la Ribera d’Ebre, a Móra d’Ebre, els danys sobre edificis 
destruïts o malmesos, un total de 649, foren avaluats en 6.004.955 ptes., i els 
de cases destruïdes o danyades, en 4.452.995 ptes.(15) A Flix, el nucli urbà, la 
zona de la fàbrica de SEQF i la colònia patiren danys molt greus. Un total de 
160 edificis resultaren danyats.(16) A Pinell de Brai, les cases destruïdes foren 
79.(17)

Les dades de destruccions que patí Tortosa mostren com la ciutat patí 
com cap altra els estralls de la guerra. Segons dades recollides en un informe 
elaborat un cop finalitzat el conflicte, dels 2.596 edificis registrats a la ciutat 
abans de juliol de 1936, menys del 20 %, 484, van resultar il·lesos. Dels més 
de 2.000 afectats, 211 van quedar totalment destruïts, 91 estaven afectats en 
més del 75 % de la seva estructura, 90 superaven el 50 % dels danys estruc-
turals i 1.740 estaven afectats en menor mesura.(18) Luis M. Mezquida va cal-
cular l’índex de cases totalment destruïdes en un 11,64 %, i les parcialment 
afectades en un 56,7 %. Aquest mateix autor assenyala que a la comarca el 
nombre d’edificis totalment destruïts fou de 195, i 425 els edificis parcial-
ment o greument afectats.(19) 

Tots aquests danys foren els que, un cop finalitzà la guerra, s’hagueren 
de reconstruir per part del nou règim franquista.(20) 

V. La reconstrucció

Un cop va finalitzar la guerra, les noves autoritats del règim van ser les 
encarregades de reparar tots els danys que s’havien registrat durant el con-

15 Jordi Cid i Segura, Els ajuntaments de la Ribera d’Ebre durant la consolidació del franquisme (novem-
bre 1938 - desembre 1942), Flix, Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 2017, p. 59. 

16 Manel Güell, «El Fons “Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones” de l’Arxiu 
Històric de la Diputació de Tarragona», Biblioteca Digital de la Carrutxa, publicat digitalment, 
2003. <http://www.carrutxa.cat/biblioteca/ftp/SNRDR.pdf> [Consulta: 17 de gener de 
2022]; Pérez Suñé i Rams Folch, Flix en guerra (1936-1939)..., p. 114.

17 Serres, Desfeta i recuperació. Guerra..., p. 52-54.
18 David Tormo, «El lent i feixuc intent de reconstrucció d’un país en ruïnes», a D. A., Catalunya 

durant la guerra civil dia a dia, vol. 24: Pèrdues humanes i econòmiques de la guerra, Barcelona, 
Edicions 62, La Vanguardia, 2006, p. 94.

19 Luis M. Mezquida i Gené, La Batalla del Ebro. Asedio de Tortosa y combates de Amposta. Del río 
Guadalope al Gayá, con las ocupaciones de Falset, Montblanc, Valls, Reus y Tarragona (1938 - 1939), 
Tarragona, Diputación Provincial de Tarragona, 1970, p. 210.

20 A totes les pèrdues urbanes cal afegir les pèrdues econòmiques en els sectors agrari, industrial 
i comercial. A Tortosa i comarca, el total d’aquestes pèrdues se situa en 500 milions de pessetes 
de l’època. D’aquest total, 207 milions corresponen a l’agricultura. Quant a aquest sector, al-
guns municipis de la Terra Alta, com ara Gandesa, Vilalba dels Arcs i Corbera d’Ebre, van patir 
pèrdues que arriben al 40 o el 50 % de la producció agrària d’abans de la guerra: desenes de 
milers de ceps o milers d’arbres com ara oliveres i ametllers es van perdre. A més, els treballs 
al camp hagueren de conviure amb el material bèl·lic que farcia totes les terres de conreu 
d’aquests municipis. La recuperació de tot aquest material, la ferralla, va ajudar a superar les 
dures condicions econòmiques de la postguerra, a canvi que algunes persones perdessin la vida 
per accidents en explotar alguna bomba de mà o projectils de morter o artilleria.
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flicte. Per reconstruir bona part de les destruccions que s’anaren trobant 
les tropes rebels, els seus enginyers militars comptaren amb la important 
col·laboració dels batallons de treballadors, unitats militaritzades de treballs 
forçats integrats per presoners de guerra republicans, que s’encarregaren 
de realitzar feines de caràcter militar i civil.(21) Les autoritats franquistes dei-
xaren molt clar des d’un primer moment quins havien de ser els principals 
objectius que havien de tenir els batallons de treballadors. Aquests objectius, 
que foren exposats en un reglament pel Règim Interior d’aquelles unitats, 
aprovat pel mateix general Franco el 23 de desembre de 1938, quedaren de-
finits de la següent manera: «Los Batallones de Trabajadores tendrán como 
principales objetivos: La compensación de la carga originada por la susten-
tación de los prisioneros, la de contribuir a la reparación de los daños y des-
trozos perpetrados por las hordas marxistas y la de conseguir la corrección 
del prisionero».(22) 

Les autoritats franquistes no ho pogueren deixar més clar. Els presoners 
de guerra que havien estat capturats per les tropes rebels, traslladats a camps 
de concentració i posteriorment destinats, un cop classificats, a batallons de 
treballs forçats havien de treballar per sufragar-se l’alimentació, per reparar 
els danys de guerra i sobretot per aconseguir la seva correcció moral i espiri-
tual. Aquest intent de corregir els posicionaments dels presoners de guerra 
republicans es realitzà a partir d’accions repressives.

Per portar a terme els treballs de reparació a Catalunya, l’Exèrcit va cre-
ar un organisme específic, el Servicio Militar de Puentes y Caminos de Ca-
taluña. Aquest organisme es va constituir exclusivament a Catalunya, amb 
la missió d’ajudar a reconstruir el gran nombre de ponts que havien estat 
volats per tot el territori durant la guerra, a partir d’aportar mitjans propis: 
material, mà d’obra, especialistes en enginyeria de ponts i camins, etc. Les 
reparacions que no podien ser assumides ni per l’Administració ni per em-
preses privades, les quals també patien les privacions de la postguerra, eren 
executades per aquest organisme.(23) 

Tal com ja s’ha comentat, l’exèrcit utilitzà milers de presoners republi-
cans per executar les obres de reconstrucció. Aquesta tasca, realitzada des 

21 En relació amb els batallons de treballadors, vegeu: Jordi Barriuso, Camps de concentració i uni-
tats disciplinàries de treballadors a l’Espanya de Franco, treball inèdit de tercer cicle de doctorat de 
la Universat Autònoma de Barcelona, 2002; Josep Clara, Esclaus i peons de la Nueva España: els 
batallons de treballadors a Catalunya (1939-1942), Girona, Centre d’Estudis Històrics de Girona, 
2007; Oriol Dueñas, Els esclaus de Franco, Barcelona, Ara Llibres, 2008.

22 Reglamento Provisional para el régimen interior de los batallones de trabajadores, realitzat 
per la Inspección de los campos de concentración de prisioneros de guerra (1938), aprovat 
per S.E. el Generalísimo en telegrama postal núm. 21.934, secció 1, amb data 23 desembre 
de 1938, p. 21.

23 Per a més dades sobre el funcionament i les feines realitzades per aquest organisme, vegeu: 
Oriol Dueñas, «El servicio militar de puentes y caminos de Cataluña. Reconstrucción de 
daños de guerra y trabajos forzados (1939-1943)», Revista Universitaria de Historia Militar [en 
línia], núm. 4, gener de 2014, p. 231-254.
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dels batallons de treballadors forçats, ja es va iniciar durant la guerra en els 
territoris ocupats per les tropes franquistes. En el cas de les Terres de l’Ebre, 
la presència d’aquelles unitats ja es va documentar a partir del maig de 1938, 
un cop consolidada la presència rebel en una part d’aquell territori. Les 
companyies que van estar destinades en aquest territori es concentraren a 
la comarca de la Terra Alta. Aquestes unitats tingueren els seus llocs de co-
mandament a les localitats de Terol i Castelló, ja que els responsables fran-
quistes preferiren allunyar els llocs de comandament del front de guerra. 
Aquest fet segurament va obligar les autoritats franquistes a no traslladar 
tants batallons a la zona, ja que els seus treballs de reconstrucció no tenien 
sentit enmig d’un espai que a partir de juliol de 1938 colliria la batalla de 
l’Ebre. A part d’aquest fet, la proximitat d’un front tan actiu com fou el de 
l’Ebre hauria pogut incitar a realitzar un gran nombre de desercions per part 
d’aquells presoners cap a l’exèrcit republicà, situació que es va voler evitar 
allunyant-les el màxim del riu. 

Totes aquestes circumstàncies feren que només es desplacessin les com-
panyies a llocs puntuals perquè realitzessin treballs específics de reparació 
de desperfectes en alguna comunicació, ja fos un pont, una carretera o el 
ferrocarril. Uns treballs, com passava en els territoris del Segre i la Noguera 
Pallaresa, que foren realitzats per presoners capturats i classificats en camps 
de concentració de la zona nord del país. La presència de catalans en aquests 
batallons va ser testimonial a causa que les xifres de presoners d’origen i 
veïnatge català per aquelles dates no havien estat gaire importants. Fins que 
no va finalitzar l’ofensiva a l’Ebre, i molt especialment, amb l’ocupació total 
del Principat, no es registraria un nombre destacat de presoners catalans. Els 
pocs presoners catalans que s’havien fet fins aquest moment havien estat des-
tinats a batallons allunyats dels fronts de Catalunya, amb l’objectiu d’impedir 
possibles desercions. 

D’aquesta manera, el setembre de 1938, els batallons de treballadors que 
es repartien per les Terres de l’Ebre foren els següents.(24)

Taula 2. Batallons de treballadors de l’Exèrcit del Nord, a disposició del coman-
dant general d’Enginyers per a Serveis de Camins(25)

Núm. batalló Residència lloc comandament Treballs

50 Pont Muntanyana (Osca)
Reparació de la carretera entre 

Maella (Saragossa) i Batea 
(Terra Alta)

24 Archivo General Militar de Ávila (AGMA), Fons Cuartel General del Generalísmo, armari 2, 
lligall 154, caixa 18. 

25 A part d’aquestes unitats, el comandant general d’Enginyers també va tenir sota les seves 
ordres els batallons 125, 122, 108, 10, 22, 134 i 140, tots ells destinats a diferents poblacions 
de les províncies de Saragossa, Terol, Osca i Castelló. 
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Afectes a ferrocarrils(26)

Núm. 
batalló

Residència lloc 
comandament

Treballs

66 Cretas (Terol)
Ferrocarril Alcanyís (Terol) - Bot 

(Terra Alta)

68 Bot (Terra Alta)
Ferrocarril Alcanyís (Terol) - Bot 

(Terra Alta)

69 Bot (Terra Alta)
Reparacions del ferrocarril Terol 
Sagunt (Castelló) i clavegueram

Afectes a intendència(27)

Núm. 
batalló

Residència lloc 
comandament

Treballs

106 Saragossa
Proveïment a Casp, Bot, Binèfar, etc., 

fins a Castelló

Cos de l’Exèrcit Marroquí

Núm. 
batalló

Residència lloc 
comandament

Treballs

11 Casp (Saragossa)
Pista Batea - Vilalba i Pista Vilalba - la 

Fatarella (Terra Alta)

63 Casp (Saragossa)

Municionament de bateries 
legionàries a Gandesa (Terra Alta) 
i Fabara (Saragossa). Pista Batea - 

Vilalba

124 Maella (Saragossa) Fortificacions a Faió (Saragossa)

26 El servei de Ferrocarrils també comptà amb els Batallons de Treballadors núm. 149 i 150, els 
quals realitzaren feines d’explanació a la doble via entre Castejón (Osca) i Saragossa. Archivo 
General Militar de Ávila (AGMA), Fons Cuartel General del Generalísmo, armari 2, lligall 
154, caixa 18. 

27 A part del batalló núm. 106, el Cos d’Intendència també tingué sota la seva supervisió els ba-
tallons de treballadors 107 i 110, tots ells destinats a localitats de les províncies de Saragossa, 
Terol, Osca i Castelló. Archivo General Militar de Ávila (AGMA), Fons Cuartel General del 
Generalísmo, armari 2, lligall 154, caixa 18. 
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Cos de l’Exèrcit Maestrat 

Núm. 
batalló

Residència lloc 
comandament

Treballs

?
Horta de Sant Joan  

(Terra Alta)

Reparació de la carretera d’Horta a 
Bot (Terra Alta), construcció de pista 

i recuperació de sacs

Font: elaboració pròpia a partir de les dades localitzades a l’AGMA.

De tots aquests treballs cal destacar els que realitzaren a la línia de ferro-
carril de la Companyia Oest entre Vall de Zafán i Sant Carles de la Ràpita, es-
pecialment a la població de Bot. Els treballs que es portaren a terme perme-
teren la posada en marxa l’abril i el juny de 1938 dels trams entre Alcanyís, 
Valdejunquera i Pinell de Brai. Gràcies a les feines realitzades pels batallons 
de treballadors, el tram va tenir un paper destacat en el tràfic de personal i 
material de guerra durant la batalla de l’Ebre. 

La importància d’aquestes feines foren destacades, sobretot pel que fa al 
restabliment de les comunicacions, així com la mà d’obra, per les autoritats 
franquistes, tal com ho demostra un informe realitzat pel Servei Militar de 
Ferrocarrils al Cuartel General de Franco el 29 de novembre de 1938,(28) on, 
entre altres coses, es diu: 

El ferrocarril de Valle de Zafan a S. Carlos de la Rápita, en construcción, 
se puso en servicio en mayo del año actual en el trozo de Alcañiz a Pinell. En 
la actualidad está en servicio desde Alcañiz a Bot, faltando para ponerlo nueva-
mente hasta Pinell la reconstrucción de un puente de 30 metros de luz sobre el 
río Canaletes [ ]. 

Para estos trabajos [ ] se ha organizado unos destajos [ ] concursando los 
mismos entre los contratistas que se han presentado, pero teniendo en cuenta 
que dichos destajos se ha previsto emplear como mano de obra prisioneros, no 
sólo por resultar las obras más económicas, sino también por imposibilidad en 
los actuales momentos de reunir una masa trabajadora como la que se precisa. 

Com es pot observar, les autoritats franquistes ja per aquestes dates va-
loraven de manera molt positiva el funcionament dels batallons de treba-
lladors tant per les feines que realitzaven com pel baix cost que suposava la 
utilització de la seva mà d’obra. 

Un cop va finalitzar la guerra, aquestes unitats no només no van ser dis-
soltes, sinó que es mantingueren en funcionament fins al juliol de 1940. La 
decisió de mantenir actius aquest batallons de presoners es va deure princi-

28 Archivo General Militar de Ávila (AGMA), Fons Cuartel General del Generalísmo, armari 2, 
lligall 154, caixa 18.
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palment a tres motius: la necessitat d’utilitzar mà d’obra per a la reconstruc-
ció, el seu baix cost econòmic i la possibilitat que donaven aquestes unitats en 
la reeducació dels presoners republicans, a través de la repressió i les dures 
condicions de vida i de treball. La seva mobilitat va permetre que tinguessin 
una important presència per tot Catalunya, però les unitats destacades so-
bresortiren especialment a les comarques gironines, on el nombre de ponts 
destruïts –el major de tot Catalunya i de l’Estat espanyol–, les inundacions 
que es van produir el 18 d’octubre de 1940 i el 28 d’abril de 1942 i les obres 
de fortificació de la frontera van reclamar una presència més important de 
batallons. 

Com ja s’ha apuntat, els batallons de treballadors van estar en funcio-
nament fins al juliol de 1940, data en què van ser dissolts. El manteniment 
durant tants mesos dels batallons, que feien diversos treballs, especialment 
dedicats a la reconstrucció de danys, va ser la prova més evident de la relle-
vància que tingueren aquestes unitats per a les autoritats franquistes, tant des 
del punt de vista repressiu com des del punt de vista econòmic. 

Tot i que el juliol de 1940 van ser dissolts els batallons de presoners de 
guerra, el règim franquista no va renunciar a seguir utilitzant personal per 
realitzar treballs forçats. D’aquesta manera van néixer els Batallons Discipli-
naris de Soldats Treballadors (BDST), els quals es dedicaren a fer les matei-
xes feines que els antics batallons de presoners, amb l’única diferència que 
estigueren integrats per soldats de quinta, que havien de realitzar el servei 
militar i que havien estat classificats com a desafectes. Els nous batallons es 
van mantenir en funcionament fins a finals de 1942, moment en què van ser 
dissolts (Diari Oficial, núm. 243, d’octubre de 1942). 

Pel que fa a les comarques de les Terres de l’Ebre, la presència de bata-
llons de treballadors fou important. La majoria d’ells es dedicaren a reparar 
els danys soferts en les infraestructures i les localitats de la comarca, així com 
a recollir material de guerra i, fins i tot, a enterrar morts. En total s’ha loca-
litzat la presència de 39 companyies de batallons de treballadors. Aquestes 
unitats de treballs forçats es repartiren entre l’agost de 1939 i finals de 1942 
pel territori de la següent manera.

Taula 3. Batallons de Treballadors (BBTT) a les Terres de l’Ebre

Baix Ebre 11

Montsià 0

Terra Alta 24

Ribera d’Ebre 4



477

VI. Les feines de reconstrucció realitzades pels batallons de 
treballadors

Sense cap mena de dubte, la raó de ser dels batallons de treballadors, 
a part de donar sortida als presoners de guerra capturats, fou la d’efectuar 
feines de reconstrucció relacionades amb les pèrdues materials de la guerra. 
Les principals tasques que portaren a terme foren les de fortificació, cons-
trucció i reparació de pistes, carreteres, ponts, vies de ferrocarril, treballs a 
mines, reconstruccions urbanes o de monuments, càrrega i descàrrega d’ali-
ments i materials de totes les classes, recuperació de material de guerra i 
explotació forestal, entre d’altres. 

Tal com s’ha anat veient, les hostilitats entre els dos exèrcits no arriba-
ren a Catalunya fins a finals de març de 1938. Com a resultat dels combats 
que es registraren i dels diferents bombardeigs que començà a efectuar de 
manera sistemàtica l’aviació i la marina franquista, amb la col·laboració dels 
seus aliats italians i alemanys, des de finals de 1936 i inicis de 1937, el territori 
català patí en les seves pròpies carns el terror de la guerra. Els bombardeigs 
provocaren la destrucció de ports, ponts, estacions de ferrocarril, centrals 
hidroelèctriques, etc., així com de molts edificis en diferents ciutats, com 
Reus, Tarragona, Tortosa, Barcelona, Granollers, Masnou, Lleida, Girona o 
Figueres, per destacar-ne algunes que patiren especialment aquells atacs.(29)

Els enfrontaments directes que es van lliurar entre els dos exèrcits als 
fronts del Segre i de l’Ebre ocasionaren que poblacions properes a aquells 
fronts quedessin pràcticament devastades a causa dels combats que es pro-
duïren. Aquests foren els casos d’indrets com Lleida, Seròs, la Fatarella o 
Tortosa, entre d’altres. Un cop finalitzà la guerra, la reconstrucció d’aquells 
nuclis de població fou una prioritat per a les autoritats franquistes, les quals 
decidiren destinar diferents batallons de treballadors perquè la portessin a 
terme. 

Les voladures de ponts, carreteres i vies de ferrocarril, especialment du-
rant els darrers mesos de guerra per part de l’exèrcit republicà en retirada, 
deixaren les comunicacions del país pràcticament devastades. 

Tota aquella situació va fer que els responsables del nou règim necessi-
tessin de manera urgent una gran quantitat de mà d’obra barata per poder 
reparar totes aquelles infraestructures. Per aquesta raó, un cop Catalunya 
quedà totalment ocupada –febrer de 1939– i molt especialment amb la fi de 
la guerra –abril de 1939–, es destinaren diferents batallons perquè treballes-
sin en la recuperació d’una part importat de totes aquelles infraestructures i 
localitats destruïdes. 

29 En total, entre 1937 i febrer de 1939, Catalunya patí un total de 782 atacs aeris, els quals pro-
vocaren 4.736 víctimes. Per a un estudi més acurat sobre els bombardeigs a Catalunya durant 
la Guerra Civil, consulteu Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya, Catalunya sota les bombes 
1936-1939, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986. 
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Per efectuar tots aquests treballs, els diferents batallons de treballadors 
que operaven al territori català es dividiren en quatre agrupacions, cadascu-
na de les quals estava subjecta a unes feines determinades. Aquestes agrupa-
cions es trobaven afectes a diferents serveis i unitats militars, segons el treball 
que portessin a terme, i eren les responsables de les feines.

En aquest apartat només ens dedicarem a parlar de forma detallada de 
les agrupacions número dos i tres, les quals estaven destinades a feines de 
reconstrucció del ferrocarril i de ponts i carreteres.(30) 

La segona agrupació a la qual estaven destinats els diferents batallons 
que operaven per territori català fou la del Servei de Ferrocarrils.(31) Des del 
naixement dels batallons de treballadors, les autoritats colpistes tingueren 
clar que el treball forçat els podia ser útil per a la reconstrucció i la millora de 
la xarxa ferroviària. Hi ha constància que al juliol de 1937 el tinent coronel 
en cap del Servei Militar de Ferrocarrils oferí al director de la l’empresa MZA 

30 En total, els batallons de treballadors es dividiren en quatre agrupacions: la primera, dedi-
cada a fortificar la frontera pirinenca per evitar un possible atac relacionat amb el conflicte 
mundial; la segona i tercera, que es dedicaren a feines de reconstrucció de ponts, carreteres 
i ferrocarril, i la quarta, que es dedicà a feines específiques. Entre aquestes feines destaca-
ren: les unitats que es dedicaren a la recuperació del material de guerra que havia quedat 
dispersat pels fronts de l’Ebre i del Segre; els destinats a camps d’aviació per fer tasques de 
reparació o construcció relacionades amb aeroports militars com els de Reus o el Prat del 
Llobregat; els que es dedicaren a la reconstrucció d’edificis que havien quedat malmesos du-
rant la guerra, com l’església de Martorell, el castell de San Ferran de Figueres, la Universitat 
de Cervera, la construcció d’un quarter militar a Vielha o la reparació del castell de Gardeny 
a Lleida; els batallons que realitzaren treballs de càrrega i descàrrega de diferents materials 
militars, de recuperació i reparació d’automòbils, altres que feren feines relacionades amb 
el camp, com fou el cas de Reus, i d’altres que estigueren recuperant mobles. Precisament 
per realitzar aquesta darrera tasca, es crearen a principis de 1939 les Comissions de la Revisió 
de l’Habitatge i el Moble, les quals actuaren d’intermediàries a l’hora de retornar mobles i 
altres objectes als seus propietaris després que l’exèrcit franquista els hagués requisat durant 
els primers dies d’ocupació militar. A l’hora de retornar aquells objectes, s’utilitzaren preso-
ners de guerra en la càrrega, la descàrrega i el transport d’aquells objectes. Sense cap mena 
de dubte, una de les feines més tristes i desagradables que hagueren d’afrontar els presoners 
d’aquells batallons fou la de fer d’enterramorts. Aquella penosa labor va ser encarregada a 
la companyia primera del Batalló de Treballadors núm. 134, amb seu a Gandesa, a la Terra 
Alta, la qual s’encarregà d’enterrar els cadàvers, en diferents fosses comunes, que havien 
quedat dispersats per aquelles terres com a conseqüència de la batalla de l’Ebre. Davant el 
gran nombre de morts que havien restat sense sepultar en indrets com les serres de Pàndols 
i Cavalls, i cercant impedir que els mateixos provoquessin alguna epidèmia a la zona, les au-
toritats franquistes decidiren crear un Cos de Sanitat que es va fer càrrec de portar a terme 
aquelles inhumacions. La magnitud d’aquesta tragèdia quedà perfectament reflectida en un 
informe que envià el coronel cap de la Subinspección de Batallones de Trabajadores de la 4ª 
Región Militar, el juny de 1940, al capità general de la mateixa 4a Regió Militar sobre l’estat 
dels batallons que operaven a Catalunya, en què, entre altres coses, afirmava: «la Compañía 
destacada en Gandesa está al servicio de un equipo sanitario para entierro de cadaveres en las 
Sierras de Pandols y Caballs. Llevan enterrados unos 3.000, se calcula hay aproximadamente 
otro tanto para enterrar [ ]».

31 Els batallons que estigueren adscrits a aquesta agrupació depenien de les diferents unitats 
que formaven part del Servei Militar de Ferrocarril. 
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presoners de guerra per fer treballs forçats a les seves línies de ferrocarril.(32) 
Aquest oferiment fou rebutjat per la companyia MZA tot al·legant que no 
tenien en aquests moments cap feina per ocupar els presoners.(33) Malgrat 
tot, a posteriori la companyia MZA sí que utilitzà presoners de guerra per tre-
ballar en les seves línies. Aquest canvi de postura es produí la tardor de 1939. 
En aquest cas, la documentació de l’empresa feia referència a l’exigència de 
complir l’ordre de 1937 en referència al pagament a realitzar per les empre-
ses que utilitzaven presoners, la qual cosa ens confirma, de manera implícita, 
que no es complia fins aquestes dates. Una situació que es mantingué com 
a mínim fins a mitjans de 1940, quan encara es produïen reclamacions per 
pagaments pendents per treballs realitzats per batallons de treballadors.

Per intentar restablir el seu total funcionament i treballar en la recons-
trucció de vies, ponts i estacions, l’abril de 1940 es destinaren tres batallons i 
1.809 presoners treballadors.

Taula 4. Batallons de treballadors destinats a la reconstrucció del ferrocarril

Batalló
Lloc de 

comandament
1 C 2 C 3 C 4 C

163
Xerta  

(Baix Ebre)
Font-Calda 
(Terra Alta)

Xerta  
(Baix Ebre)

Horta de Sant 
Joan  

(Terra Alta)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides a l’Arxiu Intermedio. 3ª 
Subinspecció General (Pirenaica) de l’Exèrcit de Terra. Fons Capitania General IV Regió 

Militar.

La destinació de tants batallons de treballadors a Catalunya vingué mo-
tivada, tal com ja s’ha esmentat, pel gran nombre de destruccions de ponts 
que es produïren. Les autoritats franquistes, per mitjà del Ministeri d’Obres 
Públiques, compatibilitzaren un total de 2.651 obres de fàbrica (ponts, pon-
tons, terraplens, murs, etc.) en tot el territori peninsular, de les quals 1.108 
es localitzaven a Catalunya. 

A part dels ponts, altres batallons van ser destinats al Servei Nacional de 
Regions Devastades, creat el març de 1938 sota la denominació de Regions 
Devastades i Reparacions. Aquella institució, que es vinculà al Ministeri de 
l’Interior franquista, tingué com a finalitat dirigir i vigilar tots els projectes 
que tinguessin com a objecte la reparació i construcció de qualsevol mena 

32 Arxiu Histórico Ferroviari (AHF), caixa 1368. 
33 Contestació del president del Consell d’Administració de MZA al tinent coronel en cap 

del Servei Militar de Ferrocarrils, Valladolid, 28 de juliol de 1937, Arxiu Històric Ferroviari 
(AHF), caixa 1368. 
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de béns malmesos a conseqüència de la guerra. Regions Devastades tenia la 
seva seu central a Madrid i s’estenia per tot el país a través del que es van ano-
menar zones d’actuació. En total es crearen sis zones d’actuació: la del nord, 
l’aragonesa, la de llevant, l’andalusa i extremenya, la castellana i la catalana, 
unes zones que al mateix temps es subdividien en comarcals per facilitar-ne 
la tasca a les zones afectades.

La manca de mà d’obra qualificada per poder tirar endavant els projec-
tes de reconstrucció va fer que el franquisme utilitzés presos condemnats 
com a mà d’obra forçada. Aquells reclusos, a canvi del seu esforç, es podien 
acollir al sistema de la Redempció de la Pena pel Treball –creat l’octubre 
de 1938–, el qual servia per redimir un dia de condemna per dos dies de 
treball realitzat; i, a més, rebien una petita paga de 0,75 pessetes diàries, així 
com una ajuda en el cas que tinguessin esposa i fills. Amb aquest sistema, 
el 1943, la Direcció General de Regions Devastades tenia empleats més de 
4.000 presoners.

VII. La reconstrucció per part del Ministeri d’Obres Públiques 
(1939-1945)

Un cop finalitzà la guerra, entre les prioritats que tingué el Ministeri 
d’Obres Públiques hi hagué la de la reconstrucció de les principals infra-
estructures danyades per tot el territori. Per fer-ho, el Ministeri realitzà dos 
plans amb l’objectiu de valorar els danys compatibilitzats, iniciar la seva re-
construcció i ordenar les competències que depenien del Ministeri. A part 
de la feina als despatxos, la presència als mitjans de comunicació del ministre 
d’Obres Públiques des de la fi del conflicte fou constant. La missió que tin-
gué aquesta presència fou la de mostrar a tota la població que els responsa-
bles ministerials estaven compromesos des del primer dia amb el que s’ano-
menà la «reconstrucció nacional». 

Les feines de reconstrucció que tirà endavant el Ministeri d’Obres Pú-
bliques es realitzaren dins d’un context econòmic molt complex. Per una 
banda, el país es trobava devastat i sense recursos per afrontar totes aquelles 
obres. Per altra banda, el règim franquista decidí engegar una nova orga-
nització econòmica, l’autarquia, la qual a causa de les seves característiques 
encara dificultà més els projectes de reconstrucció. En els primers anys de 
la dictadura les bases polítiques de l’Estat tingueren com a principal objec-
tiu desenvolupar els recursos econòmics existents al territori per aconseguir 
l’autosuficiència econòmica sense necessitat de dependre dels productes 
d’altres països. Les conseqüències de voler aplicar aquest tipus de política 
econòmica foren terribles per al futur del país, ja que motivaren un retard 
en el creixement. El tancament de fronteres originà que hi hagués una gran 
escassetat de matèries primeres, moltes de les quals eren fonamentals per 
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poder portar a terme la reconstrucció. D’aquest aspecte es queixà el mateix 
ministre d’Obres Públiques, Alfonso Peña, que en les seves memòries recor-
dava les dificultats que tingué a l’hora d’executar el pla de reconstrucció a 
causa de no poder aconseguir els materials necessaris: 

Pero a medida que se ensanchaba el territorio había que reconstruirlo to-
talmente, devastado por las batallas y con gran premura de tiempo teníamos 
que hacer puentes, habilitar y reconstruir caminos, construcciones diversas, lí-
neas eléctricas, vías férreas, etc. Y para todo esto no había casi cemento, ni hie-
rro, ni cobre, ni madera... ni nada; pero lo peor es que tampoco había dinero.(34) 

El fracàs evident d’aquesta política autàrquica obligà el règim, a partir 
de 1955, a una obertura cap a l’exterior a la cerca tant de matèries primeres 
i de la tecnologia necessària per al desenvolupament econòmic com dels 
crèdits financers que els sustentessin.(35) 

Per poder executar tot aquest ambiciós pla, el Ministeri d’Obres Públi-
ques tingué com a punt de partida una situació caòtica i catastròfica. L’abril 
de 1939 el país tot just acabava de sortir d’una terrible guerra civil, els danys 
de la qual, sense tenir en compte els humans, es concentraven precisament 
en els pilars que sustentaven el Ministeri: les infraestructures en transport i 
també, en menor mesura, les telecomunicacions. 

El primer pla d’obres públiques que realitzà el govern rebel es redactà 
durant la guerra i només afectava les províncies que es trobaven sota el con-
trol dels revoltats. Les províncies en qüestió foren les de Galícia, bona part de 
Castella i l’Aragó, Extremadura i la zona oest d’Andalusia. Aquest pla fou fi-
nalment aprovat per llei pocs dies després de finalitzar la guerra, l’11 d’abril 
de 1939.(36) En el preàmbul d’aquesta llei s’apuntava d’una forma molt clara 
quins havien d’ésser els objectius principals que havia d’assolir el Pla general 
d’obres públiques: 

Alcanzada la paz victoriosa en España, después de una cruenta guerra en 
la que tantas vidas han sido sacrificadas y tan enormes daños materiales se han 
producido, unos por el afán vesánico del enemigo y otros por consecuencia 
de la misma guerra, bien notoria es la necesidad de acometer, al presente, un 
plan general de obras públicas, que, combinado con la reparación de las ciuda-

34 Alfonso Peña Boeuf, Memorias de un ingeniero político, Madrid, Artes Gráficas, 1954, p. 223.
35 Per a un estudi més detallat de la política econòmica i, més concretament, de l’autarquia que 

portà a terme el règim franquista, vegeu: Laura de Andrés Creus, El preu de la fam: L’estraperlo 
a la Catalunya de la postguerra, Badalona, Ara Llibres, 2010; Carlos Barciela (ed.), Autarquía 
y mercado negro: el fracaso económico del primer franquismo 1939-1959, Barcelona, Crítica, 2003; 
Jordi Catalán Vidal, La economía española y la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Ariel, 1995; 
Andreu Mayayo, Paola Lo Cascio i José Manuel Rúa, Economía franquista y corrupción, Madrid, 
Flor del Viento, 2010; Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya (dir.), El franquisme a Catalunya 
(1939-1977). Catalunya dins l’Espanya de l’autarquia, vol. 2, Barcelona, Edicions 62, 2005. 

36 Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 115, 25 d’abril de 1939. 

http://ccuc.cbuc.cat/search%7ES23*cat?/aAndr%7Bu00E9%7Ds+Creus%2C+Laura+de%2C+1978-/aandres+creus+laura+de+1978/-3,-1,0,B/browse
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des afectadas, constituya un programa nacional de reconstrucción del territorio 
patrio.

Després de fer incidència que per la rapidesa amb què foren ocupades 
les darreres províncies aquestes no havien estat incloses en el pla(37) i de 
recordar que els treballs previstos s’havien de realitzar utilitzant materials 
espanyols,(38) amb la fi d’evitar despeses de divises estrangeres, es disposa-
va que el Pla d’obres públiques afectaria tres sectors: carreteres i camins,(39) 
obres hidràuliques(40) i ports. 

Pel que feia exclusivament a l’àmbit de la reconstrucció dels danys de 
guerra, el pla incloïa dins l’apartat d’obres de nova construcció una secció de-
dicada a la reconstrucció de ponts i obres de fàbrica destruïts durant la guer-
ra.(41) En total, per a aquest pla es pressupostava la quantitat de 18.593.053,03 
ptes. només per a la reconstrucció de ponts destruïts,(42) una xifra, que com 
es veurà, aniria creixent a mesura que s’anaven avaluant els danys per tot el 
territori. 

En l’àmbit organitzatiu, el Ministeri d’Obres Públiques, a través de di-
verses subsecretaries, direccions generals i negociats, tenia com a objectiu, 

37 En total, el pla incloïa 37 províncies: Alaba, Àvila, Badajoz, Balears, Burgos, Càceres, Cadis, 
Còrdova, la Corunya, Granada, Guipúscoa, Huelva, Osca, Lleó, Lleida, Logronyo, Lugo, Ma-
drid, Màlaga, Navarra, Ourense, Oviedo, Palència, Palma, Pontevedra, Salamanca, Santan-
der, Segòvia, Sevilla, Sòria, Tenerife, Terol, Toledo, Valladolid, Biscaia, Zamora, Saragossa 
i les zones de Sobirania al Marroc. «La Ley de Obras Públicas aprobada en el Consejo de 
Ministros de 11 de abril de 1939», ABC Sevilla, 26 d’abril de 1939, p. 11.

38 En l’article tercer de la llei, s’especificava amb més detall com s’havia d’aplicar l’autarquia en 
la construcció i la reconstrucció de les obres públiques: «En el ejecución de todas las obras 
se emplearán materiales nacionales, sin más excepción que aquellos escasos elementos im-
prescindibles que no se fabriquen en el país. [ ] En las carreteras se empleará betún asfáltico 
para la reparación de las que tengan firmes asfálticos, sustituyéndole en todo lo posible por 
alquitranes españoles o asfaltos nacionales. En las obras nuevas de carreteras y grandes repa-
raciones, se dispondrán los pavimentos adecuados de hormigones de cemento, empedrados 
u otros que tengan exclusivamente productos nacionales.» Boletín Oficial del Estado (BOE), 
núm. 115, de 25 d’abril de 1939. 

39 Pel que fa a les carreteres, aquestes es classificaren segons la seva amplada, la classe de ferm 
i la longitud, en tres classes: carreteres nacionals (9 metres d’amplada), carreteres comarcals 
(7,5 metres d’amplada) i camins locals (6 metres d’amplada), en substitució de les antigues 
denominacions de carreteres de primer, segon i tercer ordre, i camins veïnals i provincials. 

40 Pel que fa a les obres hidràuliques, s’elaborà un estudi integrat de totes les conques, fent la 
inclusió i selecció de les distintes obres en relació amb el seu rendiment d’ordre nacional 
i prenent com a base per a aquesta classificació els conceptes fonamentals: tràfic interior i 
exterior, centres de producció i consum, mitjans de transport, intensitat superficial de les 
poblacions, possibilitat de colonització, costums i usos agrícoles, condicions climatològiques 
i potència d’absorció dels possibles productes. A més, s’inclogueren l’aprofitament hidroe-
lèctric i les reparacions forestals. Alfonso Peña Boeuf, «Desarrollo de las Obras Públicas en 
España», Revista de Obras Públicas, núm. 94, juliol de 1946, p. 358-359.

41 El pla immediat comprenia com a obres de nova construcció: la reconstrucció de ponts i 
obres de fàbrica destruïdes durant la guerra, obres iniciades que tinguessin executat més del 
20 % o que fossin de gran necessitat, els camins que fossin indispensables per servir els nuclis 
de població de més de 300 habitants i expropiacions. 

42 Plan de Obras Públicas. Tomo I Caminos, Madrid, Ministerio de Obras Públicas, 1940, p. 17. 
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en un primer instant, la reconstrucció de les destruccions produïdes durant 
la guerra, per més endavant millorar i potenciar les diverses matèries que 
tenia al seu càrrec: obres públiques, transports, correus i telecomunicacions. 
Totes aquestes missions les executaren de manera coordinada les prefectures 
d’obres públiques que s’habilitaren a cadascuna de les províncies espanyo-
les. En el cas català, hi funcionaren quatre prefectures, una per a cadascuna 
de les quatre províncies catalanes: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
Cadascuna d’aquestes prefectures actuava en el seu territori tot seguint els 
mandats que arribaven des de la seu del Ministeri a Madrid. 

La resta de províncies(43) que foren ocupades a posteriori per les tropes 
franquistes, entre elles les catalanes, no foren integrades en el Pla d’obres 
públiques fins dos anys després, amb l’aprovació l’11 d’abril de 1941(44)del 
Pla d’obres públiques complementari a la llei de l’11 d’abril de 1939. En 
aquest pla, a part d’ordenar els principals sectors que conformaven el Mi-
nisteri, les carreteres, les obres hidràuliques i les obres marítimes, també es 
dedicà un capítol especial a la reconstrucció d’aquelles infraestructures que 
havien quedat danyades durant la guerra. Es tractava d’un pla molt detallat 
en què es publicaven les dades dels danys i les obres que calia executar per a 
cadascuna de les províncies afectades. En el preàmbul de la llei, es recordava 
que aquest pla era complementari a l’aprovat l’abril de 1939, i que la causa 
d’aquesta segona part es devia a al fet que: 

En el artículo segundo se disponía que para las provincias que fueran li-
beradas en las postrimerías de la guerra se redactaría con la mayor urgencia y 
conforme al mismo criterio que presidía el Plan ya aprobado, una ampliación 
que había de incorporarse al anterior mediante Ley complementaria.

A tal efecto, la Comisión encargada de redactar el Plan de Obras Públicas 
comenzó al día siguiente de la total liberación del territorio español la confec-
ción de los proyectos de las obras referentes a las provincias que no figuraban en 
el primero. Se inspiró para ello en los mismos principios que sirvieron de base a 
los proyectos ya aceptados, en forma de unos y otros constituyeran un todo orgá-
nico regido por un criterio único, en el que concordasen [ ] todas y cada una de 
las partes de que se compone el Plan, con las ampliaciones que surgieron como 
estudio complementario en las provincias que figuraban en la primera parte.

Com ja s’ha esmentat, en aquesta ampliació del Pla d’obres públiques hi 
havia un apartat molt minuciós en què es relacionaven els treballs i les obres 
que formaven part del pla. Pel que feia a la reparació de les infraestructures 
destruïdes durant la guerra, es dedicà una part a la reconstrucció de ponts 
destruïts, en què les províncies catalanes apareixen esmentades amb les se-
güents obres en procés de reparació: 

43 Les províncies que comprenien aquesta ampliació eren les d’Albacete, Alacant, Almeria, Ba-
lears, Barcelona, Castelló, Ciudad Real, Conca, Girona, Granada, Guadalajara, Osca, Jaén, 
Lleida, Madrid, Múrcia, Tarragona, Terol, Toledo i València. 

44 Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 122, de 2 de maig de 1941.
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Barcelona    192
Girona     59
Lleida    210
Tarragona     96   
Total    557

Per a aquestes feines de reconstrucció per tot l’Estat es va pressupostar 
un total de 69.522.859,07 ptes.,(45) xifra que superava per molt la calculada 
l’any 1939. Aquesta quantitat, però, serà novament superada per la que donà 
el mateix Ministeri l’any 1945, la qual superava els 195 milions de pessetes 
invertits en la reconstrucció dels danys de guerra a les obres públiques. Tot 
aquests diners sortien dels pressupostos generals de l’Estat, els quals cada any 
destinaren grans quantitats de diners a les obres públiques.(46) 

Una de les primeres referències que s’han localitzat sobre les primeres 
actuacions del Ministeri d’Obres Públiques a Catalunya fou una nota de 
premsa de l’1 de febrer de 1939, data en què encara no havia estat ocupat tot 
el territori català, en què el ministre Alfonso Peña feia un primer balanç de 
la reconstrucció de ponts i de vies de ferrocarril en aquelles províncies que 
havien estat «alliberades». Entre aquestes províncies hi havia la de Lleida, 
una de les primeres on el Ministeri actuà:

[ ] El gran número de puentes construidos en las provincias de Vizcaya, 
Santander, Asturias, Zaragoza, Huesca, Teruel, Lérida y Castellón, tanto direc-
tamente por las Jefaturas Provinciales y en colaboración con los ingenieros del 
ejército, los trozos de ferrocarril de las líneas de Val de Zafan y Zaragoza a Lé-
rida y Tarragona [ ] las reparaciones de carreteras y obras en los frentes y los 
servicios urgentes anexos, dan una idea de la actividad desplegada.(47)

Sense cap mena de dubte, la tasca més important relacionada amb la 
reconstrucció que va haver d’assumir el Ministeri d’Obres Públiques fou la 
dels ponts. La gran quantitat de ponts que es van destruir durant la guerra va 
motivar que el Ministeri, amb la col·laboració, tal com s’ha vist, de l’exèrcit, 
hagués de tirar endavant des de la fi de la guerra la reparació de tots aquells 
passos. 

45 Plan de Obras Públicas. Tomo I Caminos. Conclusiones, Madrid, Ministerio de Obras Públicas, 
1942, p. 527. 

46 Segons les estadístiques oficials, els pressupostos destinats al Ministeri d’Obres Públiques 
entre 1941 i 1945 va ser el següent: al 1941, 514 milions de ptes.; al 1942, 589 milions de ptes.; 
al 1943, 716 milions de ptes.; al 1944, 832 milions de ptes.; al 1945, 1245 milions de ptes. 
Albert Carrera i Albert Tafunell, (coord.), Estadísticas históricas de España. Siglos xix-xx, Bilbao, 
Fundación BBVA, 2005. 

47 «Opinión del Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, don Alfonso Peña, al cumplirse el pri-
mer año de la constitución del Gobierno Nacional, los ministros han hecho las siguientes 
declaraciones para la Vanguardia Española», La Vanguardia Española, 1 de febrer de 1939, p. 
8. 
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De del mateix dia en què va acabar la guerra de manera oficial a Catalu-
nya, les autoritats ministerials assumiren aquesta labor. Aquestes feines tin-
gueren molta presència en els mitjans de comunicació escrits. Les informaci-
ons que parlaven dels ponts que eren reparats, així com les intervencions del 
ministre explicant l’obra reconstructora, foren constants. Especialment sig-
nificants foren les notícies, a partir de mitjan 1939, però molt especialment a 
partir de 1940, que anunciaven que les autoritats franquistes inauguraven un 
pont que havia estat destruït durant la guerra. En els discursos que realitzava 
el ministre Peña en aquestes inauguracions, així com en les informacions 
que explicaven l’evolució de la reconstrucció nacional, aparegueren diversos 
aspectes que es repetiren al llarg del temps. En primer lloc, les notícies que 
es publicaren tingueren un clar objectiu propagandístic. El règim s’encar-
regà de mostrar a la població durant la llarga postguerra les feines recons-
tructores que anava realitzant, tant de forma conjunta amb l’exèrcit com de 
manera individual. Fou una constant a partir de 1940 la publicació de dades 
en què s’explicava el nombre d’obres reconstruïdes des de la fi de la guerra. 
Totes aquestes notícies ens han estat de gran ajuda per poder explicar el 
procés de reconstrucció de ponts, ja que les dades oficials realitzades pel Mi-
nisteri no s’han conservat, ja que foren destruïdes per la mateixa institució.

Taula 5. Ponts inaugurats a les Terres de l’Ebre pel Ministeri d’Obres Públiques i 
l’exèrcit apareguts a la premsa 

Diari
Data 

d’inauguració
Indret Nom del pont

3 LVE 30/9/1939 Amposta Colgante

11 LVE 5/4/1941 Tortosa Generalísimo

15 Diario Español 5/9/1943 Móra d’Ebre

Font: Elaboració pròpia a través de les informacions publicades  
a la premsa entre 1939 i 1945.

La majoria d’inauguracions es produïren l’any 1940, tot coincidint amb 
l’increment de treballs de reconstrucció que es realitzaren i amb la presència 
de molts presoners de guerra que participaren de manera forçada en la re-
construcció. De totes maneres, el nombre d’actes es mantingué fins a mitjans 
de l’any 1944, fet que ens mostra tant l’important nombre de destruccions 
que es comptabilitzaren com, sobretot, les dificultats que tingué el règim per 
reparar-les. Cinc anys després que acabés la guerra, les autoritats franquistes 
seguien inaugurant ponts que havien estat malmesos. És rellevant veure com 
localitats importants com Barcelona, Lleida, Tordera o Besalú per aquestes 
dates encara no tenien passos definitius. 
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La valoració final relacionada amb la feina feta des del Ministeri, tant des 
del punt de vista del Pla d’obres públiques com de la reconstrucció, va ser 
recollida i presentada pel mateix ministre Alfonso Peña en la reunió plenària 
de les Corts franquistes el 15 de març de 1945, quan ja portava més de set 
anys en el càrrec i poc abans de finalitzar la seva etapa al front del Ministeri, 
la qual cosa es produiria el 18 de juliol de 1945. Durant dues hores Alfonso 
Peña va estar explicant de manera detallada tota la feina realitzada durant 
tots aquells anys al capdavant de les Obres Públiques. En el fons, la seva inter-
venció serví per donar per finalitzada, d’una manera oficial, la reconstrucció 
d’infraestructures dependents del seu Ministeri. 

Com a conclusió es pot dir que els plans d’obres públiques no compliren 
amb aquella missió de generar el desenvolupament econòmic que cercaven 
els màxims responsables franquistes. Aquest punt s’observa clarament amb 
el fet que el veritable auge dels sectors va tenir lloc a partir del moment en 
què va entrar l’ajuda exterior.

VIII. Regions Devastades a les Terres de l’Ebre

En darrer lloc, s’ha volgut fer una breu repassada de l’actuació de la 
Direcció General de Regions Devastades, la qual havia iniciat els seus treballs 
com a Servei Nacional de Regions Devastades durant la guerra.(48) L’objec-

48 Atès que, tot i que la principal missió que va tenir Regions Devastades fou la de reconstruir 
els danys que es produïren durant la guerra, aquesta tasca la va desenvolupar sobre localitats 
i no sobre infraestructures. Per aquesta raó s’ha decidit no tractar aquest organisme en pro-
funditat. En aquest darrer sentit, tot i que en els darrers anys s’han fet estudis sobre Regions 
Devastades, centrats en aspectes arquitectònics o actuacions locals, encara resta pendent un 
estudi històric en profunditat de la feina que realitzà i de la seva actuació tant a tot l’Estat 
com a Catalunya. Per a més informació sobre Regions Devastades, vegeu: Esther Almarcha 
Núñez-Herrador, Arquitectura y urbanismo rural durante el período de la autarquía en Castilla-la 
Mancha: Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones e instituto nacional de colonización, 
Conca: Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, 1997 [en microforma, tesi doctoral 
inèdita]; Josep Bayerri Raga i Carme Bayerri Polo, La reconstrucció de Tortosa (1940-1957), Tor-
tosa, Ordre de la Cucafera, 1992; Francisca Cerda Vara, «Fondos documentales de la oficina 
comarcal de Castellón de la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, en 
el arxiu central de la Generalitat Valenciana (1940-1966)», Estudis Castellonencs, 7, 1996-1997, 
p. 217-230; D. A., Arquitectura en Regiones Devastadas, Madrid, Secretaría General Técnica del 
MOPU, 1987; Robert Duró, Isona: la reconstrucció d’un poble de la línia de front al Prepirineu 
català, Tremp, Garsineu Edicions, 2002; José M. López Gómez, Un modelo de arquitectura y ur-
banismo franquista en Aragón: la Dirección General de Regiones Devastadas, 1939-1957, Saragossa, 
Departamento de Educación y Cultura, 1995, Estudios y Monografías, 23; Antonio Marín, La 
reconstrucción de la provincia de Jaén bajo el franquismo, 1939-1957: la Dirección General de Regiones 
Devastadas, Lopera, Ed. Autor, 2007; Víctor Pérez Escolano, Guerra civil y Regiones Devastadas, 
Madrid, 1987; David Tormo, «El lent i feixuc intent de reconstrucció d’un país en ruïnes», 
a D. A., Catalunya durant la Guerra Civil dia a dia, vol. 24, Pèrdues humanes i econòmiques de la 
guerra, Barcelona, Edicions 62, La Vanguardia, 2006; Vicente Javier Torrecillas, Arquitectura 
social y estado entre 1939 y 1957. La Dirección General de Regiones Devastadas, tesi doctoral inèdita, 
UNED, 2008.
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tiu principal que va tenir aquesta Direcció General va ser el d’adoptar totes 
aquelles localitats que havien patit un gran nombre de danys materials i que 
no tenien recursos suficients per poder reconstruir-los. La seva tasca recons-
tructora se centra més en la reparació de localitats senceres i no tant en 
la reparació d’infraestructures, tot i que participà en la restauració d’algun 
pont que havia estat destruït dins les localitats adoptades. Per aquesta raó 
s’ha considerat tractar, encara que no sigui de manera detallada, l’actuació 
d’aquest organisme.

