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La Batalla de l’Ebre

1. Breu introducció
Aquest treball ens permetrà conèixer l’episodi més dur, sagnant i decisiu al nostre país
al llarg del segle XX. Sempre és cruel veure enfrontaments d’un mateix poble, més
inhumà és encara viure-ho des de dins.
La lectura del dossier, la recerca i la realització de les activitats ens ha d’acostar a la
visió global d’una guerra que no s’oblidarà fàcilment.
Aprofiteu per documentar-vos amb llibres, a la xarxa, però intenteu sobretot entrevistar
familiars i/o coneguts que van viure aquesta batalla. Segur que el vostre punt de vista
canviarà i el treball serà més personal.

2. Marc històric
Primer de tot cal situar-nos dins la història. En aquell moment la forma de govern era
la Segona República, sostinguda per les forces d’esquerres i els nacionalistes catalans i
bascos, es defensa de la rebel·lió d’un conjunt de forces de dreta, aglutinades i dirigides
pel general Franco.
L’any 1938, la República està perdent la guerra. A Catalunya, que ha començat a ser
envaïda per l’exèrcit de Franco, el front de lluita es troba estabilitzat als rius NogueraPallaresa, Segre i Ebre. El govern republicà necessita demostrar que els republicans
encara no estan vençuts. És en aquestes circumstàncies que es planteja la batalla de
l’Ebre.
Va ser una guerra civil però̀ també̀ hi va haver participació̀ internacional: els
feixismes, Italià i Alemany, van ajudar Franco amb material i tropes; el comunisme,
Rússia, i les esquerres europees i americanes, van recolzar la causa republicana, les
Brigades Internacionals van ser el seu ajut més important; les democràcies, Anglaterra i
França, atemorides, es van mantenir a l’expectativa.

3. La Batalla de l’Ebre
La Batalla de l’Ebre és l’episodi bèl·lic més decisiu de la Guerra Civil espanyola (193639). Fou un intens combat entre les tropes republicanes i els exèrcits franquistes que es
va desenvolupar a les Terres de l’Ebre des del dia 25 de juliol al 16 de novembre de
1938. Les terres del Matarranya, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i la Terra Alta havien de
veure la major acumulació de forces combatents de la història de Catalunya i van
amarar-se amb la sang de desenes de milers d’homes. L’Ebre es tornà a convertir en
línia de foc com ja ho havia estat en tantes altres guerres del passat.
El nostre territori va ser el primer, en tot Catalunya, en ser bombardejat per l’aviació
franquista, des del 23 de febrer de 1937, en atacar Flix. A més, la guerra s’hi va instal·lar
de forma definitiva des de l’abril de 1938 fins l’inici de l’ofensiva sobre Catalunya. Cap
altre front bèl·lic durà tant com el que es va establir a les Terres de l’Ebre.
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4. L’Ebre com a protagonista
Abans de la batalla, el riu era una gran barrera que separava i protegia alhora els dos
exèrcits enfrontats; els soldats republicans estaven a l’esquerra i els soldats de Franco
a la dreta, tots atrinxerats a banda i banda i vigilant el contrari.

Els combatents republicans, amb la determinació de demostrar que no estaven perduts,
van voler conquerir Gandesa. Creuant l’Ebre per sorprendre l’exèrcit del general Franco,
no van poder creuar els vehicles que haurien ajudat en la batalla i es van quedar
encaixonats entre Faió i Benifallet.
Llavors l’exèrcit republicà estava obligat a rebre tot el que necessitava des de l’altre
costat del riu i amb el gran desavantatge que suposava el major nombre d’avions de què
disposava el general Franco, que cada dia bombardejaven els ponts i passarel·les,
dificultant encara més el proveïment de les tropes. A més, el general Franco controlava
els embassaments pirinencs i diverses vegades van provocar crescudes sobtades que
negaven els mitjans de pas de l’exèrcit de l’Ebre i els pontoners republicans s’esforçaven
cada nit per bastir els ponts que durant el dia bombardejaven els avions de Franco.
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La segona part de la batalla (després de l’avenç inicial cap a Gandesa de l’exèrcit
republicà) va fer que es situessin a les serres de Cavalls i Pàndols, resistint durant
setmanes els atacs de les tropes enemigues. Els republicans disposaven d’unes posicions
privilegiades (crestes de les muntanyes), però disposaven de pocs mitjans comparant la
gran quantitat de recursos materials i bèl·lics de l’exèrcit de Franco (avions, canons,
tropes...).