Després de la creació del Servei Nacional de Regions Devastades i Repa-
racions, el gener de 1938, aquest organisme es va transformar l’agost de 1939 
en Direcció General de Regions Devastades (DGRD). Fins aquesta data, la 
seva tasca fou la d’organització i planificació, com a conseqüència de la man-
ca de personal tècnic qualificat que pogués realitzar una feina més precisa. 

Un cop la guerra va finalitzar i es va poder disposar del personal tècnic 
qualificat, la nova Direcció General va començar a tirar endavant els seus 
objectius, que se centraven, de manera molt resumida, a organitzar la recons-
trucció de localitats malmeses durant la guerra, mostrar la feina que es feia 
a través de la propaganda(49) i intentar impulsar un nou tipus d’arquitectura 
nacional, tot imitant el que estaven realitzant el feixisme italià i el nacional-
socialisme alemany. 

Per dur a terme la reconstrucció del país, la DGRD es va organitzar en 
una sèrie de seccions que havien de permetre que l’organisme fos autosufi-
cient, i que anaven des de les parts tècniques de disseny arquitectònic fins a 
la producció de materials i proveïments de tota mena, passant per la propa-
ganda i l’autofinançament. 

Aquesta estructura es trobava totalment centralitzada en una seu ubi-
cada a Madrid i s’estenia per tot el territori a través del que es van anome-
nar «zones d’actuació», de les quals se’n crearen sis: la nord, l’aragonesa, 
la de llevant, l’andalusa i extremenya, la castellana i la catalana. Cadascuna 
d’aquestes zones d’actuació es subdividia en oficines comarcals que actuaven 
de manera més directa sobre les zones més afectades. Es tractava, doncs, 
d’una organització molt jerarquitzada, en què la darrera resposta sempre 
depenia de la seu central de Madrid. 

Per la seva importància, cal destacar, d’entre les seccions que s’organit-
zaren dins de la DGRD, l’Institut de Crèdit per a la Reconstrucció Nacional, 

49 La premsa i la propaganda no deixen de tenir la seva importància davant el desig de l’Estat de 
donar a conèixer les obres iniciades. La seva principal activitat fou la publicació de la revista 
Reconstrucción (1940-1953), que difonia els projectes per realitzar o finalitzats. Altres actua-
cions foren la preparació d’exposicions per tota Espanya, algunes amb caràcter triomfalista, 
com la celebrada a la Biblioteca Nacional el juny i el juliol de 1940. Altres tasques foren les 
de preparar els actes solemnes d’inauguració de determinades obres i la publicació de fullets 
divulgatius. 
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creat el març de 1939(50) i encarregat d’anticipar les despeses, les indemnit-
zacions, atorgar préstecs a baix interès i recaptar els diners necessaris per 
realitzar la tasca reconstructora. Va ser, en el fons, l’òrgan creditor hipotecari 
de la DGRD: 

Art. 1. El Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional [ ] tiene 
como misión primordial el facilitar anticipos o préstamos a entidades o parti-
culares [ ] para la reparación de los daños sufridos en los inmuebles y efectos 
propios para la vida y la producción, a consecuencia directa de la guerra o de la 
actuación marxista a partir del 18 de julio de 1936.(51)

Aquests fons s’aconseguiren principalment dels capitals derivats dels tí-
tols nominatius, dels productes de les apropiacions i d’altres sancions econò-
miques imposades pels Tribunals de Responsabilitats Polítiques, i de l’import 
de la redempció de la prestació personal obligatòria que es va fer extensiva 
a tot el país. Gràcies a aquests diners, l’Institut, a més de finançar l’obra 
de Regions Devastades, també va poder ajudar ajuntaments, diputacions i 
particulars, aquests darrers després d’acreditar la seva fidelitat al règim, per 
executar projectes de reconstrucció. 

Entre els problemes que hagueren de solucionar els responsables tèc-
nics de Regions Devastades cal destacar la necessitat d’establir un pla d’acció 
per determinar quines actuacions eren necessàries i on calia dur-les a terme. 
La magnitud del desastre que calia solucionar i el fet que hi havia diverses 
poblacions que havien estat quasi totalment arrasades van fer que, per un de-
cret del 23 de setembre de 1939, s’aprovés la creació del concepte d’adopció 
de localitats per tal de facilitar aquesta tasca.(52) Les poblacions que demos-
tressin un tant per cent de destrucció superior al 75 % podrien ser adoptades 
pel mateix Franco i passar a rebre una especial atenció per part del règim, 
que a partir d’aquest moment s’encarregaria de dotar les esmentades loca-
litats dels mitjans necessaris per refer tots els danys que havien patit. Aquest 
sistema va permetre que, durant tot el temps que va estar en funcionament 
la DGRD, s’adoptessin un total d’entre 300 i 400 poblacions en tot el país.(53) 

Pel que fa a Catalunya, va ser una de les zones d’actuació de la DGRD 
i va comptar amb tres oficines comarcals: la de Lleida, la de Tortosa i la de 
Figueres. Fins a l’octubre de 1941, aquestes tres oficines van tramitar més de 

50 Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 81, de 22 de març de 1939, Prefectura de l’Estat, llei 
que crea l’Institut de Crèdit per la Reconstrucció Nacional.

51 «Reglamento del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional y aplicación de la Ley 
de 16 de marzo de 1939», Boletín Oficial del Estado (BOE), 28 de juliol de 1939. 

52 Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 274, d’1 d’octubre de 1939. 
53 El nombre total de localitats on va actuar Regions Devastades és difícil de calcular. Euge-

nia Llanos (1987) assegura que van ser més de 300 pobles arreu d’Espanya. Manuel Blanco 
(1984) considera, en canvi, que gairebé es va arribar als 400. Una llista elaborada per José 
Manuel López Gómez (1995) dona la xifra de 233 localitats. 
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12.000 expedients de reparació, la qual cosa la convertí en la tercera zona del 
país en nombre d’expedients, només superada per Madrid i Aragó. 

Pel que fa al nombre de poblacions catalanes beneficiades per la figura 
de l’adopció, en total, fins a l’any 1945, van ser-ne 36, repartides per provín-
cies de la següent manera: 

-  Barcelona: Manlleu (1941) i Torelló (1942). 
-  Girona: Colera (1943), Figueres (1940), Llers (1939), Palamós 

(1940), Portbou (1945), el Port de la Selva (1943) i Sant Feliu de 
Guíxols (1943). 

-  Tarragona: Benifallet (1939), Benissanet (1941), Corbera d’Ebre 
(1939), la Fatarella (1939), Gandesa (1941), Móra d’Ebre (1939), el 
Perelló (1940), el Pinell de Brai (1939) i Tortosa (1939). 

-  Lleida: Agramunt (1939), Aitona (1944), Artesa de Segre (1942), 
Bellcaire (1939), les Borges Blanques (1939), Castelldans (1939), 
la Granadella (1940), Isona (1939), Lleida (1939), Maials (1942), 
Montclar (1941), la Ràpita (1939), la Sentiu de Sió (1940), Seròs 
(1940), Tírvia (1939), Torres de Segre (1940), Vilagrassa (1945) i 
Vilanova de la Barca (1939). 

Tal com s’ha posat de manifest, els municipis i les ciutats de l’Ebre van 
patir importants danys a causa de la guerra, tant per ser front de guerra com 
pels bombardejos. En un informe de 9 d’agost de 1939 signat per l’arquitecte 
en cap de l’Oficina Tècnica de Tortosa, es recollia que Corbera d’Ebre es 
trobava totalment devastada, ja que de les 500 cases que hi havia al poble, 
només en restaven en peu 12, mentre que Tortosa i Móra d’Ebre es trobaven 
mig devastades. 

Gràcies a l’estudi realitzat per Ramon Arnabat,(54) tenim dades precises 
de les tasques reconstructores que es portaren a terme des de l’Oficina Co-
marcal de Tortosa de Regions Devastades entre 1940 i 1957. En total s’inver-
tiren 80.276.950 ptes. durant aquells anys per reconstruir els nuclis afectats 
per la guerra. El 36,5 % es dedicà a reconstruir edificis vinculats al poder 
polític i religiosos; un 28 % a edificis públics; un 23 % a habitatge; un 8 % a 
la xarxa pública, i un 4,5 % a enderrocs.

IX. Valoració final

En aquest article hem volgut fer una primera aproximació de diversos 
aspectes relacionats amb la Guerra Civil i la posterior postguerra a les Terres 
de l’Ebre.

54 Ramon Arnabat, «L’impossible recuperació material i social: la postguerra espanyol 1939-
1948», a Teresa Abelló i Güell, Giovanni C. Cattini, Víctor Gavín i Munté, Jordi Ibarz Ge-
labert, Carles Santacana i Torres, Queralt Solé i Antoni Vives Riera, Postguerres, Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 2019, p. 852-853.



490

Tot aquest territori va patir els estrall del conflicte a través de diversos 
bombardejos i dels danys vinculats a la voladura de ponts i carreteres realit-
zada per l’exèrcit republicà durant la seva retirada. Especialment destacades 
foren les destruccions localitzades a la Terra Alta com a conseqüència d’ha-
ver patit els estralls de l’enfrontament militar més importat de la Guerra 
Civil, la batalla de l’Ebre. Bona part de les seves poblacions quedaren malme-
ses pels enfrontaments militars i pels bombardejos que es produïren durant 
aquelles jornades. 

Totes aquestes destrosses comportaren que a les Terres de l’Ebre hi ha-
gués una destacada presència de presoners de guerra enrolats en batallons 
de treballs forçats. La seva presència va tenir un triple objectiu: castigar els 
presoners republicans, reparar els danys de guerra i efectuar altres treballs 
forçats, i, finalment, implementar la por als veïns i veïnes de les localitats on 
hi hagué presència d’aquelles unitats. Veure com vivien i treballaven aquells 
presoners serví per advertir la població del que era capaç el nou règim per 
imposar el seu projecte polític, econòmic i social. 

Dins del procés de reconstrucció cal esmentar la tasca realitzada per Re-
gions Devastades, la qual, des de la seva oficina de Tortosa, centralitzà la re-
paració dels danys dels nuclis poblacionals que patiren els efectes de la guer-
ra. Unes reparacions que s’allargaren en el temps a causa de la misèria de la 
postguerra i, especialment, de la manca de productes bàsics per afrontar la 
reconstrucció. A aquell fet cal sumar-li la falta, en molts casos, de personal 
tècnic especialitzat, molts dels quals ho havien mort a causa de la guerra o 
bé havien estat represaliats o, en els darrers dels casos, havien partit a l’exili. 

Tot plegat, els estralls que provocà la guerra en tots els sentits, ja fossin 
humans o materials, foren importants. Unes cicatrius que, en alguns casos, 
vuitanta anys després de la fi del conflicte segueixen obertes i molt presents 
entre tots els veïns i veïnes de les comarques de les Terres de l’Ebre. Unes 
cicatrius que també són prou evidents en tot el territori. 
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Imatge 1. Pont d’Amposta després de volar-lo les tropes republicanes l’abril de 1938. 
Estampas de guerra, àlbum núm. 4, Bilbao, Editora Nacional, 1938.

Imatge 2. Voladura del pont de Tortosa, abril de 1938. Estampas de guerra,  
àlbum núm. 4, Bilbao, Editora Nacional, 1938.
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Imatge 3. Bombardeigs aeris sobre Tortosa l’abril de 1938. Estampas de guerra,  
àlbum núm. 4, Bilbao, Editora Nacional, 1938.
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D’un passat violent a un futur en pau

Dr. Juan Manuel Jiménez Robles
Universitat de Leeds, Regne Unit

Bon dia. En primer, vull lloc donar les gràcies als organitzadors d’aquest 
Congrés International per l’amable invitació a participar com a ponent: als 
ajuntaments de Gandesa i de Tortosa, a la Universitat Internacional de Ca-
talunya i al Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre; també vull donar les 
gràcies al comitè científic per tot el treball dut a terme per poder realitzar 
un congrés tan excel·lent, i a l’Arxiu Històric per obrir-nos les portes a tots 
nosaltres. Moltes gràcies. 

Vull dir també que estic aprenent català amb els meus amics de Barcelo-
na, el Josep Serrano, el Xavier Baró i el Xavier Garí, amb qui estic treballant 
en la creació d’un grup de recerca de memòria històrica, però també estic 
aprenent català llegint Salvador Espriu. per això, avui m’agradaria començar 
aquesta conferència de clausura llegint un dels seus poemes, «Cementiri de 
Sinera», que forma part d’un llibre de trenta poemes amb el mateix nom, 
en què Salvador Espriu reflexiona sobre l’entorn on es va criar de petit, mo-
ments que mai tornaran, però també reflexiona sobre la mort en general, 
sobre Déu i sobre la Guerra Civil espanyola.

Cementiri de Sinera (publicat al 1946)

Quina petita pàtria
encercla el cementiri!
Aquesta mar, Sinera,

turons de pins i vinya,
pols de rials. No estimo

res més, excepte l’ombra
viatgera d’un núvol.

El lent record
dels dies

que són passats per sempre.
Imatge 1. Salvador Espriu.  

Fotografia: fototeca.cat.

Continuaré llegint Espriu i practicant el català amb els meus amics de 
Barcelona, però, si m’ho permeten, avui faré la conferencia en castellà, per-
què encara no domino la llengua catalana.
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El poema «Cementiri de Sinera» de Espriu refleja tristeza, tristeza por lo 
que se ha perdido, tristeza por lo que ya no está, por todo lo que se ha llevado 
el tiempo. Y muchas de esas cosas Espriu las perdió, al igual que muchísimos 
otros como él, debido a la acción devastadora de la Guerra Civil española, de 
la que destacamos la batalla del Ebro, no solo por ser la batalla decisiva de la 
Guerra Civil, sino también por causar 30.000 muertos y dejar 100.000 heri-
dos. Una batalla devastadora en todos los sentidos, donde muchos de noso-
tros tuvimos familiares luchando en alguno de los dos bandos, o incluso en 
ambos bandos.

Imagen 2. Combatientes republicanos construyendo un puente flotante sobre el Ebro. 
Fotografía: Archivos de la Historia. <archivoshistoria.com/la-batalla-del-ebro-1938>.

La violencia de la Guerra Civil, de algún modo u otro, salpicó a la mayo-
ría de nuestras familias. Todos hemos escuchado historias de algún abuelo o 
bisabuelo que luchó en dicha guerra. Sin ir más lejos, mi abuelo paterno fue 
uno de los miles de combatientes que participó en la batalla del Ebro, y con-
taba la profunda impresión que había dejado en él ver el río Ebro teñido de 
rojo por la sangre de los muertos y heridos. Nos contó que durante la Guerra 
Civil pasó mucho frío, por lo que en alguna ocasión tomó ropa de algún ca-
dáver para poder abrigarse, pero pocas cosas más nos contaría de una guerra 
que le robó varios años de su vida, después de unirse al frente cuando estaba 
recién casado y esperando a su primer hijo, al que no conocería hasta unos 
años después, al regresar a su pueblo de Albacete.

Albacete fue una de las últimas provincias republicanas que aguantó has-
ta el final de la Guerra y desde donde se prepararían distintos batallones de 
las brigadas internacionales para ir a combatir a Teruel o a la batalla del 
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Ebro, entre otros lugares. Por ejemplo, el Mac-Pap, formado por 1.500 cana-
dienses que, desobedeciendo la prohibición de su Gobierno, se unieron al 
ejército republicano para luchar contra los sublevados. Solo la mitad de ellos 
volvería a casa. 

Imagen 3. McKenzie Papineau. Fotografía: McKenzie Papineau Battalion Collection.

En la fotografía pueden ver a un grupo de canadienses del Mac-Pap cru-
zando el Ebro. Alguno de ellos moriría en las afueras de Gandesa, y desde el 
año 1995 en la ciudad canadiense de Toronto hay una gran roca que se llevó 
desde Gandesa con una placa para conmemorar a estos hombres que lucha-
ron al lado de los republicanos hasta el último momento, cuando la derrota 
en la batalla del Ebro marcaría el principio del fin de la Segunda República.

El filósofo francés Paul Ricoeur, gran estudioso de la memoria, defiende 
que no solo el futuro está abierto, sino que el pasado también lo está. Y es 
que, aunque lo que pasó no se pueda cambiar, la forma en que la memoria 
nos afecta en el presente sí puede cambiarse. Es decir, podemos recordar 
hechos violentos e injustos que nos producen dolor cada vez que los recor-
damos, porque nuestra memoria sigue herida, o podemos recordar esos mis-
mos hechos sin actualizar el dolor en el presente cuando nuestra memoria 
ha sido sanada.

Pero ¿cómo una memoria herida por la violencia del pasado se transfor-
ma en una memoria sanada? Este proceso de sanación será una de las claves 
que nos lleve a transitar de un pasado de violencia a un futuro de paz.

En el caso que nos ocupa, todo empezó un 18 de julio de 1936, con un 
golpe de Estado que nos condujo a una Guerra Civil que duraría casi tres 
años y produciría medio millón de muertos y casi medio millón de exilia-
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dos. Del medio millón de muertos, se estima que unos 150.000 murieron 
asesinados en las retaguardias, sobre los 50.000 en la retaguardia de la zona 
republicana y sobre los 100.000 en la retaguardia de la zona sublevada, a lo 
que hay que añadir unas 50.000 ejecuciones durante la represión franquista 
que siguió a la Guerra Civil.

Gonzalo Arias se preguntaba 43 años después de la guerra si ya podía-
mos ser capaces de recordar esta tragedia humana de forma serena. En 1982 
publicaba un libro titulado El antigolpe. Manual para la respuesta noviolenta a 
un golpe de estado, en el que escribía:

¿Podemos ya rememorar aquel levantamiento armado, aquella guerra civil, 
con la serenidad con que se considera un hecho histórico? Los historiadores sí 
pueden, no lo dudo. Pero creo que muchos ciudadanos, incluso nacidos mu-
cho después, siguen, o seguimos, indignándonos ante la avalancha de vilezas y 
crueldades cometidas aquel día y en los tres años que le siguieron... sintiendo 
una inmensa pesadumbre, un dolor profundísimo ante la tragedia de tanta san-
gre derramada, tantos hogares destrozados, tantas esperanzas frustradas, tantos 
odios desencadenados...

Hoy, 83 años después del fin de la guerra, nos seguimos haciendo esta 
pregunta: ¿Podemos ser capaces de recordar esta tragedia de forma serena? 
El dolor humano generado por cualquier guerra es inmenso, y aún más si 
cabe cuando se trata de una guerra civil.

Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral de la UNED, escribía en 
el año 2010 en su libro Memoria y Perdón: 

En España este tema de la memoria está abierto. Palpita. Y por eso es di-
fícil abordarlo desapasionadamente. Sin embargo, hay que hacerlo... España, 
definida por Machado como el páramo por el que cruza la sombra de Caín, es 
cierto que no acaba de hacer las paces con sus recuerdos. La memoria del mal 
realizado produce todavía miedo y resentimiento.

Han pasado ya más de ochenta años del final de la Guerra Civil, y segura-
mente ya será muy difícil encontrar a algún combatiente con vida, incluso de 
los de la quinta del biberón, y, si quedase alguno, ya estaría por los cien años, 
de modo que ya no tenemos testigos directos. Sin embargo, la memoria de 
la guerra ha pasado de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos. 
Nosotros, los aquí presentes, ya no poseemos una memoria de primera mano 
de lo sucedido, pero sí lo que ha venido a denominarse posmemoria por la 
investigadora de origen rumano Marianne Hirsch.

Nosotros no tenemos recuerdos directos de los acontecimientos como 
nuestros abuelos o bisabuelos, pero sí poseemos una posmemoria enlaza-
da con la memoria de nuestros antepasados, y por eso también nos duelen 
las injusticias que tuvieron lugar durante la guerra en el seno de nuestras 
familias. 
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Además de esta posmemoria familiar, también podemos hablar de una 
posmemoria afiliativa, es decir, que para todos aquellos que defendemos la 
democracia, cuando escuchamos las historias de abusos que tuvieron lugar 
debido a un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente, 
también es muy común que nos indignemos. 

De modo que ya no se trataría de sanar las memorias de aquellas perso-
nas que sufrieron la violencia directa durante la guerra y la represión fran-
quista, simplemente porque la mayoría de ellos ya no están entre nosotros, 
sino que ahora se trataría de sanar esas posmemorias familiares y afiliativas.

¿Y cómo puede sanarse una memoria herida? En primer lugar, se nece-
sita cerrar un proceso de duelo que dura ya demasiado tiempo. No se puede 
permitir que en España tengamos aún alrededor de 2.500 fosas comunes 
con miles de personas sin identificar y que no recibieron una sepultura dig-
na. Los hijos, nietos y bisnietos tienen derecho a enterrar a sus muertos con 
dignidad.

Una de las primeras señales que define al ser humano como tal es que 
este entierra a sus muertos. Esto es algo que ya comenzaron a practicar nues-
tros antepasados neandertales, mostrando evidencias de su humanidad.

Hace unos 2.750 años, Homero escribía en su obra La Ilíada, cómo, des-
pués de que Aquiles matase a Héctor en la Guerra de Troya, se llevó el cuer-
po inerte de este, de modo que sus familiares no pudieron enterrarlo. Des-
pués de doce días, el padre de Héctor, Príamo, se acercó al campamento de 
Aquiles y, abrazándose a sus rodillas, le suplicó que le diese el cuerpo de su 
hijo muerto para enterrarlo dignamente. Aquiles accedió a la petición de un 

Imagen 4. Marianne Hirsch. Fotografía: Ignacio  
Izquierdo, Diario Público.
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padre desesperado que clamaba por el cuerpo de su hijo, y Héctor fue trasla-
dado a Troya, donde tuvo un funeral digno. En el Museo del Louvre de París 
se encuentra el bajorrelieve de un sarcófago romano donde se muestra esta 
conmovedora escena.

Imagen 5. Descripción. Fotografía: Wikimedia Commons.

En el Estado español el movimiento social por la recuperación de la 
memoria histórica tiene un lugar de origen: las fosas comunes de la Guerra 
Civil y de la dictadura franquista. Los sublevados enterraron y honraron a 
sus muertos, pero los republicanos no tuvieron esa oportunidad hasta fechas 
muy recientes.

Esto no debería ser un problema de políticas partidistas sino de calidad 
democrática y defensa de los derechos humanos básicos. Todo ser humano 
tiene derecho a enterrar a sus muertos. Este será un primer paso para sanar 
la memoria herida de aquellos que no pudieron enterrar a los suyos.

Por eso, la sociedad civil debería dar la bienvenida a la nueva Ley de 
Memoria Democrática que se está debatiendo en estos momentos, ley que se 
fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no 
repetición, y desde la que el Estado quiere asumir la exhumación de los miles 
de cadáveres que aún no han recibido una sepultura digna.

Como dice la propuesta de Ley: 

La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la 
dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, represen-
tan un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la 
democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento 
de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asen-
tar nuestra convivencia sobre bases más firmes.
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De modo que dar sepultura digna a los miles de cadáveres que se en-
cuentran en fosas comunes sería un primer paso para sanar esa memoria 
herida.

Imagen 6. Apertura de fosa en Figuerola d’Orcau, Lleida, 2017. Fotografía: ACN.

Sin embargo, desde aquí querríamos lanzar también una recomenda-
ción para la Ley de Memoria Democrática que se está tramitando, y que al 
mismo tiempo sería un segundo paso para sanar esa memoria individual y 
colectiva: para las víctimas sería positivo que su voz fuese escuchada, y esta 
Ley de Memoria Democrática, a pesar de poner el foco en las víctimas, no 
crea un espacio específico para ello, como podría ser una comisión de la 
verdad, donde las historias de sufrimiento vividas puedan ser contadas. Esto 
resultaría en un efecto catártico y sanador, como hemos visto en otras mu-
chas comisiones de la verdad alrededor del mundo. 

Palabras indecibles que han estado guardadas en el corazón de las vícti-
mas y de sus familiares durante décadas tendrían un efecto terapéutico si 
pudiesen decirse y ser escuchadas. Como apuntaba el psiquiatra Luis Rojas 
Marcos en una entrevista concedida a El País el 28 de abril de 2019, «la vícti-
ma perpetua es una persona muy limitada por su herida abierta. El duelo no 
se puede eternizar»; o, como enfatizaba una de las novelistas más aclamadas 
del período de posguerra, la escritora catalana Ana María Matute, en un dis-
curso pronunciado para la Real Academia de la Lengua Española el 18 de 
enero de 1998, «la palabra es lo más bello que se ha creado, es lo más impor-
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tante de todo lo que tenemos los seres humanos. La palabra es lo que nos 
salva».

Imagen 7. Ana María Matute. Fotografía: Gustau Nacarino, Reuters.

Las víctimas del golpe de Estado del 36 y del franquismo han guardado 
demasiado tiempo silencio, y su voz necesita ser escuchada. Esto también 
ayudaría a sanar su memoria herida, así como la iniciativa del Gobierno espa-
ñol de ayudar a todas estas víctimas a buscar a sus muertos en las fosas comu-
nes a lo largo de todo el Estado español, exhumarlas y darles sepultura digna.

Las víctimas del lado sublevado, que también las hubo en la retaguardia 
republicana, ya fueron reparadas generosamente por el franquismo. Entre 
otras cosas, se establecieron importantes medidas de reconocimiento y re-
paración económica para las víctimas que habían combatido o se habían 
posicionado a favor del golpe de Estado. Por ejemplo, se exhumó un gran 
número de fosas comunes con apoyo estatal, se erigieron monumentos con-
memorativos y panteones por toda España, se inscribieron los nombres de 
los sublevados caídos en placas en las iglesias, se establecieron fechas conme-
morativas y se nombraron municipios, infraestructuras, calles y avenidas en 
honor de personajes impulsores del golpe de Estado, de la dictadura o de 
hechos considerados gloriosos por el régimen franquista. 

Además de las víctimas que tuvieron ambos bandos, tampoco habría que 
olvidar a las víctimas que simplemente se hallaron en un fuego cruzado, que 
simplemente pasaban por allí, pero que no apoyaban particularmente a nin-
guno de los bandos, que solo querían trabajar y vivir en paz, pero la guerra 
no se lo permitió. Fue el caso de mi tío bisabuelo Antonio, a quien al comien-
zo de la guerra le llegaron noticias de que se había abierto una bolsa de tra-
bajo en Letur (Albacete) y quiso apuntarse, pero, cuando estaba caminando 
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por las calles del pueblo, comenzó un tiroteo entre un grupo de hombres del 
pueblo que apoyaba la República y otro grupo que apoyaba a los sublevados. 
Cuando mi tío bisabuelo se vio en esa situación, alzó la voz para decir: «¡Soy 
Antonio! ¡Dejad de disparar!». Sin embargo, uno de los pistoleros, que le 
conocía personalmente, respondió: «Hoy aquí no conocemos a nadie». Y 
una bala perdida alcanzó a Antonio, justo enfrente de donde vivía el médico 
del pueblo, quien abrió las puertas de su casa para intentar ayudar a mi tío 
bisabuelo, pero ya no pudo hacer nada por él. 

Antonio aún no había cumplido los treinta años, y cuando la noticia 
llegó más tarde a su esposa, quien estaba esperando a su primer hijo, la con-
moción le provocó un aborto, y el mismo día mi tía bisabuela perdió a su 
esposo y a su primer hijo. Muchos muertos durante la Guerra Civil española 
no apoyaban a ningún bando en particular, simplemente tuvieron la mala 
suerte de estar en medio de una guerra que les arrebató la vida.

Por otro lado, también hubo miles de víctimas en la posguerra. Una vez 
que Franco se alza victorioso, nos encontramos con una represión brutal 
sobre las personas que habían defendido la Segunda República. Sin ir más 
lejos, otro familiar mío fue encarcelado en la Modelo de Barcelona al inicio 
de la dictadura. Al cabo de un tiempo de estar allí, desarrolló tuberculosis, y 
ya le permitieron salir de la cárcel simplemente para morir en casa, dejando 
una viuda y varios huérfanos.

Como dijimos, las víctimas del lado franquista ya tuvieron sus repara-
ciones, quienes pudieron enterrar a sus muertos con dignidad. Después de 
muchos años les ha llegado el turno a las víctimas republicanas. Ahora es el 
momento de poder enterrar con dignidad a esos muertos que se hallan en 
fosas comunes y profundizar en el objetivo de fomentar la convivencia pací-
fica y el continuo desarrollo de nuestra democracia, superando de una vez 
por todas la dicotomía de vencedores y vencidos.

Desde los primeros años de la transición española, tanto los poderes pú-
blicos como la sociedad civil impulsaron medidas de reparación económica 
y de reconocimiento de las víctimas del franquismo. Sin embargo, estas ini-
ciativas se truncaron pronto y no volvieron a aflorar hasta finales del siglo xx, 
cuando la llamada generación de los nietos quiso conocer lo que pasó con sus 
antepasados. De esta manera, con el siglo xxi se abre una nueva fase en las 
políticas de memoria conectada con los derechos humanos, y que se plasma 
en los principios internacionales de verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición.

Si aspiramos a una reconciliación que nos permita transitar de un pasa-
do dividido a un futuro compartido y en paz, como diría David Bloomfield 
(2003), las víctimas necesitan «verdad, justicia, y reparación», y todos juntos 
necesitamos «garantías de no repetición», para lo cual tendremos que incluir 
en los currículos escolares una historia apartidista de la Guerra Civil y del 
franquismo, así como una buena educación para la paz, en la que algunos 
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venimos trabajando ya unos años, de modo que, en forma de ultílogo, me 
gustaría traer unas ideas finales en torno al tema de la paz.

Imagen 8. Guernica de Pablo Picasso, 1937, Museo Reina Sofía de Madrid.  
Fotografía: Sucesión Pablo Picasso.

¿Qué implica la paz? La presencia de bienestar personal y la presencia 
de justicia social, donde los seres humanos podamos crecer y desarrollarnos 
libremente.

¿Qué implica la guerra? La negación del bienestar personal y la nega-
ción de la justicia social llevada a su máxima expresión, donde ni tan solo el 
derecho a la vida es respetado.

Las guerras no serían algo originario o básico de las relaciones humanas, 
sino precisamente su negación o ruptura. La paz es una realidad primigenia, 
ligada a los humanos desde sus inicios. 

En el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO de 1945 se afirma: 
«Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en la mente 
de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz». Así mismo, la 
UNESCO adoptó en 1989 la Declaración de Sevilla de 1986, donde un grupo 
de expertos de distintos ámbitos del conocimiento humano concluyeron lo 
siguiente: «Proclamamos que la guerra y la violencia no son una fatalidad 
biológica. Podemos poner fin a la guerra y a los sentimientos que conlleva… 
Nuestros antepasados inventaron la guerra. Nosotros podemos inventar la 
paz».

Es decir, del mismo modo que hemos aprendido a hacer la guerra, pode-
mos reaprender a hacer la paz, que, como acabamos de decir, sería un estado 
más primigenio, más natural de las relaciones humanas, donde podemos 
crecer y desarrollarnos como seres humanos en libertad.
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Así pues, desde la investigación para la paz (Peace Research) propone-
mos un cambio de perspectiva, pasar del enfoque «violentológico», centra-
do en el estudio de la violencia, a un enfoque centrado en el estudio de la 
paz, donde enfatizamos la importancia de visibilizar, reconocer y analizar las 
experiencias de paz: experiencias de altruismo, compasión, solidaridad, per-
dón, reconciliación, cooperación, reconocimiento o cuidado, entre otras. 
Reconocer esas experiencias de paz, esas capacidades humanas para hacer 
las paces, nos recuerda que «es real que, si queremos, podemos hacer las 
paces» (Martínez Guzmán, 2005).

Un enfoque centrado en la paz también implicará visibilizar y denunciar 
el sufrimiento humano, y la Guerra Civil y el franquismo provocaron mucho 
sufrimiento que ha de ser reconocido, no con un afán de revanchismo, sino 
con la intención de conseguir una verdadera reconciliación y un futuro de 
paz donde no caigamos de nuevo en la locura de la guerra, que en el peor 
de los casos mata y, en otros, abre heridas que duran años y se transmiten 
generacionalmente, como es el caso de nuestra Guerra Civil. 

Desde aquí esperamos que esas viejas heridas aún abiertas en muchas 
posmemorias familiares y afiliativas puedan ir sanando con iniciativas como 
la recuperación de nuestros muertos. Las puertas de los cementerios siguen 
abiertas para enterrar a las miles de personas desaparecidas y dispersadas por 
2.500 fosas comunes a lo largo de todo el Estado español. Los muertos han 
de recibir una sepultura digna. Tengamos piedad de todas las víctimas. Es 
nuestro deber y su derecho.

Imagen 9. Cementerio de Arenys de Mar sobre el Cerro de la Piedad.  
Fotografía: Ajuntament d’Arenys de Mar.
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El Pinell després de la batalla

Sra. Antònia Serres Buenaventura
Historiadora

A principis de 1938 es notaven cada vegada més les conseqüències de 
la guerra. Primer van ser els 16 executats durant el juliol i el desembre del 
36, després els joves que morien al front, els refugiats que arribaven al poble 
procedents de Madrid, la manca d’aliments, i ara, els ferits del front d’Aragó, 
que instal·laven en un primer moment als túnels de l’estació del Pinell (de 
la línia de Val de Safán), abans d’enviar-los a l’hospital Pere Mata de Reus. 

L’exèrcit franquista s’anava acostant, i el 3 d’abril de 1938 arribava al 
poble. Uns dies abans, l’exèrcit republicà i la brigada Garibaldi havien aban-
donat la zona. Havia caigut el front d’Aragó. En aquesta retirada també els 
acompanyaven les famílies republicanes, que, en carros i amb el que podien, 
creuaven l’Ebre, abans que enfonsessin el pont de Móra. Uns es van quedar 
refugiats en diversos pobles del Baix Camp, del Baix Penedès, del Maresme, 
etc., altres van arribar fins a França. Pensaven que marxaven del poble per 
unes setmanes, i alguns ja no hi van tornar més. S’havien acabat totes les 
experiències revolucionàries que havien durat menys de dos anys. Només els 
restava salvar la vida.

Les notícies del que passava als llocs on arribava l’exèrcit nacional no 
eren gens esperançadores per als republicans. Efectivament, el 27 d’abril 
s’iniciava a Saragossa el primer judici contra quatre veïns del Pinell. Tres fo-
ren absols i un condemnat a mort. El 7 de juliol s’obria a Gandesa un Consell 
de Guerra en el qual figuraven 22 inculpats del Pinell. Deu foren absolts i 
dotze condemnats a diverses penes de presó. 

Mentrestant, la guerra continuava, els republicans eren a l’altra banda 
de l’Ebre i, des de la serra de Cardó, llançaven de tant en tant projectils, 
per on passava la carretera de Tortosa a Gandesa. De bon començament, la 
gent que quedava al poble s’ho mirava com si fossin focs d’artifici, fins que 
un d’aquells projectils va caure a la zona del castell i un tros de metralla va 
causar la mort d’una dona. També van tirar contra el terrat de ca Pantoca, 
i van morir uns soldats nacionals que estenien roba. La majoria d’aquests 
projectils no explotaven, però causaven desperfectes i forats a les teulades.

A partir d’aquests fets, els veïns que continuaven al poble van pensar que 
estarien més segurs amagats per les casetes de camp distribuïdes per moltes 
de les finques del terme. Tenien l’aigua de les cisternes, els homes caçaven i, 
de tant en tant, anaven al poble a arreplegar el que podien per menjar. 
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I. La batalla de l’Ebre al Pinell

La nit del 25 de juliol del 1938, a un quart d’una de la matinada, havia 
començat la batalla de l’Ebre. Els soldats creuaven l’Ebre, des de Riba-roja 
a Benifallet, per passarel·les sobre barques. A les nou del matí del dia de 
Sant Jaume, unitats de l’11a i 46a divisions republicanes arribaven al Pinell. 
La tarda del mateix dia s’havien ocupat Flix, Ascó, Riba-roja, la Fatarella i 
Miravet. Molts dels veïns que quedaven al poble van fugir aquella matinada 
cap a Gandesa i d’allí van fer cap als pobles ocupats pels nacionals (Maella, 
Queretes, Horta ).

Els republicans van arribar a les portes de Gandesa i Vilalba, on van tro-
bar una forta resistència, de manera que, en tres dies, el comandament fran-
quista va aconseguir fer front a l’ofensiva. D’altra banda, comptaven amb 
tres-cents avions de bombardeig que volaven contínuament sobre la zona 
d’operacions, mentre que l’aviació republicana va tardar tres dies a aparèi-
xer. El 9 d’agost els franquistes van iniciar la contraofensiva per la serra de 
Pàndols i aconseguiren dominar la cota 705, però la cota 666 va continuar en 
mans dels republicans fins a primers de novembre.

El Pinell, ocupat pels republicans, va patir diversos bombardejos. En el 
primer bombardeig, el mateix 25 de juliol, van caure dues bombes que van 
destruir l’abadia, cal Llauner i cal Carnisser, l’altra als Valls va destrossar la 
font i ca la Pesadora (va morir un home). El poble va patir altres atacs, però 
el més devastador va ser el dia 28 de juliol de 1938, quan tres avions alemanys 
Junker Ju 87, Stukas, protegits per Messerchmitt Bf 109, van bombardejar el 
Pinell, amb el resultat de l’enfonsament de totes les cases del carrer de les 
Móres i la mort de deu persones. Des de l’abril fins al novembre van morir 
disset veïns que no van abandonar el poble,(1) i vuitanta cases foren destruï-
des totalment o parcialment.(2) 

Les imatges del poble en runes van aparèixer a la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Cada fotografia tenia al darrere un segell del Ministerio del Interior 
i una frase on podia llegir-se: «Una de las calles de Pinell destruidas por los 
rojos», «El paso de los rojos en el pueblo de Pinell», «Más destrozos causados 
por los rojos». Atribuïen a l’exèrcit republicà totes les destrosses causades per 
l’aviació italiana i alemanya que formava part de l’exèrcit anomenat nacional. 

L’ofensiva final dels nacionals fou sobre Cavalls i la resta de Pàndols (del 
30 d’octubre a l’11 de novembre). La nit del 2 de novembre els republicans 
abandonen Pàndols per evitar ser encerclats pels nacionals, que ja havien 
ocupat Cavalls i baixaven cap al Pinell.

1 Registre Civil de Defuncions del Pinell. Antònia Serres, Desfeta i recuperació. Guerra i postguerra 
al Pinell de Brai, Ed. Associació Cultural Pi del Broi, 2008, p. 55-56.

2 Antònia Serres, op. cit., p. 52-54.
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II. Morts a conseqüència de la guerra

En començar la guerra es va desencadenar per tot arreu una violència 
descontrolada, amb empresonaments i assassinats de qui es considerava 
l’enemic. El 28 de juliol i el 24 de desembre foren afusellats setze veïns del 
Pinell(3). Acabada la guerra, els presoners de l’exèrcit republicà i tots els refu-
giats que tornaven dels camps de concentració de França eren retinguts fins 
que arribaven els informes de les poblacions d’origen. La situació del pres o 
la seva possible llibertat condicional depenien dels informes, signats per l’al-
calde, el cap de Falange i el comandant de la Guàrdia Civil que enviaven a la 
presó. També comptaven els avals de persones de dretes i del capellà. Quinze 
veïns(4) del poble foren executats entre el novembre de 1938 i el febrer de 
1943, després de les sentències per rebel·lió dels tribunals militars.

III. Soldats morts al front

En diferents períodes l’exèrcit republicà havia mobilitzat les quintes del 
1927 al 1941 (aquesta darrera anomenada la lleva del biberó). Divuit veïns en-

3 Antònia Serres, op. cit., p. 39-40.  
4 Antònia Serres, op. cit., p. 59-61.

Imatge 1. Efectes dels bombardejos durant la batalla de l’Ebre.  
Font: Biblioteca Nacional, Madrid.
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tre 17 i 45 anys van morir al front: sis al front d’Aragó, tres desapareguts, dos 
al front de Castelló, dos a Lleida, dos a la batalla de l’Ebre, un a Còrdova, un 
a Barcelona i un a Miravet.(5)

A) Morts per explosió de materials de guerra

Durant els tres mesos de la batalla de l’Ebre, els avions i l’artilleria van 
sembrar de bombes les serres de Pàndols i Cavalls. La misèria de la postguer-
ra va empènyer molta gent a buscar i reciclar tot el material de guerra que 
estava escampat per les serres. Els jornals estaven a 13 ptes., i el material que 
recollien els podia suposar uns guanys de més de 50 ptes., segons la sort de 
la jornada. Es passaven el dia caminant amb la vista fixa a terra i el cabàs a 
la mà, recollint restes de metralla, bales, espoletes. Es tractava d’aprofitar i 
vendre a preu diferent els materials que el formaven (l’espoleta de metall, 
la cinta de coure, el ferro colat...). Nou persones van trobar la mort mentre 
manipulaven un projectil o intentaven obrir el que pensaven que era una 
capseta, o en trepitjar una bomba mentre pasturaven les cabres. D’altres van 
patir ferides greus. Al Registre Civil de Defuncions es constata la mort de nou 
veïns com a conseqüència d’una «hemorragia interna y externa», però no se 
n’especifica la causa: l’explosió de material procedent de la guerra.(6)

B) Morts a conseqüència de malalties

Quan va començar la batalla de l’Ebre, la gent que quedada al poble van 
fugir cap a Gandesa i van acabar refugiats als pobles del Baix Aragó. Els més 
petits i febles patirien les conseqüències de la fam, l’alimentació inadequada, 
el tifus, la tuberculosi i la manca de medicaments. La penicil·lina no va ar-
ribar a Espanya fins a l’any 1944, però només es podia aconseguir al mercat 
negre. Acabada la guerra, la població va tornar al poble, però la mortalitat 
de gent jove va augmentar perquè les mancances de tot tipus no es van aca-
bar.(7) Vint veïns van morir mentre vivien refugiats al Baix Aragó i durant la 
postguerra.

IV. L’exili de 1939

Quan les forces nacionals van ocupar Catalunya el gener de 1939, l’exèr-
cit republicà i un gran nombre de població civil van passar la frontera. Les 
dones i els nens eren distribuïts per tot el país en centres amb millors condi-
cions, segons les regions on eren internats. Els homes eren desarmats i con-
duïts a camps de concentració de Barcarès, Argelès, Saint Cyprien, a la vora 
del mar, o a Bram i Vernet, a l’interior. Alguns d’ells, per no haver de tornar 

5 Antònia Serres, op. cit., p. 56-57.
6 Antònia Serres, op. cit., p. 62.
7 Antònia Serres, op. cit., p. 61-62.
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a Espanya, es van incorporar a les Companyies de Treballadors Estrangers, 
ocupats en la fortificació de la línia Maginot o en altres treballs al bosc o en 
l’agricultura. Tres d’ells, presoners dels alemanys, foren internats a Mauthau-
sen, on dos van morir i un va sobreviure. Cinquanta-set famílies es van exiliar 
(unes 168 persones), la majoria es va quedar a la zona del Rosselló, al sud de 
França. Dinou d’aquests exiliats van retornar des de l’any 1950 fins al 1988.(8) 

Imatge 2. Restes de l’abadia, al costat de l’església. Font: Biblioteca Nacional, Madrid.

V. La repressió a conseqüència de la guerra(9)

El 9 de febrer del 1939 es va promulgar la Llei de Responsabilitats Políti-
ques, per la qual podien jutjar amb efectes retroactius els partits i els militants 
integrants del Front Popular, les organitzacions separatistes, els sindicalistes 
de la UGT, la CNT i tots els que s’haguessin oposat al triomf del Movimiento 
Nacional. Totes aquestes organitzacions van patir la pèrdua dels seus drets 
i els béns, que van passar a ser propietat de l’Estat. Fins a l’indult del 10 de 
novembre del 1966, no es va decidir la «extinción de las responsabilidades 
políticas de las personas que participaron en acontecimientos que se sucedi-
eron entre el 1 de octubre de 1934 y el 18 de julio de 1936». 

Les primeres detencions es van efectuar al Pinell a primers d’abril de 
1938 i van continuar en acabar-se la guerra. Així, foren seixanta-set homes i 

8 Antònia Serres, op. cit., p. 65-67.
9 Antònia Serres, op. cit., p. 70-81.
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vuit dones que van ser reclosos a les presons de Gandesa, Tortosa, Tarragona, 
Barcelona, Saragossa, Osca, Burgos, Astorga, Oviedo, Cantabria, Lleó, Zamo-
ra, Vitòria i Madrid, condemnats en consells de guerra per rebel·lió militar 
o per auxili o adhesió a la rebel·lió. Finalment alguns van complir presó des 
de mesos fins a vuit anys.(10) Normalment la Comissió Central d’Examen de 
Penes rebaixava els anys de presó. Fins a l’any 1950 van anar sortint progres-
sivament de la presó, però quedaven en llibertat condicional sota el control 
de la Junta Provincial de Llibertat Vigilada, fins que van obtenir, ja als anys 
cinquanta, la llibertat definitiva.

A) Batalló Disciplinari de Soldats Treballadors(11)

Els soldats republicans presoners o els que tornaven dels camps de con-
centració de França se’ls internava en camps de classificació mentre es dema-
nava als ajuntaments respectius els avals que signaven l’alcalde, el cap de la 
Falange i el cap de la guàrdia Civil. Segons els informes, se’ls enviava a la pre-
só o se’ls deixava en llibertat. Però, en arribar a les seues localitats, la Junta 
Local de Classificació els podia enviar als Batallons de Soldats Treballadors, 
en el cas que durant la guerra haguessin anat voluntaris al cos de carrabiners 
o si eren catalogats com a «desafectos al régimen» i no havien fet el servei 
militar. Vint-i cinc joves van passar pels camps del Pirineu, Andalusia i Àfri-
ca. Treballaven en les feines més dures: reconstrucció de carreteres, ponts, 
esglésies, fortificacions i regions devastades. Foren llicenciats entre 1942 i 
1945,(12) de manera que alguns van passar nou anys de la seva joventut entre 
la guerra i els camps de treball.

B) Ciutadans deportats

A l’abril de 1938 també van començar les deportacions de veïns del po-
ble considerats desafectes al nou règim. En alguns casos, la família els va 
acompanyar. Sis van ser destinats a Gurrea de Gállego (Osca), sis més a Tude-
la (Navarra), tres a Saragossa, un a Queretes i un altre a Alcanyís.(13)

C) Ciutadans desterrats en sortir de la presó

Quan un presoner era alliberat, el mateix director de la presó o la Junta 
Provincial del Servei de Llibertat Vigilada comunicava a la Junta local si l’alli-
berat podia residir al poble o havia de ser desterrat. Sis veïns foren desterrats 
a residir fora del poble durant uns anys.(14)

La guerra va ser la causa de totes aquestes desgràcies. El poble estava 
desfet en tots els sentits. Moltes cases en terra, saquejades, famílies separades, 

10 Antònia Serres, op. cit., p. 70-81
11 Antònia Serres, op. cit., p. 82-86.
12 Antònia Serres, op. cit., p. 82-86.
13 Antònia Serres, op. cit., p. 81-82.
14 Antònia Serres, op. cit., p. 82.
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amb el dol dels familiars desapareguts, mancances de tot tipus, fam, estraper-
lo... Començava la dictadura, amb la supressió de les llibertats individuals i 
col·lectives. Tots els partits polítics i els sindicats foren abolits, i foren pro-
hibides la llengua i la cultura catalanes. Només existia la Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS com a partit únic. El governador civil era qui 
nomenava l’alcalde i els regidors, i també controlava les reunions de la Junta 
de la Cooperativa i tot el que passava al poble. Els matrimonis civils foren 
obligats a casar-se per l’església, i els infants que no havien estat batejats tam-
bé foren obligats a prendre el baptisme, fins i tot alguns van haver de canviar 
de nom. La dona va perdre els drets que li havia atorgat la República. Sense 
els drets i les llibertats d’expressió, d’associació, de reunió i de manifestació, 
la por i les prohibicions es van instal·lar a tot arreu, ja que oposar-se als dic-
tats del règim podia suposar la presó o la mort. Va començar la dictadura i la 
repressió fins a la mort de Franco, l’any 1975. 

D) Records de xiquets i xiquetes de la guerra
Alguns dels fets anteriors els veurem reflectits ara en primera persona 

per infants que els van viure, quan tenien de deu a catorze anys. Al llibre 
Xiquets i xiquetes de la guerra, publicat l’any 2014, vint-i-set veïns del Pinell van 
expressar els records de les seues vivències dels anys de la guerra. Tots es van 
convertir en refugiats, en fugir de la guerra sense saber on anaven ni per a 
quant de temps ni quin seria el seu futur o el dels seus familiars empresonats 
o a la guerra. Es tractava de sobreviure. 

E) Arribada dels nacionals al Pinell. Comença l’exili
La tarda del 2 d’abril de 1938, els afiliats a la UGT estaven reunits al 

Pinell. L’exèrcit nacional s’anava acostant a Catalunya després de la derrota 
dels republicans a la batalla de Terol. La Carmeta Buenaventura Bayot (22-
07-1922) recorda aquella nit: 

Julià va tirar unes pedretes a la finestra i em va dir: «Dis a ta iaia que baixen 
los feixistes i ham d’anar a crusar l’Ebro». Un ratet més tard va arribar mon 
pare. La iaia mos va dir: «Jo no em menejo del poble, que sóc massa vella i tu 
has d’anar en ton pare». Vam posar en un sac tres o quatre mudades de cadascú, 
dos mantes i mitja coixinera d’arròs. 

En tres carros, a la matinada, sortien del poble les famílies de l’Havane-
ro, de Julià, de Peig, alguns homes sols, la Carmeta i son pare. Abans d’arri-
bar a Tivissa, mentre descansaven, van sentir l’explosió de l’enderrocament 
del pont de Móra, dinamitat per l’exèrcit republicà a fi de retardar l’avanç 
dels nacionals. L’endemà van continuar fins a Reus, on van haver de dormir 
davall d’un garrofer, i el tercer dia van arribar al Vendrell. Allí es van dirigir 
al local de la UGT i, com a refugiats, foren allotjats al segon pis de la seu del 
sindicat. Els homes anaven a treballar en la construcció d’un camp d’aviació 
a Santa Oliva. Així tenien dret a una cartilla de racionament. La Carmeta i 
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la Pilara es van buscar feina en un hort, els propietaris del qual tenien el fill 
i els gendres a la guerra. 