5. Com es desenvolupava la Batalla
Els combats sempre es desenvolupaven de la mateixa manera: inicialment l’exèrcit de
Franco desencadenava un fortíssim bombardeig artiller i aeri en posicions republicanes.
A continuació les forces d’infanteria es llançaven muntanya amunt a l’assalt de les
trinxeres dels soldats republicans. Els que havien pogut sobreviure als bombardejos
començaven llavors a disparar contra els soldats que pujaven i la major part de les
vegades els atacants es veien obligats a retrocedir, encara que poc a poc van anar
conquerint una darrere l’altra les posicions que defensaven els soldats republicans.
Aquesta era la tremenda rutina diària, de nit (l’aviació i artilleria no podien actuar) els
republicans es precipitaven a recuperar les posicions perdudes. L’endemà tornaven a
començar el mateix procés amb el conseqüent desgast dels soldats republicans que amb
menys mitjans van tenir que abandonar la banda dreta de l’Ebre i amb aquest fet la
Batalla, Catalunya, la Segona República i la guerra.
A banda de les condicions de lluita dels soldats dels dos bàndols, van patir també les
conseqüències de la calor, el fred, la set, la gana, la brutícia, els paràsits...
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6. El camp de batalla
Al llarg del treball realitzareu visites a llocs significatius de la Batalla de l’Ebre. Els
diferents pobles del front es pot apreciar la petjada d’una batalla sagnant i cruel.
Fixa’t en el paisatge de la Terra Alta (des del Poble Vell de Corbera), des del Castell de
Flix, refugis i si tens l’oportunitat de visitar alguna trinxera fes-ho.
Degut al fet que l’aviació es va fer servir per bombardejar objectius militars i civils, la
població va tenir que construir estructures per poder-se refugiar. És el cas dels refugis
antiaeris.

6.1. Els refugis antiaeris a Flix

A Flix, durant la Guerra Civil, hi van haver fins a 9 refugis: 5 al nucli urbà, 3 dins del
complex industrial i el dels pontoners que construïren el pont de ferro. Durant els
treballs de construcció dels refugis urbans, el túnel del ferrocarril, de 257 metres, fou
utilitzat temporalment com a refugi antiaeri, sobretot mentrestant es construïen els
veritables refugis.

6.1.1.

Refugis al complex industrial

A la “Fàbrica” es va construir el refugi més complex de tots el que hi havia a Flix. Arran
del bombardeig de la nit del 23 de febrer de 1937, la direcció de la Societat
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Electroquímica de Flix va fer construir un refugi per sota del complex industrial amb
diverses entrades. Les dues entrades principals són al pas subterrani que actualment
s’utilitza per a accedir a les instal·lacions per davall de la via del ferrocarril. Altres
entrades estaven a la planta d’hipoclorit sòdic i al taller mecànic central. El director de
la factoria tenia un accés directe al refugi des de la seva llar. Des d’aquestes entrades,
a través de galeries subterrànies, els treballadors podien accedir a 12 habitacles
rectangulars situats en bateria de sis al llarg d’una galeria de 300 metres. Actualment el
refugi no és accessible en la seva major part a causa de l’augment de la capa freàtica
per la construcció del pantà.
Un segon refugi estava situat a la colònia de la fàbrica, abans “barri internacional”. Es
desconeixen les seves característiques interiors per quedar l’entrada tapada per un talús
de terra. El magatzem de clorats també es va habilitar com a refugi.