El 3 d’abril de 1938, la Rosa Montaña Serres (04-03-1927) recorda com 
les famílies dels germans de Xarels (Gregori, Constància i Solestiano), acom-
panyats de l’Antònia del Garxo amb les dues filles, tenien el carro carregat 
quan van assabentar-se que el pont de Móra havia estat volat. Llavors van 
deixar el carro i van anar a passar el riu per Benifallet, amb quatre farcells 
de roba. En total eren dinou persones: «Caminant vam arribar a Tarragona 
i a la plaça de la Font mos vam aturar. Una dona mos va donar roba per la 
Montserrat, ma germana petita, que només tenia dos mesos. Vam pujar a un 
tren de refugiats que mos va portar a Campdevànol». 

Aviat van retrocedir i van fer cap a l’Arboç. Els homes es van posar a 
treballar per a la col·lectivitat que els havia proporcionat una casa, però l’ali-
mentació era insuficient. 

Jo anava cada dia a buscar ranxo dels soldats, a les cuines que hi havie a la 
vora de la Giralda. Un soldat del Pinell, Llorencet, que estave allí, me feie un 
senyal perquè hi anés, així m’estalviava fer la coa o queda’m sense menjar. Allí 
vam estar nou mesos, hasta la retirada, que vam emprendre en un carro.

Mentrestant i davant la incertesa del que podia passar, la majoria de la 
gent que s’havia quedat al Pinell va marxar cap a les casetes de camp. Als 
Quatre Bancals de Sarraco hi havia anat a parar la família de la Teresa Mon-
taña March (22-11-1926): «L’arribada dels nacionals ere imminent. Los com-
panys de la UGT havien aconsellat a mon pare, que marxés en ells cap a 
l’interior de Catalunya, però ell los va contestar que no havie fet res i que no 
tenie por de ningú».

El repic de les campanes significava que els nacionals ja havien arribat, 
i aleshores la família decidí tornar al poble. Les noves autoritats van comen-
çar a denunciar i detenir els veïns que eren de la UGT, de la CNT o dels 
partits d’esquerres. El 18 de maig Baltasar fou detingut juntament amb altres 
vint-i-un pinellans i van ser traslladats primer a Vilalba i tres dies després a 
Gandesa. 

Allí van anar a parar a la fàbrica de sulfur, que era una de les dos presons. 
Es va trobar en son germà Manuel, amb qui no es parlave, però este li va dir 
«mano, a mi em porta el dinar una dona de Gandesa, si vols també te’l portarà 
a tu». D’esta manera es va restablir l’amistat.

La Teresa i sa mare es dirigiren a Gandesa. Recorda com cada dia ella i 
la seua cosina, l’Antònia, entraven a la presó a portar-los el menjar i veure els 
seus pares. El 7 de juliol un consell de guerra va dictar sentència i Baltasar 
fou condemnat a dotze anys i un dia per auxili a la rebel·lió. Va passar per les 
presons de Saragossa, Astorga i Oviedo abans d’obtenir la presó atenuada al 
seu domicili, l’octubre de 1940.
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VI. Comença la batalla de l’Ebre

El 3 d’abril de 1938, data de l’ocupació del Pinell per part de l’exèrcit 
nacional, els republicans es van retirar a la banda esquerra de l’Ebre. Des 
del vessant de Cardó tiraven projectils a la carretera de Gandesa-Tortosa, a 
un quilòmetre del Pinell, però alguns projectils van començar a caure al po-
ble. La metralla d’un d’ells va matar el dia 29 de juny la Maria Serrà Turch, 
de 42 anys. Tot i que la majoria dels projectils no explotaven, només feien 
un forat a la teulada, la gent va agafar por i van començar a fugir cap a les 
casetes de camp. En una d’elles, el mas d’Espinós, d’Aigües Vives, hi vivia 
la família d’Agustí d’Embut. Sa filla, la Bàrbara Serrà Vallés (10-02-1929), 
explica:

La vespra de Sant Jaume, vam veure algunes bengales pel cel i vam pensar 
que les tiraven a les festes majors de Benissanet, però no ere una festa. Unes 
hores después, un barquer de Miravet va arribar al mas per informar mon pare 
que els rojos havien passat lo riu i era millor que marxessen los dos. De seguida, 
mon pare i el barquer es van disposar a travessar la serra de Cavalls en direcció 
a Gandesa. A continuació, los vam seguir mon iaio, la Rosa i jo. Ma mare, ma 
iaia i l’Antònia del Coixo en los dos xiquets van ser les últimes de marxar, però 
quan eren a la font de la Gota van trobar un home del poble que els va dir que 
no calie que marxessen, que només havien passat lo riu quatre escamots, que 
en uns dies tot tornarie a ser com abans. Confiades, van tornar al mas i, quan 
van arribar allí, van trobar desenes de soldats republicans assedegats que bevien 
aigua de la cisterna. 

Havia començat la batalla de l’Ebre. Mentrestant, la Rosa, la Bàrbara 
i son iaio van arribar a Gandesa, i d’allí els nacionals els van fer anar cap a 
Batea i van continuar fins a Maella, on es van trobar amb son pare a la plaça 
de la vila. 

«I ta mare? Va ser el primer que mos va preguntar». Només li vam poder ex-
plicar lo que havíem fet naltros, no sabíem què havia passat amb ma mare i ma 
iaia. Vam pujar dalt d’un carro per continuar el viatge en direcció a Casp, però 
en això va aparèixer ma tia Genoveva, germana de ma mare, que feie uns mesos 
que ja vivie refugiada a Maella: «Filles, on aneu? No hau de marxar, valtros us 
hau de quedar en mi».

Així, van decidir passar aquells mesos a Maella. Compartien una casa 
ocupada amb dues famílies més del Pinell. Per guanyar algun jornal, es van 
llogar a plegar les olives seques i rentaven la roba dels soldats: «No vam aixe-
car el cap hasta al dia que passave per Maella un grup de presoners republi-
cans. Un d’ells era del Pinell i mos va comunicar que ma mare seguie bé al 
mas d’Espinós». 



518

VII. La gent que es va quedar al Pinell

Mentrestant, la mare de la Bàrbara, uns xiquets i uns vells van passar 
tres mesos al mas d’Espinós, al peu de Cavalls. S’alimentaven de la llet d’una 
cabra i tenien algunes gallines. En un clot, amb herba i buscalls d’olivers, 
criaven conills. La Manuela, la mare de la Bàrbara, no va saber en tot aquest 
temps on havien anat a parar les filles i l’home.

De tant en tant, ma mare agafave la mula i se n’anave a la casa del poble a 
buscar guixes, arròs i cigrons que tenie amagats. Un dia, de tornada cap al mas, 
se va aturar un ratet al carrer de la Posada a visitar una tia gran que no havie 
abandonat lo poble. Abans de marxar li va demanar d’enfilar unes agulles de 
cosir, perquè ella no hi veie. De camí, quan encara no havie arribat a les Rotes, 
va sentir uns avions i es va amagar davall d’uns olivers. Lo soroll i la polseguera 
de les explosions li van indicar que les bombes havien caigut a la vora. Van en-
fonsar part de les cases del carrer de la Posada, just per on ella acabave de passar. 
Tretze persones van morir, entre elles la tia Antònia de la Nensa, per a qui havia 
enfilat aquelles agulles.

Imatge 3. Cases enrunades al voltant de la Plaça. Font: Biblioteca Nacional, Madrid.

VIII. Els refugiats al Baix Aragó

A Maella, la Bàrbara explica:

A la glorieta de Maella cada dia posaven lo parte oficial de la situació del 
front. Lo dia que vam llegir que el Pinell tornave a ser ocupat pels nacionals, 
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aquella mateixa nit, mon pare va marxar cap al poble. Va fer cap a Corbera i es 
va disposar a creuar la serra de Cavalls. Aquells vessants eren un roellar de boi-
nes de requetès morts. Dos dies después, mon pare i ma mare pujaven a Maella 
a buscar-mos. Diràs que veig lo cantonet que mos vam trobar en ma mare. Van 
ser tres mesos, però em van semblar ser tres anys.

Remigio Borràs Amposta (21-08-1925) explica que a Maella ja hi havia 
refugiats de la Terra Alta i gent del Pinell. Compartien les privacions, havien 
de fer torns per menjar, però estaven junts i s’ajudaven. 

Més avant mos vam instal·lar al costat de la casa on vivie una germana de 
ma mare. Minjàvem junts i dormíem a una pallissa de davant. Mos tapaven en 
unes borrasses de cànem i palla damunt. Va començar el fred i no teníem roba 
d’hivern. Ma mare va aconseguir uns pantalons d’home que va arreglar com 
va poguer per a mi, però com només teníem estos pantalons llargs, los havia 
de compartir en Batiste de Cigaleta. Quan jo sortia al carrer, Batiste s’havie de 
quedar esperant a la pallissa.

El pare de Francisco Amposta Martí (14-09-1928) va abandonar el po-
ble a l’abril i es refugià al Vendrell. La resta de la família va passar l’estiu 
a Calaceit, plegant olives a tant el doble. Cisco recorda que durant aquest 
període va anar amb sa iaia a visitar els familiars deportats a Tudela. Abans, 
però, es van parar a Saragossa per veure l’oncle Manuel, que era a la presó 
de Torrero.

Vam passar set portes i al final no mos van dixar veure a mon oncle. A 
Tudela mos hi vam estar tres mesos. Tots los del Pinell vivíem a la mateixa casa 
i anaven a minjar a l’Auxilio Social, menos ma iaia i jo. Allí vaig poguer anar a 
l’escola, però no ensenyaven gaire. Una cosa que em va cridar l’atenció és que 
quan passaves per davant d’una iglésia t’havies de senyar.

Mentrestant, el 26 de juliol, son pare havia anat al Pinell a buscar la fa-
mília, però ja no la va trobar i va tornar al Vendrell. Al novembre, quan es 
va acabar la batalla de l’Ebre, els republicans van continuar la retirada en 
direcció a França. Pere Joan, pare de Cisco, fou detingut a Rupit i enviat a 
un camp de classificació a Vic. El van enviar cap a casa, amb l’obligació de 
presentar-se a l’Ajuntament. Fou detingut de nou i empresonat a Tortosa a 
primers de març de 1939. 

Cada quinze dies, ma mare i altres dones anaven a veure els hòmens tancats 
a la presó de Tortosa i portar-los minjar. Abans havien de demanar un salcon-
duit a l’Ajuntament. Marxaven en lo matxo carregat en los cistellets a passar 
la barca per Benifallet i pel coll de Som seguien la carretera hasta Bítem, on 
teníem uns coneguts i dormien allí. En un demà al matí arribaven a Tortosa i 
después de la visita tornaven a fer el mateix camí de retorn.

Julian Alcon Ferré (24-01-1930) explica que va passar uns set mesos en-
tre Maella i Calaceit. Els xiquets només van poder anar a l’escola unes tres 
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setmanes, ja que, en començar la batalla de l’Ebre, les escoles es van conver-
tir en hospitals per als nombrosos ferits que portaven dels camps de batalla 
de la Terra Alta. 

Quan se va acabar la batalla de l’Ebro, mons iaios van baixar al Pinell per 
veure en quina situació havie quedat lo poble. Van trobar la casa buida i el poble 
en runes. Aquella nit los van acollir a dormir los de ca Manuelet. En un demà, 
se disposaven a tornar a Maella, però l’alcalde va requerir mon iaio perquè fes 
unes «peonades», que consistien en arroplegar teules dels refugis que havien 
construït los soldats per diversos llocs del terme, per reconstruir la teulada del 
Centro.

Julian recorda diversos fets d’aquells anys de fam, de patir un raciona-
ment que no arribava a cobrir l’alimentació bàsica: «Un dia vaig acompanyar 
ma padrina Manuela a comprar dos arroves de pataques a l’hort d’un cone-
gut de Benifallet. Quan havíem deixat l’hort amb un ruquet, va aparèixer la 
parella de la Guàrdia Civil i mos va confiscar la càrrega». 

Així actuaven sempre que trobaven algú que havia anat a comprar pro-
ductes no autoritzats a ser venuts lliurement. Els pagesos estaven obligats a 
declarar i entregar el «cupo forzoso» de les collites d’oli, cereals, patates, 
llegums, etc., a l’oficina d’«Abastos», que els ho comprava més barat per co-
mercialitzar-ho després a la resta de la població.

En tornar al poble, Julian va anar poc a l’escola: «Mentre feien les escoles 
noves, van habilitar el local de la Societat com a aula dels xiquets, però als 11 
anys vaig començar a acompanyar mon iaio defora. I a l’hivern, después de 
sopar, anava al repàs que feia D. Augusto». 

Son pare va passar a França quan hi va haver la retirada i el van portar al 
camp de concentració d’Argelers. En sortir del camp, es va quedar a França 
treballant en la construcció d’embassaments a la zona pirenaica i no va tor-
nar al poble de forma definitiva fins a la jubilació, l’any 1969.

IX. Refugiats a França i tornada al Pinell

En acabar-se la batalla de l’Ebre a finals de l’any 1938, a mesura que 
l’exèrcit nacional anava ocupant Catalunya, els refugiats van anar tornant als 
seus llocs d’origen, però altres famílies van seguir la retirada cap a França. La 
Juana Vidiella Martínez (23-10-1933) s’estava amb els pares i les dues germa-
nes, refugiats al Vendrell. El pare va ser mobilitzat i va passar a França. Elles, 
quan van tornar al poble, van trobar la casa ocupada per una altra família 
que havia perdut la casa o estava en mal estat a causa dels bombardejos. Les 
tres xiquetes, la mare i la iaia paterna es van acomodar com van poder amb 
l’altra família de ca Rambla.

Vam passar molta gana. Un dia vaig acompanyar una xiqueta a comprar llet 
a la carnisseria de la tia Manuela de Benjamin i mos va donar una llesqueta de 
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pa en all i oli. Que bona la vaig trobar! Com no teníem pa, en farina de panís 
fèiem una pasta, que quan tenia la consistència adequada, aplanàvem en unes 
rodonetes i les coïem a les graelles. Guixes, faves i cigrons ere el que podíem 
minjar.

La Juana va començar a anar a l’escola, que encara era a l’antic ajunta-
ment del carrer de Miravet. 

Mos portàvem la cadireta de casa i mos assentàvem al voltant d’una taula. A 
l’hora de llegir mos posàvem en un corro al voltant de la mestra donya Paquita. 
Només teníem un llibre i quan la mestra die «passa» passàvem lo llibre a la xi-
queta del costat perquè llegigués en veu alta. 

L’1 de març de 1944 van inaugurar les noves escoles construïdes per 
Regions Devastades. Ara la mestra era doña Maria. Quan arribaven al matí, 
els xiquets i les xiquetes cantaven el Cara al sol amb el braç enlaire mentre 
s’hissava la bandera. Després, les xiquetes es dirigien a una aula i els xiquets 
a una altra. 

El pare que va passar a França quan hi va haver la retirada va refer la vida 
a Limoges, i la Juana no el va tornar a veure fins l’any 1978. Va ser al pont 
de Móra, al costat del Turú. Anava amb el marit i els dos fills. El pare portava 
un mocador blanc a la mà com a senyal per reconèixer-se. Dos desconeguts, 
pare i filla, es retrobaren, quaranta anys després.

La Rosa de Gargori recorda:

Tot era una caravana de gent i carros camí de França. Dormíem allí on se 
feia de nit. Los petits al carró i els grans en terra. Passat Granollers vam patir un 
metrallament dels avions nacionals. Tothom abandonave la carretera i es disper-
save pels camps, estirats a terra en lo totxet a la boca. Vam arribar a Portbou, on 
vam haver d’abandonar el carro i l’animal, ja que a França només mos dixaven 
entrar caminant. Hi havie tants carros amuntegats que els tiraven al mar. 

A la frontera separaven les dones i criatures dels homes. Gregori, So-
lestiano i Estanislao, marit de la Constància, amb el fill, Ramon, de disset 
anys (que va voler anar amb el pare per cuidar-lo, perquè estava malalt), van 
ingressar al camp de concentració d’Argelers. Abans, a l’estació de Perpinyà, 
mentre les dones esperaven un tren, va passar per la vora una llarga filera 
d’homes custodiats per soldats francesos. Gregori les va veure i va cridar: 
«Margarita, cuida les xiquetes, que no te les préngon». 

A les dones, juntament amb uns 150 refugiats, les van portar a un poblet 
prop de Tulle, al departament de la Corrèze, on van ser vacunats i els instal-
laren a les naus d’una fàbrica. Un matrimoni anglès n’era l’encarregat. La 
Rosa assegura que els tractaven molt bé, i tres mestres espanyols feien classe 
als xiquets.

Al setembre de 1939, quan va començar la Segona Guerra Mundial encara 
érem allí. Mentrestant, Gregori i Ramon, que estaven al camp de concentració 
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de Bram, venien la ració de pa que els hi donaven per comprar llet per a l’Es-
tanislao, però la manca de les atencions mèdiques necessàries va acabar per 
provocar-li la mort als 45 anys. 

En quedar-se sol, son fill Ramon va voler tornar a Espanya i Gregori el va 
acompanyar, però a la frontera foren detinguts el 10 de novembre de 1939 
i traslladats al camp de concentració de Cervera. Gregori va ser enviat a la 
presó de Barcelona fins al 1942, que el traslladaren a Tarragona. Ramon va 
passar per les presons de Gandesa i Tarragona fins a l’any 1943, i del 44 al 
46 el van obligar a fer el servei militar en un batalló de soldats treballadors. 

La Rosa de Gargori comenta la tornada al poble de les dones i fills, ex-
cepte la família de Solestiano, que es va quedar per sempre a Carcassona. 

Vam arribar al Pinell en les mans a la butxaca i vam trobar la casa ocupada 
per una altra família del poble que s’havie quedat sense. Mos van fer lloc i mos 
van acceptar bé a les quatre. Aquella tarda ma mare va haver d’anar a collir 
fenàs per dormir a sobre. No teníem res. Ma mare i jo anàvem a buscar draps 
(roba dels soldats que hi havia abandonada pels camps) i la baratàvem per ta-
ronges o pataques a Salvador del Vaquer, que feia de carreter. 

Imatge 4. La retirada. 
Exposició al Memorial 
Democràtic a 
Barcelona, 2019.
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Amb aquesta situació, la Margarita, amb les tres filles, es van traslladar a 
Ardenya, on vivia un germà de Gregori, a plegar avellanes. S’hi van estar uns 
cinc mesos. La Rosa, que tenia tretze anys, la van posar de mossa a una casa, 
al poble del costat, la Riera de Gaià. 

Cada dimecres anava a Tarragona a veure a mon pare, que estave al presó 
de Pilats. L’ama de la casa on treballava em preparave una olla d’arròs, també 
li portava un pa, alguna fruita, lo que podia. Mos veiem arrenglerats i separats 
a una distància.

Agustí Serres Serrà (23-03-1923) explica la seua història com a refugiat 
al Vendrell, la retirada dels republicans i com van arribar fins a Llançà. Allí, 
sense saber què fer, finalment van decidir tornar al poble. Pel camí van tro-
bar els ponts de les províncies de Girona i Barcelona destruïts. Per passar, 
havien de descarregar el carro i travessar el riu o barranc com podien i tor-
nar-lo a carregar. 

L’Agustí va ser el primer que va arribar al poble, en una bicicleta aban-
donada que havia recollit pel camí. Va trobar casa seua ocupada per una 
altra família, així que es van haver d’instal·lar a ca Pifanyo fins que la casa fou 
desocupada. Al poble, però, patirien el rebuig i les amenaces dels vencedors. 
A la seua germana, juntament amb altres tres noies, els van tallar els cabells 
al zero. No podien fer res més que callar i aguantar.

Vam passar la troca, ara això és com explicar un cuento, però d’explicar a 
passar, és com de la nit al dia. A mon pare (que havia estat tresorer de la junta 
de la Societat Obrera de Socors Mutus) lo van tancar a la presó que hi havie als 
baixos de l’Ajuntament del carrer de Miravet. Tenie bastant mal al peu i això 
el va lliurar que no el traslladessen a la presó de Gandesa i del judici militar 
posterior. 

Al poble tot estava prohibit, fins i tot un costum d’aquells anys que con-
sistia a anar a cantar davant de les cases de les noies joves. Comenta l’Agustí 
que un diumenge que uns nois van anar a parar rateres van arribar tard a la 
plaça, on estaven convocats pels caps de la Falange per fer instrucció militar. 
Els van rebre amb una bona bufetada a cadascun d’ells. 

Per Pasqua de l’any 39 vam pujar quatre amics a la serra de Pàndols. Los 
morts se tocaven de cap i peus. Tot estava ple de metralladores, caixes de bom-
bes, morters... Naltros jugaven a llançar bombes de Lafitte cap baix a les Por-
telles i una bomba mos va explotar al llançar-la i mos va fer petites ferides. Més 
tard van vindre els batallons de soldats de recuperació a retirar el material i a 
enterrar els morts.

Josep Vidiella Martí (20-09-1928) de Pitxell tenia deu anys quan a finals 
de març de 1938 fugia del poble amb els seus pares, familiars i altres amics. 
Amb el carro van arribar a Olot, on es van estar uns nou mesos, repartits per 
diferents pisos. 
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Allí, mon pare va ser mobilitzat i destinat a fortificacions. Ja no el vam tor-
nar a veure més lliure. Los dies que ma mare anave a treballar a un hort, mos 
prenie a mon germà i a mi i dinàvem allí fesols en cansalada. Que bo ho tro-
bàvem! Quan los nacionals van arribar a Barcelona a finals de gener de 1939, 
Pepito del Fangar, l’home de la Manuela de Batiston, que portava un camió, 
mos va prendre per passar la frontera, però abans d’arribar a la Jonquera, mos 
van desviar i vam fer cap Agullana, on vam dormir a una pallissa. Vam passar 
la frontera caminant, en los xiquets més petits al braç. Vam passar la nit a una 
masia dels Pirineus francesos, on van matar un corder per menjar tots. En un 
demà vam continuar baixant en direcció a una carretera. Recordo molt bé com 
los xiquets vam començar a córrer quan vam veure un cotxe «Estombel», en lo 
portaequipatges ple de barres de pa blanc.

Feia temps que no tastaven el pa. Això els va fer pensar que arribaven a 
un lloc on per fi en menjarien. El primer poblet que els va rebre ja tenia esta-
blert un sistema d’acollida. Allí hi van passar dos o tres dies, fins que un tren 
els van portar a Digne, on formaven grups d’unes seixanta persones per tras-
lladar-los en autocar a diferents llocs de França. Ells van anar a parar a Saint-
André-les-Alpes, al departament dels Alps de l’Alta Provença, prop d’Itàlia.

Mos van destinar a una masia a uns 2 km del poble. Érem unes 40 persones 
de Calaceit i Santander. Monsieur Blanch, l’encarregat, mos va comentar que 
el govern de la República pagava 9 francs per persona i dia pel nostre manteni-
ment. Vam estar molt bé en este lloc. Los homes grans que no havien ingressat a 
un camp de concentració se van a oferir a fer alguna faena, com tallar la llenya 
que utilitzàvem a la casa. Les dones anaven a uns camps a segar espígol. 

Uns mesos després els van portar a un balneari a la vora de la frontera 
espanyola, on dormien en barracons. Després d’enviar multitud de cartes als 
camps de concentració, van assabentar-se que son pare era al camp d’Arge-
lers, però no es van arribar a comunicar, ja que Llorenç Vidiella s’havia apun-
tat molt aviat per tornar a Espanya. Va fer cas de la propaganda franquista, 
que deia que tots els qui no estiguessin implicats en delictes de sang podien 
tornar sense por, que no els passaria res. Però no va ser així. En arribar a 
Espanya, el van portar detingut a Bilbao i després al camp de concentració 
de Camposanto, a Galícia, d’on el van enviar a la presó de Tarragona per 
passar a disposició del Jutjat Militar de Gandesa. La família també va tornar 
a Catalunya quan se’n va assabentar. Es van instal·lar primer a Benifallet, a 
la casa dels iaios: «Jo encara vaig anar uns mesos a l’escola, abans de complir 
12 anys. Después vaig començar a treballar de pastor. Portava un ramat de 40 
ovelles, dos cabres i el mardà». 

Va passar un any i mig fins que van pujar al Pinell, ja que casa seua estava 
ocupada per una família. Abans de complir tretze anys, Josep va començar a 
treballar a la mina del Caque, on també treballava sa mare. Ajudava a carre-
gar els camions de terra. Aviat es va incorporar a treballar a estall. Mentres-
tant, el pare va passar per la presó de Lleida i la de Tarragona. El Consell 
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de Guerra a porta tancada es va celebrar el 15 de novembre de 1941 i fou 
condemnat a mort per una falsa denúncia. 

Quan podíem l’anàvem a veure a la presó, un ratet, sempre a través d’una 
reixa. Dormíem a casa d’una dona de ca Queixal que vivie a Tarragona. Después 
de l’última visita, aquella mateixa nit, mentre naltros dormíem, lo van afusellar. 
Era el 24 de febrer de 1942. Mo’n vam enterar quan vam arribar al poble. Uns 
dies después mos van entregar la carta que va dictar abans de morir.

Part del poble en runes, algunes famílies sense casa, amb els homes a la 
presó, amb la por al cos per les denúncies. Així començava la llarga i doloro-
sa postguerra, de misèria, de mancances de tot tipus, físiques i morals. Aques-
ta era la pau franquista. Així aprenien a viure, a superar totes les dificultats 
aquells joves que els va tocar viure la guerra. 
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Inscripcions funeràries de la legió Còndor  
a la comarca de la Terra Alta

Josep Maria Pérez Suñé
Pere Rams Folch

Patronat pro Batea

L’arqueologia és una ciència pràctica centrada fonamentalment en l’es-
tudi dels vestigis materials de qualsevol època històrica. En les darreres dèca-
des, la investigació arqueològica ha desenvolupat noves tècniques i mètodes 
de treball i ha evolucionat per intervenir sobre un camp d’estudi més diversi-
ficat i a la vegada més especialitzat, com ara el de l’arqueologia bèl·lica i mili-
tar, una àrea que comprèn la investigació, l’anàlisi, el registre i la preservació 
de les restes materials d’un determinat conflicte armat. En el marc d’aques-
ta especialitat arqueològica, entre els elements per estudiar hi figuren els 
monuments commemoratius de diversa tipologia i finalitat,(1) com ara les 
inscripcions funeràries, un monument commemoratiu generalment erigit 
en forma de làpida o bloc de pedra, dirigida en el sentit de l’alçada, clavada 
en el sòl i destinada a ser vista de cara, en la qual s’ha inscrit un epígraf de 
contingut funerari dedicat a un militar mort.

Les baixes mortals de la legió Còndor, una unitat d’elit al servei dels mili-
tars aixecats en armes contra el Govern de la República, van ser 298, un 58 % 
per acció directa de l’enemic. Seguint la tradició militar germànica, la legió 
Còndor honorava els membres que havien perdut la vida col·locant una ins-
cripció funerària en el lloc del succés. La majoria corresponen a militars que 
servien en aviació o en la defensa antiaèria, però també n’hi ha de les unitats 
de carros de combat i transmissions.

El conjunt de sis inscripcions funeràries que presentem s’inscriu en el 
context de la Guerra Civil espanyola, més concretament a la batalla de l’Ebre 
(juliol-novembre de 1938), que va tenir a la comarca de la Terra Alta, un dels 
principals teatres d’operacions, i fan referència a vuit membres de la legió 
Còndor. 

I. La legió Còndor a la Guerra Civil espanyola

Iniciat l’alçament militar al nord d’Àfrica i en resposta a la demanda 
d’ajut presentada pels enviats del general Franco a Bayreuth (Alemanya), 
Hitler instà els seus subordinats a prendre les disposicions necessàries per 

1 Montero Barrado (2001, p. 98).
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posar en marxa la que seria coneguda com a Operació Foc Màgic, en al·lusió 
a una escena de l’últim acte de La Valquíria de Wagner. A finals de juliol de 
1936, a un primer contingent de trimotors Junkers Ju-52 de transport i de 
bombardeig en va seguir un altre de carros de combat i d’artilleria antitanc 
que conformarien la base del Gruppe Imker (Apicultor) i que aplegaria el 
conjunt de voluntaris de l’exèrcit alemany (Herr) a Espanya.

L’octubre de 1936, l’almirall Wilhelm Canaris, cap de la intel·ligència 
alemanya, i el general Franco van acordar que el contingent expedicionari 
que integraria les tropes del Reich a la Península seria majorment aeri, re-
bria el número 88 en l’organigrama de la Lutfwaffe (Geschwader 88) i estaria 
sota el comandament d’un militar alemany. No obstant, en l’organigrama 
de l’exèrcit franquista els alemanys figurarien com una unitat de la legió 
integrada per voluntaris estrangers. Posteriorment, una vegada estigueren 
plenament operatius, serien els mateixos expedicionaris alemanys els que co-
mençarien a referir-se a la seva unitat amb el nom informal de legió Còndor, 
denominació que aviat fou acceptada, fins i tot, en els documents oficials de 
la Wehrmacht i que aglutinaria el contingent de l’aeronàutica i el del grup 
cuirassat alemany (Panzer Gruppe).

Des de l’octubre de 1937, les forces de l’aeronàutica que conformaven la 
legió Còndor van quedar organitzades de la següent manera:

–	 Führungsstab S/88, comandament i estat major.
–	 Jagdgruppe J/88, sota comandament de Gotthardt Handrick, amb 

quatre esquadrilles (Jagdstaffel) de caça: dues de Messerschmitt Me-
109 i dues de Heinkel He-51.

–	 Kampfgruppe K/88, amb quatre esquadrilles de bombardeig. El 
grup de bombardeig d’Heinkel He-111 (comandant Karl Mehnert) 
amb base a l’aeròdrom de Sanjurjo (Garrapinillos, Saragossa), amb 
tres esquadrilles (Kampfstafell) i una patrulla de plana major (Kom-
mand-Kette), en total més de 30 trimotors i una tercera part de les 
tripulacions espanyoles. I l’esquadrilla (Kampfstafell 4) de Junkers 
Ju-52 per a operacions de bombardeig nocturn.

–	 Aufklärungsstafell A/88, una esquadrilla de reconeixement amb 
Dornier Do-17 i Heinkel He-45.

–	 Gemischte Aufklärungs-und Bombenstaffel See AS/88, una esqua-
drilla de reconeixement marítim amb Heinkel He-59 i He-60 i base a 
Pollença (Mallorca).

–	 Flak Abteilung F/88, Grup Antiaeri Motoritzat amb cinc bateries pe-
sades (Schwere) de 88 mm, dos lleugeres (Leichte) de 20 mm recol-
zades per una secció de 37 mm i un grup de reflectors i telèmetres.

–	 Luftnachrichten Abteilung LN/88, Batalló Motoritzat de Transmissi-
ons Aèries.
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–	 Grup de manteniment aeri P/88, dipòsit de municions MA/88, bata-
lló mèdic San/88, hospitals de campanya Laz/88, unitat meteorolò-
gica W/88 i oficina d’enllaç VS/88.

El tinent coronel Wilhelm von Thoma organitzà un grup cuirassat ale-
many (Panzer Gruppe) integrat per una unitat de plana major, els grups 
d’instructors (Gruppe Imker Ausbilder) i de comunicacions (Gruppe Imker 
Wolm) i el Gruppe Imker Panzer Drohne amb dues companyies de carros 
de combat Panzer, una companyia anticarro amb PaK 35/36 de 37 mm, una 
companyia de transports i una de taller per a reparacions i d’armament. En 
un primer moment van arribar a Espanya 41 tancs del llavors model Panzer-
kampfwagen I Ausf. A, acompanyats de diferents tipus de vehicles, camions i 
motocicletes, i de l’armament necessari; poc després arribaria el nou model 
de tanc: el Panzerkampfwagen I Ausf. B.

A l’ofensiva d’Aragó (març-abril de 1938) els avions alemanys del Jag-
dgruppe J/88 i Kampfgruppe K/88 i les companyies de carros de combat del 
Gruppe Imker hi van tenir una participació molt destacada. En ocupar els 
franquistes l’aeròdrom de la Sènia, hi foren traslladats els caces de la legió 
Còndor i una part dels bombarders Heinkel He-111, des d’on operarien en 
la batalla de l’Ebre.

II. Normes d’edició de les inscripcions 

El tractament epigràfic d’una inscripció, de qualsevol època, implica dos 
processos successius: l’acumulació ordenada d’un conjunt de dades precises 
i la seva elaboració seguint unes normes més o menys convencionals. Amb-
dós processos es concreten donant contingut a un fitxa que recull els aspec-
tes externs i interns de les respectives inscripcions.(2)

En epigrafia, per aspectes externs s’entenen les dades d’informació ad-
dicional, com són: a) el lloc de la troballa, que fa referència a un indret 
topogràfic concret, el municipi i la comarca; b) el lloc actual de conservació 
de la peça, amb indicació del número d’inventari si està catalogada en un 
museu; c) la bibliografia referent a la inscripció, i d) la documentació gràfica 
disponible.

Els anomenats aspectes interns fan referència a la forma, el contingut 
i les característiques pròpies del suport i del text escrit. Aquest conjunt de 
dades s’explicita en els camps següents:

a)  Descripció formal de la peça indicant la tipologia, el material i les mi-
des (alçada, amplària i gruix en centímetres) tant del bloc total que 
conforma el suport (de pedra o qualsevol altre material) com del 

2 López Barja (1984) i Corbier (2004).
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camp epigràfic (l’espai prèviament preparat per contenir la inscrip-
ció, el qual pot estar o no nítidament delimitat). Es senyalarà l’estat 
de conservació i, en cas d’haver-n’hi, es descriurà la decoració o els 
elements no textuals.

b)  Transcripció literal del text, separant les línies amb una barra vertical 
(/).

c)  Breu comentari de la composició de text assenyalant el tipus de lle-
tra, l’ús de majúscules i minúscules, i la distribució del text en el 
camp epigràfic.

d)  Transcripció del text procurant resoldre les abreviatures i integrar 
les parts perdudes, i emprant els signes diacrítics convencionals en 
epigrafia: principalment els parèntesis per resoldre les abreviatures, 
els gafets ([]) per a les lletres perdudes que no es poden restituir i els 
guions (-----) per a un nombre indeterminat de línies desconegudes.

e)  Interpretació de la inscripció.

III. Generalitats i catàleg de les inscripcions documentades a la  
Terra Alta

De les sis inscripcions documentades a la Terra Alta, tres pertanyen a 
cinc aviadors del Kampfgruppe K/88, dos a personal de tropa del Batalló 
Motoritzat de Transmissions Aèries Luftnachrichten Abteilung LN/88 i una 
a un tanquista del Gruppe Imker Panzer Drohne.

Les cinc inscripcions dels membres de l’aeronàutica militar presenten 
com a suport una estela exempta, clavada al sòl, de forma alta i prima, i 
coronada, en el cas dels aviadors, per una creu de ferro gravada. La creu 
de ferro, negra o teutònica, és una creu patent de braços iguals vorejada de 
blanc. Simbolitza les forces armades del Reich alemany i es va convertir en 
l’emblema nacional d’Alemanya. No és un símbol pròpiament nazi com la 
creu gammada. 

De les tres esteles dels cinc aviadors del Kampfgruppe K/88 n’hi ha dues 
d’individuals i una de col·lectiva. Totes elles són rectangulars amb l’extrem 
superior arrodonit, d’una tipologia semblant a les documentades en altres 
indrets de la Península. En el lateral dret hi ha la referència gravada del taller 
del famós escultor d’imatgeria religiosa i funerària Juan Buzzi, amb adreça 
al carrer Cádiz, 14, de Saragossa. El material emprat és pedra de Calatorao, 
unes pedreres de la vall del riu Jalón localitzades a la Dehesa Boyal del Ro-
meral en el municipi aragonès de Calatorao, a cinquanta quilòmetres de Sa-
ragossa. La pedra de Calatorao o marbre negre de Calatorao són formacions 
d’època juràssica, de més de 100 milions d’anys, constituïdes exclusivament 
per calcàries negres a les quals el picapedrer pot donar múltiples acabats: 
buixardat, polit, rugós, arenós, etcètera. Les lletres del text foren gravades en 
baix relleu sense delimitació específica del camp epigràfic. 
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Les dues esteles del personal de tropa del Luftnachrichten Abteilung 
LN/88 són blocs de marbre jaspiat sense treballar, amb el camp epigràfic 
perfectament delimitat per un oval polit en alt relleu on les lletres del text 
foren inscrites en baix relleu.

A diferència de les inscripcions funeràries dedicades als membres de 
l’aeronàutica de la legió Còndor, les dedicades als membres del Gruppe 
Imker Panzer Drohne tenen per suport un bloc irregular de pedra, en el 
centre del qual es col·locava una placa de bronze que constituïa el camp epi-
gràfic del text ara coronat per un Panzertruppenazbeichen, l’emblema dels 
tanquistes de la legió Còndor format per una orla oblonga de fulles de roure 
que envolta una calavera amb tíbies creuades sobre un carro de combat en 
escorç. Tot plegat en alt relleu.

Amb independència de la tipologia del suport i de l’adscripció orgànica 
del militar mort, el text de la inscripció funerària sempre es presenta com 
una successió de paraules (amb distinció de minúscules i majúscules seguint 
els usos ortogràfics de la llengua alemanya) i numerals (que indiquen dates 
o unitats militars), disposades en línies que respecten l’epígraf i conformen 
un relat perfectament intel·ligible i a la vegada atent a criteris estètics regits 
per la centralitat i la composició harmoniosa que cerca el ritme en les formes 
geomètriques senzilles.

El contingut de l’epígraf es correspon al d’una escriptura quasi ofici-
al, senzilla, que es serveix d’un vocabulari restringit. Algunes regles, més o 
menys explícites, s’imposen en la construcció de les inscripcions: cada part 
identificadora es presenta en un mateix lloc i conforme un ordre convenci-
onal i fix que fa pensar en un formulari normalitzat per a aquest tipus d’ins-
cripcions funeràries. Les dades imprescindibles són: el nom del militar, la 
data en què resultà mort o ferit i la referència explícita al fet que va perdre la 
vida lluitant per l’Espanya lliure o l’Espanya nacional. Informacions addicio-
nals són la data de naixement, el lloc de naixement o la unitat en què estava 
enquadrat el militar.

La grafia és de tipus gòtic estilitzat, clara i ben perfilada, amb lletres 
dibuixades amb molta cura i després gravades amb minuciositat a martell 
i burí, directament sobre la pedra en el cas dels membres del K/88 o del 
LN/88, o en negatiu en el motlle de foneria per a la planxa de bronze en la 
inscripció del tanquista del Gruppe Imker Panzer Drohne. En aquest darrer 
cas, el tipus de lletra també és diferent, ja que es tracta d’una variant de la 
tipografia Art Nouveau. 

El catàleg està organitzat per la data de la mort dels combatents: (1) 
Heinz Willer, (2) Karl Weigelt, (3) Gerhard Pach, (4) Thilo von Janson, Emil 
Rödel i Heinrich Hövener, (5) Georg Scharl i (6) Gustav Trippe.
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Imatge 1. Situació de les sis inscripcions funeràries documentades.

1. Estela de Heinz Willer

La primera inscripció funerària dedicada a un militar de la legió Còndor 
mort durant la batalla de l’Ebre és la del tinent Heinz Willer, pilot d’un bom-
barder Heinkel He-111 del K/88, que va perdre la vida el 20 d’agost de 1938 
en ser abatut el seu avió. Originalment, l’estela es va col·locar passat el quilò-
metre 803 de la carretera N-420, abans del pont del riu Sec, entre Gandesa i 
Corbera d’Ebre.(3)

Imatge 2. Lloc aproximat on es va col·locar l’estela de Heinz Willer.

3 Alanyà Roig (2008, p. 310-311).
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Sembla que durant les obres d’ampliació i millora de la carretera N-420, 
l’estela fou traslladada a l’exterior de les Escoles Velles de Gandesa (avingu-
da de Catalunya, 3-5), on el 1999 s’ubicà el museu del Centre d’Estudis de la 
Batalla de l’Ebre (CEBE), l’actual Museu Memorial de la Batalla de l’Ebre. El 
juliol de 2016, a petició d’alguns veïns de Gandesa i davant l’enrenou que va 
provocar l’existència de l’estela a l’exterior de les Escoles Velles, l’Ajunta-
ment de Gandesa va decidir traslladar-la a l’interior del Museu, lloc on actu-
alment està exposada.(4)

L’estela és un paral·lelepípede de pedra de Calatorao, de 110 cm d’alt, 
75 cm d’ample i 30 cm de gruix. El camp epigràfic fa 56 cm d’alt i 65 cm 
d’ample, i està coronat pel gravat en baix relleu d’una creu de ferro, de 18 
per 18 cm, on encara s’aprecia una mica de la pintura negra original. L’epí-
graf, també gravat en baix relleu, està distribuït en cinc línies centrades, i el 
tipus de lletra és gòtica estilitzada. En el nom del difunt, les majúscules tenen 
una alçada de 9 cm i les minúscules de 7 cm, mentre que a la resta del text 

4 Notícies publicades sobre la retirada de l’estela de la via pública i dipositada al Museu de 
Gandesa: «Gandesa saca a Hitler de la calle», El Triangle, <https://www.eltriangle.eu/
es/2016/07/02/noticia-es-43304/>; «Memoria histórica: fijaciones enfermizas. Un caso en 
Gandesa», Somatemps, <https://somatemps.me/2016/07/02/memoria-historica-fijaciones-
enfermizas-un-caso-en-gandesa>.

Imatge 3. Estela i camp epigràfic  
de l’estela de Heinz Willer.

Imatge 4. Detall de la creu de ferro  
que corona el camp epigràfic.
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les lletres fan 7 i 5 cm, respectivament. En el lateral esquerre del paral-
lelepípede s’hi troba la inscripció: «J. BUZZI/ CADIZ 14/ ZARAGOZA».

Imatge 5. Detall lateral de l’estela amb les dades del taller.

La transcripció del text original és: «Hier starb am 20.8.38 / den Flie-
gertod für / ein freies Spanien / Heinz Willer / 3./K. 88», que interpretem 
com: «Aquí va morir el 20 d’agost de 1938 l’aviador Heinz Willer del 3./K. 
88 per una Espanya lliure».

Heinz Willer havia nascut el 8 d’abril de 1912 a Leithe, municipi que, 
a principis del segle xx, es va fusionar amb el municipi veí de Kray i el 1929 
s’integrà a la ciutat d’Essen, a l’estat de Renània del Nord-Westfàlia. Format 
com a pilot militar, amb el grau de tinent s’incorporà a la 3a Esquadrilla 
(Kampfstafell 3) del Kampfgruppe K/88, amb base a l’aeròdrom de Sanjurjo 
(Garrapinillos, Saragossa). 

Durant la batalla de l’Ebre, la tarda del 20 d’agost de 1938, els antiaeris 
de la Defensa Especial Contra Aeronaus (DECA) van abatre el bombarder bi-
motor Heinkel He-111, matrícula 25-41, el qual va poder aterrar, però el seu 
pilot, el tinent Heinz Willer va perdre la vida i resultaren malferits dos dels 
tripulants, mentre que un tercer, de cognom Naumann, va caure presoner. 
El diari La Libertad, en la edició del 23 d’agost de 1938, va publicar la notícia: 
«En el frente del Ebro fue derribado un Heinkel, siendo hecho prisionero el 
piloto», amb el text següent: «Barcelona, 22. Ayer, en el frente del Ebro, fue 
derribado por nuestras armas de tierra un avión enemigo, marca Heinkel. El 
aparato cayó en terreno faccioso, pero el piloto, de nacionalidad alemana, 
fue hecho prisionero por las tropas republicanas, ya que el viento impulsó el 
paracaídas hacia nuestras líneas». 
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Imatge 6. Un bombarder Heinkel He-111.

2. Estela de Karl Weigelt

El caporal Karl Weigelt del Batalló Motoritzat de Transmissions Aèries 
Luftnachrichten Abteilung LN/88 va morir el 3 de setembre de 1938 en un 
dels hospitals de sang de la legió Còndor a Saragossa, on fou traslladat amb 
ferides greus a conseqüència d’un accident de trànsit ocorregut a la carrete-
ra de Batea a Gandesa (actual C-221), a pocs metres del mas de Diego (Ba-
tea), enderrocat el 2021.(5)

Imatge 7. El mas de Diego (Batea), a l’esquerra de la carretera Batea-Gandesa (C-221). 
Fotografia de Josep Alanyà.

5 Alanyà Roig (2008, p. 321-322); Pérez Suñé i Rams Folch (2004, p. 44 i làmina 4).
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El 23 de desembre de 2011, Pere Rams Folch, propietari de la finca on 
es trobava l’estela de Karl Weigelt, en va denunciar el robatori a la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra seguint indicacions dels Serveis Territorials de 
Cultura a les Terres de l’Ebre (Tortosa). L’Ajuntament de Batea, coneixedor 
dels fets, també s’afegí a la denúncia. El 4 de gener de 2012 l’estela va ser 
retornada al lloc d’on havia estat sostreta sense cap desperfecte. Per evitar 
més ensurts, Pere Rams va cedir l’estela a l’Ajuntament de Batea per a la seva 
conservació i exposició pública en el Centre d’Interpretació Hospitals de 
Sang (Batea).

L’estela és un paral·lelepípede de marbre jaspiat de 80 cm d’alt, 50 cm 
d’ample i 30 cm de gruix. El camp epigràfic és un oval polit en alt relleu de 
44,5 cm d’alt per 38,5 cm d’ample. L’epígraf gravat en baix relleu està dis-
tribuït en sis línies centrades amb lletra gòtica tipus Fraktur. En el nom del 
difunt, les majúscules tenen una alçada de 4,5 cm i les minúscules de 3 cm, 
mentre que a la resta del text les lletres fan 2,5 i 2 cm, respectivament.

La transcripció del text original és: «Hier starb am / 3.9.38/ Karl Weigelt 
/ im Kampfe / für ein nationales / Spanien», que interpretem com: «Aquí 
va morir el 3 de setembre de 1938 Karl Weigelt en la lluita per una Espanya 
nacional».

Imatge 8. Estela i camp epigràfic  
de l’estela de Karl Weigelt.

Imatge 9. Camp epigràfic de l’estela  
de Karl Weigelt.
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Karl Weigelt va néixer el 17 de juliol de 1915 a Leipzig, a l’estat de Sa-
xònia. Com a caporal de la Lutfwaffe estava adscrit al Batalló Motoritzat de 
Transmissions Aèries, Luftnachrichten Abteilung Ln/88, i va perdre la vida 
en acte de servei durant la batalla de l’Ebre a conseqüència d’un accident 
d’automòbil. 

3. Estela de Gerhard Pach

El sotsoficial Gerhard Pach, operador de ràdio d’un bombarder Heinkel 
He-111, va morir l’1 d’octubre de 1938 en ser abatut el seu avió a la zona de 
les Camposines, al terme municipal de la Fatarella. Originalment, l’estela es 
va col·locar a la vora de la carretera N-420, propera a la cruïlla amb la carre-
tera C-12B; però, amb les obres d’ampliació i millora de la carretera, l’any 
1974, es va traslladar a la zona enjardinada de la benzinera de les Camposi-
nes, on encara es conserva.(6) 

Imatge 10. Encreuament de les carreteres N-420 i C-12B a les Camposines.  
La benzinera al fons de la imatge, a l’esquerra de la carretera.

L’estela és un paral·lelepípede de pedra de Calatorao en què, per estar 
força soterrada, només resten visibles 70 cm d’alt; l’ample és de 70 cm i el 
gruix de 23 cm. El camp epigràfic visible té 52 cm d’alt i 52 cm d’ample, i està 
coronat pel gravat en baix relleu d’una creu de ferro, de 18 per 18 cm. L’epí-
graf, també gravat en baix relleu, estaria distribuït en cinc línies centrades; el 
tipus de lletra és gòtica estilitzada. Per la manera com està plantada, només 
són visibles quatre línies. En el nom del difunt, les majúscules tenen una al-

6 Alanyà Roig (2008, p. 343).
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çada de 9 cm i les minúscules de 6 cm, mentre que a la resta del text les lle-
tres fan 8 i 5,5 cm, respectivament. En el lateral esquerre del paral·lelepípede 
s’hi troba la inscripció: «J. BUZZI/ CADIZ 14/ ZARAGOZA».

La transcripció del text original és: «Hier starb am 1.10.38 / den Flieger-
tod für / ein Freies Spanien / Gerhard Pach / [1./K. 88]», que interpretem 
com: «Aquí va morir l’1 de setembre de 1938 l’aviador Gerhard Pach de la 
1./K. 88 per una Espanya lliure».

Gerhard Pach havia nascut el 8 de desembre de 1914 a Bismarkhütte, es-
tat de la Baixa Saxònia. Format com a operador de ràdio, amb el grau de sot-
soficial s’incorporà a la Primera Esquadrilla (Kampfstafell 1) del Kampfgrup-
pe K/88, amb base a l’aeròdrom de Sanjurjo (Garrapinillos, Saragossa).

El dissabte 1 d’octubre de 1938 començà la sisena i penúltima contrao-
fensiva franquista a la batalla de l’Ebre amb la finalitat d’ocupar l’estratègic 
nus de carreteres de les Camposines, on la carretera de Gandesa a Flix, N-230 
(actual C-12B), s’unia a la carretera d’Alcolea del Pinar a Tarragona (actual 
N-420). No obstant això, l’aviació republicana no va fer cap servei, mentre 
que la legió Còndor sí que realitzà dues missions sobre les Camposines. En 
la segona, una esquadra de nou aparells Heinkel He-111 van bombardejar 
les posicions de Primera Divisió de Navarra i de la 13 Divisió, però l’eficaç 
defensa antiaèria de la DECA va fer blanc en un dels bombarders, el motor 
s’incendià i la tripulació va haver d’abandonar l’avió. El pilot, el tinent Her-
mann Hogeback, va caure en terra de ningú i es va fer una fractura cranial; 
uns dels tripulants, Poppenhagen, va salvar la vida en saltar en territori naci-
onal; però l’operador de ràdio, Gerhard Pach, no va poder sortir de l’aparell 
i va morir per les flames i l’impacte sobre el terra.

Imatge 11. Estela de Gerhard Pach  
amb la part inferior soterrada.

Imatge 12. Detall de la creu de ferro que  
corona el camp epigràfic de la inscripció.
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4. Estela col·lectiva de Thilo von Janson, Emil Rödel i Heinrich Hövener

Inscripció funerària dedicada a la tripulació d’un bombarder Heinkel 
He-111 que fou abatut per l’artilleria antiaèria (DECA) el 16 d’octubre de 
1938 i on van perdre la vida tres dels cinc tripulants: dos oficials, Thilo von 
Janson i Emil Rödel, i un sotsoficial, Heinrich Hövener. L’estela va ser col-
locada on es van localitzar les restes de l’aparell a la cota 550, a prop de l’en-
creuament de les carreteres TV-7331 de la Fatarella a les Camposines amb la 
TV-7333 de la Fatarella a Vilalba dels Arcs.(7) 

Imatge 13. Encreuament de les carreteres TV-7331 i TV-7333.