6.1.2.

Refugis al casc urbà

El sobtat bombardeig del 23 de febrer de 1937 obligà a la Junta Local de Defensa Passiva
de Flix a excavar dins la població refugis públics, aprofitant el talús del turó del castell.
Tècnics de la companyia Riegos y Saltos del Ebro —que des de l’any 1936 estaven
construint la presa— es varen encarregar de les excavacions i de les obres en general,
però bona part de la població flixanca hagué de col·laborar per extreure i traginar la
gran quantitat de metres cúbics de terra i pedra de l’interior dels túnels.
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Refugi de l’Obrera
Refugi de galeria de mina d’uns 100 metres de longitud. Una entrada estava al carrer de
les Escoles i l’altra al propi edifici de l’antiga societat anarquista “l’Obrera”, l’actual
Centre d’Assistència Primària. Aquest darrer accés està tapat.
Refugi de la cova Fumada
Refugi de galeria d’uns 100 metres de longitud. Una entrada estava situada als baixos
d’un edifici al carrer del Castell. La galeria, en forma de 4, travessa el turó del castell
vell i va a parar a un solar privat, sense construir, al carrer del Molí, on la boca està
enrunada.
Refugi Boladares
Refugi de galeria d’uns 65 metres de longitud. Una entrada es trobava al carrer de la
Barca i l’altra al carrer del Calvari.

Refugi de la Plaça
Refugi de galeria d’uns 100 metres de longitud. Des de la plaça Major s’hi accedia
mitjançant unes escales bastant verticals, entre la farola i els perxes. L’altra entrada
estava al carrer de Costa del Graner.
Refugi del Carrer Sant Josep
Refugi de galeria de mina, de 50 metres de longitud. Té una entrada en un petit solar
del carrer de Sant Josep i l’altra a la plaça de la Música, sota el carrer del Castell.
El refugi està format per tres sectors: la galeria d’entrada, la galeria principal i la galeria
amb volta de formigó (amb sortida a la plaça de la Música).
a) Galeria d’entrada (carrer Sant Josep)
L’accés al refugi es fa mitjançant una obertura excavada a la paret de terra que
hi ha sota una gran roca i reforçada amb una volta de canó de formigó. Un cop
superada l’entrada es troba una galeria o avantsala amb les parets i el sostre de
la roca natural sense cap mena de revestiment de formigó. El paviment és de terra
i presenta un desnivell vers l’interior.
b) Galeria principal
Un cop superada l’avantsala, un gir a l’esquerra ens situada a la galeria principal.
Les parets i el sostre presenten la roca natural sense cap mena de revestiment. El
paviment és planer i de terra. La galeria, de 21 metres de llarg, té una amplada
de poc més de dos metres i una alçada entre 1,7 i 1,85.
c) Galeria amb volta de formigó
Prolongació de la galeria principal és aquesta galeria, que era l’entrada des de la
plaça de la Música. Les parets i el sostre, amb volta de canó, són de formigó. Les
reduïdes mides d’amplada i alçada (1,36 i 1,78 metres respectivament)
suggereixen que es tracta d’una zona de trànsit que conduïa a la galeria principal.
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Els tres sectors del Refugi tenen un volum interior total de 185 m 3. La galeria
principal, amb un volum de gairebé 100 m 3, tindria una capacitat per a unes 100
persones, càlcul estimat a partir de la normativa de la Defensa Passiva Antiaèria
de l’Ajuntament de Barcelona, que estipulava 1 m3 d’aire per persona i hora.