A principis del segle xxi, l’estela fou sostreta, i se’n denuncià la desapari-
ció el 17 d’agost de 2000. El Periódico de Aragón, a l’edició del 16 de gener de 
2003, publicava el reportatge següent: 

El rastreo por internet permitió a la Guardia Civil recuperar un monolito 
erigido a la Legión Cóndor en la provincia de Tarragona, que presuntamente 
fue robado hace dos años por un vecino de Alcañiz. Después de que el monu-
mento estuviera guardado en una nave de esta localidad turolense durante este 
tiempo, el sospechoso intentó venderlo a través de la red y lo anunció con un 
precio de entrada de 1.800 euros (300.000 pesetas).

El monolito, erigido en recuerdo de tres pilotos alemanes fallecidos duran-
te la Guerra Civil al estrellarse su avión en el término municipal de La Fatarella, 
se encontraba instalado junto a la carretera secundaria TV-7333 y su robo fue 
denunciado en Gandesa por el alcalde de la citada localidad el 17 de agosto del 
2000.

7 Alanyà Roig (2008, p. 352).
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El monumento, consistente en un bloque de piedra negra grisácea, de unas 
dimensiones de un metro de alto, 80 centímetros de ancho, 30 de grosor y un 
peso de 300 kilogramos, con una leyenda en alemán, es muy similar a otro exis-
tente en el mismo término municipal con el mismo motivo y refleja la actividad 
aérea nazi en la comarca durante la batalla del Ebro, la más dramática del con-
flicto armado.

El robo causó sorpresa por las dimensiones del monolito robado, cuyo tras-
lado requería de medios mecánicos por su peso y dimensiones.

Investigación
Después de dos años, los investigadores de la Unidad Central Operativa 

de Investigación de Delitos contra el Patrimonio Histórico de la Guardia Civil 
en Madrid encontraron la pista del bloque sustraído en un rastreo por la red el 
pasado mes de diciembre. El presunto autor del robo pretendía vender a colec-
cionistas el monolito, carente de valor artístico.

El sospechoso, identificado como A.J.A.F., de 34 años de edad, circulaba 
con su camión-grúa por la citada carretera y advirtió la presencia de la piedra en 
un lugar que no registra mucho tráfico, por lo que decidió apoderarse de ella. 
Al parecer, en la localidad tardaron algunos días en echarla en falta y formular 
la denuncia.

Fuentes vecinales de la localidad catalana explicaron a este periódico que 
la citada Legión Cóndor, enviada a España por Hitler para apoyar a los subleva-
dos contra la II República, cuenta con otro monolito en el término municipal, 
pero éste se encuentra cerca de una gasolinera, por lo que su sustracción resulta 
más difícil.

La piedra conmemorativa está ahora a disposición de los juzgados de 
Alcañiz.

Retornada l’estela a l’Ajuntament de la Fatarella, es va dipositar primer 
en dependències municipals i finalment al Centre d’Interpretació Internaci-
onals a l’Ebre, a la Fatarella, on s’exposa al públic.

L’estela és un paral·lelepípede de pedra de Calatorao, de 110 cm d’alt, 
77 cm d’ample i 30 cm de gruix. El camp epigràfic fa 65 cm d’alt i 63 cm 
d’ample, i està coronat pel gravat en baix relleu d’una creu de ferro, de 18 
per 18 cm. L’epígraf, també gravat en baix relleu, està distribuït en set línies 
centrades, el tipus de lletra és gòtica estilitzada. En els noms dels difunts, 
les majúscules tenen una alçada de 6 cm i les minúscules 4 cm, mentre que 
a la resta del text les lletres tenen 5 i 3,5 cm, respectivament. En el lateral 
esquerre del paral·lelepípede s’hi troba la inscripció: «J. BUZZI/ CADIZ 14/ 
ZARAGOZA».

La transcripció del text original és: «Hier starben am 16.10.38 / den Fli-
egertod für ein / freies Spanien / Thilo v. Janson / Emil Rodel / Heinrich 
Hovener / 3./K.88», que interpretem com: «Aquí van morir el 16 d’octubre 
de 1938 els aviadors del 3./K. 88 Thilo v. Janson, Emil Rödel i Heinrich Höve-
ner per una Espanya lliure».
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El tinent primer Thilo von Janson havia nascut el 28 de maig de 1910 
a Berlín. El tinent Emil Rödel havia nascut el 21 d’abril de 1914 a Schwar-
zenbach an der Saale, estat de Baviera. El sotsoficial Heinrich Höverner ha-
via nascut el 3 de gener de 1917 a Brambauer, estat de Renània del Nord-
Westfàlia. Com a militars de l’Arma Aèria (Luftwafe) es van incorporar a la 3a 
Esquadrilla (Kampfstafell 3) del Kampfgruppe K/88, amb base a l’aeròdrom 
de Sanjurjo (Garrapinillos, Saragossa).

En la fase final de la batalla de l’Ebre, el 16 d’octubre de 1938, els objec-
tius de l’aviació nacional eren batre la resistència republicana a la carretera de 
la Fatarella a les Camposines entre els km 1 i 3 –més concretament a l’Hostal 
de Peret, a la cruïlla de carreteres–, el contrafort de la cota 503 i les cotes 26 
i 248, entre d’altres. La legió Còndor bombardejà dues vegades amb aparells 
Heinkel He-111, i en el segon dels vols la defensa antiaèria (DECA) va abatre 
un dels Heinkel He-111 al sud-oest de la Fatarella. Dos dels tripulants van salvar 
la vida en saltar en paracaigudes en zona republicana, però van morir els dos 
pilots, Thilo von Janson i Emil Rödel, i el cinquè tripulant, Heinrich Hövener.

En l’edició d’El Liberal del 17 d’octubre de 1938, es publicava la notícia 
que:

UN HEINKEL ABATIDO POR NUESTROS ANTIAÉREOS. Parte oficial 
del ministerio de Defensa Nacional: Ejército de Tierra. Este: En la zona del 
Ebro la actividad de las armas de tierra se redujo hoy a tiroteos y cañoneos sin 

Imatge 14. Detall de la creu de 
ferro que corona el camp epigràfic 
de la inscripció.

Imatge 15. Estela i camp epigràfic 
de la inscripció funerària col·lectiva 
de la Fatarella.
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consecuencias. Los antiaéreos republicanos abatieron un Heinkel 111, que 
cayó en nuestras líneas, capturándose heridos a dos de los alemanes que lo 
tripulaban.

El mateix diari, l’endemà, dia 18, ampliava la notícia:

Parte oficial del ministerio de Defensa Nacional: Ejército de Tierra. Este: 
En la zona del Ebro, la actividad de las armas careció de importancia, realizando 
la Aviación extranjera algunos bombardeos de nuestras líneas y rehuyendo el 
combate con los cazas republicanos. Como se consignaba en el parte de ayer, 
fue abatido en este frente un Heinkel 111, que bombardeaba nuestras posicio-
nes. El aparato, tripulado por un jefe alemán de escuadrilla, fue alcanzado por 
un proyectil antiaéreo, estallando en el aire. Otro avión de la misma escuadrilla, 
tipo y nacionalidad fue asimismo derribado, cayendo ambos en nuestras líneas. 
De sus seis tripulantes, todos alemanes, cuatro fueron recogidos muertos, y los 
otros dos, gravemente heridos, habiendo sido hospitalizados.

5. Estela de Georg Scharl

El caporal primer Georg Scharl del Batalló Motoritzat de Transmissions 
Aèries Luftnachrichten Abteilung LN/88 va morir el 2 de novembre de 1938 
a causa de les ferides de metralla per l’explosió d’un projectil. Cal suposar 
que, com era habitual, l’estela es va col·locar en el lloc del succés. Original-
ment es trobava a la zona de les Camposines, en un ribàs entre dos camps 
de conreu prop del mas de Raimon de Creixenti, abans d’arribar a l’hostal 
de la Magdalena. A principis del segle xxi es va traslladar a un magatzem 
municipal propietat de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, on es conserva en 
l’actualitat.

L’estela és un paral·lelepípede de marbre jaspiat de 95 cm d’alt, 55 cm 
d’ample i 28 cm de gruix. El camp epigràfic és un oval polit en alt relleu de 
50 cm d’alt per 45 cm d’ample. L’epígraf està encapçalat per una senzilla 
creu grega de 6 cm d’alt per 6 cm d’ample i 1 cm de gruix, gravada en baix 
relleu com la resta del text, distribuït en set línies centrades amb lletra gòtica 
tipus Fraktur. En el nom del difunt, les majúscules tenen una alçada de 4 cm 
i les minúscules de 3 cm, mentre que a la resta del text les lletres fan 2,5 i 1,5 
cm, respectivament.

La transcripció del text original és: «Hier fiel am / 2.11.1938 / Georg 
Scharl / geb. am. 6.4.1913 / Eiting, Oberbayern im kamfe / für ein freies / 
Spanien», que interpretem com: «Aquí va caure el 2 de novembre de 1938 
Georg Scharl, nascut el 6 d’abril de 1913 a Eiting, Alta Baviera, lluitant per 
una Espanya lliure».

No podem aportar més informació de la consignada en la inscripció fu-
nerària, més enllà que la seva mort fou provocada per les ferides de metralla 
d’un projectil a la zona de les Camposines durant la batalla de l’Ebre.



543

6. El monument ortostàtic de Gustav Trippe

A diferència de les inscripcions funeràries dels caiguts de l’aeronàutica 
de la legió Còndor, en què el suport era una estela, els caiguts de l’exèrcit 
(el Heer) van tenir una inscripció en bronze collada a un gran bloc de pedra 
ortostàtic de forma piramidal amb la meitat inferior prismàtica.

El primer tinent Gustav Trippe del Gruppe Imker Panzer Drohne va mo-
rir el 14 de novembre de 1938 d’un tret al cor mentre comandava un carro 
de combat Panzerkampfwagen-1B a la partida dels Raïmats en el terme mu-
nicipal de la Fatarella. El monument ortostàtic es va col·locar en el lloc del 
succés, un petit turó a la vora de l’encreuament del camí dels Valencians i del 
camí de Raïmats (coordenades UTM 31N ETRS89: E 289232.5 - N 4560786.6 
i geogràfiques ETRS89: E 0.487495 - N 41.171030).

De les sis inscripcions funeràries documentades a la Terra Alta, aquesta 
és l’única que es conserva en el seu lloc original, i els familiars del difunt 
encara el segueixen visitant, desplaçant-se des d’Alemanya.

El suport és un gran bloc de pedra ortostàtic de forma piramidal amb 
la meitat inferior prismàtica, amb una alçada total de 165 cm i una amplada 
màxima entre 35 i 40 cm de gruix. Està clavada al terra i envoltada per un 
petit cercle de pedres. L’epígraf està gravat en una placa de bronze de 59 cm 
d’alt, 35 cm d’ample i 1 cm de gruix, encastada dins un nínxol rectangular 

Imatge 16. Camp epigràfic de la 
inscripció funerària de Georg 
Scharl. 

Imatge 17. Estela i camp epigràfic 
de la inscripció funerària de Georg 
Scharl.
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Imatge 18. A l’esquerra, petit turó on es va col·locar la inscripció de Gustav Trippe.

Imatge 19. El monument ortostàtic del tanquista Trippe del Gruppe Imker Panzer Drohne.



545

i collada amb quatre claus del mateix material amb cabota piramidal de 2 
cm de costat. El camp epigràfic no està delimitat, però ocupa un espai de 
32,5 cm d’alt per 28 cm d’ample. L’epígraf està coronat pel Panzertruppe-
nazbeichen, de 15 cm d’alçada i 11 cm d’amplada, en alt relleu, com la resta 
del text, distribuït en nou línies centrades amb una variant de la lletra estil 
Art Nouveau. El nom del difunt està escrit amb lletres majúscules de 2,5 cm 
d’alçada, mentre que a la resta del text les majúscules fan 2,5 i les minúscules 
1,5 cm.

La transcripció del text original és: «Hier starb am / 14.11.1938 / auf 
einer Frontpatrouille / den Heldentot im Kampfe / der Panzerführer / 
GUSTAV TRIPPE / geb. 6.1.1909/ zu Dorstfeldt / Dortmunt», que interpre-
tem com: «Aquí va morir en combat, el 14 de novembre de 1938, al capda-
vant d’una patrulla, l’heroi i comandant de tancs Gustav Trippe, nascut el 6 
de gener de 1909 a Dorstfeld (Dortmund)».

Imatge 20. La inscripció funerària de Gustav Trippe  
coronada pel Panzertruppenazbeichen.
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Imatge 21. El camp epigràfic de la inscripció de Gustav Trippe.

Imatge 22. Detall del Panzertruppenazbeichen.

Gustav Trippe havia nascut el 6 de gener de 1909 a Dortmund, estat de 
Renània del Nord-Westfàlia. Ingressà a l’exèrcit (Heer) i com a voluntari a la 
legió Còndor; amb el grau de primer tinent comandaria una secció de carros 
blindats del Gruppe Imker Panzer Drohne.(8)

8 Proctor (1983, p. 235); González Ruibal (2016, p. 202-219).
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A les acaballes de la batalla de l’Ebre, el 13 de novembre, els cossos de 
l’exèrcit marroquí i del Maestrat continuaren endinsant-se per la serra de la 
Fatarella i al capvespre els republicans ordenaren el replegament total a la 
zona de resistència. Entre les sis de la tarda i les set del matí del dia 14, les 
tres brigades mixtes de la 35 Divisió es van replegar del sector de la Pobla de 
Massaluca: l’11 Brigada Mixta que llavors formava la reserva divisionària mar-
xà pel camí paral·lel al riu fins a confluir a la zona de Riba-roja per ocupar 
el flanc dret del cap de pont reduït, mentre que la 15 Brigada Mixta marxà 
cap a la Fatarella per anar fins als Plans de Flix i ocupar el centre sud del 
cap de pont reduït, prèviament reforçat amb el 35 Batalló de Metralladores, 
que ocupava les sòlides casamates de formigó d’aquella línia defensiva; la 13 
Brigada Mixta fou l’última a replegar-se per construir la reserva desplegada 
al nord de la cota 201 del tossal de Mont-redons, indret on estava emplaçat 
el post de comandament divisionari. 

El 14 de novembre el cos d’exèrcit marroquí continuà avançant: la 4a 
Divisió de Navarra ocupà la Fatarella i l’altura dels Valencians; i la Primera 
Divisió de Navarra del Cos d’Exèrcit del Maestrat va topar de sobte amb les 
sòlides defenses del cap de pont reduït, que van oposar una fèrria resistència; 
també la 82 Divisió trobà forta resistència davant la cota 241 i les cotes 554 i 
562 de Raïmats, i per ocupar-les llançà un potent atac amb suport d’artilleria, 
carros blindats i aviació. 

El primer tinent Gustav Trippe comandava la secció des d’un Panzer-
kampfwagen-1B, un carro blindat petit que duia una tripulació de dos ho-
mes: el conductor i el tirador, que era qui donava les ordres al conductor. 
El 14 de novembre de 1938, a la zona de Raïmats, rodejà una posició de 
resistència republicana i, obviant la proximitat de les trinxeres republicanes, 
Trippe va exposar la meitat del seu cos fora de l’escotilla de la torreta i un 
tret li travessà el cor. 

Imatge 23. Un 
tanc alemany 
Panzerkampfwagen-
1B a les darreries de 
la dècada de 1930.
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IV. La inscripció funerària, instrument per a la conservació de la 
memòria

La legió Còndor va voler confiar a les generacions futures la memòria 
de la seva participació en la guerra d’Espanya al costat dels nacionals erigint 
monuments funeraris de caràcter públic en el mateix lloc on algun dels seus 
membres van perdre la vida. Són aquests monuments els que ens parlen en 
nom de l’individu i ens donen tota la informació que es volia que es mantin-
gués com a record, com a «memòria», del soldat caigut. 

Com qualsevol altre monument funerari públic, els de la legió Còndor 
responen a la idea ancestral que una persona és viva mentre el seu nom con-
tinua sent entès per altres persones i, per tant, és identificat per elles; però, 
en el cas de les inscripcions funeràries de la legió Còndor, el seu missatge és 
molt més ampli i també pretenia una transcendència política. És per aquesta 
raó que aquestes inscripcions reuneixen la doble condició de recordatori 
individual i col·lectiu: individual perquè el nom del caigut les personalitza 
i individualitza; col·lectiu perquè és manifesta la voluntat d’homogeneïtzar, 
tant en forma com en contingut, la majoria dels monuments erigits a perso-
nes unides per la mateixa tràgica sort en combat. En totes les inscripcions 
es fa referència explícita a un mateix esdeveniment bèl·lic, a una mateixa 
causa col·lectiva a la qual es vol donar un significat polític que va més enllà 
del significat commemoratiu i d’exaltar els morts en la guerra en defensa de 
la causa de l’Espanya nacional que s’havia aixecat en armes contra el Govern 
de la República.

Erigides al costat de vies de comunicació, carreteres i camins, la legió 
Còndor pretenia retre el més clar i ampli testimoni de la finalitat commemo-
rativa dels monuments als caiguts per mitjà d’un aparell iconogràfic i d’una 
inscripció sempre explicativa de la voluntat de recordar i de ser recordats; 
objectiu que s’assolia, segons la més antiga tradició, quan el caigut en com-
bat interpel·lava el vianant que passava per davant del seu monument fune-
rari amb la lectura de l’epitafi.(9) No obstant, les sis inscripcions funeràries 
de la Terra Alta, que corresponen a vuit caiguts de la legió Còndor durant la 
batalla de l’Ebre, estan escrites en alemany, per tant no estaven especialment 
destinades a ser llegides i interpretades pel comú de la gent del territori on 
s’erigiren. És més, entenem que, si aquestes es deslliuren del context totali-
tari i militarista de l’època, no s’han d’interpretar unívocament com a mo-
numents d’exaltació del feixisme, sinó com a vestigis d’uns militars morts en 
combat defensant una causa que ells podien considerar justa; però, sobretot, 
hem volgut deixar memòria que aquestes sis inscripcions també representen 
altres tants èxits parcials de les forces republicanes contra els franquistes i els 
seus aliats estrangers. 

9 Donati (2002, p. 51-52).
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Imatge 24. Fotografia d’època d’una estela de la legió Còndor a la carretera d’Escatrón 
(Saragossa). Colección Biblioteca Digital Hispánica. GC-CAJA/107/17/51.
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El cicle d’operacions del Guadalop a Gandesa 
durant la batalla d’Aragó (26 de març  

al 2 d’abril de 1938)

Josep Maria Pérez Suñé
Pere Rams Folch i

Miquel Sunyer Sunyer
Patronat pro Batea

L’ofensiva d’Aragó va esdevenir la batalla principal, encara que no deci-
siva, de la Guerra Civil espanyola atenent a la important entitat de les forces 
enfrontades, a les tècniques de combat emprades i a l’amplitud de la manio-
bra, entre els Pirineus i el Maestrat, per trencar pel centre el desplegament 
republicà i dividir-lo en dos, a dreta i esquerra de l’Ebre, per batre’l per 
separat.

I. La batalla d’Aragó com a conseqüència d’explotar l’èxit a Terol

Després de l’èxit d’Alfambra, que va permetre als nacionals recuperar la 
ciutat de Terol, l’Exèrcit Popular de la República no estava derrotat. El gene-
ral Vicente Rojo, cap de l’Estat Major republicà, en un informe de mitjans de 
març de 1938 comentava: 

Aunque Teruel se haya perdido, puede cabernos la satisfacción de haber 
evitado un esfuerzo análogo o quizá superior al que hemos padecido y que si 
se hubiera dirigido sobre otro objetivo, tal como Madrid, o posiblemente sobre 
Cataluña, es seguro que hubiera tenido militarmente los mismos signos catas-
tróficos que ha tenido sobre Teruel, y seguramente repercusiones mucho más 
notables.(1)

Abandonat el propòsit de conquerir Madrid, per derrotar definitiva-
ment l’exèrcit de la República s’havia de continuar lluitant. Franco va consi-
derar factible la proposta, que Mussolini li havia fet un any abans, de llançar 
una gran ofensiva des de Terol a la Mediterrània per aïllar Catalunya de la 
resta del territori republicà.(2) Un objectiu absolutament transcendent per 
al decurs de la guerra, com ho posà de manifest el fet que entre ambdós 
contendents haurien d’entrar en combat unes 55 divisions i uns 500.000 
combatents.

1 Blanco Escolá (2000, p. 432).
2 Preston (1998, p. 271-272).
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Les reflexions sobre com explotar l’èxit en el teatre d’operacions ara-
gonès es van consignar en un document anomenat «Bases para un ciclo de 
Operaciones», les quals haurien de servir per planificar una ofensiva pel sud 
de l’Ebre amb l’objectiu final d’arribar a la Mediterrània.

La necesidad de contar con vías férreas para las próximas operaciones al 
sur del Ebro y la conveniencia de alcanzar una mejor línea de contacto al este 
de Zaragoza, parecen aconsejar la realización rápida de operaciones para con-
seguir la línea del Cinca o eventualmente la del Segre.

En tal caso podría operarse con tres cuerpos de ejército: dos atacarían de 
oeste a este sobre Barbastro y Albalate del Cinca; el tercero lo haría de sur a 
norte desde Caspe-Escatrón, sobre Sariñena u Ontiñena. Tal vez después de ba-
tido el enemigo sería dable avanzar a la línea del Segre, lo que ofrecerá notorias 
ventajas.

Con escaso intervalo podrían reanudarse las operaciones al sur del Ebro, 
avanzando desde Caspe a Gandesa y Mora de Ebro y estableciendo una cabeza 
de puente.

Otras fuerzas podrían casi simultáneamente pasar por Alcañiz a Gandesa, 
Tortosa y Vinaroz.

Después podría avanzarse simultáneamente. De Vinaroz sobre Sagunto. De 
Alcorisa y Montalbán al nudo del Maestrazgo para dominar los pasos. De Teruel 
a Segorbe.

Quedaría como línea: el Segre o el Cinca. El Ebro de Mequinenza a Mora. 
La sierra de Llabería, de Mora al mar. La línea Teruel-Sagunto.

Cabría entonces optar por: a) operar sobre Madrid; b) operar sobre Ca-
taluña. En las actuales circunstancias parece más aconsejable lo primero por 
razones obvias.(3)

El general Fidel Dávila, cap de l’Exèrcit del Nord, el febrer de 1938 pro-
posà a Franco les directrius generals per desenvolupar l’ofensiva d’Aragó 
com un atac fulminant, una mena de guerra llampec (la guerra celere o britzkri-
eg), per partir en dos el territori republicà:

I. Empleo en cada fase de todas las fuerzas necesarias para un desarrollo 
fulminante de la operación.

II. Sucesión rápida de las fases, que deben desarrollarse sin solución de 
continuidad o superponiéndose a ser posible.

III. La posición final en cada fase debe garantizar la máxima libertad ope-
rativa, es decir, ha de ser susceptible de ser mantenida con pocas tropas, y ha de 
constituir buena base de partida para operaciones sucesivas.

La posición final de esta fase sería la línea del Segre hasta Mequinenza. 
Cabeza de puente desde Mora al mar. Línea Teruel-Sagunto.(4)

L’1 de març de 1938, Dávila dictà la Instrucción General núm. 28 «pre-
paratoria para el ciclo de operaciones que tendrán por objeto batir al ene-

3 Dávila Álvarez (2021, p. 351-352).
4 Ibídem, p. 352.
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migo en la región comprendida entre los ríos Ebro y Guadalope». L’ofensiva 
d’Aragó seria l’operació de més gran envergadura realitzada fins llavors i 
on s’enfrontarien dos exèrcits en una batalla principal –en el sentit modern 
de «desarticulació del sistema de forces adversàries»–(5) en un ampli front 
d’uns 300 quilòmetres que s’estenia entre la frontera pirenaica i els Monts 
Universals.

El comandament republicà estava convençut que l’ofensiva d’Aragó no 
era més que una maniobra de distracció que emmascarava el veritable objec-
tiu de Franco, que no era altre que Madrid. Segons un informe dels comis-
saris de guerra per explicar el desastrós desenllaç de la batalla d’Aragó,(6) la 
gran ofensiva franquista en el front d’Aragó havia estat prevista, el Ministeri 
de Defensa Nacional sabia les seves direccions i confiava en els tres exèrcits 
desplegats, de nord a sud, de la manera següent:

–		 Exèrcit de l’Est (general Pozas), des de la frontera pirinenca, prop 
de Canfranc, fins a Vivel de Río (riu Huerva) amb: X Cos d’Exèrcit 
(31 i 43 Divisió, al nord de l’Ebre); XI Cos d’Exèrcit (26 i 32 Divisió, 
al nord de l’Ebre), i XII Cos d’Exèrcit (24, 30 i 44 Divisió al sud de 
l’Ebre).

–		 Exèrcit de Maniobra (coronel Menéndez), des de Vivel del Río fins 
al riu Alfambra, amb: XXI Cos d’Exèrcit (27, 34 i 70 Divisió); V Cos 
d’Exèrcit (11, 35 i 47 Divisió); XVIII Cos d’Exèrcit (72 Divisió en re-
organització); XXII Cos d’Exèrcit (25 i 28 Divisió), i XX Cos d’Exèr-
cit (en dissolució).

–		 Exèrcit de Llevant (general Hernández Saravia), des del riu Alfam-
bra fins a la província de Conca, amb: XIII Cos d’Exèrcit (19 i 39 
Divisió) i XIX Cos d’Exèrcit (40 i 64 Divisió).

Per aquell greu error d’apreciació, el Ministeri de Defensa Nacional no 
va adoptar cap mesura seriosa per concentrar les forces idònies per a la re-
sistència ni va disposar els transports adients per a un ràpid trasllats de les 
unitats, sinó que es va limitar a reforçar l’Exèrcit de Llevant constituint una 
reserva immediata (amb el V Cos d’Exèrcit que es va desplegar a la zona de 
Terol) i una reserva general constituïda per dues divisions de cadascun dels 
exèrcits del Centre, Est, Llevant i Maniobra, i dues brigades de cadascun dels 
d’Extremadura i Andalusia. 

La força operativa dels franquistes era la constituïda per l’Exèrcit del 
Nord (general Dávila) amb el suport de les tres forces aèries: la legió Còndor, 
l’Aviazione Legionaria italiana i l’Aviació Hispana. El desplegament d’aques-
tes grans unitats era el següent:

–	 Cos d’Exèrcit de Navarra: 3a, 61, 62 i 63 Divisió, al nord de l’Ebre.

5 Rojo (1988, p. 116-117).
6 RGASPI F. 545, Op. 1, D. 2, p. 314-361.
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–	 Cos d’Exèrcit d’Aragó: 51, 53, 54 i 55 Divisió, al nord de l’Ebre.
–	 Cos d’Exèrcit Marroquí (general Yagüe): 5a, 13, 15 i 150 Divisió, al 

sud de l’Ebre.
–	 Corpo Truppe Volontarie (CTV): divisions italianes Littorio, 23 Mar-

zo i Frecce, al sud de l’Ebre.
–	 Cos d’Exèrcit de Galícia: 4a, 82, 83, 84 i 108 Divisió, al sud de l’Ebre.
–	 Cos d’Exèrcit de Castella: 52, 81 i 85 Divisió, al sud de l’Ebre.
–	 Reserves: Primera Divisió de Navarra, Divisió de Cavalleria i 105 Divi-

sió, a rereguarda del Cos d’Exèrcit Marroquí i del CTV.

II. La batalla d’Aragó: una gran ofensiva en dos cicles d’operacions

Des d’un punt de vista militar, la planificació en cicles d’operacions suc-
cessius de l’ofensiva d’Aragó responia a un esquema clàssic de divisió de les 
forces enemigues per batre-les per separat.

La separació en el temps de dos esforços –el principal (primer i segon 
cicle d’operacions al sud de l’Ebre) i el complementari (segon cicle d’ope-
racions a desenvolupar pel nord de l’Ebre)– seria la conseqüència lògica a 
la falta de capacitat per aplicar els recolzaments de combat i logístics amb la 
intensitat requerida i simultània a tots dos.

Seguint la planificació de les operacions, el primer cicle d’operacions, 
l’atac pel sud de l’Ebre, es realitzaria amb la intensitat adequada a una ma-
niobra ofensiva clàssica per avançar simultàniament amb la primera línia de 
combat en tot el front de ruptura, entre Fuentes de Ebro i Vivel del Río, i, 
desbordant en profunditat el desplegament republicà, s’avançaria fins a la 
línia d’objectius intermedis en el riu Martín i una línia final defensiva en el 
riu Guadalop.

El segon cicle d’operacions es desenvoluparia simultàniament al nord 
i al sud de l’Ebre. L’atac pel nord de l’Ebre trencaria el front per arribar al 
riu Cinca i després al Segre, raó per la qual va tenir la consideració d’esforç 
complementari, atès que no estava pensada per assolir l’objectiu estratègic 
final, sinó per disposar d’una posició operativa sòlida que facilités l’execu-
ció del segon cicle d’operacions al sud de l’Ebre, el qual tenia per objectius 
en una primera fase apoderar-se dels nusos de comunicacions de Gandesa 
i Morella i, en la segona, ocupar posicions als Ports de Beseit per assegurar 
els passos de l’Ebre a Móra d’Ebre i Tortosa i aïllar Catalunya de la resta del 
territori republicà.

El 4 de març es va dictar la Instrucción General núm. 30 per a les ope-
racions indicades en la Instrucción Preparatoria núm. 28, i el 9 de març de 
1938 s’inicià la batalla d’Aragó.

Difícilment es pot comprendre el desenllaç del segon cicle d’operacions 
al sud de l’Ebre durant la batalla d’Aragó si no s’entén que l’exèrcit repu-
blicà arribà a la primera fase, del Guadalop a Gandesa, desorganitzat i des-
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moralitzat, com a conseqüència de la insuficiència de reserves, que mai van 
poder entrar en combat de manera conjunta sinó com a unitats aïllades, i de 
la manca d’una sòlida línia de resistència. 

A) El primer cicle d’operacions al sud de l’Ebre

Al sud de l’Ebre, l’exèrcit republicà tenia desplegats el XII Cos de l’Exèr-
cit de l’Est, part del XXI i algunes unitats de reserva del XVIII, que estava en 
reorganització després de la batalla de Terol (ambdós de l’Exèrcit de Mani-
obra). Altres unitats de l’Exèrcit de Maniobra (el V Cos d’Exèrcit) descan-
saven i es reorganitzaven en els accessos a Llevant i el Maestrat. L’ofensiva 
s’inicià, només clarejar el 9 de març, amb una intensa i densa preparació 
artillera (48 bateries del Cos Marroquí, 58 del CTV, 47 del Cos de Galícia i 12 
de la Primera Divisió de Navarra) seguida d’intensos bombardeigs de l’avia-
ció(7) a les posicions republicanes. El general Aranda, un dels protagonistes 
de la ruptura de les línies republicanes, comentaria en les seves memòries 
que l’avanç havia de ser «completamente frontal, sin idea preconcebida de 
maniobra».(8) 

La ruptura fou simultània per quatre zones, i les línies de progressió 
franquistes serien les següents:

–	 El Cos d’Exèrcit Marroquí trencà per Villanueva del Huerva i pro-
gressà en la direcció Belchite-Escatrón-Casp. 

–	 El CTV ho faria per Rudilla i avançà per Segura de Baños-Híjar-Alcanyís. 
–	 El Cos d’Exèrcit de Galícia trencà per Vivel del Río i marxà en direc-

ció Alcorisa-Calanda, per enllaçar amb el CTV a Alcanyís. 
–	 La Primera Divisió de Navarra i la Divisió de Cavalleria trencarien 

per la zona de Bárdenas i progressarien en la direcció Lécera-Híjar, 
actuant de destacament d’enllaç entre el Cos d’Exèrcit Marroquí i 
el CTV. A la 105 Divisió s’encomanà la missió de reduir els nuclis de 
resistència republicana. 

En acabar el dia 9, els franquistes havien avançat segons les previsions 
i es va contrastar la que seria, sempre amb singulars excepcions, l’actuació 
general de les forces republicanes al llarg de tota l’ofensiva. Després d’una 
certa resistència, les divisions republicanes 24 i 30 serien les primeres a aban-
donar les seves posicions. La desmoralització es va estendre pel gruix de les 
tropes i provocà una retirada que degenerà en pànic i fugida. Una precisa 
visió de primera mà de la situació la proporcionà el periodista i socialista 
Julián Zugazagoitia:

7 Amb el Cos d’Exèrcit Marroquí operava la legió Còndor; amb el CTV, l’Aviazione Legionaria, 
i amb el Cos d’Exèrcit de Galícia, l’anomenada Brigada Aèria Hispana.

8 Aranda Mata (1961, p. 342-344).
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El mes de marzo nos fue fatal. El adversario inició una vigorosísima ofensi-
va en el este, con un éxito inesperado. A su presión todas las líneas nuestras se 
hundían. No se resiste. Las columnas motorizadas del enemigo avanzan sin difi-
cultad. De hora en hora se pierden posiciones, cotas fortificadas y pueblos. En la 
dirección de Belchite los soldados de Franco recorren dieciocho kilómetros sin 
conseguir avistarse con nuestros combatientes, parándose a seis kilómetros de 
aquel pueblo. Por el sur, el avance es de doce kilómetros. En la tercera dirección 
de ataque, su movimiento es más lento. Es donde se hace resistencia. Rojo se 
traslada al frente. Desde Lérida, el general telegrafía una mala impresión: fran-
ca desmoralización de las tropas, como consecuencia de los ataques aéreos [...]. 
El comisario general del Ejército del Este, con aprobación del general Pozas, 
envía a Prieto [...] un parte en que se pinta la situación como desesperada. «La 
moral de la tropa ha caído verticalmente debido a las dificultades de avitualla-
miento y municionamiento, por la amenaza de la aviación, que impide con sus 
ametrallamientos todo servicio [...]».(9)

L’avanç de les columnes motoritzades pel sud de l’Ebre resultà impara-
ble. El general Rojo instal·là a Casp el seu quarter general i assignà a l’Exèr-
cit de Maniobra la responsabilitat de defensar la línia del Guadalop sobre 
l’eix Casp-Alcanyís. Juan Modesto, cap del V Cos d’Exèrcit, instal·là el post 
de comandament a Maella i desplegà en el flanc dret la 35 Divisió (general 
Walter) per cobrir l’eix Casp-Maella-Batea, i en el flanc esquerre l’11 Divisió 
(Líster) per defensar el nus de comunicacions de Valdealgorfa. Al sud del V 
Cos d’Exèrcit es va desplegar el XXII Cos d’Exèrcit (Ibarrola).

 A les 7 hores del 14 de març, un destacament lleuger italià compost per 
dos batallons de la Divisió XXIII de Marzo i carros legionaris i moto-metra-
lladores amb dos bateries de 100 mm van ocupar Alcanyís.(10) 

L’altre objectiu prioritari era Casp. Dávila ordenà un atac simultani amb 
tres divisions del Cos d’Exèrcit Marroquí: la 5a Divisió de Navarra (coronel 
Juan Bautista Sánchez González), la 13 Divisió (coronel Fernando Barrón) i 
la 150 Divisió (coronel Siro Alonso). Els defensors de Casp en els suburbis de 
la ciutat, que portaven una setmana retrocedint i suportant intensos bombar-
deigs, només van poder resistir unes hores l’assalt combinat de les divisions 
de Yagüe. En el casc urbà la resistència encara seria fèrria.

9 Zugazagoitia (1968, p. 78).
10 AGMAV, C.2668,16/22; C.2668,17/2; C.2548,340,2/41-44.
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Figura 1. Oficials italians a Alcanyís. Font: Biblioteca Digital Hispánica, GC-CAJA/44/3/30.

Figura 2. Tropes del general Yagüe entrant a Casp. Font: Biblioteca Digital Hispánica, 
GC-CAJA/93/3/32.
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L’endemà, dia 15, l’Estat Major de l’Exèrcit del Nord dictà la Instrucción 
General núm. 31, amb les mesures «Preparatorias para la continuación de las 
operaciones», que consistien en:

1. Alcanzada en términos generales la línea del Guadalope, las Grandes 
Unidades que a continuación se expresan se establecerán y organizarán en la 
forma siguiente:

a) CUERPO DE TROPAS VOLUNTARIAS (CTV)
Deberá establecer en la línea Foz de Calanda-Alcañiz, con un cabeza de 

puente en este pueblo. A esta Gran Unidad le quedará afecta una Brigada de 
Caballería.

b) CUERPO DE EJÉRCITO DE GALICIA
Extenderá su línea hasta Alcorisa, debiendo ocupar además Ejulve.
c) CUERPO DE EJÉRCITO MARROQUÍ
Se acantonará en la zona Puebla de Híjar-Jatiel-Escatrón-Azaila-Sástago.
d) PRIMERA DIVISIÓN
Transportada por Agrupaciones, pasará desde Alcañiz a Caspe, donde es-

tablecerá una cabeza de puente sobre el río Guadalope, evitando concentrarse 
dentro del pueblo con objeto de prevenir los efectos de posibles bombardeos 
del enemigo.

e) 105 DIVISIÓN
Transportados por Agrupaciones, pasará desde Azuara a Caspe, donde to-

mará las mismas precauciones señaladas para la Primera División.
f) 15 DIVISIÓN
Concentrará en Castelnou, las Unidades que tenga libres, quedando a dis-

posición del Ejército.
g) DIVISIÓN DE CABALLERÍA
Destacar una Brigada a Alcañiz, a disposición del CTV. Acantonar las otras 

dos Brigadas en Albalate del Arzobispo-Urrea-Híjar.

Del 9 al 15 de març els cossos d’exèrcit franquistes havien penetrat 120 
quilòmetres en la rereguarda republicana. La potència de foc de l’artilleria 
i l’aviació franquistes era aclaparadora, i la gran mobilitat de les unitats d’as-
salt del Cos d’Exèrcit Marroquí i del CTV resultava imparable. Un informe 
de les Brigades Internacionals analitzaria la desfeta de les unitats republi-
canes argumentant que la peculiaritat «de los combates llevados a cabo en 
esos días fue la que debía ser la característica de toda la lucha de nuestras 
Brigadas durante este mes: Los flancos descubiertos, la amenaza continua de 
envolvimiento por el enemigo, el desconocimiento de la situación exacta, la 
falta casi total de contacto y de apoyo por parte de las otras unidades de las 
otras armas.»(11) En resum: desorganització, falta de mitjans de combat i des-
moralització, no per manca de coratge, sinó per impotència davant la supe-
rioritat de l’enemic que obligava a una contínua retirada a «ninguna parte»; 
tot era improvisació, no hi havia una sòlida línia defensiva darrere de la qual 

11 RGASPI F. 545, Op. 1, D. 2, p. 314-361.
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poder resistir i contraatacar. Aquesta línia es va improvisar al Guadalop amb 
escassos mitjans materials i humans.

Atès que l’objecte d’aquesta comunicació és la primera fase del segon ci-
cle d’operacions al sud de l’Ebre durant la batalla d’Aragó, centrarem la nos-
tra atenció en la defensa de la línia del Guadalop sobre l’eix Casp-Alcanyís a 
càrrec del V Cos d’Exèrcit i les Brigades Internacionals. El post de comanda-
ment era a Maella, la 35 Divisió Internacional cobria l’eix Casp-Maella-Batea 
i l’11 Divisió defensava el nus de comunicacions de Valdealgorfa.(12)

La 35 Divisió l’integraven l’11, la 13 i 15 Brigada Internacional. Només la 
15 Brigada entrà en combat el mateix dia 9, mentre que l’11 i la 13 Brigada 
es van incorporar posteriorment. Forces de la 35 Divisió es van desplegar en 
ventall sobre la carretera de Saragossa a Alcanyís. L’11 i la 15 Brigada lluita-
ven amb coratge, però els batallons eren desbordats i a vegades copats pels 
franquistes. La Divisió va rebre ordre de replegar-se a Alcanyís quan Andor-
ra, Calanda i la mateixa Alcanyís estaven ocupades per italians i la Primera 
Divisió de Navarra. La situació era de total desconcert i va perillar que el 
general Walter no caigués presoner a Alcanyís. La marxa d’Alcanyís a Casp 
resultà patètica, i André Marty, inspector general de la Brigades Internacio-
nals, es va desplaçar al front de batalla per reorganitzar els comandaments, 
tot i que la Divisió havia lluitat amb valentia i s’havia sobreposat a la manca 
d’oficials i sotsoficials, a la impossibilitat de mantenir l’enllaç i a la manca 
de cohesió en els replegaments per no saber com retirar-se amb ordre. En 
arribar a Casp, la delmada i molt desfeta 35 Divisió va passar a segona línia, 
uns 20 quilòmetres, per reorganitzar i completar les brigades (entre 1.600 i 
1.800 efectius), però els faltaven moltes armes, sobretot les automàtiques.(13)

L’inesperat i ràpid enfonsament del front republicà al sud de l’Ebre ame-
naçava el desenllaç de la guerra. El Consell de Ministres celebrat Barcelona 
acordà resistir a la línia de Guadalop amb totes les conseqüències, encara 
que el president de la República, Manuel Azaña, objectà que una defensa a 
ultrança no era una opció realista perquè: «Nos hemos quedado sin Ejército, 
y esto es lo que, a mi juicio, no tiene remedio, ni aun cuando se reciba el ma-
terial que nos anuncia, con su proverbial optimismo, el jefe de Gobierno».(14) 
El mateix general Rojo admetia que l’Exèrcit Popular de la República encara 
estava en fase de formació, però s’havia de guanyar temps per construir un 
veritable exèrcit dotat d’organització militar i amb moral de victòria.(15)

El front al sud de l’Ebre s’havia ensorrat, el XII i XVIII Cos d’Exèrcit 
havien quedat desorganitzats i descoordinats, havien deixat moltes baixes, 
entre morts, ferits i presoners, i havien abandonat una enorme quantitat de 

12 Amb la 1, 9 i 100 Brigada.
13 RGASPI F. 545. Op. 1, D. 4, p. 49-50.
14 Azaña (1981, p. 345).
15 Blanco Escolá (2000, p. 432-433).
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material de guerra. Però, per no desguarnir Madrid, el general Rojo no va 
traslladar a l’Aragó les seves reserves generals. Per a la defensa general de la 
línia de front Casp-Alcanyís el V Cos d’Exèrcit es reforçaria amb unitats de 
refresc procedents d’altres fronts, concretament amb la 45 Divisió Interna-
cional (major Hans Kahle)(16) i la 3a Divisió (Tagüeña). La tropa, les com-
panyies del Batalló de Fortificacions i Obres i nombrosos civils s’afanyaren 
a fortificar amb trinxeres els turons, però eren fortificacions discontinues. 
L’Agrupació Artillera es desplegava al llarg de la Serra de Casp, entre la línia 
del ferrocarril i el Guadalop. 

La defensa de l’eix Casp-Maella-Algars s’encomanà a la 45 Divisió, la qual 
no arribà al combat en condicions gens òptimes perquè els trasllats de la 
12 i 14 Brigada des d’Extremadura resultaren veritables odissees, no només 
pels atacs de l’aviació franquista en el trajecte València-Aragó, sinó també 
per la desorganització i el sabotatge dels transports. El major Sagnier, cap de 
la 14 Brigada «Marsellesa», en el seu diari escrivia: a les 17 hores del 12 de 
març arribem a Casp, però «no encontramos Estado Mayor. Es un escándalo 
indescriptible, sobre el camino filas de hombres que huyen alocados, exte-
nuados, desmoralizados, sin dirección, mezclados con la población civil que 
también huía. Después de informarnos vemos que se trata de la 215, 15, 13, 
11 y 97 Brigada». Posteriorment, quan es van demanar responsabilitats per 
la caòtica retirada del front d’Aragó, els comissaris polítics es lamentaven 
que «nuestras Brigadas tuvieron que entrar en lucha en las condiciones más 
difíciles, es decir cuando todo un frente está roto, cuando los servicios son 
desorganizados, cuando la retaguardia empieza a ser invadida por los deser-
tores, los bulistas y los derrotistas. [...] A pesar de eso, nuestros hombres en-
traron en lucha animados por una moral muy alta que les permitió de seguir 
luchando en las condiciones más terribles durante tres largas semanas».(17) 
En conseqüència, les forces de la 45 Divisió entraren en combat en el sector 
de Casp en les mateixes condicions que ho havien fet les de la 35 Divisió, és 
a dir, batalló darrere batalló, a distància d’hores i a vegades de dies, però en 
millors condicions físiques.

El dia 17 el Cos d’Exèrcit de Galícia ocupà Alcorisa, la Serra de San Just 
i Ejulve. Després de durs combats, la 5a Divisió de Navarra ocupà el casc 
urbà de Casp. Dávila publicà la Instrucción General núm. 32 per a les opera-
cions al nord de l’Ebre i va emetre les ordres d’operacions per a «desarrollar 
dos acciones coordinadas, al norte y sur del Ebro, encaminadas la primera 
a batir y destruir al enemigo situado en el ángulo Ebro y Cinca, adelantado 
nuestra línea a este río y eventualmente al Segre; la segunda tendría como 
finalidad la destrucción de las fuerzas enemigas situadas al este del Gua-

16 Amb la 12 i 14 Brigades Internacionals i dos batallons de la 139 Brigada.
17 RGASPI F. 545, Op. 1, D. 2, p. 314-361.
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dalope para alcanzar la costa y separar Cataluña del resto del territorio no 
liberado».(18) 

Figura 3. Material de guerra abandonat pels republicans durant la seva retirada de Casp. 
Font: Biblioteca Digital Hispánica, CAJA/93/3/33.

B) El segon cicle d’operacions al nord i al sud de l’Ebre

Al nord de l’Ebre, l’exèrcit republicà mantenia desplegats el X i XI Cos 
d’Exèrcit i entre Pina i Casp una agrupació formada per les forces que havien 
reculat des del sud del riu.

El cicle d’operacions al nord de l’Ebre requeria el Cos d’Exèrcit de Na-
varra (general José Solchaga), el Cos d’Exèrcit d’Aragó (general José Mos-
cardó) i el Cos d’Exèrcit Marroquí que s’havia de traslladar del front sud. 
La reorganització de les unitats franquistes al sud de l’Ebre va alentir la seva 
progressió, però no van deixar de fustigar la reforçada línia del Guadalop. El 
dia 18, el CTV atacà el nus de Valdealgorfa. Més al sud, el Cos d’Exèrcit de 
Galícia tractava de progressar cap a Morella.(19) Durant la nit, la Primera Di-
visió de Navarra (García-Valiño), fins llavors actuant com a reserva general, 

18 Dávila Álvarez (2021, p. 353-354).
19 Blanco Escolá (2000, p. 446-447).
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rellevaria a la 5a Divisió de Navarra (Cos d’Exèrcit Marroquí) en les posici-
ons que ocupava a Casp. 

El Cos d’Exèrcit Marroquí (5a, 13 i 150 Divisions) amb la Brigada Mòbil 
de Cavalleria i dos companyies de carros de combat, una de lleugers i una 
de pesats, va retrocedir de Casp a Quinto per passar l’Ebre i dirigir-se des 
de Pina a Bujaraloz. L’avantguarda la formava una massa d’uns 60 carros de 
combat i d’altres vehicles blindats, i disposava d’una flota aèria de més de 
150 avions. Sobre la carretera Saragossa-Barcelona l’avanç de les columnes 
motoritzades era imparable. Com explica el coronel Carlos Blanco, les tropes 
franquistes que continuaven operant al sud del riu estaven fixant una bona 
part de les forces republicanes, funció que, d’altra banda, també desenvolu-
paven els cossos d’Aragó i de Navarra en els seus respectius fronts, de manera 
que el Cos d’Exèrcit Marroquí, fortament ajudats pels avions i mitjans cuiras-
sats de la legió Còndor, tenia al seu abast la possibilitat de realitzar un atac 
«llampec» cap a l’est.

Sucedía, simplemente que, si bien los republicanos había conseguido refor-
zar sus posiciones defensivas al sur del Ebro, en el norte, en cambio, el camino 
se mostraba expedito para el avance nacionalista; Yagüe, detenido anteriormen-
te en la línea del Guadalope, progresaba ahora sin problemas, provocando la 
huida de las escasamente aguerridas tropas republicanas que debían cerrarle el 
paso.(20)

Malgrat el brillant avanç de Yagüe, que invitava a prosseguir sobre l’eix 
Fraga-Lleida-Barcelona, Franco va mantenir el pla original i va decidir llan-
çar el gruix de seves forces per l’intricat i muntanyós territori de la Terra Alta 
i del Maestrat, per, després d’ocupar Gandesa i Morella, arribar a l’Ebre i a la 
Mediterrània i separar Catalunya de la zona republicana.(21)

Els dies 19 i 20 els regiments de García-Valiño no van poder avançar per 
la forta resistència republicana, i Dávila dictà la Instrucción General núm. 33 
per a «las operaciones al Sur del Ebro teniendo por misión el Ejército des-
truir las fuerzas enemigas al este del Guadalope y alcanzar la costa separando 
Cataluña del resto del territorio no liberado». Atès que l’espai d’explotació, 
el territori del Guadalop a l’Ebre, tenia escassa profunditat, es va planificar 
una maniobra tàctica en tres direccions principals: Casp-Gandesa, Alcanyís-
Gandesa i Alcorisa-Morella, amb les grans unitats següents:

–	 La Divisió de Cavalleria (general Monasterio) amb la 105 Divisió ads-
crita, excepte la 2a Brigada, hauria d’impedir la destrucció dels ponts 
dels ferrocarrils fins a Faió i vigilar els passos entre aquest darrer i 
Mequinensa, on havia d’establir un cap de pont.

 Destacament d’Enllaç d’Exèrcit s’anomenaria l’agrupació formada 
per la Primera Divisió de Navarra reforçada amb la 2a Brigada de 

20 Ibídem, p. 448.
21 Ibídem, p. 442; RGASPI F. 545, Op. 3, D. 091, p. 1-9.
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la 105 Divisió, la 3a Brigada de Cavalleria, el 1r Batalló Ciclista, un 
grup d’obusos de 115/13, dos grups d’obusos de 100/17 i un grup 
d’artilleria de campanya de 75/28. Hauria d’avançar pel sud-est de 
Favara-Maella fins a la línia Tossal de les Forques-Tossal de Balaguer, 
enllaçar la seva cavalleria pel sud amb el CTV sobre Massalió i pel 
nord sobre Nonasp amb la Divisió de Cavalleria, i envoltar Gandesa 
pel nord. 

–	 El CTV format per les divisions Littorio (general Bitossi), XXIII Mar-
zo (general Babini) i Frecce (general Batisti), totes elles molt ben 
equipades; amb l’Artilleria Legionària amb una bateria de 65/17, 
dos grups de 75/46, dos grups de 10/28, dos grups de 149/12, tres 
grups antiaeris de 20 mm, quatre bateries antiaèries 75 CK i un bate-
ria antiaèria de 75/46; tres unitats totalment motoritzades integrades 
per dos batallons de carros de combat lleugers (Agrupamento Carris-
ti) i el batalló motoritzat de bersaglieris, més el Batalló Mixt format per 
una companyia llançaflames, una companyia anticarros i una compa-
nyia de metralladores antiaèries.(22) Hauria d’avançar sobre Calaceit i 
Cretes, establint un flanc defensiu a la regió de Beseit i els seus ports, 
i progressar fins a la línia dels vèrtex Mudefes-Pesells-Horta de Sant 
Joan per envoltar Gandesa pel sud.

–	 El Cos d’Exèrcit de Galícia hauria de fixar els republicans en el seu 
centre i dreta, avançar per la seva esquerra sobre Zorita del Maestrat 
i Monroyo, establint enllaç amb el CTV cap a Vall-de-roures, per pro-
gressar per ocupar Morella.

Nous reforços republicans són destinats al sud de l’Ebre. El 18 de març 
arriben procedents de Madrid les brigades 31 i 33 de la 3a Divisió a les ordres 
del major de milícies Manuel Tagüeña. L’endemà, dues columnes motoritza-
des italianes reprenen l’atac i avancen cap a Torrevelilla i La Codoñera, on 
seran detingudes per les forces de Tagüeña, que resistiran a camp descobert, 
amb trinxeres poc fondes i parapets de pedra, mentre que l’enemic disposa-
va de la potent artilleria Legionària i d’una aclaparadora superioritat aèria 
amb la qual els bombardejaven i metrallaven constantment, tant en la línia 
de front com en els camins. 

El 24 de març, el Butlletí d’Informació núm. 4 del Comissariat del V Cos 
d’Exèrcit, publicava: «La situación de todo nuestro frente en el día de ayer 
fue de completa normalidad. Los soldados de nuestro Cuerpo de Ejército 
han encarnado formidablemente la consigna: FORTIFICACIÓN. Más de la 
mitad de nuestro sector ha sido sólidamente fortificado. Es preciso seguir 
esta línea; es necesario seguir este ejemplo que hace de cada línea una forta-

22 Mezquida Gené (2001, p. 17).
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leza inexpugnable.»(23) Tot plegat, més un desig que una realitat. No obstant, 
de tot aquest ampli dispositiu només tractarem la doble maniobra per en-
voltar Gandesa protagonitzada pel Destacament d’Enllaç d’Exèrcit (García-
Valiño) i el CTV, al nord i al sud, respectivament.

III. La primera fase del segon cicle d’operacions al sud de l’Ebre: del 
Guadalop a Gandesa

Ensorrada la resistència republicana i establerta una sòlida línia en els 
rius Segre i Guadalop, el sempre cautelós general Franco va considerar que 
es donaven les condicions per explotar l’èxit assolit i iniciar la primera fase 
del segon cicle d’operacions al sud de l’Ebre per finalitzar la batalla d’Aragó.

La planificació d’aquesta fase va seguir l’esquema de divisió de les forces 
enemigues per batre-les per separat. Els dos esforços principals anirien a 
càrrec del CTV (per ocupar Gandesa) i del Cos d’Exèrcit de Galícia (per ocu-
par Morella), mentre què l’esforç complementari per fixar els republicans al 
terreny s’encomanà a les forces de García-Valiño.

1. Divendres, 26 de març

García-Valiño tenia davant les brigades 12 i 14 de la 45 Divisió Interna-
cional, uns 8.000 brigadistes amb l’armament complert quant a fusells, però 
els faltaven metralladores pesades i lleugeres. Per darrere de la línia del Gua-
dalop, el general Rojo va tractar d’organitzar línies de resistència al Matar-
ranya i a l’Algars. A la rereguarda, reorganitzant-se i construint trinxeres,(24) 
hi havia la 35 Divisió Internacional, de la qual només la 13 Brigada estava 
rearmada, i això perquè el 24 de març marxaria a primera línia de foc. 

Unitat Homes Fusells
Fusells 

metralladora
Metralladores

11 Brigada 2.367 407 9 1

13 Brigada 2.171 1.354 23 13

15 Brigada 2.180 209 5 1

Diversos 938 224 1 -

Totals 7.656 2.194 38 15

Font: RGASPI F. 545, Op. 1, D. 4, p. 51-52.

23 Ibídem, p. 13.
24 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 430, p. 153.
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De matinada, la Primera Divisió de Navarra inicià l’operació de ruptura 
del front amb una intensa preparació artillera i bombardeig «cadenes» de 
l’aviació, seguits d’un atac frontal amb el suport de tancs en direcció al sec-
tor del pont del Guadalop defensat per la 14 Brigada, comandada pel major 
Marcel Sagnier. La resistència va ser aferrissada, es lluità per cada cota del 
terreny fins al km 33 de la carretera Casp-Gandesa. La Primera de Divisió de 
Navarra tingué unes 350 baixes; la 45 Divisió deixà uns 300 morts i va perdre 
uns 60 presoners.(25) 

El V Cos d’Exèrcit ordenà la mobilització de la segona línia de front i 
traslladà dues brigades de la 35 Divisió: la 13 a la zona Calaceit-Caseres, l’11 
Brigada a la carretera Escatrón-Gandesa i la 15 Brigada, sense armes, a la 
zona de Corbera d’Ebre.(26) El cap d’Operacions de l’Estat Major de la 35 
Divisió ordenà que els oficials de l’Estat Major de la 15 Brigada amb coneixe-
ment de la línia de fortificacions a l’est del riu Algars(27) s’havien de presentar 
al post de comandament de l’11 Brigada per informar-los d’aquestes.(28) 

El CTV avançava en direcció a Valdealgorfa i afrontava la dura resistèn-
cia dels batallons de l’11 Divisió (Líster). El Cos d’Exèrcit de Galicia (general 
Aranda) avançà des d’Alcorisa.

2. Dissabte, 27 de març

Durant tota la jornada es va lluitar aferrissadament en el gran meandre 
del Guadalop entre la carretera de Gandesa i el Camí Vell de Casp a Favara. 

Segons un informe dels comissaris de guerra per explicar el desastrós 
desenllaç de la batalla d’Aragó,(29) la intensitat del foc franquista va destruir 
físicament companyies senceres de la 45 Divisió, sobretot de la 14 Brigada 
(que en dues jornades va tenir entre 400 i 450 baixes, entre morts i ferits),(30) 
i va minar la moral dels brigadistes, perquè aquella manifesta superioritat 
material va coincidir amb la retirada de l’artilleria republicana, cap al sector 
de Morella, just quan s’havien resignat a lluitar sense aviació. La 12 Brigada 
va estar tres dies sense enllaços per cobrir un front de 12 a 15 quilòmetres, 
no disposaven de mapes i la moral estava molt baixa.(31) No hi va haver orga-
nització ni coordinació entre les diferents armes i forces. «¿Y cómo no darse 
cuenta de un tal desorden cuando repetidas veces nuestra artillería disparó 
sobre nuestros mismos soldados en los días sucesivos?»(32)

25 García-Valiño Marcén (1949, p. 65-66).
26 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 14, p. 43.
27 Vegeu Pérez et al. (2018, p. 105-122).
28 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 4, p. 56.
29 RGASPI F. 545, Op. 1, D. 2, p. 314-361.
30 RGASPI F. 545, Op. 1, D. 4, p. 59.
31 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 27, p. 64-66; F. 545, Op. 3, D. 154, p. 113-127.
32 RGASPI F. 545, Op. 1, D. 2, p. 314-361.
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S’incorporen els nous reforços republicans, però un percentatge consi-
derable són poc aptes per al combat, i els comandaments eren valents i intel-
ligents, però sense coneixements militars seriosos.(33)

La pressió de Yagüe sobre la línia del Segre obligà els comandaments 
republicans a desguarnir la línia de l’Algars traslladant la 13 Brigada de la 
zona de Calaceit a les Borges Blanques.(34) L’11 Brigada ocupà la segona línia 
de front, la paral·lela al riu Algars. Dos batallons es van desplegar a dreta i 
esquerra de la carretera Batea-Maella, ocupant un front d’uns dotze quilò-
metres, mentre que la reserva la constituiria el batalló que ocuparia la «línea 
de defensa catalana, la más principal, que ya estaba acabada de construir, 
para ocupar con ello la carretera Maella-Batea en los kilómetros 59 y 61»,(35) 
desplegant-se a dreta i esquerra del km 61, al llarg d’uns cinc quilòmetres 
sobre un terreny rocós, abrupte i amb valls amples, en què hi havia desplega-
des les seves companyies sense comunicació entre elles, com es desprèn del 
paràgraf següent:

En el flanco izquierdo del sector de la primera compañía había grandes 
refugios, suficientes para todo el Batallón, estaban cubiertos con una capa es-
pesa de cemento armado pareciendo prestar buena protección contra todos 
los bombardeos. Las trincheras estaban construidas y, a pesar de que de estar 
bien fortificados los nidos de ametralladoras, no pudieron ser usados a causa 
del pésimo ángulo de tiro. También la colina que se encontraba a un lado de la 
carretera y la que dominaba a ésta más que ningún otro punto (Mas de Juan) 
estaba bien fortificada, tenía grandes refugios y una trinchera que corría alrede-
dor de todo el monte pero que era muy visible a causa del mal camuflaje. Sobre 
este mismo monte, en la pendiente trasera, se encontraba en un gran refugio 
el Estado Mayor.(36) 

En concret es fa referència a la posició fortificada anomenada Punta Ma-
nero (Batea), situada al capdamunt de la costa de l’Aubanell i conformada 
per un emplaçament de casamates blindades amb formigó per a una secció 
d’artilleria de campanya, dos nius senzills per a metralladores, dos observato-
ris blindats amb formigó, abrics amb dues boques de 26 metres de llarg per 
2,6 d’ample i trinxeres per a 200 homes.(37)

Pocs dies després, García-Valiño no atacaria frontalment aquell sector de 
posicions fortificades perquè els Serveis d’Informació franquistes disposaven 
d’una copia dels plànols de situació i composició d’aquestes fortificacions, 
circumstància que va permetre als franquistes ultrapassar-les rodejant-les.(38) 

33 Batalló Paul Vaillant-Couterier.
34 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 14, p. 43.
35 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 91, p. 50-60.
36 Ibídem.
37 Vegeu Pérez et al. (2018, p. 114).
38 Ibídem.
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Els batallons de l’11 Divisió (Líster) s’oposaven al CTV, però al final de la 
jornada havien avançat fins al nord-oest de Valdealgorfa, el km 265 de la carre-
tera Torrecilla-Valdeltormo i el km 122 de la carretera de Saragossa-Castelló.

3. Dilluns, 28 de març

Les forces de García-Valiño van creuar el Guadalop i ocuparen les cotes 
de la riba dreta del riu. Ara la lluita es desenvoluparia a la mesopotàmia entre 
el Guadalop i el Matarranya. El 3r Regiment de la Primera de Navarra avançà 
fins al Km 36 de la carretera Casp-Gandesa i va haver de rebutjar un potent 
contraatac de carros de combat russos T-24, quatre dels quals van caure en 
poder dels navarresos.(39)

Els brigadistes de la 12 i 14 Brigada fortificaren amb trinxeres cada nova 
cota que ocupaven per intentar resistir-hi, però els fou impossible, i van haver 
de retrocedir quilòmetre a quilòmetre. Forces de la Primera Divisió de Na-
varra s’infiltraren entre les posicions d’ambdues brigades i alguns batallons 
de la 12 Brigada es retiraren en desbandada cap a l’estació de Valdepilas, 
on, pistola en mà, els comandaments de la Brigada van detenir uns 200 bri-
gadistes i alguns oficials que foren desplegats a les cotes properes per aturar 
l’avanç enemic. De nit, el cap d’Estat Major de la 12 Brigada va intentar esta-
blir contacte amb la 45 Divisió o amb el V Cos d’Exèrcit a l’estació de Favara. 
No és possible precisar el nombre de baixes per la dispersió de les forces.(40)

En dos dies de combats, el Cos d’Exèrcit de Galicia ocupà Mas de las 
Matas i Aguaviva. Va aprofundir 30 quilòmetres en territori republicà atro-
pellant el XXI Cos d’Exèrcit. Les recent concentrades reserves republicanes 
s’esgotaren ràpidament.

4. Dimarts, 29 de març

De matinada el post de comandament de la 45 Divisió estava situat a la 
carretera Maella - estació Favara. 

A mig matí, després de la preparació artillera i del bombardeig de l’avi-
ació, García-Valiño va atacar i sorprendre el vèrtex Atalaya, va provocar la 
fugida en desordre d’un batalló de la 12 Brigada i n’arrossegà part d’un 
altre, mentre que la cavalleria agregada a la brigada també va fugir, cosa 
que va contribuir a crear el pànic entre la infanteria. Els brigadistes fugitius 
van marxar de Nonasp a Batea.(41) A la resta de la Brigada se’ls va ordenar el 
trasllat a Favara.(42)

Un intens foc d’artilleria i bombardeigs de l’aviació van malmetre la pri-
mera línia defensada per les brigades de la 45 Divisió, que van retrocedir pas 
a pas. La 14 Brigada, en el km 38 de la carretera Maella-Gandesa, no podia 

39 García-Valiño Marcén (1949, p. 66).
40 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 154, p. 113-127.
41 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 91, p. 1-9.
42 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 154, p. 113-127.
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resistir l’avanç de la infanteria de García-Valiño, que comptava amb el suport 
de tancs. Les baixes d’ambdós contendents foren elevades. El post de coman-
dament de la brigada es va situar en el km 41. Posteriorment es replegaria 
a una posició preparada amb trinxeres en el km 46, davant de Maella.(43) La 
139 Brigada Mixta es va retirar sense disparar un sol tir i abandonà les muni-
cions.(44) De nit, la 45 Divisió estava desplegada aproximadament a la línia del 
Matarranya i una caravana de vehicles retrocedia en direcció a Batea.

A la rereguarda, a la dreta de l’Algars, dos batallons de l’11 Brigada es 
van situar a les carreteres Batea-Nonasp i Batea-Maella, per tapar la zona de 
penetració Favara-Nonasp,(45) mentre que la 15 Brigada es desplegava en di-
recció a Calaceit amb els batallons 57 (anglès), 58 (Lincoln-Washington), 59 
(espanyol) i 60 (MacKenzie-Papineau), amb quatre companyies cadascun.(46) 
Amb els 10 millors tiradors de cada batalló es formà una nova companyia de 
metralladores.(47) 

André Marty demanà urgentment a la base d’Albacete l’enviament de 
tots els reclutes disponibles (uniformats i equipats) per completar les divisi-
ons 35 i 45. La tropa havia d’arribar a Móra d’Ebre i els oficials directament a 
Batea.(48) Però per a André Marty tan o més greu era la ineficiència de l’Estat 
Major de la 35 Divisió, ja que:

El Estado Mayor de Walter no existe, solo dos hombres trabajan: el jefe de 
Estado Mayor, Bernard, socialista francés, bastante vacilante y grupal; y el inten-
dente nombrado comandante también por Walter. El resto del Estado Mayor es 
en realidad una camarilla cuyo conocimiento militar debe ser verificado y quien 
solo piensa en las maniobras del corredor. [...] Mi opinión es que su Estado 
Mayor debe ser reconstituido con oficiales españoles, siendo uno de ellos jefe 
de Estado mayor con un camarada soviético como consejero para verificar que 
es lo que sucede en la División.(49)

La 55 Divisió (segons García-Valiño, un conglomerat de petites unitats, 
de totes les armes i cossos de l’Exèrcit, mal equipades i armades, estretes del 
front d’Osca) es va traslladar en camions de Sariñena a Casp.

5. Dimecres, 30 de març

A les 3 de la matinada, les darreres forces de la 14 Brigada van evacuar 
Maella i van fer volar el pont sobre el Matarranya, mentre que els serveis de 
la 12 Brigada (municionament, intendència, sanitat, antitancs, etc.) foren 
enviats a Nonasp perquè encara hi havia comunicació per carretera, no així 

43 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 27, p. 69-70; F. 545, Op. 3, D. 27, p. 62-63.
44 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 27, p. 59 i 67; F. 545, Op. 3, D. 373, p. 69-74.
45 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 91, p. 1-9.
46 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 4, p. 65-67.
47 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 429, p. 121.
48 RGASPI F. 545, Op. 2, D. 65, p. 323.
49 RGASPI F. 545, Op. 1, D. 35, p. 64-66.



569

amb Favara. La moral de la tropa era baixa, com ho posà de manifest la dis-
persió momentània que provocaren les explosions de la voladura del pont 
de Favara a les 6 hores. 

Sota comandament del general García-Valiño s’havia constituït l’Agru-
pació de Divisions del Sud de l’Ebre, formada per la Primera Divisió de Na-
varra i reforçada amb la 2a Brigada de la 105 Divisió i la 55 Divisió.(50) Aquesta 
darrera marxà a Favara per rellevar les forces de la Primera de Navarra. El 
relleu s’efectuà a la vora de l’antic convent de la Trapa per la seva posició 
dominant sobre la vall.(51) 

Durant la nit del 29 al 30, el 1r Batalló de l’11 Brigada es va reincorpo-
rar seguint la ruta Mequinensa-Faió-Vilalba dels Arcs, per situar-se sobre la 
carretera Batea-Nonasp. Des del seu post de comandament, el cap de l’11 
Brigada ordenà: «Nuestras líneas actuales deben ser mantenidas bajo todas 
las circunstancias, incondicionalmente y hasta el último hombre. Esto quiere 
decir que cada Jefe de una Unidad, que se retire sin una orden expresa, será 
fusilado».(52) De matinada, el 1r i 4rt Batalló de l’11 Brigada es desplegaven 
entre Pinyeres i el Tossal de Balaguer (km 52), on també acudiren els bata-
llons 9, 13 i 10 de la 14 Brigada.

El pas del Matarranya per la 55 Divisió no presentà cap incidència des-
tacable i immediatament es dirigiren, seguint el pla d’operacions, a l’Algars 
per establir un cap de pont, acció que no es completà fins a les 19 hores i 
de manera molt precària, ja que només comprenia les altures de Pinyeres i 
a costa de 150 baixes, després que el flanc esquerre rebutgés tres atacs suc-
cessius realitzats amb preparació d’artilleria i amb recolzament de carros de 
combat.(53) 

A migdia tota la 12 Brigada s’havia replegat a Nonasp i el major Zanoni 
fou rellevat pel major Paradinas. S’ocuparen posicions a la carretera en cons-
trucció Nonasp-Batea. Observadors de l’11 Brigada informaren que 20 tancs, 
8 camions amb peces d’artilleria i 40 camions amb infanteria avançaven per 
la carretera de Maella. A la vegada arribaven notícies a l’11 Brigada que el 
CTV havia trencat la línia de front i avançava per la carretera en direcció a 
Gandesa, amenaçant el seu flanc sud. Forces de l’11 i 15 Brigada es retiraren, 
uns al km 56-57 de la carretera Maella-Batea i altres en direcció a Calaceit.(54) 
La 129 Brigada havia desaparegut.

Ara els republicans tractaren, amb tenacitat, d’aferrar-se a la línia del riu 
Algars, afluent del Matarranya i, segons García-Valiño, «al amparo de algunas 
obras de fortificación permanente que allí existían.»(55) En el pont sobre el 

50 García-Valiño Marcén (1949, p. 67).
51 Mezquida Gené (2001, p. 19).
52 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 91, p. 50-60.
53 García-Valiño Marcén (1949, p. 67).
54 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 27, p. 69-70; F. 545, Op. 3, D. 27, p. 59 i 67.
55 García-Valiño Marcén (1949, p. 67).
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riu Algars, a les 15 hores, el coronel Hans, cap de la 45 Divisió, ordenà resistir 
en la cresta a l’alçada del km 57. Però al vespre, després de ser ocupat No-
nasp, s’ordenà la retirada de la 12 Brigada a Batea, que marxà en columnes 
per la mateixa carretera amb una patrulla d’exploració al capdavant.(56) La 
situació era desesperada. El CTV avançava en direcció a Caseres. Faió segu-
rament estava ocupada pels franquistes. L’única opció era intentar arribar a 
Corbera d’Ebre passant entre Vilalba dels Arcs i Gandesa.(57) A les 20 hores 
reagruparien uns 300 brigadistes de la 45 Divisió a Gandesa.(58)

Abans, a primera hora de la tarda, el flanc esquerre de la 3a Divisió 
era amenaçat per l’ocupació enemiga de La Cerollera i perillava el post de 
comandament de Tagüeña, situat a prop de la carretera Alcanyís-Monroyo, 
en el ramal a Ráfales que condueix a Vall-de-roures. Tagüeña és informat 
que el flanc dret del V Cos d’Exèrcit (Modesto), que havia estat atacat per la 
Primera Divisió de Navarra (García-Valiño) i per la Divisió de Cavalleria (Mo-
nasterio), havia cedit i la 35 i 45 Divisió Internacional es retiraven en desor-
dre posant en perill a l’11 Divisió (Líster), que ocupava el dispositiu central 
del V Cos d’Exèrcit. Les unitats motoritzades italianes aprofitaren l’escletxa 
oberta i, a la desesperada, el V Cos d’Exèrcit tractà d’organitzar una línia de 
resistència a la dreta del Matarranya, assignant a Tagüeña (3a i 41 Divisió) la 
cobertura del Tastavins, que discorria paral·lel a la carretera Vall-de-roures - 
Monroyo. Al capvespre, Tagüeña organitzà un replegament ordenat.

6. Dijous, 31 de març

De matinada, els batallons de 14 Brigada van rebre l’ordre de replegar-se 
des dels km 56-57 fins al km 71, més enllà de Batea, on André Marty explicà 
als caps i delegats de companyia que havien de continuar en primera línia. El 
tinent Foersterling va volar el pont sobre el riu Algars en el km 58.(59) 

El 10 Batalló de la 14 Brigada marxà en camions a ocupar posicions forti-
ficades davant Bot; per l’esquerra estaven en contacte amb un batalló de l’11 
Divisió, i per la dreta amb el 12 Batalló.(60) Posteriorment, els batallons 9 i 13 
marxarien de Vilalba dels Arcs a ocupar posicions a la carretera d’Alcanyís 
(sector Mudefes).(61)

A les 6 hores arribà la 12 Brigada a tres quilòmetres de Batea i van acam-
par. Fou allí on van rebre l’ordre «de la División de retirada y concentración, 
precisamente en el lugar que se había hecho.»(62) Al migdia es traslladà a 
Gandesa per reorganitzar-se.(63)

56 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 154, p. 113-127.
57 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 91, p. 50-60.
58 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 373, p. 69-74.
59 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 91, p. 50-60.
60 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 27, p. 69-70; F. 545, Op. 3, D. 27, p. 59 i 67.
61 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 373, p. 69-74.
62 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 154, p. 113-127.
63 Ibídem.
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El desplegament de les forces republicanes a primera línia era el següent:
–		 En el sector de la Vall d’en Quadret, uns set quilòmetres al nord-oest 

de Batea: la Vall d’en Quadret, situada a mig camí en la carretera de 
Nonasp a Batea, formava una petita fosa, sobre la qual es va concen-
trar el 58 Batalló, sota comandament del tinent coronel Copic, que 
recolzava els batallons de l’11 Brigada i enllaçava amb el 1r batalló de 
l’11 Brigada, al nord de dita vall i amb el 3r Batalló en el sector de la 
Vallbona. Va romandre en les seves posicions durant tota la jornada.

–		 En el sector de Calaceit: de matinada, el 57 Batalló fou traslladat al 
nord-oest de Calaceit per enllaçar pel flanc esquerre amb l’11 Bri-
gada en el sector Barcelonet i amb el flanc dret de la 100 Brigada 
de l’11 Divisió en el sector Moret. L’ordre de trasllat no especificava 
clarament el km on havien d’anar, i el capità Georg Fletcher, cap 
accidental del 57 Batalló, contactà amb els comandaments de la 100 
Brigada, els quals trobà dormint en un bar de Calaceit, però no li van 
poder facilitar dades precises de les posicions pròpies ni de l’enemic. 
Finalment, l’Estat Major del V Cos d’Exèrcit li confirmà que s’havien 
de posicionar en unes trinxeres darrere el pont sobre el Matarranya 
i que unitats del CTV eren just a un quilòmetre per davant d’aquesta 
posició. Marxà en direcció a Valdeltomo i va establir combat contra 
sis tancs i la infanteria italiana, on resultà ferit i capturat Wally Tap-
sell, comissari de guerra del batalló. El 57 Batalló estava completa-
ment sol, la 100 Brigada s’havia retirat, mentre que l’artilleria i els 
tancs del V Cos d’Exèrcit ja ho havien fet durant la nit. Van lluitar 
tota la jornada per conservar el pont del riu Algars prop de Caseres. 
Les columnes italianes recolzades amb tancs van ferir el capità Flet-
cher, el tinent Walker i el capità Dunbar; en total, les baixes foren 
d’uns 350, entre ferits, morts, capturats i desapareguts.(64)

–	 En el sector Mudefes: a la cruïlla de les carreteres Gandesa-Batea i 
Gandesa-Alcanyís, Modesto notificà a les 20 hores al tinent coronel 
Copic, cap de la 15 Brigada, que s’havia constituït l’Agrupació Sag-
nier amb els quatre batallons de la 14 Brigada, el 59 Batalló i tres 
companyies del 60 Batalló de la 15 Brigada (prop del km 294 de la 
carretera Gandesa-Alcanyís), més un grup d’artilleria i el Batalló del 
Metralladores del V Cos d’Exèrcit, i el Batalló Vaillant-Couterier. 

Durant el matí del 31 de març, la 3a Divisió cobria Vall-de-roures, i la 41 
Divisió Monroyo, però, fustigats per la 15 Divisió del Cos d’Exèrcit Marroquí 
(general García-Escámez), no van poder organitzar les línies. A mig matí, els 
franquistes penetren en tascó entre les divisions 3a i 41. A la tarda, Modesto 
ordenà a Tagüeña replegar la 3a Divisió cap al Pinell de Brai sota la protecció 

64 RGASPI F. 545, Op. 3, C. 475, p. 44-61.
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de l’11 Divisió. Més al nord, la situació era desesperada. No s’havia pogut 
establir la línia del Matarranya, ja que les divisions internacionals 35 i 45 
continuaven en retirada i l’enemic tenia obert el camí a Calaceit i Gandesa. 
Tagüeña establí el seu post de comandament a Arnes, però la confusió im-
pregnà el replegament de la 3a Divisió en aquella direcció. De Vall-de-roures 
només arribaren els serveis divisionaris i dos batallons de la 31 Brigada, men-
tre que unitats disperses arribaren de la mateixa direcció i de Calaceit. No hi 
havia notícia de la resta de la divisió. Ja entrada la nit, amb la Divisió Littorio 
a Cretes, Tagüeña marxà d’Arnes en direcció a Horta de Sant Joan. Els ser-
veis divisionaris de la 3a Divisió i dos batallons de la 31 Brigada van marxar 
per Horta en direcció a Prat de Comte. La resta de la divisió es va retirar per 
Beseit cap a Roquetes. El camí al Pinell de Brai per la cruïlla de Prat de Com-
te era ple de vehicles de tota mena i de grups de soldats que fugien després 
de perdre el contacte amb les seves unitats. Al Pinell de Brai, Tagüeña trobà 
molts soldats de la 12 Brigada amb el seu cap, el major Paradinas, que l’infor-
mà que les restes de la 35 i 45 Divisió havien de cobrir aquella nit l’oest del 
Pinell. Per ordre de Modesto, Tagüeña ordenà a un batalló de la 31 Brigada 
marxar a protegir el pont de Móra d’Ebre.

Durant la nit del 31 de març a l’1 d’abril, es van concentrar les forces de 
García-Valiño i del CTV davant les línies republicanes. Els comandaments 
republicans només tenien notícies confuses en relació al fet que els franquis-
tes ja havien rodejat per la rereguarda les seves comunicacions i, per aquesta 
raó, no havien encara modificat les seves posicions.

7. Divendres, 1 d’abril

L’esforç principal per ocupar Gandesa corresponia al CTV, que progres-
sava des de Calaceit i Cretes, mentre que a García-Valiño corresponia l’esforç 
complementari per fixar els republicans al terreny amb un atac frontal de la 
55 Divisió, que progressaria des de Favara i Maella fins a Batea, i, simultània-
ment, la Primera Divisió de Navarra executaria una maniobra d’ala per des-
bordar el dispositiu republicà pel nord marxant des de Nonasp per la Serra 
de la Fatarella per convergir sobre Gandesa.

En l’ordre d’operacions de l’Agrupació García-Valiño s’informava que la 
12, 14 i 15 Brigades Internacionals i la 139 Brigada Mixta:

[...] habían experimentado grandes pérdidas en hombres y materiales, retro-
cedían en desorden siendo su moral muy baja; se preveía no obstante que el 
enemigo trataría de detener los restos de las citadas Brigadas para que, apoyadas 
por alguna unidad menos castigada o sacada de otro frente, defendiera el nudo 
de comunicaciones de Gandesa, por lo que la División, para evitar que tal suce-
diera debería apoderarse rápidamente de la divisoria Fatarella-Cuatro Caminos 
para envolver las defensas de Gandesa por el Norte y ocuparla por sorpresa.(65)

65 García-Valiño Marcén (1949, p. 67-68).
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Només clarejar el dia, Paradinas informà a Tagüeña que les brigades in-
ternacionals s’havien enfonsat completament i no havien organitzat cap línia 
de resistència. Tagüeña rep ordre de marxar a la cruïlla de Prat de Comte, a 
la carretera Gandesa-Tortosa, on Modesto i Líster havien muntat un post de 
comandament. Amb la 9a Brigada, Líster cobriria el costat esquerre de la car-
retera, i Tagüeña el dret amb el batalló de la 31 Brigada i altres dos batallons 
que van aparèixer llavors. En el post de comandament de Modesto, André 
Marty y Gallo (Luigi Longo) informen que la 35 i 45 Divisió Internacional 
havien perdut la seva capacitat combativa i es retiraven a la dreta de l’Ebre. 
Per cobrir l’accés a Tortosa no es podia comptar amb res més que amb les 
restes de la 3a i 11 Divisió.

a) L’esforç principal en direcció a Gandesa: l’avanç del CTV
A les 00.20 hores, el post de comandament de l’Agrupació Sagnier era a 

la cruïlla de la carreteres Gandesa-Alcanyís-Batea (km 302) i s’hi trobaven el 
general Walter, el major Sagnier i Luigi Gallo, inspector general de les Bri-
gades Internacionals. L’ordre era resistir a qualsevol cost. El desplegament 
de les forces era el següent: els efectius que quedaven de dos batallons de la 
14 Brigada (en total uns 150 brigadistes a la carretera d’Alcanyís) a 2,5 qui-
lometres de la cruïlla; un centenar de brigadistes del 57, 59 i 60 Batalló de 
la 15 Brigada a la carretera Batea-Maella, uns 2 quilòmetres més avant de la 
cruïlla, i una quinzena de brigadistes de l’11 Brigada a la cruïlla. En el sector 
Mudefes, Sagnier ordenà ocupar les cotes 473, 466, 440, 460, 480, 509, 484, 
506, 476, 525 i 528 a la carretera Calaceit-Gandesa. Un oficial i un comissari 
que van anar a reconèixer les cotes 473 i 466 van caure presoners de la Divi-
sió Flames Negres-XXIII Marzo.

A les 11 hores, l’artilleria republicana deixà els seus emplaçaments ate-
nent una ordre verbal, que no es va poder determinar qui l’havia donat, i la 
major part del 60 Batalló va retrocedir: «llenos de pánico y cobardes se reti-
raban excusándose que han recibido de la Brigada orden de retroceder».(66) 
Copic mobilitzà l’Estat Major per obligar-los a tornar a les seves posicions i 
contraatacar. L’ordre es va acomplir. Copic era taxatiu, les posicions s’havien 
de mantenir passés el que passés. Sagnier va destacar l’admirable comporta-
ment del Batalló de Metralladores.

En el seu avanç, la Divisió Flames Negres-XXIII Marzo topà amb una re-
sistència cada cop més important entre la partida dels Mudefers i la cruïlla de 
les carreteres Alcanyís-Gandesa i Gandesa-Batea, i es veié obligada a aturar-se 
per protegir el flanc esquerre, on l’enemic, no pressionat pel lent avanç de 
la 55 Divisió, demostrà ser cada cop més actiu. A les 13 hores, el 13 Batalló 
de la 12 Brigada contraatacà a les cotes properes al km 302 i va donar suport 
a una part del Batalló de Metralladores. El 4rt Batalló de l’11 Brigada es va 

66 RGASPI F. 545, Op. 3, C. 475, p. 44-61.
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reforçar amb dues companyies i una secció de metralladores del 2n Batalló, 
les forces que constituïen la reserva. Columnes de la Divisió Flames Negres-
XXIII Marzo reprengueren l’avanç amb més de quaranta camions ajudats 
per un batalló de tancs; avançaren per la carretera, així com també ho feren 
columnes per la dreta i l’esquerra. 

A les 14.30 hores, per telèfon s’ordenà evacuar el post de comandament 
de l’Agrupació Sagnier, cosa que s’executà sota la protecció d’un fusell me-
tralladora. A les 16 hores, tropa i comandaments del 59 i 60 Batalló van rebre 
l’ordre d’organitzar la resistència en el km 300, on es van mantenir fins al 
vespre, quan, ja envoltats pel nord i sud, el general Walter ordenà a les 21 
hores la retirada a Gandesa per organitzar una línia de defensa.

b) La maniobra d’ala de García-Valiño: de Nonasp a Gandesa pel nord
En clarejar l’1 d’abril, la Primera Divisió de Navarra inicià la maniobra 

d’ala amb una marxa des de Nonasp amb dues brigades, sense altra artilleria 
que la divisionària a llom i una dotació reforçada de 200 cartutxos per soldat. 
L’objectiu de l’operació no era combatre sinó sorprendre els republicans 
amb aquell canvi sobtat i molt ràpid del punt d’aplicació de l’avanç, traves-
sant una zona sense comunicacions importants i en la qual calia esperar poca 
vigilància, perquè el comandament del V Cos d’Exèrcit republicà estava con-
vençut que l’esforç principal de l’ofensiva franquista s’estava realitzant sobre 
el riu Algars.(67) Després d’una fatigosa marxa i ràpids assalts a les escasses 
guarnicions,(68) arribaren a la Pobla de Massaluca i van progressar fins a la 
Fatarella i Vilalba dels Arcs(69) per continuar la maniobra a fons durant la nit, 
amb el 3r Regiment de la 2a Brigada de la Primera de Navarra, fins a Gande-
sa, encara que no era l’objectiu assignat a la Divisió, on arribaren a les cinc 
de la matinada i on foren rebudes pel capità Dunbar de la 15 Brigada amb 
només dotze brigadistes i dues metralladores.

c) L’atac frontal: de l’Algars a Batea per continuar fins a Vilalba i Gandesa
La 55 Divisió atacaria frontalment en direcció a Batea. «De sobra sabía el 

Mando que no habría de conseguirlo con sus escasos medios artilleros, pero 
haría al menos el papel de un ataque demostrativo que fijaría al enemigo 
impidiéndole atender a la maniobra principal.»(70) 

Al capvespre, després de vèncer la resistència del 58 Batalló de la 15 
Brigada i del 1r i 3r Batalló de l’11 Brigada, van assolir la línia Vall d’en Qua-
dret - Vallbona - km 61 de la carretera de Maella-Gandesa. Encara que en el 
Diari d’Operacions de la 55 Divisió s’emfatitza que fou «después de vencer 
fortísima resistencia enemiga», el cert és que la 3a Brigada de Cavalleria no 

67 Mezquida Gené (2001, p. 20).
68 García-Valiño Marcén (1949, p. 68).
69 On es va establir el Quarter General de la Primera Divisió de Navarra.
70 García-Valiño Marcén (1949, p. 68).
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va tenir ocasió d’intervenir i va romandre a la zona de Massalió.(71) Això no 
exclou accions de resistència heroica protagonitzades per petites unitats, de 
l’entitat de secció o companyia, al front de les quals van perdre la vida diver-
sos oficials. 

En veure’s encerclat el 58 Batalló, per ordre del major Merriman es va 
retirar en direcció a Batea i Corbera d’Ebre camps a través, però fou comple-
tament destruït, amb unes 450 baixes, entre ferits, morts, capturats i desapa-
reguts. Entre els morts hi havia Dave Doran (comissari de la 15 Brigada) i el 
major Merriman (cap de l’Estat Major de la Brigada), capturat i afusellat. Un 
centenar es van poder escapolir fins a l’Ebre, caminant entre 10 i 14 dies.(72)

El post de comandament del 4rt Batalló de l’11 Brigada (Mas de Juan), 
en el km 61, estava envoltat d’un núvol de pols a conseqüència dels constants 
bombardeigs. Amb les companyies hi havia comunicació telefònica. Es van 
retirar fins a les posicions del km 64 i ja de nit (20.30 hores), des de l’altra 
banda del poble se sentia un nodrit foc de fusell i bombes de mà, i el nervi-
osisme es va estendre. Per trencar el cercle franquista no podien continuar 
marxant per la carretera, perquè estava batuda per una bateria franquista 
que disparava en la seva direcció des d’uns dos quilòmetres. Camps a través, 
sense cap mapa, es van dirigir a Corbera d’Ebre, vorejant Vilalba dels Arcs,(73) 
per continuar cap a Móra d’Ebre, on arribaren l’endemà.(74)

8. Dissabte, 2 d’abril

A la una de la matinada, per a la defensa de Gandesa, Sagnier ordenà 
desplegar la 14 Brigada al sud de la carretera Alcanyís-Gandesa i la resta de 
forces en forma de mig cercle des de la carretera amunt i creuant la carretera 
de Vilalba dels Arcs. Totes les brigades estaven barrejades, l’11, la 12, la 14 i 
la 15. 

A Vilalba dels Arcs, García-Valiño es va adonar que ni un element d’apro-
visionament o d’evacuació havia arribat de Nonasp, ja que durant la nit pas-
sada els republicans havien provocat la crescuda de l’Algars «mediante la 
apertura de las compuertas de varios embalses. Su impetuosa corriente había 
destrozado los ligeros puentes de circunstancias construidos y borrado las 
desviaciones de la carretera sobre su cauce, con lo que había de descontar la 
posibilidad de que pudiera pasarlo en muchas horas los camiones de muni-
cionamiento ni artillería motorizada.»(75) Les cases de Vilalba estaven plenes 
de presoners. Després d’ocupar Batea la 55 Divisió, unes unitats avançaren 
sense resistència pel Camí Vell en direcció a Vilalba dels Arcs.

71 Ibídem.
72 RGASPI F. 545, Op. 3, C. 475, p. 44-61.
73 Ibídem.
74 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 91, p. 50-60; F. 545, Op. 2, D. 174, p. 82-83.
75 García-Valiño Marcén (1949, p. 69). Cf. Mezquida Gené (2001, p. 70).
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A primera hora del matí, l’Estat Major de la 35 Divisió ja era a Móra 
d’Ebre i Walter ordenà detenir qualsevol que retrocedís i organitzar la defen-
sa del pont sobre l’Ebre.(76) El post de comandament de la 45 Divisió era a la 
cruïlla de la carretera Gandesa-Pinell.

Els defensors de Gandesa foren els batallons 10 i 13 de la 14 Brigada, 
dues companyies de la 12 i una companyia del 9 Batalló de la mateixa briga-
da, 150 brigadistes de la 15 Brigada, un batalló de la 12 Brigada, una compa-
nyia d’assalt, quatre trancs i tres carros blindats. Als tanquistes se’ls va haver 
de convèncer, pistola en mà, de no retrocedir, encara que tres d’ells estaven 
espatllats. 

Figura 4. Tanc republicà destrossat a Gandesa. Font: Biblioteca Digital Hispánica, 
GC-CAJA/107/7/3.

Precedit d’un fort bombardeig de l’artilleria, sobre les 14 hores començà 
l’assalt de la columna motoritzada de la Divisió Fletxes Negres-XXIII de Mar-
zo, i el replegament de l’artilleria republicana va desfermar un cert pànic. 
A les 17 hores, una part de la 12 Brigada es va replegar. El coronel Hans i el 
comissari Vittori estaven en les posicions. Quan el comandant Líster observà 
que el 9è Batalló de la 14 Brigada es replegava, va començar a disparar so-
bre els brigadistes, els quals van respondre llançant-li granades de mà. A les 
posicions del 10 i 13 Batalló s’arribà al combat cos a cos. Davant la manifesta 
superioritat enemiga, a les 17.30 hores,(77) els defensors de Gandesa van co-

76 RGASPI F. 545, Op. 3, C. 475, p. 44-61.
77 Mezquida Gené (2001, p. 23).
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mençar a peu el replegament ordenat i esglaonat de les forces de l’11, la 12, 
la 14 i la 15 Brigada en direcció a Xerta, on passarien en barca a l’esquerra 
de l’Ebre. Els acantonaments assenyalats eren: Ginestar (11 Brigada), Tivissa 
(12 Brigada), Rasquera (14 Brigada), Benifallet (15 Brigada) i l’Estat Major 
de la 45 Divisió a Tivissa. En aquestes zones es recuperaran els soldats disper-
sos, es reorganitzaran les brigades i s’establirà la vigilància de la riba esquer-
ra de l’Ebre.(78) La retirada es realitzà en ordre i coberta per un tanc, però 
en arribar a Xerta no hi havia res organitzat. Fins a les 22 hores, el capità 
Dunbar no arribà a Móra d’Ebre per comunicar la situació al tinent coronel 
Copic.(79) L’Estat Major de la 12 Brigada va romandre a la cruïlla de la carre-
tera Gandesa-Tortosa amb la del Pinell fins a les 23 hores, quan havien passat 
tots els batallons.(80)

Forces de la Divisió Littorio van ocupar successivament Horta de Sant 
Joan, Bot i Prat de Comte. Segons fonts italianes, l’escamot especial divisi-
onari seria l’encarregat de l’ocupació del convent d’Horta, i foren diversos 
els oficials condecorats per les accions de guerra a la carretera Horta-Prat 
de Comte d’aquell dia. No obstant, en les seves memòries, Tagüeña no fa 
referència a una resistència aferrissada en aquesta zona, circumstància que 
ens indueix a pensar que foren unitats endarrerides de la 31 Brigada les 
que s’enfrontarien, en la seva retirada, a les avançades de la Divisió Littorio. 
En conseqüència, no cal pensar en una defensa organitzada emprant alguns 
dels punts fortificats de la posició Horta (que, com hem vist, s’havien cons-
truït amb gran esforç entre 1936 i 1937), sinó en la resistència desesperada 
d’unitats aïllades d’aquella brigada durant el seu replegament en direcció a 
Prat de Comte.

En les seves memòries, Tagüeña comenta amb cert detall que a tret d’al-
ba del 2 d’abril, en el post de comandament conjunt (la cruïlla de Prat de 
Comte a la carretera Gandesa-Tortosa), dos membres de la direcció política 
del PCE, Francisco Antón i Sebastián Zapirain, informaren a Líster i Tagüeña 
que tot l’Aragó havia estat ocupat pels franquistes i que, perduda la línia del 
Cinca, l’objectiu era conservar la del Segre, i per això ells havien de resistir 
almenys tres dies per facilitar la retirada de la dreta de l’Ebre de totes les for-
ces republicanes, les quals serien destinades com a reserva de les defenses del 
front lleidatà, que donava accés directe a Barcelona; en cas contrari, la guer-
ra s’acabaria aviat amb la derrota republicana. Encara de matinada, només 
les avançades enemigues havien establert contacte amb les unitats de Líster 
i Tagüeña. Durant tot el dia van mantenir les posicions de la cruïlla. L’11 
Divisió recuperà les brigades 1a i 100, mentre que la 33 Brigada de Tagüeña 
començava a arribar a Roquetes. Pel camí de Paüls s’apropaven unitats de 

78 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 24, p. 144-145 i 148.
79 RGASPI F. 545, Op. 3, C. 475, p. 44-61.
80 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 154, p. 113-127.
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la 15 Divisió del Cos d’Exèrcit Marroquí (general García-Escámez), que ar-
ribaven per sendes de muntanya des d’Arnes. Per cobrir aquests accessos, 
Líster marxà a Xerta, Tagüeña va posar a la seva disposició un batalló de la 
33 Brigada que passava per Xerta i, ja de nit, va rebre la 124 Brigada de la 27 
Divisió per ocupar la serra d’Alfara.

Segons Sagnier, fou el dia més dur de totes les operacions.(81) En el Diari 
d’Operacions de la 55 Divisió, corresponent al 2 d’abril, es fa constar que: 

Con esta operación se termina de conquistar toda la línea defensiva del 
Cinturón de Gandesa, perfectamente organizada, con obras blindadas estable-
cidas en profundidad entre Maella-Batea deshaciéndose tres Brigadas Interna-
cionales (11, 12 y 15ª) de las que se recogieron más de 500 muertos y abundan-
tísimo material de guerra.(82) 

En canvi, García-Valiño afirmaria que el recompte de baixes era de 1.200 
republicans morts, 1.560 presoners, quasi tots de l’11 i 14 Brigada Interna-
cional, i la companyia de metralladores de l’escolta del general Walter. El 
recompte del material de guerra capturat fou de més de 4.000 fusells, 29 
metralladores i dues peces anticarros, a més de gran quantitat de material de 
tota mena. El Quarter General de Franco envià al general García-Valiño el 
següent telegrama: 

Felicito a V.E. por la brillantísima operación realizada venciendo primero 
tenaz resistencia del enemigo y aprovechando después el éxito obtenido para 
con gran rapidez llegar a la ocupación de Gandesa. Hago extensiva esta feli-
citación a jefes, oficiales, clases y soldados que con tanto acierto le secundan. 
Generalísimo Franco.(83)

A les 23.30 hores, el comandament republicà va dictar l’Ordre d’Opera-
cions núm. 11:

SITUACIÓN. La situación creada a consecuencia del ataque enemigo y la 
ocupación por éste de Gandesa y algunos pueblos y por otra la necesidad de 
reorganizar la mayor parte de las fuerzas, aconseja de acuerdo con las direc-
tivas dadas por el Mando, hacer una rectificación de línea y una distribución 
de aquellas a fin de defender principalmente la posible penetración enemiga, 
apoyándose en el Ebro (vigilando su orilla izquierda) y en el macizo de Beceite.

PROPÓSITOS. El Ejército organiza una Agrupación de Montaña al mando 
del Jefe de la 47 División, con su puesto de mando eventual en La Cenia, com-
puesta de las Divisiones 41 y 47 que tiene como misión enlazar con los Cuerpos 
de Ejército V y XXII de una manera real y que ha de cubrir como mínimo la 
posición definida por Masset de Blay - Els Sabidors - 833 - 935 - Mas Capelleta - 
935 - Peñas de Masmut - Pedreras - Fuentespalda - El Pantano - Perigañol.

81 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 373, p. 69-74.
82 Mezquida Gené (2001, p. 21).
83 García-Valiño Marcén (1949, p. 71-72).
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El V Cuerpo de Ejército, compuesto de las mismas Unidades que tiene más 
la 213 Brigada tiene como zona de acción la comprendida entre el río Ebro y 
su enlace con la Agrupación de Montaña que está determinado por Perigañol 
(a la Agrupación), Beceite (a la Agrupación), Muela de Maclac (al V Cuerpo de 
Ejército) - Vértice Caro (al C. de E.) - Santa Bárbara (a la Agrupación).

DISTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS

Sector Norte. Mando: El Jefe de la 35 División. Fuerzas las de la División 
y las situadas en su sector actualmente. Zona de acción: La región de Mora de 
Ebro - Mora la Nueva enlazando con el Ejército del Este y con el Sector del 
Centro.

Sector Centro. Mando, el Jefe de la 45 División. Fuerzas, las de su Unidad. 
Zona de acción, la comprendida desde el enlace con la 35 División, siguiendo la 
orilla izquierda del río Ebro hasta su enlace con la 3ª División.

Sector Sur A. Mando, el Jefe de la 3ª División. Fuerzas, las de su Unidad 
más las que le son afectas accidentalmente. Zona de acción, desde la carretera 
general [Gandesa a Tortosa] al río Ebro.

Sector Sur B. Mando, el Jefe de la 11 División. Fuerzas las propias. Zona de 
acción: toda la carretera general hasta la cota 400 al sur del km 29 de la carrete-
ra de Prat de Comte a la general de Gandesa a Tortosa.

Un Batallón de la 11 División se trasladará a Pauls desde donde lanzará 
reconocimiento hacia los vértices Mola Grossa (1.081), Engrilló (1.076), y la 
Gilaberta (1.087) y Juan Grand (1.073) a fin de vigilar y observar al enemigo en 
la vertiente occidental de la Sierra, emplazando armas automáticas en los luga-
res que permitan dominar por el fuego cualquier posible intento o infiltración 
enemiga por los arroyos existentes.

Esta Orden deberá estudiarse para ayudar eficazmente a los mandos llevan-
do a sus soldados el convencimiento de la necesidad apremiante de fijarse en las 
posiciones y no moverse de ellas.(84)

La Primera Divisió de Navarra ocupà Corbera d’Ebre, arribant fins a la 
Venta de les Camposines, on s’establiren les forces de la 55 Divisió «efectu-
ando la limpieza de toda esta parte del terreno»(85). Progressant des la Venta 
de Camposines, la Primera Divisió de Navarra avançà en direcció a l’Ebre i 
ocuparen, amb escassa resistència, Móra d’Ebre, on s’havia retirat l’Estat Ma-
jor de la 35 Divisió. Els enginyers de la 139 Brigada de la 45 Divisió van volar 
el pont sobre l’Ebre el 3 d’abril.(86)

84 Mezquida Gené (2001, p. 21).
85 Ibídem, p. 24.
86 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 91, p. 50-60; F. 545, Op. 3, D. 91, p. 1-9.



580

Figura 5. La Divisió de Cavalleria del general Monasterio desfilant a Gandesa.  
Font: Biblioteca Digital Hispánica, GC-CAJA/107/7BIS/49.