7. Els bombardeigs com a arma de guerra
Els primers en llançar bombes de mà des d’un avió varen ser els espanyols a la guerra
del nord d’Àfrica, a la campanya del Rif del 1909. Els italians, a la campanya de Líbia de
1911, empraren per primera vegada el bombardeig aeri modern. Pràctica que es
perfeccionà a l’Europa occidental durant la Primera Guerra Mundial (1914-1918). En
aquests inicis les bombes, llançades des del avions o zèppelins, generalment provocaven
més l’ensurt que la destrucció. Però, algunes d’aquelles missions aèries varen adquirir
la qualificació de bombardeig estratègic modern, com ara el realitzat per l’aviació
francesa a la indústria química alemanya de Ludwigshafen.
El general italià Giulio Douhet plasmà en el seu llibre El control del aire (1921) la idea
que els exèrcits moderns resoldrien les guerres per mitjà de grans operacions de
bombardeigs sobre la rereguarda de l’enemic, fixant-se com objectius prioritaris les
infraestructures més vulnerables, tan física com moralment, i que estiguessin més poc
defensades. Aquestes idees aviat varen trobar recolzament entre la jerarquia feixista
italiana i després entre els nazis alemanys, els quals posaren en marxa els bombardeigs
sistemàtics de la població civil amb l’objectiu d’assolir la desmoralització i forçar la
rendició de l’enemic. Aquesta estratègia fou posada en pràctica i desenvolupada contra
les viles i ciutats de la República.

7.1. Tipologia de bombardeig en funció de l’abast i classe de bombarders i
els tipus d’objectius
7.1.1. Bombardeig estratègic
Objectiu estratègic era tota infraestructura econòmica, industrial o militar de l’enemic.
Malmetre aquestes infraestructures implica debilitar la capacitat de lluita i resistència
de l’enemic. Dintre d’aquesta classificació estaven les fàbriques, els magatzems, els
ports i aeroports, ponts, vies de ferrocarril i carreteres, a més de les grans ciutats on el
terror als bombardeigs afectava a la moral de la ciutadania i als dirigents polítics.
7.1.2. Bombardeig tàctic
Bombardeigs tàctics són els realitzats contra objectius relacionats amb la logística i
l’abastiment de l’enemic, més o menys propers al front de batalla. Entren dins d’aquesta
categoria les carreteres, ponts, vies de ferrocarril, a més dels dipòsits de munició i els
aquarteraments de tropes.
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7.1.3. Bombardeig d’assalt
Bombardeigs d’assalt són els realitzats directament sobre el front i darrera les línies
enemigues, seguint dues tècniques: el bombardeig a gran altura en picat i el bombardeig
horitzontal aprofitant el factor sorpresa.

7.2. Els bombardeigs franquistes a Catalunya
Un total de 140 poblacions catalanes varen patir la destrucció i la mort provocades per
les bombes de l’aviació facciosa entre febrer de 1937 i febrer de 1939. El primer atac
d’un centre urbà català tingué lloc la nit del 13 de febrer de 1937, quan el destructor
italià Eugenio di Savoia, ancorat davant la costa de Barcelona, va canonejar la capital
catalana provocant 18 víctimes mortals. Deu dies després d’aquesta criminal acció, la
nit del 23 al 24 de febrer de 1937 es va produir el primer bombardeig aeri sobre població
civil de Catalunya. L’objectiu escollit fou la vila de Flix, on s’hi localitzava la fàbrica,
col·lectivitzada per la Comissió de la Indústria de Guerra de la Generalitat de Catalunya,
Sociedad Electroquímica de Flix.
A mitjans del mes de març de 1937, l’aviació italiana primer i l’alemanya després,
començaren els atacs sistemàtics sobre Barcelona, les principals ciutats catalanes i
moltes viles. Aquests atacs s’intensificaren a partir del gener de 1938 i no finalitzaren
fins al febrer de 1939, un cop Catalunya va ser totalment ocupada per l’exèrcit
franquista.