IV. Comentari final

Amb la desfeta republicana en el front d’Aragó, el riu Ebre passava a ser 
la primera línia de front i Catalunya quedava aïllada de la resta del territori 
republicà. Havia estat absolutament inútil l’ingent esforç econòmic esmerçat 
per la Generalitat de Catalunya, entre l’agost de 1936 i el maig de 1937, per 
planificar i construir una línia de sòlides posicions fortificades des del Piri-
neu d’Osca fins als Ports de Beseit, l’anomenada línia fortificada del Cinca. 
L’Exèrcit Popular no va dotar de tropes ni de material aquelles posicions 
pensades per aturar una ofensiva franquista i contraatacar des d’aquestes. 
No es va fer per desconeixement, sinó per manca de recursos materials i de 
reserves. Els comissaris divisionaris van convenir que havia estat:

[...] un error el haber intentado resistir durante los días 31 i 1º en posicio-
nes tan adelantadas hacia Caspe y Alcañiz. En efecto hubiera sido posible ganar 
un día en la reorganización de la 14ª y 12ª Brigada, prepararse en las buenas 
posiciones detrás de Gandesa. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las 
fuerzas internacionales dependían del V Cuerpo y del cual representaban el ala 
derecha y cuyas 11ª y 3ª División estaban luchando cerca de Calaceite y Valdero-
bres, una retirada más rápida de las fuerzas internacionales hacia Gandesa hu-
biera representado una posibilidad de envolvimiento y destrucción de esas dos 
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Divisiones, así como la posibilidad para el enemigo, una vez aplastadas nuestras 
fuerzas de avanzar sin obstáculos y sin tener frente a sí a ninguna fuerza sólida. 
A pesar de todo esto, fue sin duda una grave falta militar el descuido del flanco 
derecho de nuestras unidades. Desde hace algunos días nuestro frente se apoya-
ba a la derecha del río Ebro. En la cabeza de algunos jefes nuestros, este río era 
un poco como la frontera del mundo, sin embargo, por la otra orilla del río, los 
fascistas ya se habían adelantado y estaban desbordadas.(87)

Franco va disposar d’una enorme potència de foc d’artilleria i d’una 
enorme massa d’aviació que no eren contrarestades per l’exèrcit republicà. 
A les bregades, disciplinades i ben armades forces de xoc franquistes s’ha-
vien d’oposar unes forces desmoralitzades per la recent pèrdua de Terol. 
A la manca d’esperit de combat, s’ha d’afegir desorganització i falta de co-
mandaments preparats militarment i de reserves en quantitat i ben armades. 
L’Exèrcit Popular encara estava en fase de formació per poder actuar amb 
disciplina i cohesió. Més enllà de les actuacions heroiques individuals, al sol-
dat republicà de trinxera li faltaven referents a emular.

Insistim en el fet que no es pot menystenir que entre les forces republi-
canes van sovintejar els actes heroics, que seccions, companyies i fins i tot 
batallons van lluitar amb coratge, però no deixaren de ser accions puntuals 
i aïllades, perquè la tònica general seria la desmoralització provocada per la 
superioritat de l’enemic i per la desorganització pròpia, però sobretot per 
la mistificació de les infiltracions enemigues i de l’avanç imparable de les 
unitats motoritzades, que hàbilment manipulades pels provocadors i desmo-
ralitzadors van induir el pànic i la retirada en desbandada.

Els efectes de les infiltracions i de les columnes motoritzades es van cons-
tatar a la Terra Alta, un terreny muntanyós en què les unitats franquistes 
maniobrarien amb encert per envoltar sistemàticament les posicions repu-
blicanes pels flancs o per infiltrar-se entre les posicions defensives. Davant les 
infiltracions, els brigadistes «se quedaban encima de una loma tiroteando un 
poco y después corrían. [...] Se había creado un miedo loco a la infiltración, 
el miedo a ser copados, de ser hechos prisioneros, etc.»(88) I en relació amb la 
por a la columna motoritzada: 

Un observatorio que desde varios kilómetros vería algunos carros o algunos 
coches enseguida anunciaba la motorizada y la gente corría también si tenía 
delante de sí varios kilómetros de montañas sin carreteras y por las cuales no 
hubiera podido pasar ningún coche, ninguna tanqueta.(89) 

Veure com unitats senceres es retiraven sense lluitar es va convertir en 
quelcom normal. L’ordre de fortificar i resistir no es va acomplir per les ra-

87 RGASPI F. 545, Op. 1, D. 2, p. 334-335.
88 RGASPI F. 545, Op. 1, D. 2, p. 336.
89 RGASPI F. 545, Op. 1, D. 2, p. 337.
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ons abans exposades, i per això es van exigir responsabilitats tant individuals 
com col·lectives. 

En definitiva, a diferència del que va succeir a Casp, a la Terra Alta els 
republicans no van disposar de reserves per contraatacar ni d’una línia con-
tinua de defensa. L’Exèrcit Popular afrontà la primera fase del segon cicle 
d’operacions al sud de l’Ebre amb improvisades fortificacions de campanya, 
amb unes unitats de reforç traslladades a correcuita i mal armades i pràcti-
cament sense suport d’artilleria ni d’aviació. Confiar-ho tot al coratge de les 
tropes resultà un error de conseqüències transcendentals.
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El refugi antiaeri de la plaça Joan Miró  
(Mont-roig del Camp, Baix Camp)

Josep Maria Pérez Suñé i
Pere Rams Folch

Patronat pro Batea

I. Localització

Mont-roig del Camp és un municipi de la comarca del Baix Camp que 
tradicionalment ha tingut una pertinença a la regió natural i històrica del 
Camp de Tarragona.

Figura 1. Situació de Mont-roig en relació amb el litoral Mediterrani. Font: IGN.

En el centre del casc urbà es troba la plaça de Joan Miró, de traçat irre-
gular i amb un fort pendent ascendent en direcció al carrer Major (al centre 
de la plaça). A la dreta hi ha l’església Vella i a l’esquerra el carrer de la Mare 
de Déu de la Roca. El carrer Major ascendeix des de la plaça de Joan Miró 
fins a la plaça de Mossèn Gaietà Ivern; a mà esquerra es troba el carrer Bisbe 
Macià i a la dreta el carrer de l’Hospital.

El refugi antiaeri de la plaça de Joan Miró es va localitzar durant la inter-
venció arqueològica preventiva de control de moviment de terres en l’exe-
cució del projecte de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació 
del nucli antic de Mont-roig del Camp, realitzada entre desembre de 2013 i 
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març de 2014. Més concretament, durant l’excavació d’una rasa a la vora de 
la torre-campanar de l’església Vella (actual Centre Miró) es va posar al des-
cobert una de les entrades a un refugi antiaeri construït l’any 1938.

Figura 2. El centre urbà de Mont-roig del Camp. Font: ICC.

Coordenades Est Nord

UTM31N - ETRS89: E 328580.6 N 4550505.8

UTM31N - ED50: E 328675.1 N 4550709.5

Geogràfica - ETRS89: E 0.959107 N 41.087756

Figura 3. Planta del traçat del refugi antiaeri de la plaça de Joan Miró.
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II. Context històric

Durant la Primera Guerra Mundial, el general alemany Erich Lunden-
dorff desenvolupà el concepte de guerra total en considerar que, quan una 
nació entrava en guerra, tota ella hi participava, o bé directament, lluitant en 
els fronts de batalla, o bé a la rereguarda, contribuint a l’esforç bèl·lic tant 
en la vessant material com en la moral. Des d’aquesta àmplia perspectiva, 
tothom podia esdevenir objecte d’atac a tot arreu. Acabada la Gran Guerra, 
el general italià Giulio Douhet aprofundí en els postulats de Lundendorff, 
argumentant que l’arma principal de les properes guerres seria l’aviació 
militar perquè podia intervenir per sorpresa, amb rapidesa, amb un gran 
radi d’acció i amb absoluta independència dels accidents del terreny. Amb 
el domini de l’espai aeri, l’aviació de bombardeig esborraria definitivament 
la marcada separació que s’havia donat entre front i rereguarda o entre bel-
ligerants i no bel·ligerants.

Al cap d’una setmana de començar la Guerra Civil a Espanya, el general 
Franco ja podia comptar amb l’ajut proporcionat per Mussolini, i Mallorca 
va esdevenir base d’operacions de l’Aviazone Legionaria delle Baleari, el cos 
expedicionari de la Regia Aeronatica italiana. Els bombarders italians, volant 
en formacions de tres, cinc, deu o més aparells, portaven una càrrega mixta 
de bombes: incendiaries de 20 kg i de fragmentació de 100 kg. Era habitual 
carregar vuit bombes, quatre de 100 kg i quatre de 20 kg. Els models més 
utilitzats en els raids aeris sobre Catalunya foren els Savoia-Marchetti SM.81 i 
SM.79, els Fiat Br.20 i els Breda Ba.65.

Hitler també va enviar, el novembre de 1936, els primers hidroavions bi-
motors Heinkel He-59, que foren assignats al See-Aufklärungsstaffel AS/88, 
el grup de reconeixement marítim de la legió Còndor amb base a Pollença 
(Mallorca).

Amb la internacionalització del conflicte, les autoritats de la Conselle-
ria de Defensa de la Generalitat de Catalunya van prendre consciència que 
el perill podia venir de més enllà del mar. Les poblacions del litoral català 
quedaven exposades a bombardeigs navals i aeris, però per a l’organització 
de la protecció antiaèria de la població civil no es disposava d’experiència ni 
de mitjans disponibles, perquè la Defensa Antiaèria del territori nacional no 
havia estat entre les prioritats imminents dels successius governs republicans 
de preguerra. De fet, fou el perill potencial dels gasos tòxics –i no les conse-
qüències dels bombardejos aeris– l’argument essencial que motivà el decret 
del ministre de la Guerra, José María Gil Robles, de 8 d’agost de 1935,(1) per 
organitzar la defensa passiva amb la qual calia preparar la població davant 
possibles bombardeigs aeris i la guerra química, mitjançant la creació nomi-
nal dels Comitès Locals i Provincials de Defensa Passiva. Als municipis de més 

1 Gaceta de la República, núm. 222, 10 d’agost de 1935.
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de 8.000 habitants se’ls encomanava l’execució dels plans estatals de defensa 
civil i, a més a més, se’ls imposava l’obligació de sufragar-ne les despeses.

Però el decret Gil Robles no es va arribar a implementar i, per tant, no 
va ser fins iniciada la guerra –en el marc del treball psicològic i pedagògic 
adreçat a la població civil– quan es van emprendre accions per donar instruc-
cions precises de com calia actuar en cas de bombardeig. Ara bé, davant la 
inexistència d’estudis espanyols en aquesta matèria, es va haver de recórrer 
a normes editades a l’estranger, com ara la Instruction practique sur la défen-
se passive contra les attaques aériennes, editada amb annexos pel Ministeri de 
l’Interior francès l’any 1932. Seguint les recomanacions bàsiques d’aques-
tes normatives, el conseller de Defensa, Felip Díaz i Sandino, d’acord amb 
l’Ajuntament de Barcelona, edità el 21 de setembre de 1936 un cartell mural 
en català i castellà titulat Instruccions per al cas de bombardeig aeri, d’obligada 
observança per als barcelonins.(2) Setze instruccions que, en síntesi, feien re-
ferència a conservar la calma, als senyals d’alerta, als responsables del com-
pliment d’aquestes normes i d’alertar tots els veïns, als refugis, a l’apagament 
de llums, a com havien d’actuar els comerços i les porteries, a com havien de 
comportar-se pels carrers els vianants i els automobilistes, al suport de la de-
fensa antiaèria, a les normes especials per a fàbriques, indústries, espectacles 
i hospitals, metros i ferrocarrils i, finalment, a la publicitat d’aquest conjunt 
de normes d’obligat compliment.(3)

Al cap de poques setmanes, el 6 d’octubre, es va crear el Consell de Sani-
tat de Guerra, depenent de la Conselleria de Defensa, per unificar sota una 
mateixa direcció les facetes mèdica i militar, tant en el front com a la rere-
guarda. També en els inicis de les agressions aèries fou habitual la divulgació 
de normes de defensa passiva en forma de pasquins, els quals es col·locarien 
en llocs públics per a informació al ciutadà. Un conjunt d’iniciatives en ma-
tèria de defensa activa i passiva que depenien d’un bon servei de vigilància 
antiaèria amb posts emplaçats a suficient distància per donar la senyal d’alar-
ma amb antelació, és a dir, d’un cordó de vigilància antiaèria organitzat amb 
vigies desplegats pel territori. Però tot aquest conjunt d’iniciatives estaven 
pensades per informar i alliçonar la població de les grans ciutats, i més con-
cretament als barcelonins.

Amb tot, fins al 23 de febrer de 1937 la premsa catalana havia restat 
transcendència als devastadors efectes dels bombardeigs. Transcorreguts set 
mesos de l’inici de la guerra, la percepció del perill encara no estava prou 
assumida per la majoria dels consistoris catalans, que eren les entitats sobre 
les quals requeia la responsabilitat d’implementar i impulsar programes de 
protecció civil per a les seves respectives poblacions. Mentre el govern de la 
República no escatimava recursos per dotar de refugis i defenses antiaèries 

2 BPR-UB, F-DH 3(1)/11(9).
3 BPR-UB, F-DH 3(1)/11(9).
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ciutats com València i Cartagena,(4) a Tarragona, a mitjans de desembre de 
1936, davant una alarma antiaèria nocturna, l’única mesura que es va adop-
tar fou la d’apagar els llums de tota la ciutat. En canvi, a Barcelona, davant la 
mateixa situació d’alarma, la resposta dels serveis de protecció civil fou molt 
més coordinada: «A tres quarts de dotze de la nit les emissores advertien al 
públic que tothom, sense precipitació, anés a ocupar els refugis que tingue-
ren més a la vora. Simultàniament els vigilants i les sirenes donaren el senyal 
d’alarma, i al cap de pocs moments la ciutat quedava completament a les 
fosques, i el trànsit suspès».(5) 

A la ciutat de Barcelona sí que havien començat a funcionar els sistemes 
de defensa passiva. Si el consistori tarragoní també havia adoptat mesures 
preventives, aquestes eren manifestament insuficients i havien passat desa-
percebudes per a la ciutadania, ja que el periodista Ricard Garriga, a la seva 
columna primer es qüestionava: «Estem en peu de guerra?». Seguidament 
incidia en el perill que suposava per a la població de la ciutat el fet d’estar en 
el radi d’acció de l’aviació i la marina de guerra enemigues amb base a Ma-
llorca, i finalment reclamava la ràpida implementació de mesures protecció, 
tant de defensa passiva –«refugis per casos de bombardeig; assaigs i consells 
per defensar-nos contra els gasos»– com de defensa activa –«canons encarats 
a l’horitzó, d’altres mirant al firmament; una muralla de trinxeres, la qual 
impossibiliti la infiltració facciosa»–, i concloïa amb la rotunda reivindicació 
que «Tarragona té el deure de vetllar per la seguretat de la població inde-
fensa, que és com dir vetllar pels interessos de la revolució».(6) No obstant, la 
crua realitat era que només Barcelona disposava de recursos materials i de 
personal qualificat per endegar un programa municipal de refugis antiaeris. 

Com encertadament assenyalava un articulista anònim de La Vanguardia, 
«la defensa passiva no podia consistir exclusivament a donar un grapat d’ins-
truccions i advertir que hi ha un gran perill. No ha de quedar res a l’atzar, cal 
preveure-ho tot, i amb la construcció de refugis en llocs estratègics es pot do-
nar un pas endavant i definitiu per a l’ànim dels conciutadans i la seguretat 
que necessiten».(7) Si aquesta era la situació a les grans ciutats, no cal dir què 
succeïa a les petites poblacions de comarques, on no s’havia fet ni es feia res i 
on la manca d’autoritat jeràrquica i de normatives ben definides haurien de 
ser suplertes per la iniciativa popular. 

Finalment, el 9 de juny de 1937, per decret de la Generalitat de Cata-
lunya es va crear la Junta de Defensa Passiva de Catalunya (JDPC) a fi de 
coordinar els esforços dels diversos departaments i organismes en l’àmbit 

4 Diari de Tarragona, 13 de desembre de 1936.
5 Diari de Tarragona, 16 de desembre de 1936.
6 Acció. Govern Obrer!!! Òrgan de la Joventut Comunista Ibèrica P.O.U.M. de les comarques tarragonines, 

10, Tarragona, 19 de desembre de 1936.
7 Gesalí i Íñiguez (2012, p. 210).
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de la protecció civil,(8) acabar amb la construcció de refugis antiaeris sense 
criteris unificats de mesures de seguretat, implementar en tot el territori les 
normes d’enfosquiment d’enllumenat, els senyals d’alarma, etcètera.(9) En el 
preàmbul, el president Companys ho justificava exposant que: 

Els deu mesos d’experiència viscuts a Catalunya aconsellen d’unificar tots 
els esforços que diferents organismes oficials i particulars han desenvolupat a 
la meritòria i altruista causa de rescatar vides a la metralla feixista. Per això cal 
crear un sol Organisme que a Catalunya tingui tota la direcció dels serveis de 
Defensa Passiva de la població civil, que tingui cura dels serveis d’ordre i ajut en 
moment de bombardeigs i que eduqui les masses populars de Catalunya contra 
l’atac aeri, aeroquímic i naval.

La JDPC no va poder uniformitzar completament els criteris en matèria 
de defensa passiva per la multiplicitat d’organismes i institucions que hi in-
tervenien. No obstant, sí que es van seguir uns criteris generals en el disseny 
de refugis de nova planta. 

La Presidència de la Generalitat de Catalunya, l’11 d’agost de 1937, de-
cretà que a cada vila, poble o ciutat de Catalunya on fos necessari s’hauria 
de constituir una Junta Local de Defensa Passiva,(10) que dependrien de les 
vegueries,(11) i aquestes de la JDPC. Cada JLDP, amb la col·laboració dels 
ajuntaments, tenia les atribucions següents: a) instruir la població civil en les 
tècniques de protecció antiaèria, mitjançant simulacres i l’edició de fulletons 
i opuscles en català i castellà, on es donaven instruccions i consells en cas de 
bombardeig; b) establir un sistema d’alerta eficient; c) garantir la seguretat 
de la població durant el bombardeigs; d) protegir les fàbriques i els edificis; 
e) apagar els incendis, i f) procurar l’assistència mèdica. 

El Consell de Sanitat de Guerra va assumir la responsabilitat de donar les 
orientacions per a la construcció i l’organització sanitària dels refugis. Possi-
blement el mateix 1937, la Generalitat de Catalunya publicaria unes instruc-
cions tècniques per a la construcció de refugis: Normes generals i instruccions 
tècniques. La normativa vigent estipulava que els refugis antiaeris serien zones 
de protecció i seguretat en llocs soterrats i tancats construïts per resistir els 
efectes de bombes explosives de fins a 100 quilograms, dotant-los d’una capa 
protectora d’1,45 m de formigó armat (anomenada llosa d’explosió) o de 6 
m de paredat o formigó, o bé de 15 a 20 m de terra (terraplè). La solució més 
econòmica era la galeria de mina o túnel excavat amb una alçada d’1,80 a 
2,20 m, una amplada d’1,40 a 1,60 m i una llargada variable, amb un mínim 

8 Particularment l’Oficina de Treball Voluntari (Conselleria de Treball), Defensa Passiva i Ser-
veis Z (Consell de Sanitat de Guerra) i la Secretaria de Defensa Passiva del Comitè Pro Exèrcit 
Popular.

9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 164, 13 de juny de 1937.
10 Cada Junta de Defensa Passiva Local era presidida per l’alcalde i estava formada pel metge, 

el farmacèutic i un tècnic municipal.
11 En el cas de les Terres de l’Ebre, era la vegueria de Tortosa.
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de dues entrades en rampa suau o escales i accés en ziga-zaga, per reduir 
l’impacte de l’ona expansiva. Una alternativa de cost més elevat era la trinxe-
ra coberta de volta amb una protecció de formigó. Més complex era el model 
integral de planta quadrada o rectangular amb accessos laterals en paral·lel. 
Els materials de construcció habituals eren el formigó de ciment i els maons 
per als murs interiors, emprant tècniques eficaces i ajustades al nivell de co-
neixements tècnics de l’època. Un element tècnic que calia considerar era el 
de proveir xemeneies de ventilació. En resum, un refugi era un reducte tan-
cat per impedir l’entrada a l’interior dels elements agressius: metralla, ona 
expansiva de l’explosió, gasos tòxics, etcètera, i sota aquests condicionants la 
quantitat d’aire ambient disponible era un element essencial per calcular la 
seva capacitat i el temps màxim que els usuaris podien estar-s’hi sense patir 
problemes de manca d’oxigen.(12) Si bé la ràtio ideal d’ocupació era d’1 me-
tre quadrat per persona i un metre cúbic per persona i hora, en realitat no 
arribà a constituir un norma homogènia en tot el territori republicà, ja que 
la necessitat de disposar d’espai útil a l’interior dels refugis obligà a reduir 
la ràtio d’1:1 fins a 1:5, fet que motivà que un dels principals problemes a 
l’interior dels refugis fos el de l’aire enrarit que s’hi respirava quan estaven 
plens, circumstància a vegades agreujada per la conducta incívica d’alguns 
fumadors.(13)

Els criteris i les normes en relació amb la construcció de refugis antiae-
ris s’aplicaren, amb més o menys diligència, a grans ciutats com Tarragona, 
Reus i Tortosa, mentre que la majoria de les petites poblacions continuaven 
confiant que les seves viles no patirien els bombardeigs. La constatació que 
les instruccions en matèria de defensa passiva no van tenir gaire incidèn-
cia en les poblacions rurals és que era necessari recordar-ho periòdicament. 
Una d’aquestes notes de record es publicaria el 2 de febrer de 1938, en el 
diari tortosí Lluita: «Es obligatorio en todo el territorio leal la defensa pasi-
va contra ataques aéreos [...] de la cual son elementos principalísimos que 
los refugios subterráneos, deben ser sufragados por los beneficiarios».(14) La 
recomanació de construir refugis antiaeris va topar amb la reticència dels 
municipis de comarca perquè els consideraven una despesa innecessària en 
moments de greus problemes de finançament, i ni els ajuntaments ni les Jun-
tes Locals de Defensa Passiva disposaven de recursos suficients. 

III. La defensa antiaèria a Mont-roig del Camp

De la constitució i el funcionament de la Junta Local de Defensa Passiva 
de Mont-roig se’n té constància per un document de 22 de setembre de 1938, 

12 Hervás Puyal i Cahisa Mur (2003, p. 223-235).
13 Diari de Tarragona, 29 de setembre de 1937.
14 Arnabat i Íñiguez (2013, p. 169).
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de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, en què s’especifica la prohibició 
de filmar escenes de defensa passiva, de fer fotografies de les conseqüències 
derivades dels bombardejos i de facilitar dades tècniques sobre els empla-
çaments de refugis.(15) A Mont-roig es van construir dos refugis antiaeris en 
el casc urbà,(16) encara que no es tractava d’un nucli de poblament situat en 
la perillosa línia de costa. A part de la seva proximitat amb Reus i Cambrils, 
Mont-roig es va poder convertir en objectiu a bombardejar perquè, des de ju-
liol de 1937, la Defensa Especial Contra Aeronaus (DECA) va instal·lar-hi un 
Post de la Xarxa d’Observació(17) del cordó de vigilància antiaèria de Catalu-
nya per activar l’alarma dels serveis de defensa activa i passiva; és a dir, alertar 
els aeròdroms militars (per enlairar els caces que haurien d’interceptar els 
avions enemics) i l’artilleria antiaèria dels possibles objectius a bombardejar 
amb la finalitat de procurar neutralitzar l’atac, a més d’alertar la protecció 
civil dels nuclis urbans susceptibles de ser bombardejats.

Sense disposar de constatació documental, tot suggereix que els refugis 
antiaeris de Mont-roig es van construir el 1937 o el 1938, quan Reus i el 
litoral mediterrani català eren bombardejats sovint. Des de Mallorca, hidro-
avions Heinkel He-59 van bombardejar Mont-roig durant tres dies seguits: el 
25, 26 i 27 de juliol de 1937. A les 16.20 hores del 9 de desembre de 1937 dos 
Heinkel He-59 van llançar 40 bombes a les vies del ferrocarril i la platja de la 
Pixerota. L’estiu vinent, el 12 de juliol de 1938, a les dues de la matinada, dos 
Heinkel He-59 van llançar tres bombes sobre Mont-roig, i dos dies després 
(dia 14), a les sis del matí, va bombardejar un sol Heinkel He-59. Finalment, 
durant la batalla de l’Ebre, el 30 de juliol, a la una del migdia, una esqua-
dra de cinc Savoia-Marchetti SM.79 va llançar 10 bombes entre Mont-roig i 
Riudecanyes.(18)

IV. Fonts del coneixement dels refugis antiaeris de Mont-roig del 
Camp

La principal font d’informació per al coneixement de les motivacions 
per a la construcció dels refugis antiaeris, de com es van finançar o del con-
junt de persones que van treballar-hi serien el Llibre d’Actes i el Llibre Registre 
Sortides de Documents i Comunicacions, que es conserven en els arxius munici-
pals, però a Mont-roig es van destruir l’any 1939. 

Tampoc podem precisar quan es va produir l’abandonament dels refugis 
antiaeris de Mont-roig de Camp, encara que sabem que no va ser immediat, 

15 AMMC, CAT-255. Document facilitat per Gemma Farré Rofes, de l’Arxiu Municipal de Mont-
roig.

16 Cf. Pujadó Puigdomènech (2006, p. 168).
17 Al Baix Camp també n’hi havia a Cambrils i a la Punta del riu Llastres.
18 Vegeu Arnabat i Íñiguez (2013).
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ans al contrari. Acabada la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial 
era qüestió de mesos. L’1 de setembre de 1939 Hitler envaïa Polònia, i dos 
dies després el Regne Unit i França van declarar la guerra a Alemanya. Per a 
les autoritats franquistes, el perill d’una nova confrontació bèl·lica, ara inter-
nacional, era més que probable, i els refugis antiaeris existents en tot el terri-
tori nacional podien resultar d’utilitat. El 9 de setembre de 1939, el ministre 
de la Governació va cursar a tots els governadors civils el telegrama següent: 
«Sírvase comunicar Autoridades Municipales que deben conservarse, cuidar-
se y mejorarse los refugios antiaéreos existentes y que serán sancionados los 
actos de desidia en esta materia». Els governadors civils van traslladar aquesta 
ordre a tots els alcaldes.(19) 

Figura 4. Escrit del governador civil de Tarragona a l’alcalde de Mont-roig del Camp 
comminant-lo a conservar els refugis antiaeris el 1939. Font: AMMC, CAT 256.

A comarques no podem precisar quant de temps va durar aquest interès 
de les autoritats franquistes. Per decret de 20 de juliol de 1943 s’obligava els 
constructors de nous edificis en grans ciutats, com Barcelona, Tarragona o 
Reus, a adequar els soterranis com a immensos refugis. El pla va estar actiu 

19 AMMC, CAT, 256. Document facilitat per Gemma Farré Rofes.
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fins al 1958, encara que el 1953 es va signar el Pacte de Madrid amb els Estats 
Unitats i el 1955 Espanya ingressava a les Nacions Unides. Definitivament, 
l’amenaça exterior havia desaparegut. El cert és que durant els anys de post-
guerra la immensa majoria dels refugis van perdre la seva funcionalitat ori-
ginal o senzillament se’n van tancar els accessos. Prova d’aquest progressiu 
abandonament i oblit generalitzat és que el 1962 l’Ajuntament de Barcelona 
realitzà un plànol-inventari dels refugis de què llavors es tenia noticia i no-
més en va documentar 153.(20)

A Mont-roig del Camp, en un moment indeterminat de l’època fran-
quista, es van cegar els accessos dels refugis i se’n van colgar amb terra les 
entrades. 

Figura 5. Tapa de tancament actual de la boca del refugi a la plaça de Joan Miró.

Afortunadament, la memòria de l’existència dels refugis antiaeris de 
Mont-roig es va conservar viva gràcies a Pilar Rovira (traspassada l’any 2018 
a l’edat de 94 anys), de la qual, entre les moltes col·laboracions a la revista 
local Ressò mont-rogenc, destaca l’article que publicà el 1992 sobre els refugis 
de la Guerra Civil, en què l’autora relatava els seus records dels dos refugis 
antiaeris mont-rogencs i hi incloïa un dibuix dels traçats en planta, que, si 
bé no es correspon exactament amb la realitat posada al descobert, sí que 

20 Besolí Martín (2004, p. 181-202).
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s’hi aproxima molt, i corrobora la fidelitat i l’exactitud de la descripció que 
realitzà Pilar Rovira, raó per la qual considerem d’interès reproduir-lo quasi 
íntegrament:

Només escric aquest relat perquè en quedi constància a la història del nos-
tre poble, ja que, a l’Ajuntament no hi consta res, segons ens han dit.

El 1938, durant la guerra civil, quan les ciutats de Reus i Tarragona eren 
bombardejades gairebé cada dia, i els que venien de Reus explicaven els desas-
tres que les bombes hi ocasionaven –i si no n’hi havia prou la «Pava» (avió) visi-
tava cada matinada Cambrils–, el pànic era evident. Els que manaven aleshores, 
encarregaren de fer uns refugis. Foren cridats per fer aquesta feina, en Joan 
Torrebadell i en Pere Vilà, homes entesos en pous i mines.

Començaren fent la primera boca a la baixada de la «Murada» per allí on té 
les entrades en Lluís Aragonès. El construïren gran i alt de sostre. Al replà de la 
font, entre aquesta i el portal hi feren un pou per respiració i, al mateix temps, 
treure’n la terra i les pedres. Així com el refugi anava tirant carrer Major amunt 
obriren un altre pou al carrer de l’Hospital, al costat de cal Munté. L’altra boca 
s’obrí al carrer de la Mare de Déu de la Roca, al davant del magatzem del Gairal. 
Aquest arribà a comunicar-se a la plaça de Castelar (avui Joan Miró) amb el que 
pujava pel carrer Major.

Simultàniament altre refugi s’obrí al carrer de Ponent al costat de la casa 
de Miquela Nuet, i passava pel mig del carrer Nou i es feu un pou per allí a cal 
Portes (ara Joan Ivern). Sortosament no es varen fer servir (només en dues o 
tres ocasions). Una –si mal no recordo– fou l’onze de gener de 1939, tarda que 
les bombes caigueren a l’hort de Maseres (ara propietat d’en Ramon i Marto-
ri). L’endemà dia 12 al matí, bombardejaren cap a la «famada» i a l’hort d’en 
Pasqual, i una bomba caigué a la timba a la casa que vivia la Paulina Solé (ara 
és propietat del Josep de Xerta). Potser hi va haver alguna alarma, però, jo no 
ho recordo.

Com a anècdota podrem dir el que passà al Valero Larroya (e.p.d.) que feia 
de torner al pou de la font...(21)

V. Metodologia de treball

El refugi antiaeri de la plaça de Joan Miró es va posar al descobert en el 
decurs d’una intervenció arqueològica de caràcter preventiu orientada pre-
ferentment al control visual del moviment de terres durant l’execució de les 
obres. L’equip d’arqueòlegs realitzà un seguiment extensiu dels treballs de la 
màquina excavadora en remoure i buidar el subsol en els carrers i les places 
afectades pel projecte d’obra. Amb la direcció d’obra estava previst i acordat 
que, si es detectava un possible nivell arqueològic o estructura arquitectòni-
ca, la màquina excavadora havia de parar immediatament i deixar que els 
arqueòlegs procedissin amb mitjans manuals per a la neteja, la delimitació 

21 Rovira (1992, p. 7).
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i la identificació de les possibles restes d’interès arqueològic, per obrar en 
conseqüència seguint les indicacions de l’administració competent del De-
partament de Cultura. 

Descobert l’accés al refugi antiaeri de la plaça de Joan Miró, es va deli-
mitar el perímetre de l’entrada soterrada, es va netejar l’escala coberta de les 
terres i les runes que la cobrien i es va desmuntar el mur de totxos construït 
a mig tram d’escala per cegar l’entrada. Habilitat mínimament l’accés, ens 
vàrem internar en el subsol per descobrir les característiques de les galeries 
de mina i la seva topografia, i procedir a la documentació descriptiva, foto-
gràfica i planimètrica dels sectors diferenciats a l’interior del refugi. 

El govern municipal del moment no va autoritzar cap altra tasca ar-
queològica que no fos d’estricta documentació, per després tornar a tancar 
l’entrada.

VI. Descripció del refugi antiaeri de la plaça Joan Miró

En entrar a les fosques galeries de mina que constituïen l’antic refugi i 
recórrer-les, vàrem poder diferenciar quatre sectors: 1) el de l’entrada exte-
rior a la plaça Joan Miró; 2) el de la galeria o corredor principal que discorre 
per sota de l’illa de cases, travessa el carrer Mare de Déu de la Roca i finalitza 
aproximadament en un soterrani de la finca número 3 d’aquest carrer, en la 
qual hi havia el segon accés (actualment cegat); 3) el de la galeria 2 o per-
pendicular al corredor principal per sota del carrer Major, i 4) el de la galeria 
3 paral·lela al corredor principal per sota les cases del carrer Bisbe Macià, on 
al final hi hauria el tercer accés, actualment cobert de runes.

Figura 6. Planta i seccions del refugi antiaeri de la plaça de Joan Miró.
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Durant	la	tasca	de	documentació	estructural,	a	l’interior	de	les	galeries	es	van	localitzar	
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tija	de	ferro	molt	oxidada.	
	

	
Figura	7.	Material	arqueològic	documentat	a	l’interior	del	refugi	antiaeri.	
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Durant la tasca de documentació estructural, a l’interior de les galeries 
es van localitzar dos llums d’oli de penjar. Un llum de base plana amb cubeta 
quadrangular amb un bec a cada angle (de 9,5 cm de llarg, 7,5 cm d’ample 
i 2,5 cm d’alçada) al qual li falta el mànec. Un llum amb mànec de secció 
rectangular plana de 14 cm de llarg i 2 cm d’ample, i cubeta circular (de 5 
cm de diàmetre i 3,5 cm de profunditat) amb bec de secció triangular de 4,5 
cm de llarg. També s’han trobat palometes de ceràmica blanca per al filat de 
l’enllumenat elèctric (1,5 cm d’alçada i 1,5 cm de diàmetre). Altres objectes 
metàl·lics són fragments de llauna, un clau de ferro de cabota circular i una 
tija de ferro molt oxidada.

Figura 7. Material arqueològic documentat a l’interior del refugi antiaeri.

Sector 1: accés des de l’exterior 

Des de l’exterior, al refugi s’accedia per una boca situada a l’actual bai-
xada de la Murada, pràcticament adossada a la paret exterior de l’església 
Vella a la plaça de Joan Miró. La boca d’entrada donava accés a una escala 
formada per esglaons regulars construïts amb maons travats amb ciment. 
Trobem un primer tram (E1) de sis esglaons d’uns 20 cm d’alçada, 29-30 cm 
d’ample i 117 cm de longitud, fins a arribar a un replà o plataforma (P1) ci-
mentada de 117 cm de longitud i 132 cm d’ample, sobre la qual descansa el 
primer tram d’escala i que dona pas a un segon tram (E2) de dos esglaons de 
les mateixes característiques que els anteriors, que igualment descansa sobre 
un segon replà o plataforma (P2) de ciment, de 140 cm d’ample al costat 
esquerre i 142 cm al dret. Una volta de canó de maó pla i ciment començava 
a la meitat del primer tram d’escala i seguia el mateix desnivell i pendent que 
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l’escala. L’arrebossat de ciment dels laterals de la volta de canó és de bona 
qualitat i es troba en molt bon estat de conservació. 

Figura 8. Escala d’accés a l’interior del refugi de la plaça de Joan Miró.

A la paret esquerra del baixant de les escales, sobre el ciment es va dibui-
xar a llapis un avió de caça metrallant des de l’aire. A la mateixa paret esquer-
ra hi ha un grafit o una inscripció incisa en què es pot llegir: «Benaccalla».

La plataforma (P2) gira a la dreta en un angle de 90° i s’accedeix al 
primer tram de galeria principal mitjançant un arc rebaixat de maons (de 
112 cm d’ample i una alçada màxima de 180 cm), que es recolza a una pa-
ret cimentada (a l’esquerra) i a un brancal semicircular d’obra (a la dreta). 
Sobre l’arrebossat dels maons, a la dreta, es va escriure a llapis la lletra P 
majúscula i hi ha el grafit, de profunda incisió, d’una rosa de quatre pètals 
inscrita en un doble cercle; en aquest mateix panell, a la part central, a llapis 
es van escriure les inicials «P. V.», la lletra M i un traç il·legible. Així mateix, 
en el brancal que suporta l’arc rebaixat, sobre l’arrebossat, hi ha grafits, de 
profunda incisió, de xifres, signes i lletres en sis línies superposades: «11/ 
=/ 22/ 1938/ dues línies obliqües/ Montroi/ g». Més avall es va dibuixar a 
llapis la fisonomia d’una cara femenina. Finalment hi ha el grafit «Busara» 
o «Buscala».
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Figura 9. Dibuixos i grafits al refugi de la plaça de Joan Miró.

Sector 2: galeria principal

El sector 2 correspon a la galeria de mina del corredor principal (de 80 
m de longitud) excavada en el terreny natural, que presenta un traçat en 
pendent des de la plataforma (P2). Tot i el traçat força rectilini, no es pot 
obviar que, complint les més elementals mesures de seguretat implementa-
des en la construcció de refugis, el traçat de la galeria presenta quatre trams 
delimitats per dos angles de gir per evitar els efectes de l’ona expansiva de les 
bombes i l’acció de la metralla. 

Figura 10. Seccions de la galeria principal.
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El	primer	tram	(S2-T1)	presenta	un	pendent	descendent	de	5	m	de	llarg,	1,65-1,70	m	
d’ample	i	una	alçada	de	2	m.	Les	parets	laterals	ara	són	força	irregulars	a	conseqüència	
de	despreniments.		

Amb	un	gir	de	90°	a	 l’esquerra	inicia	el	segon	tram	(S2-T2)	de	galeria,	un	llarg	
túnel	 de	 48	 m	 amb	 les	 parets	 força	 verticals	 i	 els	 sostres	 lleugerament	 còncaus.	
L’ample	 és	 irregular,	 entre	 1,50-1,75	 m,	 i	 l’alçada	 original	 seria	 de	 2	 m,	 però	 les	
esllavissades	del	sostre	poden	confondre	aquesta	precisió,	si	més	no	en	alguns	sectors.	
Fins	 als	 25	 m,	 el	 traçat	 és	 rectilini	 amb	 tendència	 a	 rectificar	 cap	 a	 l’esquerra	 per	
enllaçar	amb	la	galeria	que	s’havia	començat	a	excavar	simultàniament	des	de	l’extrem	
oposat.	En	aquest	punt	d’inflexió,	el	pendent	de	la	galeria	comença	a	pujar,	l’ample	es	
redueix	a	1,40-1,20	m,	i	el	sostre	s’eleva	fins	als	3,30	m.	En	aquest	tram,	a	l’esquerra,	
hi	 havia	 el	 pou	 de	 ventilació	 dels	 túnels	 (per	 a	 quan	 s’omplien	 de	 gent	 durant	 els	
bombardeigs),	una	obertura	vertical	que	comunicava	la	galeria	de	mina	amb	l’exterior	
en	 el	 replà	 de	 la	 font	 neoclàssica	 situada	 a	 la	 dreta	 del	 Portal	 d’Avall.	 El	 pou	 fou	
excavat	directament	 al	 terreny	d’uns	7	m	d’alçada	 i	 una	boca	d’1,40	m	de	diàmetre	
superior	i	1	m	de	diàmetre	inferior,	el	qual	es	troba	desfet.	

El	 tercer	 tram	 (S2-T3)	 és	 rectilini,	 amb	 les	 parets	 verticals	 i	 regulars.	 L’ample	
passa	dels	1,20	als	1,55	m,	 i	 l’alçada	es	 redueix	dels	3	als	2,05	m,	 formant	un	sostre	
còncau.	 A	 65	 m	 del	 punt	 d’origen,	 l’amplada	 és	 de	 2	 m	 a	 la	 base,	 la	 qual	 es	 va	
estrenyent	cap	al	sostre;	l’amplada	és	d’1,60	m,	i	l’alçada	d’1,67	m.		
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El primer tram (S2-T1) presenta un pendent descendent de 5 m de llarg, 
1,65-1,70 m d’ample i una alçada de 2 m. Les parets laterals ara són força 
irregulars a conseqüència de despreniments. 

Amb un gir de 90° a l’esquerra inicia el segon tram (S2-T2) de galeria, 
un llarg túnel de 48 m amb les parets força verticals i els sostres lleugerament 
còncaus. L’ample és irregular, entre 1,50-1,75 m, i l’alçada original seria de 
2 m, però les esllavissades del sostre poden confondre aquesta precisió, si 
més no en alguns sectors. Fins als 25 m, el traçat és rectilini amb tendència a 
rectificar cap a l’esquerra per enllaçar amb la galeria que s’havia començat 
a excavar simultàniament des de l’extrem oposat. En aquest punt d’inflexió, 
el pendent de la galeria comença a pujar, l’ample es redueix a 1,40-1,20 m, i 
el sostre s’eleva fins als 3,30 m. En aquest tram, a l’esquerra, hi havia el pou 
de ventilació dels túnels (per a quan s’omplien de gent durant els bombar-
deigs), una obertura vertical que comunicava la galeria de mina amb l’exte-
rior en el replà de la font neoclàssica situada a la dreta del Portal d’Avall. El 
pou fou excavat directament al terreny d’uns 7 m d’alçada i una boca d’1,40 
m de diàmetre superior i 1 m de diàmetre inferior, el qual es troba desfet.

El tercer tram (S2-T3) és rectilini, amb les parets verticals i regulars. 
L’ample passa dels 1,20 als 1,55 m, i l’alçada es redueix dels 3 als 2,05 m, 
formant un sostre còncau. A 65 m del punt d’origen, l’amplada és de 2 m a 
la base, la qual es va estrenyent cap al sostre; l’amplada és d’1,60 m, i l’alçada 
d’1,67 m. 

Figura 11. La galeria principal del refugi.
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El quart tram (S2-T4) és de 2,80 m de longitud amb parets laterals de 
maons i formigó d’1,10 m d’amplada. Gira a la dreta en angle de 90° per 
enllaçar amb el corredor del segon accés al refugi, el qual té 2,65 m de lon-
gitud i parets laterals de maons i formigó, que es van estrenyent fins només 
un metre en el punt on arrencava la volta d’una possible escala o passadís 
des del soterrani de la finca número 3 del carrer Mare de Déu de la Roca, 
que actualment està cegada amb obra de pedra i maons lligats amb morter. 
Aquest segons accés estaria molt a prop de les antigues escoles, l’actual bibli-
oteca Joan Miró.

Figura 12. Connexió de la galeria principal amb l’entrada número 2.

Sector 3: galeria transversal paral·lela al carrer Major

El sector 3 és la galeria transversal que arrenca de la galeria principal 
i ascendeix, en sentit perpendicular al traçat principal, per sota del carrer 
Major, aproximadament fins a la casa número 10. Té una longitud de 40 m 
i una amplada que oscil·la entre 1,47 i 1,60 m. Les parets laterals són com-
pletament llises (encara que s’observen alguns petits seients i petites lleixes a 
mitja alçada excavades de manera força tosca a la paret). 
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Figura 13. La galeria de mina número 2 sota el carrer Major.

Figura 14. Seccions de les galeries transversal i paral·lela. 16 
 

a	la	casa	número	10.	Té	una	longitud	de	40	m	i	una	amplada	que	oscil·la	entre	1,47	i	
1,60	 m.	 Les	 parets	 laterals	 són	 completament	 llises	 (encara	 que	 s’observen	 alguns	
petits	 seients	 i	 petites	 lleixes	 a	 mitja	 alçada	 excavades	 de	 manera	 força	 tosca	 a	 la	
paret).		
	

	
	

Figura	13.	La	galeria	de	mina	número	2	sota	el	carrer	Major.	
	

En	total	es	documenten,	a	 la	part	esquerra,	dos	seients	 i	dues	 lleixes,	 i	s’estrenyen	a	
mesura	 que	 ascendeixen	 cap	 al	 sostre,	 que	 presenta	 una	 forma	 còncava.	 L’alçada	
original	 de	 la	 galeria	 era	 superior	 a	 1,80	m,	 tot	 i	 que	 actualment	 està	 emmascarada	
pels	enderrocs	de	murs	i	sostres	conformats	per	conglomerat	de	sorres	i	pedres	molt	
compactades.	
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En total es documenten, a la part esquerra, dos seients i dues lleixes, i 
s’estrenyen a mesura que ascendeixen cap al sostre, que presenta una forma 
còncava. L’alçada original de la galeria era superior a 1,80 m, tot i que actu-
alment està emmascarada pels enderrocs de murs i sostres conformats per 
conglomerat de sorres i pedres molt compactades.

Sector 4: galeria paral·lela a les cases del carrer Bisbe Macià

El sector 4 és la galeria que discorre en paral·lel per sota les cases del 
carrer Bisbe Macià. Arrenca de la galeria perpendicular per sota del carrer 
Major i finalitza amb un enderroc de pedres i terra, barrejat amb molta bros-
sa, que presumiblement seria el tercer accés des d’un soterrani de la finca 
número 2 del carrer Bisbe Macià. Té un traçat planer de 15 m de longitud i 
1,60 m d’amplada a la base; les parets són verticals i s’estrenyen a mesura que 
ascendeixen cap al sostre, que presenta una forma còncava. L’alçada original 
de la galeria era d’uns 1,80 m, actualment emmascarada pels enderrocs de 
murs i sostres.

VII. Conclusions

Segons la legislació vigent en matèria de protecció civil, la Junta Local 
de Defensa Passiva de Mont-roig del Camp seria la responsable d’organit-
zar i coordinar la construcció de refugis antiaeris a la vila en resposta als 
bombardeigs aeris del 25, 26 i 27 de juliol de 1937. La direcció d’obra es va 
encomanar a Joan Torrebadell i a Pere Vilà, i el finançament dels jornals i els 
materials de construcció serien assumits per l’Ajuntament.

A Mont-roig es van construir simultàniament dos refugis antiaeris de la 
tipologia de galeria de mina. El més gran tenia accessos a la plaça de Joan 
Miró, el carrer de la Mare de Déu de la Roca i el carrer Bisbe Macià. I un 
de molt més petit, amb accés al carrer de Ponent, passava pel mig del carrer 
Nou, i el segon accés a un celler d’un dels edificis a mig carrer. Dels dos refu-
gis, només hem tingut accés al primer.

La localització i les entrades a un refugi antiaeri estaven, generalment, 
senyalitzades amb rètols al carrer, però aquests no sempre eren els més ido-
nis. En relació amb els rètols poc apropiats que en moltes ocasions indicaven 
com dirigir-se als refugis, el periodista L. de S. en faria una crítica constructi-
va a la Junta de Defensa Passiva de Tarragona:

Ens referim als rètols indicadors dels refugis que amb molt bon acord s’es-
tan pintant aquests dies a les façanes dels edificis on n’hi ha establerts.

Aquells rètols són molt convenients, per tal que el públic sàpiga on ha de 
cercar protecció en un moment donat. Calia, també, que fossin ben visibles, tal 
com s’estan pintant. Però se’ns acut una pregunta: ¿Ja resultaran prou visibles 
aquells rètols en els colors que ara estan pintats enmig de la fosca nit? ¿No ha-
gués estat més pràctic pintar-los en blanc i negre i sense cap inscripció a la zona 
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blanca per tal que es destaqués aquest color dintre d’un gruixut cercle negre 
enmig de la fosca? Cert que el color vermell en la fosquetat ja negra ja [sic], però 
no hi ha dubte que per tal de fer destacar bé el color blanc, res millor que la 
forma més amunt indicada.

Això dit, hi ha un altre assumpte relacionat amb els esmentats rètols indi-
cadors que té també una indubtable importància. En alguns llocs de la població 
on hi havia fins ara certs locals considerats com a refugi, s’ha pogut veure que 
no reunien les condicions de seguretat suficients. I per tal que en cas d’alarma 
el veïnat no se’n refiï massa, la Junta de Defensa ha decidit –molt ben decidit– 
de posar-hi uns rètols indicadors, que evitin lamentables confusions.

Ara bé, la llegenda «lloc perillós» que presenten aquells rètols, ¿és fa més 
adient i la fa més lògica? Nosaltres ens permete[m] indicar a la Junta que no ho 
creiem així.

La indicació «Lloc perillós», no és per la seva exactitud ni per la seva lògica 
la que convé al nostre cas. [I proposava substituint-la], per aquesta alta: «REFU-
GI DEFICIENT» [...].(22)

El refugi de la plaça de Joan Miró disposava de tres entrades per faci-
litar un accés i una evacuació ràpides en el supòsit d’ensorrament, a més 
d’una obertura de ventilació. Des de l’exterior (plaça de Joan Miró), l’accés 
es realitzava per una escala coberta amb volta de canó que descendia fins a 
una profunditat d’uns 7 m, suficient per garantir una certa seguretat davant 
bombes llançades a baixa altura. Els altres dos accessos estaven localitzats 
en soterranis d’edificacions, un al carrer Mare de Déu de la Roca i l’altre al 
carrer Bisbe Macià, ambdós cegats. L’estructura de les galeries de mina és 
força lineal i només presenta un traçat en angle de 90° a prop dels accessos 
a fi d’esmorteir els efectes de les bombes, com la penetració de metralla o 
l’ona expansiva. L’amplada dels túnels oscil·la entre 1,50 i 1,75 m. El sostre 
amida entre 1,80 i 3,30 m. A les parets laterals i als sostres de les galeries es va 
deixar a vistes l’estrat natural del subsol, però sí que hi ha reforç d’obra en 
els accessos amb obra de maons i ciment. Les palometes de ceràmica blanca i 
els forats a les parets per a la seva instal·lació ens informen d’un enllumenat 
elèctric a l’interior complementat amb lleixes o forats en què es col·locaven 
llums d’oli per no estar completament a les fosques en cas de quedar la vila 
sense subministrament d’energia elèctrica durant els bombardeigs. En gene-
ral, no hi havia bancs correguts per seure la gent, però sí algun petit seient.