8. Tipologia de les
les explosions

bombes

i

efectes

destructius

de

Durant la Guerra Civil es van utilitzar tres tipus de bombes: les detonants o de
fragmentació, les incendiàries i les de gasos tòxics. Contra Catalunya es van llençar
bombes dels dos primers tipus: l’aviació alemanya utilitzava generalment bombes de
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fragmentació del tipus SC d’entre 50 i 200 kg, mentre que l’aviació italiana emprava
sobretot bombes incendiàries de 20 kg i de fragmentació de 100 kg. Les bombes
detonants foren les més utilitzades en atacs aeris, a més de la seva eficàcia destructora
poden deprimir la moral de la població quan són llançades en grans quantitats.
Les bombes arribaven a terra en un angle de 70 a 90º i una velocitat, variable segons
l’altura, però màxima de 260 m/seg. La força viva de la caiguda feia que la bomba
penetrés en el formigó (impacte). La penetració d’una bomba de 100 kg, amb espoleta
retardada, variava segons el punt d’impacte i la qualitat del material entre 35 i 55 cm.
La mateixa bomba, si queia en terra de conreu podia penetrar 4,40 m. L’espoleta
provocava l’explosió per la força expansiva dels gasos despresos en inflamar-se la càrrega
de la bomba, esclatant la carcassa metàl·lica prima i triturant el formigó en una zona
adjacent al projectil. Cal tenir en compte que, quan la bomba penetrava molt, bona
part dels efectes explosius podien restar esmorteïts pel mateix terra.
L’explosió posava en vibració l’aire circumdant i actuava damunt els edificis propers en
forma de pressió (buf) i d’aspiració (succió). A certa distància del lloc on esclatava la
bomba, sobre els edificis la succió podia fer més efecte que la pressió. Un altre efecte
de l’explosió eren les vibracions del terreny, a mena de sacsejada sísmica, augmentant
els efectes destructius de la bomba sobre els edificis. La runa produïda per l’explosió
era projectada amb gran violència contra les construccions pròximes, així com la pròpia
metralla de la bomba. I en determinades circumstàncies l’explosió podia provocar un
incendi. Les bombes incendiàries es caracteritzaven per tenir un pes relativament petit,
però assolien temperatures superiors als 2.000ºC.
Bombes (kg)
50
100
300
1.000

Càrrega explosiva (kg)
10
53
180
600

Radi d’acció (metres)
30
75
135
250
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9. La Sociedad Electroquímica de Flix: objectiu estratègic
durant la guerra
Les obres de la fàbrica Sociedad Electroquímica de Flix varen començar l’any 1897 com
una filial de la Chemische Fabrik Griesheim-Elekton. Cap al 1899 inicià la seva producció
de clor, sosa càustica i d’altres productes derivats. L’any 1923 signà un conveni de
col·laboració amb l’empresa alemanya Metallbank und Metallurcische Gesellschaft de
Frankfurt, fet que va permetre a “la Fàbrica” disposar dels drets de fabricació, venda i
distribució a Espanya, Portugal i les seves colònies d’un explosiu anomenat Miedzienkite,
que era una barreja de clorat de potassa, clorur amònic i nitrat i que a la Península
Ibèrica es va comercialitzar amb el nom de “Cloratita”.
Les instal·lacions de la fàbrica de clorats, “la Cloratita”, es van ubicar a la Partida de
Sebes, situada a l’altra banda del riu Ebre, uns dos quilòmetres més amunt de “la
Fàbrica” en direcció a Riba-roja d’Ebre.
La Comissió de la Indústria de Guerra de la Generalitat de Catalunya, creada el 7 d’agost
de 1936 (BOGC, núm. 225, de 12 d’agost de 1936), tenia la funció de coordinar totes les
activitats de la fabricació d’armament i explosius, per tal de poder fer front a les
necessitats de la guerra. D’aquesta Comissió de la Indústria de Guerra passaren a
dependre diverses fàbriques i laboratoris que havien estat confiscats o intervinguts pel
Govern de la Generalitat de Catalunya, entre elles la Societat Electroquímica de Flix.
Amb l’esclat de la Guerra Civil el menjador dels Obrers s’adaptà des de bon
començament com a hospital de sang de primera línia, on s’atenien els ferits del front
d’Aragó que arribaven a Flix per ferrocarril (entre els metges que hi van treballar cal
destacar al llavors encara desconegut Dr. Josep Trueta). Era un edifici molt gran i
disposava de tot un seguit d’equipaments modèlics per la seva època, com ara vestuaris,
dutxes, un gran menjador i una sala d’actes amb escenari. L’edifici fou totalment
destruït en el primer bombardeig que sofrí la població la nit del 23 al 24 de febrer de
1937.

10. Altres bombardeigs sobre Flix
Després del primer atac del 23 de febrer de 1937, Flix va continuar patint els efectes
dels bombardeigs. No se sap quants amb exactitud, ja que durant el transcurs de la
Batalla de l’Ebre els atacs de l’aviació italiana i alemanya foren constants. Els dies 10,
11 i 21 de setembre de 1937 es produïren diversos bombardeigs estratègics amb la
finalitat de destruir l’assut i parar així la producció elèctrica que subministrava a la
fàbrica. Un dels pilots que va participar en algunes d’aquestes accions sobre Flix fou el
famós aviador alemany Werner Molders, membre de la Legió Còndor que encapçalà la
llista d’asos de l’aviació nacional de la Guerra Civil Espanyola. Molders va desenvolupar
tàctiques i tècniques de combat aeri i bombardeig que serien adoptades per la Luftwaffe
durant la Segona Guerra Mundial.
Durant l’any 1938, els bombardeigs sobre Flix documentats són els que es van produir
durant la Batalla de l’Ebre, els dies 26, 27, 28 i 29 de juliol; els dies 1, 2, 4, 7, 9 i 19
d’agost; el 9 i 13 de setembre; i el 10 i 13 d’octubre, tots ells de caràcter tàctic i
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estratègic, amb l’objectiu de destruir el pont de ferro sobre l’Ebre i tallar així les línies
de subministrament republicanes. A més a més d’aquestes dates concretes, amb
seguretat els bombardeigs al llarg del riu durant els 115 dies que durà la batalla, foren
constants i molts d’ells també degueren afectar a Flix.
La gran quantitat d’atacs aeris que sofrí Flix durant la batalla fou a causa de la seva
situació estratègica i dels importants passos del riu ubicats davant de Flix: el pas de
l’assut i el pont de ferro, construït per al pas de material pesant en un dels antics passos
de barca. El pont fou destruït i reconstruït moltes vegades, la primera vegada va ser el
26 de juliol de 1938, tot just començada la Batalla de l’Ebre. A l’agost de 1938 s’instal·là
a Flix la Plana Major de la 1a Agrupació Antiaèria, que comptava amb la Bateria 115 de
76,2 mm i la Bateria 544 de 20 mm, amb missió encomanada de protegir el pont de ferro
sobre l’Ebre.

A principis de novembre, davant l’imparable avanç franquista, s’encarregà a Manuel
Tagüeña organitzar una defensa esglaonada que permetés a l’exèrcit republicà una
retirada amb garanties. El dia 15, M. Tagüeña, Tinent Coronel en Cap del XV Cos de
l’Exèrcit Republicà traspassà l’Ebre per Flix. Un cop els darrers soldats hagueren creuat
el riu, es retiraren les passarel·les i, a les 4,45 hores del dia 16 de novembre es volà el
pont de ferro. Flix fou ocupat el dia 17 i, després de 115 dies de combats, la Batalla de
l’Ebre havia acabat.

11. La diversitat de mitjans de pas
En els primers moments de l’ofensiva calia assegurar un cap de pont a la riba contrària i es
van emprar nedadors i barques.
Posteriorment, s’havien de construir passarel·les sobre barrils i barques, i ponts de fusta i
de ferro.
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Altres mitjans de pas prop de Flix foren: les “comportes” (formades per dos barques
entaulades); la grua de gran tonatge per a la construcció de la presa de Flix; i el vell Assut
àrab posat al servei de l’empresa Electroquímica de Flix.