Des de juliol de 1937 a Mont-roig hi havia operatiu un Post de la Xarxa 
d’Observació del cordó de vigilància antiaèria de Catalunya depenent de la 
DECA per activar l’alarma dels serveis de defensa activa i passiva. No tenim 
constància si, quan van localitzar a les 16.20 hores del 9 de desembre de 1937 
els dos Heinkel He-59 que van bombardejar les vies del ferrocarril i la platja 
de la Pixerota, van activar l’alerta a Mont-roig i els veïns van poder acudir 
als refugis. Cal suposar que sí que podrien haver-ho fet, igual que a les dues 

22 Diari de Tarragona, 18 de setembre de 1937.



605

de la matinada del 12 de juliol de 1938 o a les sis del matí del 14 de juliol. 
Pilar Rovira recordava que, sortosament, només en dues o tres ocasions els 
veïns van haver d’acudir als refugis per alerta de bombardeig; concretament, 
recordava els bombardeigs de l’11 de gener de 1939 i de l’endemà, dia 12, 
encara que no podia descartar altres possibles alarmes, com la del 30 de juli-
ol de 1938, a la una del migdia, quan cinc Savoia-Marchetti SM.79 van llançar 
10 bombes entre Mont-roig i Riudecanyes. Dels bombardeigs de 1939 no hi 
ha constatació documental.

VIII. Fonts i bibliografia

AMMC: Arxiu Municipal Mont-roig del Camp.
BPR-UB: Biblioteca Pavelló de la República (Universitat de Barcelona).

ArnABAt, Ramon; íñiguEz, David. Atac i defensa de la rereguarda: els bombardeigs 
franquistes a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre (1937-1939). Tar-
ragona: Universitat Rovira i Virgili, 2013.

BEsolí mArtín, Andreu. «Los refugios antiaéreos de Barcelona: pasado y pre-
sente de un patrimonio arcano». Ebre 38, 2, 2004, p. 181-202.

douhEt, Giulio. El dominio del Aire. Madrid: Ministerio de Defensa, 2007.
gEsAlí, David; íñiguEz, David. La guerra aèria a Catalunya (1936-1939). Barce-

lona: Rafael Dalmau, 2012.
hErvás puyAl, Carles; cAhisA mur, Manel. «Urbanisme de guerra: aspectes 

sanitaris dels refugis antiaeris (Barcelona, 1936-1939)». Gimbernat, 39, 
2003, p. 223-235.

lundEndorff, Erich. Conduite de la guerre et politique. París: Berger-Lavrault, 
1922. Traducció a l’espanyol a Guerra total, Buenos Aires, Pleamar, 1964. 

Normes generals i instruccions tècniques. Barcelona: Conselleria de Treball i 
Obres Públiques, [s. a.].

pérEz suñé, Josep Maria; rAms folch, Pere. Control arqueològic del projecte de 
renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació del nucli antic de Mont-
roig del Camp. Segona fase B. Memòria inèdita lliurada al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 30 de maig de 2014.

pujAdó puigdomènEch, Judith. Contra l’oblit: els refugis antiaeris poble a poble. 
Barcelona, 2006.

rovirA, Pilar. «Refugis». Ressò Mont-rogenc, 40, Ajuntament de Mont-roig del 
Camp, 1992.

vilA i cArABAsA, Josep Maria. Estudi històric del nucli antic de Mont-roig del Camp. 
Mont-roig del Camp, novembre de 2010.





607

«Recuperem junts la memòria de la Terra Alta»  
Noves experiències i maneres de recuperar  

la memòria i portar-la a les aules

Sra. Julieta Olaso(1)

Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre

I. Introducció

Les societats donen diferents sentits al passat, tant sobre allò que recor-
den, honren o rememoren com també sobre el que silencien i el que prete-
nen ocultar i oblidar. 

La memòria mai és definitiva, sinó que moltes vegades és el reflex de re-
lacions de poder, disputes, debats i lluites polítiques i ideològiques de certes 
conjuntures. Sens dubte, el passat no és quelcom clausurat i inert, llunyà i 
abstracte, sinó una cosa que torna una vegada i una altra de diferents mane-
res sobre el present i sobre la forma en què ens projectem al futur.

Soc conscient que hi ha una memòria que alimenta la guerra i l’odi, que, 
a més, és més potent i forta que la memòria i la cultura de la pau, que intenta 
acaba amb la violència i la rememora amb l’objectiu que el coneixement i el 
seu rescat serveixin perquè la ciutadania aspiri a la pau, perquè MAI MÉS es 
repeteixin fets d’aquesta naturalesa i gravetat.

Des de l’Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre, des de l’any 2019 
estem fent un projecte de recuperació de memòria a la Terra Alta anomenat 
Recuperem Junts la memòria de la Terra Alta,(2) que té dos eixos principals: 
etnogràfic i d’investigació, i pedagògic. 

Tant a Espanya com a Catalunya com a la Terra Alta el franquisme ha 
tingut les seves especificitats. Molts característiques socials d’avui a Catalunya 
no es poden explicar sense el franquisme. En ciutats i en les zones rurals, 
les seves petjades hi són molt presents: bombardejos, runes, morts, camps 

1 Doctora en antropologia per la Universitat Rovira i Virgili, IP de l’Associació del Poble Vell de 
Corbera d’Ebre, professora a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), autora del llibre 
La represión y las luchas por la memoria en Argentina y España i de nombrosos articles en revistes 
i llibres científics, i directora del curtmetratge documental A pie de fosa: género y memoria de la 
represión.

2 Des de l’Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre, amb el suport de l’Ajuntament de 
Corbera d’Ebre, el Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social (DAFITS) de la 
URV, del Centre de Lectura de Reus, de l’Ajuntament de Pinell de Brai, amb el finançament 
de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), el Programa de l’Inventari del Patrimoni Etnològic 
de Catalunya (IPEC), la Direcció de Cultura Popular, Associacionisme i Accions Culturals del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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de concentració, judicis sumaríssims, execucions, exilis, violència de gène-
re, tancaments, batallons de treballadors, relacions asimètriques de poder, 
espoli i un llarg etcètera de repressió i violència. A partir d’aquesta realitat, 
entenem que el franquisme ha marcat a foc la nostra societat i que una de les 
conseqüències de la seva victòria és que segueix estant silenciat i poc inves-
tigat degut, sobretot, a decisions polítiques tendents a obstaculitzar la tasca 
de recuperació i conservació de la memòria. Actualment a Catalunya hi ha 
una conjuntura que sembla estimular un canvi en les polítiques de memòria.

II. Presentació del projecte

Quan recorrem a fonts com la història i, sobretot, quan apel·lem a la 
memòria de fets no gaire allunyats en el temps, moltes vegades advertim que 
no solament parlem de circumstàncies i de fets del passat, sinó que també 
es tracta de les nostres famílies, els nostres veïns, recordem els nostres avant-
passats, ens acostem als seus projectes de vida (algunes vegades assolits, altres 
truncats), pensem en els qui som avui, en les seves trajectòries, el camí recor-
regut, en el nostre territori, el nostre passat i la nostra identitat.

Imatge 1. El Poble Vell de Corbera d’Ebre avui. Autora: Julieta Olaso.

El projecte proposa repensar des de l’àmbit local el règim franquista no 
com alguna cosa del passat ni com una qüestió extraordinària que ha afectat 
algunes famílies i d’unes altres no, sinó com una experiència col·lectiva i 



609

transversal que ens va marcar com a societat i com a individus a tots, fins i tot 
als que no existíem llavors. 

Aquest projecte és d’alt interès, innovador, i reflecteix la dinàmica cul-
tural i les transformacions socials a través del temps a la Terra Alta, tant per 
la seva esfera pedagògica com per la de recerca i recuperació de la memòria. 
Té, sens dubte, un impacte important quant a l’augment del coneixement 
i la conformació d’espais intergeneracionals i pedagògics inclusius, la qual 
cosa és una aportació destacada a l’àmbit social i cultural, a la recerca aplica-
da i a l’augment del patrimoni etnològic i immaterial de la Terra Alta i de les 
comarques i els pobles implicats en la guerra i, en particular, els que van ser 
escenari de la batalla de l’Ebre.

Entenem que la pau no és simplement l’absència de guerra, sinó les 
formes d’afrontar el passat, de com se supera i de la nostra capacitat per 
transformar els conflictes en aprenentatges, en oportunitats per a la trobada, 
la comunicació, estant sempre alertes i sent implacables en la tasca de trans-
formació de la cultura de la violència en la cultura de la pau, tan necessària 
en la societat actual.

Partint d’això, he dissenyat un projecte que s’estructura entorn de dos 
imperatius que són els eixos del treball: el primer consisteix a investigar i re-
cuperar la memòria de forma urgent, com a imperatiu de recuperació de me-
mòries que estan en perill d’extinció, i el segon és l’imperatiu pedagògic de 
la memòria. Si bé aquesta tasca té com a objectiu que es recuperi la memòria 
dels qui van viure en aquells temps i que es coneguin les versions alternatives 
i silenciades, és necessari despertar l’interès dels veïns, sensibilitzar-los i esti-
mular la seva participació activa, sobretot en els joves, per tal de conèixer la 
trajectòria i les històries de la gent gran de la seva regió. El que es vol és gene-
rar una aproximació al passat de manera real, tangible, un contacte directe on 
tots, de forma conjunta, múltiple, simfònica (i contradictòria, per què no?), 
siguin protagonistes d’aquesta emprenedoria.

Promou l’acostament comunitari, el diàleg intergeneracional, en què 
l’aprenentatge de la nostra història i la recuperació de la memòria local es 
realitzen en el mateix projecte com un procés dinàmic, transformatiu, en 
constant desenvolupament i construcció que, al seu torn, ens endinsa en 
els aspectes estructurals i transversals de la nostra societat. Un tema que, a 
més, confronta temporalitats i representacions molt diferents, facilitant la 
comprensió d’un temps no ja uniforme i lineal, sinó des de la multiplicitat 
temporal i l’heterogeneïtat que caracteritza la memòria. 

Considerem fonamental que els joves puguin reconèixer el paper de per-
sonatges locals com a subjectes històrics i polítics; indagar, analitzar, explicar 
i divulgar el paper de la dona, el seu protagonisme, i descriure el tractament 
que va rebre durant el franquisme; identificar les petjades de certes caracte-
rístiques i esdeveniments actuals en aquest passat; teixir xarxes solidàries de 
recerca i construir un espai d’aprenentatge, reflexió, discussió i producció 
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social i popular; animar, sensibilitzar i promoure el pensament crític, la par-
ticipació activa, el compromís ciutadà basat en la democràcia i els drets hu-
mans, i impulsar la recerca per aconseguir reconstruir un estat de la qüestió 
en funció de les coordenades sociopolítiques actuals.

III. La memòria arriba als instituts de la Terra Alta

Detallaré ara l’experiència d’aplicació antropològica i els seus resultats a 
les aules basada en formes innovadores d’ensenyar i de recuperar la memò-
ria democràtica als col·legis catalans.

El taller que porto als instituts de la Terra Alta es deia originalment «Re-
cuperem junts la Memòria de la Nostra Comarca» i es va adaptant a les regi-
ons. Ara es diu «Recuperem junts la memòria de la Terra Alta» i sorgeix de 
l’extraordinària experiència antropològica i pedagògica pilot de recuperació 
de la memòria del curs 2017-2018 amb els alumnes i el professorat de l’IES 
Castell del Quer de Prats de Lluçanès, un municipi de la comarca d’Osona, a 
la província de Barcelona, que va comptar amb el suport de l’Ajuntament, on 
hi han participat alumnes i professors de l’institut, la Regidoria i la Secretaria 
d’Educació de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i Donants de Memòria; 
una experiència extraordinària, pionera, humana i social, i d’absoluta actua-
litat a Catalunya. Pel que fa a l’experiència, cal destacar que l’any següent del 
taller, l’IES Castell del Quer va participar en el Projecte Europeu ERASMUS + 
dedicat a la memòria històrica amb alumnes de la República Txeca i d’Itàlia.

És didàctic, educatiu i de recerca, un taller que proposa investigar i docu-
mentar l’heterogeneïtat que caracteritza la memòria i sensibilitzar i acostar 
individus i grups de diferents generacions valorant el patrimoni memorial 
local, per la qual cosa es tracta d’un taller d’un incalculable valor pedagògic, 
històric, personal, cultural, social i emocional, en què les dimensiones de 
pau, no-violència i la perspectiva de gènere hi són permanentment presents 
de manera transversal (Olaso, 2017; Caballero Bellido, 2017; Errazkin i Mar-
tínez, 2012). 

Porta la memòria a les aules, als col·legis, a les famílies i als pobles. Ha 
obtingut una excel·lent resposta dels alumnes, del personal docent, dels Do-
nants de Memòria de la tercera edat (avis, oncles, besavis, veïns, amics, etc.). 

El taller és una oportunitat per poder analitzar la nostra realitat par-
lant de temes tabú, silenciats, desaprendre i perdre la por, generar una 
aproximació al passat, estimular i intensificar la participació activa, animar 
i sumar a les noves generacions en el procés de recuperació de la memòria 
local, promoure l’acostament i el diàleg per generar una aproximació al pas-
sat i al present, per repensar el futur, des d’un contacte directe, tangible i 
comunitari, entre les diferents generacions, per endinsar-nos en els aspectes 
estructurals i transversals de la nostra societat i de la nostra identitat. 
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Volem que junts puguem reflexionar, aprofundir en el coneixement de 
la nostra societat, abordant la dimensió pedagògica i la dimensió política de 
la memòria, treballar la cultura de la pau i dialogar sobre aquesta experi-
ència, de la qual tots, sense cap dubte, estem aprenent i amb la qual estem 
obrint nous horitzons, en endinsar-nos en territoris desconeguts de la nostra 
història, de la nostra societat i de nosaltres mateixos. 

Una de les característiques específiques del treball que estem realitzant 
des de l’Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre és la labor pedagògica i 
col·lectiva a través del taller «Recuperem junts la memòria de la Terra Alta». 
Estem portant la memòria a les aules dels dos col·legis que hi ha a la Terra 
Alta: l’Institut Escola IE Mare de Déu del Portal de Batea, amb alumnes de 4t 
d’ESO, amb la professora Teresa Castelló, i alumnes de 2n de batxillerat l’any 
2019 i 2020, i a les quatre classes de 4t d’ESO el curs 2020-2021 a l’Institut 
Terra Alta de Gandesa, dins de l’assignatura d’Història, amb el professor Ale-
xis Pascual. Hem obtingut una excel·lent resposta tant del personal educatiu 
i dels alumnes com dels Donants de Memòria (avis, oncles, besavis, veïns, 
amics, etc.). A més, hem obtingut una sèrie de reconeixements i premis sen-
se precedents en un treball d’aquestes característiques.

Imatge 2. Taller «Recuperem junts la memòria de la Terra Alta» amb alumnes 4t d’ESO. IE 
Mare de Déu del Portal, Batea. Autora: Teresa Castelló.
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En portar la memòria als instituts, s’ha aconseguit que els pertanyents a 
la generació dels besnets, els joves, mitjançant un treball pedagògic i didàc-
tic, i una metodologia activa, participativa, col·lectiva i de recerca, investiguin 
la diversitat típica de la memòria, acostant individus i grups de diferents gene-
racions que comparteixen un territori, una llengua, una història, una memò-
ria i una identitat, i fent que es reconeguin i dialoguin. El taller augmenta la 
cohesió social i assoleix que els joves puguin comprendre i reflexionar sobre 
el passat, però també sobre el present i el futur.

Es tracta d’un taller amb noves formes d’afrontar el passat, d’obrir nous 
espais d’aprenentatge que submergeix la gent gran, l’alumnat i el professo-
rat en una experiència innovadora en què són partícips actius de la societat 
de la qual formen part. 

L’objectiu és que les noves generacions (re)coneguin el passat i puguin 
projectar-se en el futur amb valors i ètiques lligades a la democràcia, la igual-
tat, els drets humans i la cultura de la pau, una pau sense temors ni silencis, 
ni amenaces, ni censures. Una fórmula creadora que acosta col·lectius i ge-
neracions que no acostumen a treballar conjuntament. 

El primer que hem fet des de l’Associació del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre és contactar amb professors i amb entitats educatives, les administra-
cions i els col·legis de la regió. M’he reunit amb la coordinadora d’educa-
ció de la Terra Alta, amb professors i especialistes, per explicar-los el nostre 
projecte. A més, he assistit a una reunió del grup de treball DEMD (Depar-
tament d’Educació i el Memorial Democràtic) a les Terres de l’Ebre, format 
per un grup de professors i de professores interessats a formar un grup de 
treball per reflexionar des de les aules sobre la memòria democràtica de la 
regió. En aquella ocasió vaig parlar i fer un primer contacte amb professores 
i després vaig començar a impartir el taller «Recuperem junts la memòria de 
la Terra Alta» als dos instituts de la Terra Alta, i l’estem portant des de l’any 
2019 amb excel·lents resultats.

Es tracta d’un taller que no solament porta la memòria a les aules i als 
instituts, sinó que a més, en ser inclusiu i col·lectiu, acosta individus i grups 
de diferents ideologies i generacions, i fa parlar les famílies i els veïns dels 
pobles. És un taller que permanentment treballa les dimensiones de ciuta-
dania, de democràcia, de pau, de no- violència, de diàleg, i la perspectiva de 
gènere hi és present de manera transversal. A més, fa que siguin els joves qui 
construeixin coneixement, investiguin, entrevistin, recuperin la memòria, 
sensibilitzin la societat, valorin el patrimoni memorial local i documentin els 
seus resultats. 

A) Proposta didàctica

Aquest taller submergeix els participants en una experiència de la qual 
són part i resultat, la qual cosa només és possible des del diàleg, la comunica-
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ció i la integració, enfortint les relacions alhora que es recuperen el patrimo-
ni cultural i la memòria i es consoliden els llaços comunitaris.(3) 

El taller «Recuperem junts la memòria de la Terra Alta» fa que els alum-
nes s’endinsin al món de les ciències socials a través de la mateixa experi-
ència i la recerca, que facin el treball de camp i l’anàlisi de les dades, i que 
redactin l’informe final amb les seves conclusions. Una empresa creadora 
que acosta col·lectius i generacions que no solen, en la vida quotidiana, tre-
ballar en projectes conjunts. Transformacions que porten el seu temps i que 
representen tot un desafiament i una gran oportunitat. 

Els objectius principals són explicar als participants la importància de la 
memòria, les categories i les eines fonamentals per comprendre el passat, i 
dotar l’alumnat de les eines teòriques i metodològiques perquè puguin disse-
nyar activitats de recollida d’informació i organitzar i portar a cap entrevistes. 

El nostre treball pedagògic és portar la recuperació de la memòria als 
col·legis, fer que les noves generacions, mitjançant una metodologia activa, 
de recerca antropològica i etnogràfica aplicada a l’educació, participativa, 
de treball col·lectiu, dialoguin, i que a partir de la recuperació de la memò-
ria puguin reflexionar sobre el passat i comprendre’l socialment i històrica-
ment, però també sobre el present i el tipus de futur que volem construir. 

Els principals objectius són:

3 Vegeu l’enllaç del taller: <https://agora.xtec.cat/ieportalbatea/>.  

https://agora.xtec.cat/ieportalbatea/
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Una finalitat del projecte és que la quarta generació comprengui la im-
portància de la memòria i s’impliqui en la tasca de recuperar-la, que pregun-
ti, indagui, es mobilitzi, que parlin amb els seus avis, els seus besavis, els seus 
«reiaios», i molts ho van fer de manera sorprenent. No només han treballat 
en equip, han indagat, han entrevistat i han investigat el passat, sinó que, a 
més, han identificat els senyals i les marques de successos actuals en aquest 
passat dictatorial, la qual cosa és de summa actualitat i permet pensar en la 
societat i els valors que tenim i els que desitgem construir.

És un taller pedagògic i de recerca col·lectiva, en què els alumnes es tor-
nen protagonistes de la història de la seva comarca a través de la recupe-
ració de la memòria dels seus familiars, dels seus veïns, dels seus majors, tan 
silenciats i estigmatitzats, que proposa investigar i documentar les especifici-
tats de la memòria, sensibilitzar i acostar individus i grups de diferents gene-
racions, transformar les representacions socials del passat i dels majors, que 
es converteixen en personatges històrics. Els estimula a reflexionar des de la 
recerca antropològica aplicada, el treball teòric i etnogràfic, i la concepció 
sociohistòrica de conceptes, en què la memòria democràtica, l’ideal republi-
cà i la dimensió de gènere són presents de manera transversal i interseccio-
nal. És un taller de gran valor pedagògic, personal, cultural, social, històric, 
regional i emocional, de meridiana actualitat a la Terra Alta, a Tarragona, a 
Catalunya i a Espanya.

El taller «Recuperem junts la memòria de la Terra Alta» proposa esfor-
çar-se en la recuperació de la memòria, des de la cultura de la pau, dialogar 
sobre aquesta experiència, de la qual tots estem aprenent i amb la qual obrim 
nous horitzons en endinsar-nos en territoris desconeguts de la nostra histò-
ria, de la nostra societat i de nosaltres mateixos.

Es treballen els aspectes teoricometodològics i etnogràfics, i també els ei-
xos essencials per recuperar la memòria i fomentar la sensibilització dels va-
lors democràtics, de la tolerància i la dignificació de les persones, les famílies 
i els grups que han sofert persecucions per raons polítiques i ideològiques.

El taller es desenvolupa al llarg de 20 hores. Es basa en una seqüència de 
cinc unitats didàctiques de quatre hores per unitat que podrien repartir-se en 
dues trobades per unitat, encara que l’horari pot ser variable i és adaptable a 
les necessitats i els interessos dels instituts, les associacions, els centres cívics 
i els usuaris i les entitats interessades de les diferents localitats i comarques. 

Unitat 1. Es realitzarà un acostament teòric conceptual sobre la memòria 
democràtica i la seva importància, i ens aproximarem al referent conceptual, 
a les categories vertebradores: memòria, República, violència, dictadura, im-
punitat, legitimació, llibertat, drets humans, justícia, etc.:
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Unitat 2. Es proporcionaran les eines teòriques i metodològiques per fer 
treball de camp i fer entrevistes semiestructurades i històries de vida.

Unitat 3. Els estudiants, ja amb el bagatge teòric metodològic i concep-
tual, faran treball de camp i, de forma pràctica, començaran a recuperar la 
memòria, a efectuar entrevistes a persones seleccionades que van viure els 
fets històrics estudiats.

Unitat 4. Anàlisi de les entrevistes, comprenent i tenint present el con-
text històric i concebent els fets des de la perspectiva dels protagonistes.

Unitat 5. S’obriran espais de reflexions i debats. S’acompanya i es diri-
geix l’alumnat en la sistematització i el processament del material, en l’elabo-
ració del treball final, reflexiu, creatiu, des d’un punt de vista crític.
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Finalment es debatran les propostes per organitzar, arxivar i concertar 
per quins canals cal difondre, socialitzar i divulgar els treballs del col·legi i les 
memòries recuperades. A més, analitzarem els resultats del taller, el significat 
de l’experiència, que és endinsar-nos en la memòria de la nostra societat i en 
nosaltres mateixos.

La concepció de memòria és una memòria dinàmica, viva, en permanent 
moviment i transformació, en què el passat i el present dialoguen, aprenen, 
s’entrecreuen, s’articulen i es reconstrueixen solidàriament i críticament, i 
es pronuncien amb la intenció d’un futur diferent, que és necessari cons-
truir a través de nous valors, com ja he explicat. És una experiència incloent, 
col·lectiva, per teixir xarxes, unir persones i col·lectius, acostar les diferents 
generacions, fer-les dialogar, construir juntes un projecte amb mires al futur. 

L’any 2020 els alumnes de 4t d’ESO de l’IE Mare de Déu del Portal de 
Batea van guanyar el 1r Premi al mSchools Students Awards, MHM Mobile 
History Maps, amb el projecte «Els infants de la guerra».

L’any 2021 s’organitzaren tres projectes i tots tres van guanyar el 1r Pre-
mi al mSchools Students Awards, MHM Mobile History Maps. Els tres projec-
tes (en català, castellà i anglès) són:

– «Memòries de l’exili i repressió».
– «Evolució de la terra en els últims anys».
– «Fem una volt@ per l’arquitectura de Batea».

B) Descripció dels projectes

Projecte 1: Memòries de l’exili i repressió (4)
Es tracta d’un projecte(5) etnogràfic, basat en entrevistes. L’alumnat 

ha recuperat la memòria de disset donants de memòria. En paraules d’ells 
mateixos: 

[El treball està] basat en un treball de memòria oral, vol donar a conèi-
xer vivències i anècdotes de familiars o coneguts nostres que encara guarden 
records de la Guerra Civil. Ens centrarem en l’exili que van patir els nostres 
avantpassats per culpa de la guerra i la repressió que va viure la població durant 
la postguerra i la dictadura franquista.

A més a més, investigarem com va ser la vida de les dones durant aquesta 
època i com van ser discriminades. El nostre grup està format per gent de di-
ferents pobles, i per aquest fet podrem entrevistar molta gent que ens oferirà 
diferents perspectives dels fets.

Alguns dels pobles on podrem aconseguir informants per entrevistar són: 
Corbera, Gandesa, Vilalba dels Arcs, Caseres i Batea. Nosaltres aconseguirem 

4 Enllaç del projecte a la pàgina web del concurs que han guanyat: <https://mhm.mobi-
leworldcapital.com/ca_ES/escenari/2178/showedit#>. 

5 Enllaç del vídeo de presentació del projecte: <https://youtu.be/He_8hC-eBus>.

https://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/2178/showedit#
https://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/2178/showedit#
https://youtu.be/He_8hC-eBus
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la informació mitjançant entrevistes a la gent gran del nostre entorn que encara 
tingui record dels fets que van viure fa tants anys.

Imatge 3. Alumnes que participen en el projecte a les portes de l’institut  
Mare de Déu del Portal de Batea. Autor: desconegut.

Així expliquen la situació a la Terra Alta: 

La postguerra a Corbera d’Ebre va ser una etapa difícil, ja que totes les 
cases estaven destruïdes i als camps no hi havia menjar perquè havien quedat 
devastats per les bombes que van caure.

Corbera va ser el poble més afectat de la Terra Alta, perquè estava al mig de 
la batalla de l’Ebre. Quan es va acabar la guerra, el poble va perdre una tercera 
part de la població. Després de la guerra, com que no hi havia diners ni res per 
sobreviure, la gent anava a buscar metralla. No obstant això, existia un gran risc, 
ja que hi havia bombes que no havien explotat. Avui en dia encara es poden 
trobar bombes i restes de metralla sota terra.

 El nostre projecte vol donar a conèixer vivències i anècdotes de familiars 
o coneguts nostres. Ens centrarem principalment en l’exili que van patir els 
nostres avantpassats per culpa de la Guerra Civil i la repressió que va viure la 
població durant la postguerra i la dictadura franquista.

A més a més, investigarem com va ser la vida de les dones durant aquesta 
època i com van ser discriminades. El nostre grup està format per gent de di-
ferents pobles, i per aquest fet, podrem entrevistar molta gent que ens oferirà 
diferents perspectives dels fets.

Algun dels pobles on podrem aconseguir informants per entrevistar són: 
Corbera, Gandesa, Vilalba dels Arcs, Caseres i Batea. Nosaltres aconseguirem 
la informació mitjançant entrevistes a la gent gran del nostre entorn que encara 
tingui record dels fets que van viure fa tants anys. 
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Imatge 4. Alumnes que participen en el projecte a les portes de l’institut  

Mare de Déu del Portal de Batea. Autor: desconegut.

Projecte 2: Evolució de la Terra Alta en els últims anys(6)
L’alumnat va fer 19 entrevistes. L’equip va escriure sobre aquest 

projecte:(7) 

La nostra proposta tracta sobre l’evolució que s’ha donat a terme a la nos-
tra comarca des de meitats del segle xx i xxi. 

El que ens agradaria aconseguir amb aquest projecte és donar a conèixer 
a totes les generacions com era la vida a mitjans del 1950 i com, a poc a poc, ha 
anat evolucionant i canviant, gràcies als nous descobriments i avenços tecnolò-
gics que s’han dut a terme des d’abans fins avui dia.

La nostra proposta ha estudiat l’evolució que hi ha hagut lloc en la nostra 
comarca des de meitats del segle xx fins a l’actualitat en l’àmbit econòmic, la 
demografia, les tradicions a partir de la memòria oral.

I, a més a més, expliquen: 

6 Enllaç del projecte a la pàgina web del concurs que han guanyat: <https://mhm.mobi-
leworldcapital.com/ca_ES/escenari/2179/showedit#>.

7 Enllaç del vídeo de presentació del projecte: <https://youtu.be/ShXypyjkrng>.

https://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/2179/showedit#
https://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/2179/showedit#
https://youtu.be/ShXypyjkrng
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Mitjançant entrevistes als nostres avis, als nostres pares i als adolescents de 
la comarca, desenvoluparem diversos temes que ens ajudaran a descobrir més 
sobre com han anat canviant les coses durant aquests temps. Parlarem sobre les 
persones nouvingudes, la gastronomia, la discriminació de gènere, l’agricultu-
ra, l’educació, la vestimenta, el col·lectiu LGTB+, el lleure, les tradicions, els 
mitjans de transport i l’economia.

Obtindrem informació a través d’entrevistes, recerca digital i presentarem 
la nostra proposta aportant suport audiovisual aportant imatges, vídeos i àudios. 

Projecte 3: Un passeig per la cultura i l’arquitectura de Batea(8)
Uns dels premis que va guanyar el col·legi l’any anterior va ser una cà-

mera 3D que l’alumnat va fer servir per a aquest projecte. En paraules seves: 
«Part del patrimoni cultural de Batea s’ha anat oblidant aquests últims anys. 
La cultura i l’arquitectura han representat un gran paper al llarg de l’últim 
segle, que podem investigar i enriquir-nos amb el seu llegat». 

Imatge 5. Alumnes que participen en el projecte al pati de l’institut  
Mare de Déu del Portal de Batea. Autor: desconegut.

8 Enllaç del projecte a la pàgina web del concurs que han guanyat: <https://mhm.mobi-
leworldcapital.com/ca_ES/escenari/2175/showedit#>.

https://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/2175/showedit#
https://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/2175/showedit#
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«El nostre projecte tracta d’endinsar-nos en aquest món i poder fer una 
recerca interessant per evitar que caigui en l’oblit. Aquest patrimoni guarda 
una història que mai hem tingut en compte i que dona personalitat a cada 
part de la nostra terra!»

Ho expliquen ells mateixos: «Part del patrimoni de Batea (Terra Alta) 
s’ha anat oblidant aquests últims anys. L’arquitectura ha tingut un gran pa-
per en la història del nostre poble. Voleu descobrir aquest llegat amb imatges 
3D i vídeos de 360°? Fem una volt@ junts!». 

A més a més, per facilitar la dinàmica i l’aprenentatge s’ha dissenyat un 
Joc de Preguntes sobre l’arquitectura de Batea en català, castellà i anglès. 

C) Recuperació de la memòria de la Terra Alta

Pel que fa a la part del projecte dedicada a la investigació, com a IP del 
projecte he realitzat entrevistes i nombroses xerrades informals a diferents 
actors socials. Prioritzem en aquest projecte els majors de 85 anys, conscients 
de la urgència de recuperar aquestes memòries tan valuoses i tan necessà-
ries per comprendre les característiques i les conseqüències d’un conflicte 
tan important i devastador per a tots, tant per als individus i com per a la 
societat. Són memòries en perill d’extinció, per la qual cosa recuperar-les és 
un treball molt necessari per comprendre les característiques d’un sagnant 
període històric que ens ha deixat marques indelebles a tots, a la Terra Alta, 
a Tarragona, a Catalunya i a Espanya. Més endavant plantegem recuperar les 
memòries de més donants i de totes les generacions.

El pla de treball s’estructura entorn de dos imperatius, com ja hem ex-
plicat: un imperatiu davant memòries que estan en perill d’extinció i un 
imperatiu pedagògic de la memòria que se centra a portar la memòria a les 
aules, als joves, a les noves generacions.

La nostra màxima prioritat dins d’aquesta etapa de la recerca, dins del 
pla de treball, és recuperar les memòries en perill de desaparició, la de per-
sones majors de 85 anys, a causa de la urgència per recuperar les memòries 
dels últims testimonis directes que queden. Recuperar les seves memòries és 
un treball urgent, imperiós i summament necessari tant per comprendre les 
característiques i les conseqüències d’una etapa tan important i devastadora 
com per identificar i analitzar les característiques, les conseqüències i les 
petjades del franquisme en la nostra societat actual.

Tots els donants de memòria eren petits, nens i nenes en aquells anys. 
A més, són els testimonis directes i vius que ens queden dels que van sofrir 
les tràgiques conseqüències de la guerra en general i de la batalla de l’Ebre 
en particular. Ens endinsem en territoris arenosos, summament interessants 
per a la recerca, per analitzar les petjades, les marques actuals de la guerra, 
la dictadura i la violència, per comprendre què succeeix avui i quines inter-
pretacions tenen els afectats directes no sols sobre el conflicte i la dictadura 
sinó sobre la societat actual.
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D) Metodologia

La metodologia que he seleccionat per a la recerca és qualitativa. És un 
estudi de base etnogràfica. El treball de camp de recuperació de memòria 
es desenvolupa a través de l’estratègia etnogràfica per recuperar la memòria 
oral. Els eixos del treball de camp d’aquesta recerca són fonamentalment 
les entrevistes, algunes en profunditat a informants claus per a la recerca, 
l’escolta activa, els testimoniatges, l’observació participant i la mirada sostin-
guda, perquè tractant qüestions tan sentides, els detalls, el no dit, els gestos 
i els silencis són transcendentals per analitzar, reflexionar i comprendre les 
problemàtiques, les representacions sobre el passat i si realment estem par-
lant simplement del passat o si parlem del present, de les pervivències del 
franquisme i del futur.

És molt interessant l’observació participant i l’escolta activa; les conver-
ses entre veïns, algunes insinuacions sobre uns certs fets, algunes respostes 
d’amics o familiars, etc., donen algunes vegades pistes per guiar les entrevis-
tes i revelar realitats ocultes.

Per recuperar la memòria en contextos marcats a foc per la guerra, els 
enfrontaments, la sagnant batalla de l’Ebre i el franquisme, com és la Terra 
Alta, és indispensable comptar amb tots els recursos possibles. Els enregistra-
ments d’àudio, de vídeo, les fotografies, tots els registres visuals i auditius són 
de gran valor i utilitat, ja que permeten fer transcripcions picalloses i també 
permeten comprendre el no dit, els gestos, les inflexions, les modulacions, 
els silencis, les mirades esquives, dolgudes, els intents per dissimular una 
emoció i les expressions que es produeixen al llarg de les converses, que 
moltes vegades són difícils de percebre en el moment en què s’està realitzant 
l’entrevista.

Metodològicament, la classificació dels testimoniatges va tenir com a re-
ferent principal la població civil de la regió que va ser escenari de la batalla 
de l’Ebre, tots víctimes directes i/o indirectes de la contesa. He entrevis-
tat persones que van viure des de la seva infantesa la guerra, batalles, exili, 
pèrdues de familiars, destrosses materials, crims incomprensibles, que van 
sofrir bombardejos, que van fugir, que van perdre familiars, éssers estimats, 
les seves cases, els seus referents, que van sofrir assassinats sense més, espoli, 
solituds, por, orfandat, estigma, misèria, fam, desemparament, abandó i una 
infinitat d’etcèteres.

He realitzat entrevistes en profunditat, històries de vida, entrevistes se-
miestructurades amb gravadores i càmera de vídeo. També duem a terme 
nombroses xerrades informals amb experts en la història i/o la memòria de 
la regió, amb informants, que van ser gravades i/o reconstruïdes a posteriori. 

Puc dir, des d’aquesta experiència, que en tots els casos hem aconseguit 
que es trenqui el silenci imposat, que es perdi la por, i els testimoniatges 
van resultar sorprenents, autèntics, sincers, intensos, sentits i molt reveladors 
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d’una realitat que intentem conèixer i explicar, ja que, si alguna cosa tenim 
clara en aquest projecte, és que estem aprenent d’ells i amb ells. Són testimo-
niatges extremadament delicats i complexos, i, per tant, també ho és la nos-
tra manera d’abordar-los i d’analitzar-los (Olaso, 2011a, 2011b i 2016). Com 
deia un dels promotors de la història oral, Paul Thompson, es tracta de donar 
veu als «sense veu», a les persones que mai han volgut sentir. Recuperar les 
veus anònimes de la història recent. Hem registrat indicis, debats, gestos, 
mirades, canvis d’opinions entre els entrevistats, reflexions, interpretacions 
oposades, discrepàncies. 

Metodològicament, vaig haver d’emprar diferents recursos per trencar 
el gel. Per realitzar entrevistes sobre un tema tan delicat és fonamental gene-
rar una relació càlida, amena, una atmosfera de confiança i d’empatia amb 
qui tan generosament ens dona la seva memòria, els seus records i les seves 
interpretacions més íntimes. A partir d’aquesta consecució, ràpidament l’en-
trevista fluïa, superaven les seves pors i angoixes, començaven a aflorar les 
seves històries i les entrevistes es tornaven íntimes i profundes. Tenia en tot 
moment molt present que es tractava de persones i de famílies que havien 
travessat una situació límit, que havien sofert un faci fallida de l’ordre, de la 
realitat, dels seus universos, les seves identitats personals, familiars, socials, 
de pertinença, regionals i nacionals.

Pel que fa a les trobades per a les entrevistes, les he organitzat tenint 
en tot moment una actitud responsable i vigilant de tenir cura i protegir la 
salut i la dignitat dels entrevistats, ja que es tracta de gent gran a qui estic 
demanant que recordin i parlin d’un període de les seves vides summament 
dolorós i sagnant, de problemàtiques i pèrdues, que han sofert directament, 
en primera persona.

És part de la metodologia saludar-los afectuosament i explicar-los en què 
consisteix la recerca i la importància dels seus testimoniatges per recuperar 
la memòria, que els entrevistats comprenguin i comencin a pensar(-se) com 
a agents fonamentals per conèixer el passat. Quan ja estan enfocats per la 
càmera de vídeo solem demanar-los que vinguin a veure com surten, i em 
poso en el seu lloc. Ells així poden veure com és el pla i fer-se una idea de com 
es veuran en el vídeo. A vegades els faig alguna broma sobre com estan de 
macos. No obstant això, en aquest projecte són persones molt grans, i no tots 
voldran participar en aquesta vista prèvia (Olaso, 2011a, 2012 i 2014; Jelin, 
2002; Guber, 2005).

La qüestió de la confidencialitat sempre és present. Advertim que alguns 
entrevistats van demanar expressament que no se’ls gravés en vídeo; uns al-
tres sí que van voler. Tots van aprovar que apareguessin els seus noms i els 
de les víctimes, ja que entenien que era un orgull, una reivindicació que es 
parlés d’ells, que entressin en la història i sortissin de l’oblit. Aquí figuren 
amb noms ficticis.
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E) Resums destacats d’algunes entrevistes

La memòria de Miquel de la seva infància està marcada per la guerra i 
per les diferències ideològiques i polítiques que van portar molts problemes 
laborals, econòmics i judicials a la seva família. Relata que els seus pares es 
van conèixer abans de la guerra treballant, eren mossos en una mateixa casa 
i es van casar i van continuar treballant allí. La seva mare es dedicava a les 
olives, feia les tasques de la llar i també del camp. El seu pare portava el carro, 
s’encarregava sobretot de les tasques agrícoles.

Quan l’amo de la finca on treballava va morir, la vídua es va quedar sola 
amb els seus nens petits. El seu pare i la vídua i nova propietària de la finca 
van arribar a un acord: que ell s’encarregaria de treballar les terres i que di-
vidirien els guanys a mig fer, la meitat per a cadascun. 

En Miquel relata que en aquelles èpoques, als anys vint del segle passat, 
era costum que quan hi havien eleccions els rics els regalessin als més pobres 
coses perquè els votessin, però en les eleccions de 1931 guanyen els repu-
blicans, i el nou alcalde és el seu oncle. Davant d’això, la sòcia del seu pare 
l’acomiada i van tenir problemes, baralles i judicis. 

Durant la «Revolució» en èpoques de la República, els de la «col-
lectivitat» van destituir l’alcalde, el seu oncle, i van posar-hi un d’ells, de la 
col·lectivitat. A més, «els de la col·lectivitat» van voler expropiar les terres 
que treballava el seu pare, però ell era molt valent i es va enfrontar als sin-
dicalistes i els va dir que aquestes terres no es col·lectivitzaven, que es va 
barallar amb els de «la UGT», «els revolucionaris», i ens va dir que «els de la 
col·lectivitat són els que li han fet mal bé a la República».

Quan esclata la guerra, els feixistes del poble temien per la seva vida, i el 
seu oncle els va fer un salconduit perquè poguessin anar-se’n sense que pren-
guessin represàlies contra ells. Miquel ens relata que el dia de Sant Jaume, 
al juliol del 38, els republicans van travessar l’Ebre i van venir cap aquí. Els 
feixistes ja no van marxar mai més. Aquí durant els 115 dies el poble va ser 
republicà i el van rebentar amb bombardejos i canonades, i molts van morir.

El 18 d’agost va haver-hi una marxa en caravana del poble, anaven a 
Reus, Tarragona, Barcelona. El bombardeig va fer que molta gent se n’anés, 
fugís, que tots marxessin, «no es podia estar». Tenia 7 anys, «des del dia de 
Sant Jaume, després del primer bombardeig, vam marxar i no vam tornar 
més». Tots van fugir. Els soldats deien que marx””em perquè era el front. 
Relata que van marxar a Gavà, perquè allí hi tenien una tia. Allí els seus pares 
van comprar un pati i es van fer una caseta, i entre els amics els van ajudar. 
Però diu que el seu pare «era molt de casa» i van tornar quan va acabar la 
guerra.

Sobre la tornada a Corbera després de la guerra, ens relata que va ser 
una odissea, que van estar vivint a l’estació de Reus perquè no podien arribar, 
ja que hi havia un pont que estava destruït i l’estaven reparant. Ens relata en 
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Jaume que la casa estava destruïda, en enderrocs, i que se’n van anar a viure a 
la casa dels seus avis als afores, mentre el seu pare va anar reparant una mica 
el que es podia i se’n van anar a viure a la casa del poble.

Des de la seva memòria infantil, la d’un nen, en Miquel relata que des-
prés de la guerra va ser molt dur tirar endavant. Fins i tot, per als que tenien 
terres tampoc va ser fàcil, perquè els camps estaven rebentats. Que els seus 
pares van treballar de jornalers i que a poc a poc es va anar arreglant la 
situació. 

Relata que abans de la batalla, «als quatre mesos en què va començar 
el règim de Franco», tots els dirigents estaven repartits en cases particulars, 
que als que eren d’esquerres els van tancar, els que tenien edat de quintes, 
en batallons de treballadors i coses així. Els homes que estaven detinguts van 
ser jutjats a Gandesa. Ens relata que al seu oncle, per haver salvat els feixistes, 
no el van matar, però que va estar molt temps a la presó. Li van dir «el que 
vulguis», que li anaven a fer els papers perquè tornés, «i quan va venir posarà 
els peus, i posarà el peu aquí i va posar el peu aquí (pegava amb les mans 
sobre la taula fent so de passos), no va tornar a casa, el van ficar a la presó», 
que només ells saben el que li van fer a la presó, i quan va sortir de la presó 
va viure molt poc de tot el que li havien fet. 

Quan reprenen el poder els feixistes, en Miquel relata que al seu pare li 
van prendre la terra que treballava. No el van tancar, però el van deixar «pe-
lat», sense res. Va treballar de jornaler per sobreviure. Sobre els seus pares 
ens va dir que pràcticament no sabien llegir ni escriure, i que no volien que 
ells correguessin la mateixa sort, per la qual cosa els insistien amb els estudis 
i que tinguessin un ofici. 

Sobre la repressió recorda que a poc a poc va anar disminuint, que al 
principi era brutal, que els republicans abans abaixaven la vista, la vergonya. 
«Jo quan era nen no me n’adonava, però després sí que ho veia, quan vaig 
començar a comprendre ja no era tan fort. A casa jo sentia que parlaven.»

En Miquel afirma que vencedors i vençuts es veuen fins avui, els que són 
d’un costat o d’un altre, que hi ha antipaties però no com abans, que ha vist 
moltes coses, que a un noi que va venir de la part de Barcelona li van fer una 
escopinada a la cara, que als que venien de Rússia, els de Barcelona (se’ls 
deia que venien de Rússia), els deien els moros. Ara no, però... sí que convius 
i tot, però… el que és de dretes és de dretes i no és d’esquerres, convius, sí, 
però… ara millor, molts no se saludaven, que sí, que alguna cosa existeix 
avui, «perquè lo capital és lo capital».

Jo penso que este va ser un lloc que... no ho va decidir ningú. Ara, si han 
decidit que aquí es van... Si van decidir que van fer la guerra aquí, si decidireu 
que aquí es van xafar el cap tots, ells ho saben, ahí no entro. Perquè de fet la 
guerra s’acaba aquí. A Barcelona va ser... La guerra acaba aquí. 

Havia passat una guerra, odis, i van passar coses molt grosses, i va haver-hi 
morts per mitjà, gent tancada, que van agarrar per a anar al capdavant en la II 
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Guerra Mundial. Jo t’he dit això i la següent generació et dirà una altra cosa. 
Algú dirà una cosa i altres no.

Sobre les noves generacions diu: «Ja poden jutjar els mateixos, jo no 
puc aconsellar perquè lo que està mal fet, està mal fet. D’un costat i de l’al-
tre, perquè ara hi ha uns polítics que...». «Lo que hi ha, el que ha passat i no 
ho pot esborrar ningú.»

En Jordi i la Teté són una parella de Gandesa de 92 i 91 anys, tots dos 
es van criar a Gandesa. L’entrevista va ser a casa seva i ens van donar la seva 
memòria de la Segona República, la guerra i la batalla de l’Ebre. 

En Jordi diu que el pitjor de tot van ser els tres mesos previs a la batalla 
i els dies que van creuar els «rojos» el riu, el 25 de juliol de 1938, perquè la 
violència i el terror van ser atroços. Parlant del context sociohistòric, relata 
que primer vam estar en el règim dels rojos i el 2 d’abril entren els nacionals 
a Gandesa; recorda que va haver-hi molts morts i parla de la desbandada 
d’Aragó i com es van parapetar al riu i el 25 de juliol van tornar a passar i va 
començar la batalla i el front. 

En Jordi diu que el problema és que «tots volen manar i per a manar 
cal saber, i la república no sabia manar». La Teté recorda les requises i les 
confiscacions, CNT, FAI, les marques en les parets de les cases, relata que els 
sindicalistes van llevar als rics tot i després els van matar. Segons en Jordi, «els 
rojos no tenien armaments, gent sí, però armament no, però els alemanys, 
ggggrrrrrr [fa soroll d’avió]». 

Tots dos són crítics amb els sindicalistes i anarquistes. Diuen «rojos» a 
tots els republicans. En Jordi relata com els rojos van matar el seu oncle. A 
més a més, va dir que els «rojos» van matar 22 homes en una nit, que primer 
els van robar i després els van matar, els sembla que va ser l’any 1937. Més 
tard va venir la guerra pròpiament dita, la batalla de l’Ebre, i el front va ar-
ribar a Gandesa i molts veïns se n’hi van anar; segons puc inferir dels relats 
de tots dos, hi havia un patró migratori amb tocs ideològics i geogràfics. En 
començar la batalla de l’Ebre, moltes famílies van fugir de la regió: segons 
relaten, els que estaven del costat dels nacionals van marxar cap a l’Aragó, 
Alcanyís, etc.; i els «rojos» se’n van anar cap a Barcelona i França. Les dues 
famílies se’n van anar de Gandesa cap a l’Aragó el dia que va començar la 
batalla, el 25 de juliol, i van tornar a l’octubre. 

La Victòria va néixer el 1930. No va voler que la filmés, només que gra-
vessim la seva veu. Relata que prové d’una família catòlica. Tenia sis anys 
quan va esclatar la guerra i la seva família estava compost pels seus avis, els 
seus pares, un germà i ella.

Segons explica, «al meu pare el van fer pres i després va morir, va ser 
molt dolorós per a mi». «El meu pare era republicà. El van tancar perquè era 
republicà. La signatura del senyor alcalde: “tu no ets dels meus, llavors fora, 
fora, fora”».
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Parla una mica en català i una mica en castellà i li dic que pot parlar en 
català i em diu: «Es que de pequeños no nos dejaban hablar en catalán». 

Relata que tenien dues cases petites, les dues les van cremar, que uns 
familiars de Batea els van portar uns sacs i van poder dormir en el sòl. I diu 
sobre les ferides de la guerra: «Però això ja ho he passat, això del meu pare, 
això és el que tinc jo…».

Agrega que la República va fer desastres com cremar els sants, que en va 
ser testimoni, que va veure quan baixaven les campanes, que les van treure 
per fer material de guerra i que a ella això li va doldre molt. «Et queden coses 
marcades i una de les coses era allò de les campanes». 

És un desastre la guerra, la guerra civil és un desastre. [...] Corbera és un 
poble que no van matar a ningú, vol dir que no som mala gent, i después vini-
eron y dijeron tú, tú, tú y tú. ¡Que los van a meter en prisión, y por ser republi-
canos!, ¡por unas campanas!, y mi padre no quería que se hiciera eso, pero lo 
empresonaron igual. 

Relata quan van empresonar el seu pare, que va ser un «calvari». Asse-
nyala una foto del seu pare i diu: «El meu pare va morir el dia que feia nou 
anys». Relata que el van portar a Gandesa i després a Lleida, que era músic, 
trompetista. Que va morir a la presó al cap de sis mesos de tifus als 35 anys. 

Esto de mi padre lo llevo aquí como una cosa que... [es toca el pit] Vam 
dir de sobreviure, però això està aquí. Jo soc així, de no fer mal a ningú i això 
no ho acabes d’assimilar. Li van dir a la meva mare que lo d’en Miquel ha sigut 
una equivocació que pagarem tota la vida. La guerra fue una taca negra en la 
historia de Franco.

Sobre la tornada al poble des de Barcelona quan va acabar la guerra diu 
que va ser molt difícil, que la seva mare «tenia molta por que ens passi alguna 
cosa a altres». «Vam arribar aquí, que no sé per què vam venir después de 
la guerra, había que labrar la terra, i van dir que “el que no odia las manos 
manchadas odia venir y no sé por qué vinimos”».

Sobre el terror que van passar als bombardeigs i la memòria diu que «les 
gallines quan sentien un avió, les pobres com s’amagaven!».

Sobre el silenci, la por, l’estigma i la incomprensió social relata que han 
tingut molta por, que no ha pogut parlar amb els meus amics, fins i tot avui, 
que no entenen el sofriment que van passar, «lo que jo estic parlant amb tu, 
amb ells mai he pogut parlar, no ho entenen». Explica que estaven acovardi-
des, que se sentia com si fossin males persones. «És que s’ha mort a la presó, 
tu ets dolent. Jo ho sentia». Li explico sobre l’estigma, el que implica social-
ment per a una família tenir un familiar que és vist negativament i diu: «Lo 
que tu m’expliques és un valor, los rojos com si fossin bitxos. […] Es notava 
a Corbera això de vencedors i vençuts. És com si tu portares malestar i això 
no és així».
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Sobre els seus estudis i les obligacions d’una dona diu: «Estudié hasta 
los 15 en unos barracones que hacía un calor y había unos piojos!», que des-
prés del col·legi va treballar al camp i en un taller, ja que per poder casar-se 
li donaren un certificat de bona conducta d’Oficiala de Primera. Diu que 
«una dona era lo punt d’una casa, una dona portava el control de la limpi-
eza, de cuidar els críos, d’anar el camp i de forrá, de guardar. I per això vam 
construir».

Va dir que «la gent no aprèn, la història es repeteix, hi ha gent pobra, 
molta pobresa, però no hi ha resolució, ningú fa res perquè no siguin pobres 
gents». 

Ho veig sense entranyes, ho veig…, és igual, si yo gano, gano, y ganando 
se pierde una guerra, ganando se pierde, la nación va a pique, aquí antes de 
la guerra se vivía bien, las casas llenas de comida, las personas… mire mi pare 
y mi mare, no, no, mis padres arreglados, pero no, y no, no… van por ahí los 
mandatarios, yo pienso, vino el dictador, qué te diré, llegamos a la escuela, Cara 
al sol, Cara al sol, y no sabíamos qué comer, en unos barracones de madera, que 
había más piojos que camafeo. [...] Hambre y sin zapatos, pero no veo como su-
fre la otra persona, pero es igual. Yo he ganado y ganando se pierde una guerra. 
[...] Hemos callado tantos años, que no… yo lo que he callado por mi padre, es 
como que lo llevo aquí.

La Montse (85) i la Charo (60) són mare i filla i viuen a Caseres. Es tracta 
de dues entrevistes a una mare (Montse) i la seva filla (Charo) que tenen el 
pare de la primera desaparegut durant la batalla de l’Ebre. Són unes infor-
mants claus per fer una recerca més profunda amb la dedicació i el temps 
que es mereix el cas. 

Per fer les entrevistes ens hem reunit diverses vegades, en les dues pri-
meres va també participar el president de l’Associació, en Joan Antonio Mon-
taña. A més de les entrevistes, va sorgir una nova àrea d’estudi, les cartes que 
el familiar enviava a la seva esposa i a la seva filla Montse des del front. 

Aquesta entrevista va derivar a intentar desxifrar aquestes cartes, orde-
nar-les per data, per en un futur entendre la lletra i el que deia en relació 
amb les dates, i des de les seves cartes seguir els passos del seu batalló i els 
esdeveniments que s’anaven succeint de la batalla de l’Ebre, intentant a tra-
vés de la memòria de la seva filla i de la seva neta, les recerques i les car-
tes, seguir els seus passos, reconstruir la seva història i la de la seva família. 
Aquestes cartes són molt importants des del punt de vista de l’antropologia, 
la història i les ciències socials. A partir d’aquestes es pot intentar aprofundir 
en el coneixement sobre els moviments de la seva brigada i la sort que va 
tenir, però per a això també es fonamental contrastar-ho amb especialistes i 
investigadors com Cabrera (2002), Montellà (2014), Engel (1999) i Tagüeña 
(2005). En aquest sentit, rescato la importància de ser eclèctics, oberts i de 
no descartar cap font d’informació, ja que seria un greu error centrar-nos 



628

només en la memòria i descartar fonts tan importants per a aquest projecte 
com són aquestes cartes tan valuoses.

Lamentablement, una de les informants clau d’aquest cas, la Montse, va 
morir de coronavirus l’abril de 2020. Aquesta mort, a més de demostrar la 
urgència que existeix per recuperar la memòria, va ser molt dolorosa, no sols 
vaig perdre una informant clau, a més a més, tots vam perdre una persona 
molt estimada per la seva calidesa i humanitat. 

En Lluís és un veí de Corbera d’Ebre de 90 anys, el vaig entrevistar el 
maig del 2021 a casa seva. L’entrevista va ser molt amena i ens va donar 
moltes anècdotes i records del que va ser el franquisme, no sense abans pre-
guntar-me si jo era franquista. Va ser una anècdota divertida, però li vaig 
deixar ben clar que no soc franquista, que jo treballo recuperant la memòria 
democràtica. En aquest sentit, és important destacar que aquest donant de 
memòria tenia por i dubtes sobre el que podia dir o no en parlar-me.

Aquest punt va ser molt important: per a qui dona el seu testimoniatge, 
sobretot a Espanya, és fonamental saber amb qui està parlant, ja que en uns 
segons ha de decidir si trenca o no amb una política de silenciament de dèca-
des. Crec que el meu accent argentí també va ser un avantatge, els va generar 
una certa confiança i tranquil·litat, tal vegada a causa de la trajectòria i la 
lluita dels moviments socials de drets humans a l’Argentina i dels resultats 
quant a veritat, justícia i reparació.

Després d’aquest aclariment vaig poder generar una atmosfera de con-
fiança i que superés les seves pors i angoixes, i va començar a transmetre la 
seva memòria sense por. Una vegada que va confiar, va començar a parlar de 
la repressió i dels patiments de la seva infantesa, de l’escola, la repressió, la 
profunda por i, sobretot, la fam, la seva família va passar molta fam. 

El Josep va néixer a Corbera d’Ebre l’any 1927, la seva família estava 
composta pels seus pares, un germà, una germana i ell. Durant els bombar-
dejos la seva mare va morir i la seva germana de quatre anys va sobreviure, 
encara que estava molt ferida, i li va portar molt de temps recuperar-se. Re-
corda que després dels primers bombardejos van fugir de Corbera en un 
camió, tenia onze anys.

Relata que van passar molta fam i molt fred. De l’escola recorda una 
discussió: «Jo vaig discutir amb una monja: “que teníem que aprendre en 
castellà, no en castellà, en ESPAÑOL”, i jo li vaig dir que l’espanyol també 
era Catalunya».

Recorda que van entrar els nacionals i que hi havia italians i que un dia 
«dos soldats italians aquí a Corbera que em coneixen em van omplir un pot 
de macarrons, una rajola de xocolata i un paquet de cigarretes [somriu]». 

Que quan van tornar al poble després de la guerra van ser moltes les 
famílies que van tornar. Tenien dues cases, una es va esfondrar i no la van 
recuperar, i van viure en l’altra amb una tia, i que la seva germana continuava 
estant ferida. Diu que la seva casa estava plena de materials de guerra, que la 
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van netejar. Recorda que «en tornar només es treballava per menjar. Només 
es pensava en sobreviure... Vaig anar a l’escola fins als dotze anys».

Li vaig preguntar per l’Església, si era religiós, i va respondre: «A la força, 
soc religiós, a la força... Vaig llegir una vegada en una revista que totes les 
dictadures són dolentes, Itàlia, Espanya, Rússia, Argentina, Alemanya».

Sobre qui i com li van explicar els bombardejos del seu poble el 1938 i la 
mort de la seva mare, relata que ningú li ho va explicar: «Ningú parlava. Que 
no es podia dir res!». Explica que fa poc temps, una vegada, «l’alcalde em va 
dir que hi havia una alemanya que voldria fer una enquesta d’un aviador ale-
many, que voldrien saber si els alemanys van bombardejar la gent, la població 
civil... Home! Nosaltres érem civils i els avions eren Junkers!».

Sobre quan els van bombardejar, diu: «La sensació és un esglai, un es-
glai [estremeix el cos, aixeca les espatlles, abaixa el cap, obre els ulls i les 
mans]. Primer sentíem els avions, hi havia refugis, búnquers, i corríem a re-
fugiar-nos. Bombardejaren aquí, enllà, més enllà. Sentia una por al damunt». 
Relata que feia anys que havia acabat la guerra i quan sentia un avió... «no es 
pot, no es pot explicar, no pots sentir, com... ara tu no pots sentir tot lo que 
jo vaig sentir». «Però si ara, que no passa, si sento un Junker, el soroll aquell... 
un esglai».

Diu: «Desgraciada la tierra que vive la guerra». Relata que van morir en-
tre els dos bàndols 80.000 o 90.000 persones. Que tot el que es veu, les cases, 
estava tot xafat, que Corbera d’Ebre és el poble que «li va tocar més la guerra 
i és el poble que més s’ha agermanat per la guerra». A més, diu que Corbera 
és un poble on no se sent parlar, que la majoria no vol parlar. La gent no 
parla molt de la guerra, la guerra està oblidada. Li pregunto si pensa que ja 
està oblidat i diu que sí, que «oblidar és bo». Recorda que als anys cinquanta 
ja estàvem millor, que la situació general va començar a funcionar, a norma-
litzar-se, que la gent va començar a viure del camp, perquè abans vivíem de 
la metralla. Van sobreviure gràcies a la metralla. També recorda que quan es 
va morir Franco la gent estava contenta de poder votar. 

La Lola és veïna de Corbera, té noranta-dos anys, ens reunim en un bar i 
em descriu les seves memòries. Relata que abans de la guerra, «quan arriben 
els franquistes al poble, encara no hi havia gana, cada casa tenia menjar, cada 
casa tenia gallines, tenia conills, tenien cabres, ametlles, avellanes, menes, 
bueno, ametlles no. [...] Quan van venir els soldats a menjar, van trobar les 
cases plenes». Que a la nit venien els exèrcits del camp amb carros i les mu-
les. Però que després dels bombardejos «va marxar cada un com va poder. 
Nosaltres vam marxar a Reus i vam estar a Riudoms en una finca de mo tio, i 
allí van agafar els republicans el meu pare per anar a la guerra».

Sobre els seus records dels bombardejos, explica: 

Pels bombardeigs, aquí no es podia estar, bombardejaven cada dia, uhhh!, 
estàvem a la finca, bombardejaven. Estàvem a la finca i la dona, la senyora, els 
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deia al seu xiquet i la seva nena que es possés un totxet, un totxet a la boca, 
perquè venien els avions i deixaven un fum, i es veia que tiraven les bombes al 
poble. Naltres estàvem en una masia, al camp. A naltres quan venien els avions 
ens deien que ens posarem un totxet a la boca o una pedreta o alguna cosa. No 
sé, però açò de la bomba, no ho sé. 

Va dir amb angoixa: 

Es sentia «booomba!», uii!, jo als meus avis, la mare del meu pare i la seva 
mare es van quedar a casa, a casa del meu pare, i allí es van posar a la casa d’en-
front, de l’alcalde. [ ] Bueno, en aquella casa van tirar una bomba incendiària, 
que deien, i van morir sis persones: van morir els meus avis, la germana de la 
meva àvia, tres avis de casa, un matrimoni que vivia a la casa, i una veïna de da-
vall, van morir sis. I no els vam poder enterrar perquè era cendra, cendra. Esto 
va ser molt forte, fortíssim, perquè ningú s’ho esperava.

La Lola és l’única informant fins al moment de la nostra recerca que 
va relatar fets de violència de gènere i sexual. Ella, en primera persona de 
nena, segons ens relata, tenia prohibit sortir del poble i un dia «estava jugant 
amb una nena i vaig veure un soldat moro, amb els seus bombatxos, i ens va 
mostrar uns collarets i comptes de colors i ens va dir que els regalaria moltes 
coses si l’acompanyaven a un galpón, i com que el galpón era al poble, el van 
acompanyar. Per sort un veí ens va veure anar amb ell i va donar avís a la 
meva àvia i a la mare de l’altra nena i van salvar-nos». Va dir que el soldat va 
agarrar les seves coses i se’n va anar sense fer-los res.

Una altra història que ens relata és que molts tinents i alts càrrecs de 
l’exèrcit nacional, quan van prendre el poble, es quedaven a dormir a les 
cases, i el militar que es quedava a casa seva preguntava molt per una jove 
del poble que li agradava. Ells, els militars, organitzaven balls al poble i tots 
els joves hi anaven, i allí a les joves les convidaven i feien les seves coses, però 
que entén que no les obligaven.

Sobre la tornada al poble després de la guerra, relata: «La tornada, 
oooh!!, va ser molt dolenta, al meu pare li havien seguit cap a l’exèrcit, cap a 
París, la meva mare embarassada de la meva germana petita que va néixer al 
març del 39, i el meu iaio es va trobar la dona i la sogra mortes. La seva dona, 
la meva iaia!». Agrega que «després de la guerra vam tornar al poble i la gent, 
misèria, no sabien fer res, no sabien treballar, sabien recollir olives, avellanes, 
sabien recollir ametlles, sabien veremar, clar, ese any es va perdre tot, i aquí 
misèria. Hi havia moltes misèries també. Les cases per a viure, moltes estaven 
destrossades, però altres no». 

«Quan van bombardejar jo tenia 8 anys i quan vam tornar un més. Hem 
passat molt, ara ho recordo i sembla mentida que hagi passat, quina època  
penso i »

Diu que a Corbera va haver-hi una època que es trobava metralla al camí, 
que en una finca on treballava la seva mare i el seu pare estava ple de soldats: 
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«jo he vist tot aquell ple de soldats morts, de tots, perquè bombardejaven, jo 
penso que serien republicans perquè eren els que estàvem aquí». 

La Lola relata que quan tornaren al poble havien de sembrar, que era 
febrer i s’havia de fer vinya, i hi havia un mur, i un home del poble i el seu 
avi recollien tota la metralla i la tiraven darrere del mur a la finca del costat, 
que ella també netejava de metralla la finca i que passava per sobre d’un sol-
dat mort i que el seu avi li deia: «Tu no toquis res, no toquis res», i jo passava 
enllà per anar a tirar, tiraven el material a l’altra, «i que vam pensar que tot 
aquell material va salvar poble. Aquell material que nosaltres havíem tirat, 
qui anava a pensar que salvaria el poble, perquè la gent no tenia quarts ni 
què fer, va recollir metralla, les bales tenies un preu, que la pólvora no sé 
què, i cada cosa tenia un preu, i sort que compraven, que si no compràvem el 
poble no sé què. El poble va sortir de la pobresa per això. […] No parlàvem 
els meus pares del que passava, però ho sentia, li deien “ja te enteraràs”, que 
“tenien un món de caps, era molt difícil  Era diferent, la cosa era distinta”».(9)

IV. Reflexions finals 

A continuació presento les avançps i les reflexions finals del treball que 
estem duent a terme a la Terra Alta. Sense cap dubte, es tracta d’unes ex-
periències complexes, profundes i enriquidores que van implicar la labor 
docent i pedagògica en els col·legis des de l’antropologia aplicada a l’educació i 
el treball d’investigació etnogràfic per recuperar la memòria de la Terra Alta, 
destacant que són temps de pandèmia, molt delicats, difícils i dolorosos.

En total hi ha més de 50 entrevistes en procés d’anàlisi. A més, hem con-
tactat amb gent, però per ara moltes estan suspeses a causa de la COVID, la 
qual cosa és el principal problema per fer el treball. La por de reunir-nos és 
central i a això s’hi afegeixen les dificultats de mobilitat, les restriccions i els 
confinaments perimetrals, que van ajornant una vegada i una altra les dates 
de les entrevistes.

Analíticament, i a causa de l’emergència i la urgència de la recuperació 
de les memòries que estan en perill d’extinció, com ja he explicat, he decidit 
prioritzar la gent gran sense descartar persones que tenen un capital memo-
rial important.

Por, terror, fam, pèrdues familiars, orfandat, mancances, exili, desola-
ció i manca d’oportunitats estan presents de forma transversal en tots els 
testimonis.

9 Per ampliar els coneixements sobre la batalla de l’Ebre i la postguerra en la regió, hem fet 
un ampli recorregut de publicacions d’experts en el tema. Recomanem autors com Montellà 
(2014), Sánchez (1996), Castelló (2013), Arnabat i Iñiguez (2013), Cabrera (2002) i pàgines 
web com <http://www.batallaebre.org/app/index.php?page=batalla> i <http://www.poble-
vell.cat/ca/historia/contemporania.html>.

http://www.batallaebre.org/app/index.php?page=batalla
http://www.poblevell.cat/ca/historia/contemporania.html
http://www.poblevell.cat/ca/historia/contemporania.html
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Des del taller, els alumnes de l’IE Mare de Déu del Portal de Batea, li-
derats per la professora Teresa Castelló i amb la meva supervisió, van fer un 
treball que ha superat totes les expectatives. Van fer un empenyiment molt 
interessant, que els alumnes van tirar endavant de forma excepcional. Com 
ja he explicat, l’any 2020 els alumnes de 4t d’ESO de l’IE Mare de Déu del 
Portal de Batea van guanyar el 1r Premi al mSchools Students Awards, MHM 
Mobile History Maps, amb el projecte «Els infants de la guerra», i l’any 2021 
s’organitzaren tres projectes i tots tres van guanyar el 1r Premi al mSchools 
Students Awards, MHM Mobile History Maps. Els tres projectes són: «Memò-
ries de l’exili i repressió», «Evolució de la terra en els últims anys» i «Fem una 
volt@ per l’arquitectura de Batea». És important destacar la professionalitat i 
el lideratge de la professora Teresa Castelló al llarg de tot el treball de l’alum-
nat, així com els seus resultats i reconeixements.

El taller té un impacte important pel que fa a l’augment del coneixement 
i la conformació d’espais intergeneracionals i pedagògics inclusius de memò-
ria, l’interès de la quarta generació de la guerra, la qual cosa és una contri-
bució important a escala local, social i cultural quant a la recerca aplicada, 
com també per l’augment del patrimoni etnològic de la Terra Alta i de les 
comarques i els pobles que van ser escenari de la sagnant batalla de l’Ebre.

Si bé estic analitzant les dades, sense cap dubte, els objectius que s’havien 
proposat s’han acomplert. Avui, a la Terra Alta, les noves generacions dels 
dos col·legis, mitjançant una metodologia activa, participativa i col·lectiva, 
s’han interessat tant per la guerra, la repressió, l’educació, les relacions de 
gènere i el patrimoni. I no només per repensar la societat actual, sinó per 
pensar en el futur des de nous valors centrats en la democràcia, la justícia, la 
igualtat i un munt d’etcèteres que traspassen amb escreix totes les expectati-
ves, fins i tot, les més optimistes. 

Ara els joves que hi van participar tenen un especial interès i una sensi-
bilitat pels esdeveniments, i treballen de forma activa per recuperar la me-
mòria de la Terra Alta. També hem indagat el paper de personatges locals a 
la guerra, com a subjectes històrics. Hem investigat com va ser el paper de 
les dones i el seu tractament, hem construït relacions basades al diàleg, el co-
neixement, la memòria, hem fet «poble», ens hem unit per recuperar junts la 
memòria, investigar, identificant els senyals i les marques de successos actuals 
en aquest passat dictatorial, la qual cosa és de summa actualitat.

A més a més, hem pogut construir espais de reflexió, discussió i produc-
ció, promovent la participació, el pensament crític, el compromís ciutadà 
basat en la memòria, la democràcia, la igualtat i els drets humans, i hem 
impulsat la investigació i la recuperació de la memòria col·lectiva tractant 
d’aconseguir comprendre des de les coordenades sociopolítiques actuals el 
que va succeir perquè MAI MÉS es repeteixen uns fets tan tràgics.

Des de la nostra experiència, podem dir, sense cap dubte, que recuperar 
la memòria de la Terra Alta és un treball summament complex i apassionant, 
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però, sobretot, a causa dels anys transcorreguts i l’edat dels testimonis, és 
extremadament urgent i necessari. Si bé tot el territori nacional va patir de 
manera sistemàtica els embats del franquisme, la Terra Alta va ser territori de 
la batalla més llarga, destructiva, sagnant i determinant del destí d’Espanya: 
la batalla de l’Ebre. Una regió on els successos van marcar a foc les vides dels 
seus habitants, de les famílies i els pobles de la regió.

Quant a l’aportació a la comunitat, es tracta d’un treball d’altíssim valor, 
ja que no sols es tracta de recuperar la memòria de la gent, de la societat ci-
vil, els seus patiments, les pèrdues i l’horror que van haver de passar. És molt 
més. És un treball compromès, pensat perquè els ciutadans comptin amb les 
eines i els coneixements per defensar els drets humans i promoure la cultura 
de la pau, una pau sense por, sense amenaces, silencis ni censura, una pau 
veritable i duradora, igualitària, democràtica i que construïm col·lectivament 
entre tots i amb excel·lents resultats.

L’ONU i la UNESCO confirmen que l’educació per a la pau és un dret 
fonamental i que l’educació en tots els nivells és un mitjà fonamental per 
construir una cultura de la pau centrada en els drets humans. 

La idea és obrir els horitzons i poder exportar aquest projecte i la seva me-
todologia a tots els centres educatius i institucions que hi estiguin interessats.

Evidentment, es tracta d’un projecte que, tot i semblar senzill, és tot un 
repte: afavorir l’obertura a les possibilitats de transformacions de fons, com-
prometre’ns en la formació de ciutadans amb consciència crítica, històrica, 
participatius, amb valors democràtics, que es reconeguin com a partícips ac-
tius, com a integrants i constructors de la societat de la qual formen part. 

Les accions destinades a la recuperació de la memòria, a l’educació per a 
la pau i la no-violència demostren en la pràctica que la pau és una construc-
ció humana, transversal, solidària i col·lectiva, que és el que, en definitiva, 
realitzem a la Terra Alta.
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Els nostres brigadistes.  
Els voluntaris internacionals morts als hospitals  

de campanya de les Terres de l’Ebre

Sr. Josep Munté i Mateu
Universitat Rovira i Virgili

Aquest treball, realitzat amb el suport de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu de la Unió Europea, vol 
mostrar els noms d’aquells voluntaris que s’allistaren a les Brigades Inter-
nacionals i moriren als hospitals establerts a les Terres de l’Ebre. Concreta-
ment, als ubicats a les comarques del Baix Ebre i la Ribera d’Ebre. 

La metodologia emprada per dur a terme aquest propòsit és fruit de 
la conjunció de dos elements. En primer lloc, la consulta documental dels 
registres civils dels municipis ebrencs, així com dels diferents expedients de 
l’immens fons de les Brigades Internacionals dipositats a l’Arxiu Estatal Rus 
d’Història Política i Social de Moscou. I, en segon terme, l’anàlisi de la bi-
bliografia especialitzada d’aquest àmbit. Aquest procediment m’ha permès 
identificar un conjunt de seixanta-quatre brigadistes enterrats a les nostres 
contrades. Així mateix, voldria que aquesta investigació servís per recuperar 
del pou de l’oblit el sacrifici d’aquests antifeixistes, desitjant alhora que tant 
les institucions locals com nacionals impulsessin les mesures per a patrimo-
niar i dignificar la seva memòria. 

I. Els voluntaris internacionals morts a l’Hospital del Perelló

Aquest hospital fou situat al Mas de Segarra, a la partida del Roquer, al 
Burgar, en el terme municipal del Perelló.(1) Hi moriren 302 combatents, 
enterrats a la fossa comuna del cementiri d’aquesta població. 

Entre aquest abundant nombre de militars republicans he identificat 
quinze brigadistes.

1 Carles Hervás i Puyal, La xarxa hospitalària a Catalunya durant la Guerra Civil (1936-1939), 
Manresa (Barcelona), PAHCS (Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut), 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2014, p. 151.
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1.  Ernesto Vincenzo ASCHERI Delmetta (registre de defunció Aecens 
Hernes). Italià. 28 anys.(2) Caporal de la Quarta Companyia del Pri-
mer Batalló de la XII Brigada Internacional Garibaldi. Mort el 7 de 
setembre de 1938.(3) 

2.  Giacomo BALDO (registre de defunció Jauques Boldó). Italià. 36 
anys.(4) Caporal a la Quarta Companyia del Tercer Batalló de la XII 
Brigada.(5) Mort el 6 de setembre de 1938.(6) 

3.  Pantaleone DALLE. Italià. 31 anys.(7) Xofer del servei de l’estafeta 
de correus de la XII Brigada.(8) Morí en aquest hospital el dia 12 de 
juliol de 1938, víctima d’un bombardeig aeri.(9)

4.  Domingo DASILVA Barvosa (registre de defunció Domènec de Sil-
va). Portuguès. 24 anys d’edat.(10) Soldat a la Primera Companyia del 
58 Batalló Lincoln-Washington de la XV Brigada Internacional. Mort 
el 8 de setembre de 1938.(11)

5.  Gustave DÉBUSSCHÈRE (registre de defunció Gustavo Debuschave). 
Belga. 41 anys.(12) Soldat a la Segona Companyia del 54 Batalló Vai-
llant-Couturier de la XIV Brigada. Mort el 10 de setembre de 1938.(13)

6.  John FERGUSON. Escocès. 45 anys.(14) Soldat del 57 Batalló British de 
la XV Brigada. Mort el 26 d’agost de 1938.(15)

7.  Egon Simon FÜRST (registre de defunció Forst Egons). Austríac. 26 
anys.(16) Soldat a la Segona Companyia del 44 Batalló Zwölte Februar de 
la XI Brigada Internacional. Mort el 20 d’agost de 1938.(17)

2 Augusto Cantaluppi i Marco Puppini, Ebro 1938 No pasarán. I Garibaldini caduti nella battaglia 
dell’Ebro. Els Garibaldins caiguts a la batalla de l’Ebre, Milà, Associazione Italiana Combattenti 
Voluntari Antifascisti di Spagna, AICVAS, 2011, p. 58.

3 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 313, Aecens Hernes, p. 140.
4 Augusto Cantaluppi i Marco Puppini, op cit., p. 59.
5 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 189.
6 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 298, Jauques Boldó, p. 126.
7 Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, La Spagna nel nuestro cuore 

1936-1939: tre anni di storia da non dimenticare, Roma, Associazione Italiana Combattenti Vo-
luntari Antifascisti di Spagna, AICVAS, 1996, p. 156.

8 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 150.
9 Registre Civil del Perelló. Tom 29. Registre de defunció núm. 58, Pantaleone Dalle, p. 85.
10 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 816.
11 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 324, Domènec de Silva, p. 151.
12 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 252.
13 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 336, Gustavo Debuschave, p. 

163.
14 SIDBRINT (Sistema d’Informació Digital sobre les Brigades Internacionals). Universitat de 

Barcelona. Recuperat de: <http://sidbrint.ub.edu/ca/content/ferguson-john> [Data de 
consulta: 28/12/2020].

15 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 237, John Ferguson, p. 65.
16 Documentacion Center of Resistance Archive (DÖW). Spanienarchive online. Österreiche-

rInnen für Spaniens Freiheit 1936-1939. Fürst Egon, Simon. Recuperat de: <https://www.
doew.at/erinnern/biographien/spanienarchiv-online/spanienfreiwillige-f/fuerst-egon-si-
mon> [Data de consulta: 29/12/2020].

17 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 214, Forst Egons, p. 42.

https://www.doew.at/erinnern/biographien/spanienarchiv-online/spanienfreiwillige-f/fuerst-egon-simon
https://www.doew.at/erinnern/biographien/spanienarchiv-online/spanienfreiwillige-f/fuerst-egon-simon
https://www.doew.at/erinnern/biographien/spanienarchiv-online/spanienfreiwillige-f/fuerst-egon-simon
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8.  André HOULLEZ (registre de defunció André Lhonllen). Belga. 25 
anys. Comissari polític de la Quarta Companyia Pierre Brachet del 55 
Batalló André Marty de la XIV Brigada.(18) Mort el 22 de setembre de 
1938.(19) 

9.  Jan KARA (registre de defunció Joan Kirve). Polonès. 32 anys. Soldat 
al 49 Batalló Dombrowski de la XIII Brigada Internacional.(20) Mort el 
10 de setembre de 1938.(21) 

10.  Aldo LAMBROCCHI, conegut amb el pseudònim d’Aldo Piazza (re-
gistre de defunció Aldo Piazza). Italià. 38 anys.(22) Soldat de la Prime-
ra Companyia del Tercer Batalló de la XII Brigada.(23) Mort el 12 de 
setembre de 1938.(24) 

11. Michelangelo MAGNETTI. Italià. 32 anys.(25) Soldat a la Primera 
Companyia del Tercer Batalló de la XII Brigada.(26) Mort el 9 de se-
tembre de 1938.(27) 

12. Alfonso di Antonio MASSETI. Italià. 37 anys.(28) Soldat a la Tercera 
Companyia del Tercer Batalló de la XII Brigada. Mort el 29 d’agost 
de 1938.(29) 

13. Domenico MELINARI Mercanti (registre de defunció Domènec Ma-
grín). Italià.(30) Soldat del Segon Batalló de la XII Brigada. Mort el 8 
de setembre de 1938.(31) 

14. James SCOTT. Anglès.(32) Soldat a la Segona Companyia del 57 Bata-
lló British de la XV Brigada. Mort el 31 de juliol de 1938.(33) 

18 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 269.
19 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 357, André Lhonllen, p. 187.
20 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 711.
21 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 335, Joan Kirve, p. 162.
22 Augusto Cantaluppi i Marco Puppini, op cit., p. 95.
23 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 502.
24 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 346, Aldo Piazza, p. 173.
25 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 518.
26 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 189.
27 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 331, Miguel Angel Monetti, p. 

158.
28 Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, op cit., p. 297.
29 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 268, Miguel Alfonso Massetti, 

p. 96.
30 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 187.
31 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 321, Domenec Magrín, p. 148.
32 SIDBRINT (Sistema d’Informació Digital sobre les Brigades Internacionals). Universitat de 

Barcelona. Recuperat de: <http://sidbrint.ub.edu/ca/content/scott-james-0> [Data de con-
sulta: 29/12/2020].

33 Registre Civil del Perelló. Tom 29. Registre de defunció núm. 115, James Escot, p. 142.
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15.  Johann SOMMER (registre de defunció Jaun Sommiere). Austríac. 
32 anys.(34) Sergent del 41 Batalló Edgar André de la XI Brigada.(35) 
Mort l’11 de setembre de 1938.(36) 

II. Els brigadistes morts a les dependències sanitàries situades al vol-
tant de l’Ampolla

Dues foren les dependències sanitàries situades als voltants d’aquest mu-
nicipi en què s’enregistraren defuncions de voluntaris internacionals: l’Hos-
pital del Front de la XIV Brigada Mixta Internacional i l’Hospital Quirúrgic 
de la 45 Divisió.(37) Del conjunt de militars republicans morts en aquests hos-
pitals he pogut documentar la defunció de catorze brigadistes, enterrats tots 
a la fossa comuna del cementiri de l’Ampolla.

1. Henri BACHET. Francès. 29 anys. Soldat del 54 Batalló Vaillant-Cou-
turier.(38) Mort víctima d’un bombardeig aeri l’11 de juny de 1938.(39)

2. Fernand BOUSSIN. Francès. 34 anys. Soldat a la Companyia de Me-
tralladores del 54 Batalló Vaillant-Couturier de la XIV Brigada.(40) Mort 
víctima d’un bombardeig aeri l’11 de juny de 1938.(41)

Brigadistes de la XIV Brigada Internacional morts com a conseqüència 
de les ferides rebudes en l’atac de distracció al sector d’Amposta el 25 de 
juliol de 1938

3.  David ARMAND. Soldat, mort el 26 de juliol de 1938.(42)

4.  Gerard Joseph DECLERQ (registre de defunció Gerard Dekrec). 
Belga. 37 anys. Soldat a la Segona Companyia del 53 Batalló Commune 
de Paris.(43) Mort el 28 de juliol de 1938.(44)

34 Documentacion Center of Resistance Archive (DÖW). Spanienarchive online. Österreiche-
rInnen für Spaniens Freiheit 1936-1939. Sommer, Johann. Recuperat de: <https://www.doew.
at/erinnern/biographien/spanienarchiv-online/spanienfreiwillige-s/sommer-johann> 
[Data de consulta: 29/12/2020].

35 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 74.
36 Registre Civil del Perelló. Tom 30. Registre de defunció núm. 342, Jaun Sommiere, p. 169.
37 Carles Hervás i Puyal, op cit., p. 152.
38 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 1060.
39 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de Fernand Boussin, Henri Bachet 

«y otro de la misma sin identificar», sense paginar situada solta entre la portada i la primera 
pàgina.

40 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 1095.
41 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 29.
42 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de D. Juan Lermo-Capitán, D. Eloy Hen-

drich-Sargento i Andrés Carbajal, Gaspar Ferrer, David Armand, Ramon Fenetre, René Glousell, 
Lucien Miguel y Mario Jover, soldats, sense paginar situada solta entre les pàgines 87v-88.

43 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 253.
44 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de Gerard Dekrec, Angel Dematten, 

sense paginar situada solta entre les pàgines 89v-90 i registrades a la pàgina 90.
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5.  Ange DEMATTEIS (registre de defunció Angel Dematten). Francès. 
26 anys. Caporal a la Segona Companyia del 53 Batalló Commune de 
Paris.(45) Mort el 28 de juliol de 1938.(46)

6.  Agustín DUPIANI. Soldat mort el 27 de juliol de 1938.(47)

7.  Jean FARGES. Soldat de la Quarta Companyia del 54 Batalló Vaillant-
Couturier.(48) Mort el 25 de juliol de 1938.(49) 

8.  Ramon FENETRE. Soldat. Mort el 26 de juliol de 1938.(50) 
9.  René GLAUSSEL (registre de defunció René Gloussel). Francès. 30 

anys. Sergent a la Tercera Companyia del 53 Batalló Commune de Pa-
ris.(51) Mort el 26 de juliol de 1938.(52)

10. Eloi HENDRICH (registre de defunció Eloy Hendrich). Belga. 38 
anys. Soldat a la Quarta Companyia del 53 Batalló Commune de Pa-
ris.(53) Mort el 26 de juliol de 1938.(54)

11. Jules JANDEVIN. Soldat. Mort el 25 de juliol de 1938.(55) 
12.  Pierre LEYMARIE (registre de defunció Pierre Lemiere). Francès. 38 

anys. Tinent del 53 Batalló Commune de Paris.(56) Mort el 25 de juliol 
de 1938.(57) 

45 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 1153.
46 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de Gerard Dekrec, Angel Dematten, 

sense paginar situada solta entre les pàgines 89v-90 i registrades a la pàgina 90.
47 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció d’Isidoro Calles, Agustín Dupiani, 

sense paginar situada solta entre les pàgines 89v-90 i registrades a la pàgina 89v.
48 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 411. 
49 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de D. Pierre Lemere, Teniente i Juli-

án SanMateo, Jean Farges, Jules Jandevin, Francisco Belloch, José Subias, Ramón Noguera, 
soldats, sense paginar situada solta entre les pàgines 85v-86 i registrades a la pàgina 85v.

50 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de D. Juan Lermo-Capitán, D. Eloy 
Hendrich-Sargento i Andrés Carbajal, Gaspar Ferrer, David Armand, Ramon Fenetre, René 
Glousell, Lucien Miguel i Mario Jover, soldats, sense paginar situada solta entre les pàgines 
87v-88 i registrades a la pàgina 88.

51 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 1206.
52 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de D. Juan Lermo-Capitán, D. Eloy 

Hendrich-Sargento i Andrés Carbajal, Gaspar Ferrer, David Armand, Ramon Fenetre, René 
Glousell, Lucien Miguel i Mario Jover, soldats, sense paginar situada solta entre les pàgines 
87v-88 i registrades a la pàgina 88.

53 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 268.
54 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de D. Juan Lermo-Capitán, D. Eloy 

Hendrich-Sargento i Andrés Carbajal, Gaspar Ferrer, David Armand, Ramon Fenetre, René 
Glousell, Lucien Miguel i Mario Jover, soldats, sense paginar situada solta entre les pàgines 
87v-88 i registrades a la pàgina 88.

55 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de D. Pierre Lemere, Teniente i Juli-
án SanMateo, Jean Farges, Jules Jandevin, Francisco Belloch, José Subias, Ramón Noguera, 
soldats, sense paginar situada solta entre les pàgines 85v-86 i registrades a la pàgina 85v.

56 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 1284.
57 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de D. Pierre Lemere, Teniente i Juli-

án SanMateo, Jean Farges, Jules Jandevin, Francisco Belloch, José Subias, Ramón Noguera, 
soldats, sense paginar situada solta entre les pàgines 85v-86 i registrades a la pàgina 85v.



640

13.  Lucien MICHEL. Soldat. Mort el 26 de juliol de 1938.(58) 
14.  Pierre SUIGERTS. Soldat. Mort el 26 de juliol de 1938.(59) 

III. Els brigadistes morts a l’Hospital de Campanya del Mas de Santa 
Magdalena (Móra d’Ebre)

Al Mas de Santa Magdalena, en el terme de Móra d’Ebre, s’ubicà un 
rellevant hospital militar de campanya republicà conegut com a Hospital de 
Campaña del XV Cuerpo de Ejército de Venta de Camposines.(60) Aquest in-
dret ha estat darrerament notícia en l’actualitat de les nostres terres, ja que 
als seus voltants s’hi obrí una fossa comuna de grans dimensions recentment 
exhumada, on s’han recuperat fins a 177 cadàvers, i ha esdevingut la fossa 
comuna excavada de la Guerra Civil més important de tot Catalunya. Tanma-
teix, les fonts documentals són minses, reduïdes a 20 certificats de defunció 
dels ferits atesos pel capità cirurgià Miquel Gras Artero.(61) En aquest conjunt 
he pogut documentar la presència d’un brigadista.

Imatge 1. El mas de Santa Magdalena a Móra d’Ebre.  
Fotografia de Josep Munté i Mateu.

58 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de D. Juan Lermo-Capitán, D. Eloy 
Hendrich-Sargento i Andrés Carbajal, Gaspar Ferrer, David Armand, Ramon Fenetre, René 
Glousell, Lucien Miguel i Mario Jover, soldats, sense paginar situada solta entre les pàgines 
87v-88 i registrades a la pàgina 88.

59 Registre Civil del Perelló. Tom 28bis. Nota de defunció de Suigerts Pierre i Francisco Gomez 
Delgado, sense paginar situada solta entre les pàgines 85v-86 i registrades a la pàgina 86.

60 Arxiu de l’Associació No jubilem la Memòria. Arxiu del Doctor Miquel Gras Artero. Ordre 
Particular de l’Hospital de Campanya del XV Cos d’Exèrcit del dia 29 de juliol de 1938.

61 Arxiu de l’Associació No jubilem la Memòria. Arxiu del Doctor Miquel Gras Artero. Llibretes 
2 i 3 d’historial mèdic amb fitxes de les intervencions.
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1.  Jozef RUWEL. Jueu de Polònia. 27 anys. Comissari polític de la XIII 
Brigada Internacional Dombrowski.(62) Mort el 15 d’agost de 1938.(63)

Imatge 2. El capità cirurgià doctor Miquel Gras Artero  
(No Jubilem la Memòria).

IV. Brigadistes morts a l’Hospital Avanzado de Móra d’Ebre

Gràcies a les anotacions compilades en el Registre Civil de Móra d’Ebre, 
sabem que en aquest terme municipal s’ubicà un hospital de campanya de 
grans dimensions anomenat Hospital Avanzado, on moriren 95 militars re-
publicans, enterrats a la fossa comuna d’aquest cementiri. En aquest conjunt 
hi he identificat vint-i-dos brigadistes internacionals. 

1.  Joaquín AREN. Soldat de la XI Brigada. Mort el 12 de setembre de 
1938.(64) 

2.  Adam CAMILLE (registre de defunció Adam Pamil). Belga.(65) Ser-
gent a la Companyia de Metralladores del 54 Batalló Vaillant-Couturi-
er.(66) Mort el 10 de setembre de 1938.(67) 

3.  José FREMBOS. Soldat a la Primera Companyia del 54 Batalló Vai-
llant-Couturier. Mort el 18 de setembre de 1938.(68)

62 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 771.
63 Arxiu del Doctor Miquel Gras Artero. 2a Llibreta. Núm. 27.
64 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 119 de 

Joaquín Aren, p. 76.
65 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 32.
66 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 411.
67 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 104 

d’Adam Pamil, p. 61.
68 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 139 de 

José Frembos, p. 96.
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4.  René GARRET-FLANDY (registre de defunció René Farré). Francès. 
31 anys. Sergent cap de la Tercera Secció de la Quarta Companyia 
del 54 Batalló Vaillant-Couturier.(69) Mort el 9 de setembre de 1938.(70) 

5.  Giovanni CROTTO (registre de defunció Otto Gravani). Soldat a la 
Companyia Especial de la XII Brigada.(71) Mort el 6 de setembre de 
1938.(72) 

6.  Gaston HÉMON. Francès. 32 anys. Soldat a la Segona Companyia del 
55 Batalló André Marty.(73) Mort l’11 de setembre de 1938.(74) 

7.  Auguste JOSEPH (registre de defunció Augusto Joret). Caporal al 53 
Batalló Commune de Paris.(75) Mort el 9 de setembre de 1938.(76) 

8.  Wladislaw KALISZ (registre de defunció Kalis Bladisbu). Polonès. 31 
anys. Soldat a la Primera Companyia del 49 Batalló Dombrowski.(77) 
Mort el 9 de setembre de 1938.(78) 

9.  Frantisek KOMINEK (registre de defunció Fronta Kominech). Txec-
eslovac. 26 anys.(79) Soldat enquadrat al Batalló Divisionari de la 45 
Divisió Internacional. Mort l’11 de setembre de 1938.(80)

10. Jozef KUPOR (registre de defunció José Kupparos). Txec-eslovac. 40 
anys.(81) Soldat de la Segona Companyia del 49 Batalló Dombrowski. 
Mort el 8 de setembre de 1938.(82) 

11. Fortunato MARTINELLI (registre de defunció Romano Martinellis). 
Italià. 33 anys. Sergent al Primer Batalló de la XII Brigada.(83) Mort el 
8 de setembre de 1938.(84) 

69 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 1197.
70 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 101 de 

René Farre, p. 58.
71 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 486. 
72 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 76 d’Ot-

to Gravani, p. 33.
73 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 1228.
74 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 118 de 

Gastón Hemon, p. 75.
75 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 390.
76 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 99 d’Au-

gusto Joret, p. 56.
77 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 708.
78 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 96 de 

Kalis Bladisbu, p. 53.
79 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 1455.
80 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 115 de 

Fronta Kominech, p. 72.
81 RGASPI F. 545, Op. 6, D. 1455.
82 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 92 de 

José Kupparos, p. 49.
83 Augusto Cantaluppi i Marco Puppini, op cit., p. 100.
84 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 94 de 

Romano Martinellis, p. 51.



643

12. Dolfo MONQUE. Soldat enquadrat a la Tercera Companyia del Ter-
cer Batalló de la XII Brigada. Mort l’11 de setembre de 1938.(85) 

13. Romen MONO. Caporal enquadrat a la 45 Divisió Internacional. 
Mort el 10 de setembre de 1938.(86) 

14. MUERCININGO. Combatent del 52 Batalló Palafox de la XIII Briga-
da. Mort el 13 de setembre de 1938.(87) 

15. Rudolf NEMEC (registre de defunció Menen Rendof). Austríac. 32 
anys. Sergent de la Segona Companyia del 43 Batalló Thälmann.(88) 
Mort el 15 de setembre de 1938.(89) 

16. Amedeo NEROZZI. Italià. 47 anys. Tinent al servei de sanitat de la 
XII Brigada.(90) Mort el 18 de setembre de 1938.(91)

17. Anton PAWLOWSKI (registre de defunció Antonio Pestonki). Ale-
many. 41 anys.(92) Capità en cap de la Tercera Companyia del 43 Bata-
lló Thälmann.(93) Mort el 10 de setembre de 1938.(94) 

18. José PEKA RUKE. Soldat a la Quarta Companyia del 51 Batalló Rakosi 
de la XIII Brigada. Mort el 8 de setembre de 1938.(95) 

19. Peroja REBOTIK. Soldat a la Primera Companyia del 49 Batalló Dom-
browski. Mort el 9 de setembre de 1938.(96) 

85 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 112 de 
Dolfo Monque, p. 69.

86 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 106 de 
Romen Mono, p. 63.

87 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 122 de 
Muerciningo, p. 79.

88 Documentacion Center of Resistance Archive (DÖW). Spanienarchive online. Österreicher 
Innen für Spaniens Freiheit 1936-1939. Nemec, Rudolf. Recuperat de: <https://www.doew.
at/erinnern/biographien/spanienarchiv-online/spanienfreiwillige-n/nemec-rudolf> [Data 
de consulta: 30/12/2020]

89 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 127 de 
Menen Rendof, p. 84.

90 Augusto Cantaluppi i Marco Puppini, op cit., p. 106-107.
91 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 142 

d’Amedeo Nerozzi, p. 99.
92 SIDBRINT (Sistema d’Informació Digital sobre les Brigades Internacionals). Universitat de 

Barcelona. Recuperat de: <http://sidbrint.ub.edu/ca/content/pawlowski-anton> [Data de 
consulta: 30/12/2020].

93 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 70.
94 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 107 

d’Antonio Pestonki, p. 64.
95 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 86 de 

José Peka Ruke, p. 43.
96 Registre Civil de Móra d’Ebre. Tom 45 de Registre de Defuncions. Defunció número 97 de 

Peroja Rebotik, p. 54.
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20. Giuseppe RICHIERI (registre de defunció Jusepa Richer). Italià. 33 
anys.(97) Delegat polític del Tercer Batalló de la XII Brigada.(98) Mort 
el 7 de setembre de 1938.(99) 

21. Jan SEIDL (registre de defunció Jan Seler). Txec-eslovac. 29 anys.(100) 
Delegat polític de la 45 Divisió Internacional. Mort l’11 de setembre 
de 1938.(101)

22. André WERY (registre de defunció Andrés Weri). Belga. 22 anys. Co-
missari polític de la Quarta Companyia Pierre Brachet del 55 Batalló 
André Marty.(102) Mort l’11 de setembre de 1938.(103)

V. Els brigadistes morts a l’Hospital  
de Campanya de la Serra d’Almos 

A les proximitats de la Serra d’Almos, concretament al Mas de l’Alerany, 
s’ubicà un important hospital de campanya.(104) Aquest establiment sanitari 
funcionà en les fases finals de la batalla de l’Ebre, del 19 de setembre al 21 
de novembre de 1938. En aquesta dependència sanitària s’enregistraren un 
total de 180 defuncions de militars republicans. Les restes inhumades es tro-
ben a la fossa comuna del cementiri d’aquest poble.(105) Entre les defuncions 
enregistrades hi he identificat dotze brigadistes. 

1.  Raymond BERNARD (registre de defunció Raimon Bernart). Fran-
cès. 27 anys. Caporal a la Companyia de Metralladores del 56 Bata-
lló Henri Barbusse de la XIV Brigada.(106) Mort el 21 de setembre de 
1938.(107) 
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d’Andrés Weri, p. 67.
104 Nerea Borrell Cedó, 1938 Hospital Militar de La Serra d’Almos: sanitat republicana i història al 

Mas d’Alerany, treball de 2n de Batxillerat, 2004.
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de todas las defunciones militares acontecidas en esta población desde el 19 de Septiembre de 1938 y 
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tre de defunció número 6, sense paginar. 
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2.  Henry DE GRANGH. Soldat al 57 Batalló British de la XV Brigada. 
Mort el 27 de setembre de 1938.(108) 

3.  Pierre DURAN. Soldat a la Segona Companyia del 54 Batalló Vaillant-
Couturier. Mort el 22 de setembre de 1938.(109) 

4.  INDOCUMENTAT, sense identificar. Tinent de la Tercera Compa-
nyia del 50 Batalló Adam Mickiewicz de la XIII Brigada. Mort el 22 de 
setembre de 1938.(110) 

5.  Jean François LONGUET (registre de defunció Jean Longuet). Fran-
cès. 34 anys. Caporal a la Tercera Companyia del 56 Batalló Henri 
Barbusse.(111) Mort el 20 de setembre de 1938.(112) 

6.  Daniel MARCHAL. Soldat de la XIV Brigada Internacional. Mort el 
22 de setembre de 1938.(113) 

7.  Tony MOLLRIN. Caporal a la Primera Companyia del 57 Batalló Bri-
tish. Mort el 25 de setembre de 1938.(114) 

8.  Tomás MONTFACER. Soldat a la XIV Brigada Internacional. Mort el 
23 de setembre de 1938.(115) 

9.  Karl B MORTENSEN (registre de defunció Carl Montersen). Danès. 
20 anys.(116) Soldat a la Segona Companyia Martin Andersen-Nexö del 
42 Batalló Hans Beimler, de la XI Brigada.(117) Mort el 24 de setembre 
de 1938.(118) 
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10.  Toucy PAYNE. Soldat a la Primera Companyia del 53 Batalló Commu-
ne de Paris. Mort el 23 de setembre de 1938.(119) 

11.  Albert SERAUT. Soldat dels antitancs de la XIV Brigada Internacio-
nal. Mort el 21 de setembre de 1938.(120) 

12.  Fernand VOGIN (registre de defunció Vorgen). Francès. 34 anys. 
Soldat a la Primera Companyia del 56 Batalló Henri Barbusse.(121) Mort 
el 23 de setembre de 1938.(122) 

Finalment, em reiteraria en la finalitat que aquest treball fos utilitzat per 
iniciar la dignificació de la memòria d’aquest brigadistes i alhora perpetuar 
el seu record. Que aquest recull esperoni les institucions locals i nacionals 
per materialitzar aquesta fita. 
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Aquest volum recull el conjunt de les aportacions fetes per diversos 
especialistes estudiosos de la Guerra Civil espanyola, i en particular dels 
seus efectes a Catalunya i les Terres de l’Ebre, al I Congrés Internacional 
celebrat amb aquest objecte a Tortosa i Gandesa. Un simposi organitzat 
pels ajuntaments d’aquelles ciutats i la Universitat Internacional de 
Catalunya, amb el suport inestimable de la Diputació de Tarragona i de 
diverses entitats i institucions.

Al Congrés es van tractar diferents aspectes del conflicte en el que va 
ser l’escenari de la batalla de l’Ebre, la que hom considera com a definitiva 
per a la conclusió d’aquell enfrontament civil. I també es van presentar 
els avenços fets en la investigació i la recerca duta a terme a les mateixes 
Terres de l’Ebre, territori protagonista involuntari d’aquells fets luctuosos. 
No debades, el territori i la seva gent són els seus principals destinataris. 
En total, són vint-i-dues ponències i sis comunicacions.

Com ara es pot veure amb els textos que es publiquen, el programa del 
congrés va ser molt extens. I el lector estudiós i interessat en general podrà 
accedir a una obra de conjunt que li permetrà tenir una visió prou àmplia 
del conflicte militar que va enfrontar la societat catalana, i l’espanyola en 
general. Una obra que, malgrat això, no és exhaustiva i que ja apunta 
cap a la celebració de la segona edició del Congrés, que, sens dubte, la 
completarà.
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