11.1. El pont de ferro de Flix
Un dels passos més importants durant tota la Batalla de l’Ebre fou el pont de ferro de
Flix, situat davall mateix del Castell Nou, més o menys on hi havia el pas de barca del
riu de dalt, una mica més avall de la roqueta. A dia d’avui, es pot visitar el refugi que
va ser construir per a l’escamot de pontoners que tenia com a missió mantenir el pont
en òptimes condicions.
El pont de ferro fou utilitzat com a mitjà de pas de material pesant, objecte de continus
bombardejos i, evidentment,+
de reparacions constants. Fou el darrer pas en ser destruït després de la retirada total
de l’exèrcit republicà el 16 de novembre de 1938.
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12. El paper de les dones a la Guerra
12.1. Blaves i blanques: les dones del bàndol nacional
A la zona que quedà sota el control dels nacionals, la mobilització femenina es va
vehicular a partir de dos organitzacions, la SF (composta per falangistes i jonistes) i les
dones carlistes de la Unió Tradicionalista, anomenades popularment “ margarites”.
Aquestes dues organitzacions s’uniren en una mateixa a partir del Decret d’Unificació
que Franco establí el 1937. Així, tota la mobilització femenina quedà unificada al més
estil totalitari sota la SF de la FET i les JONS, contribuint a la formació d’una societat
corporativista a imatge de la Itàlia feixista.
En general, podríem dir que la mobilització femenina a la zona nacional es va
desenvolupar a la rereguarda. Les dones carlistes, “margarites”, sí que s’establiren
ràpidament al front quan començà el conflicte, però s’encarregaren de realitzar les
tasques d’infermeria i assistència.

12.2. Roiges i negres: les dones del bàndol republicà
El 19 de juliol de 1936 moltes van ser les dones, sobretot joves, que entusiasmades pel
crit de la revolució i l’antifeixisme, sortiren als carrers i participaren de la victòria
popular sobre el cop militar.
Es van establir les línies del front i de seguida s’organitzaren les primeres milícies
populars.
I enmig d’aquests milicians també s’hi allistaren milicianes: dones, sovint joves sense
càrregues domèstiques ni familiars, que empeses per la necessitat instantània de
combatre el feixisme es dirigiren, fusell en mà, al costat dels seus companys a primera
línia de la guerra.
Un cop situades al front, aquestes dones, que pretenien empunyar el fusell com feien
els seus companys, es van trobar amb una nova barrera: moltes es van veure obligades
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a realitzar les tasques domèstiques, auxiliars i de cura. Eren elles les que cuinaven,
rentaven o atenien els ferits.
Finalment, Largo Caballero, el ministre de Guerra, aprovà un seguit de decrets al finals
de 1936 en els quals s’expulsava les dones del front. Tot i que algunes s’hi quedaren, en
un acte de desobediència individual, després del maig del 1937 amb la militarització de
les milícies populars i la creació d’un exèrcit regular i disciplinari, la presència femenina
als fronts passà a ser insignificant.
Expulsades ràpidament del front, la participació femenina en la lluita antifeixista es
desenvolupà a la rereguarda, a partir sobretot de projectes assistencials i d’auxili.
Malgrat tot, és paradigmàtic veure com les activitats femenines i la participació de les
dones a la guerra no va diferir molt en ambdós bàndols.
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13. Activitats

Fem de periodistes
Recordem que...
El periodisme és la ciència de la informació. Els periodistes es dediquen a recollir, analitzar,
sintetitzar, elaborar i publicar informacions per tal que la societat pugui estar al corrent del que
passa al món. El seu objectiu, doncs, és informar. Quan els periodistes elaboren reportatges i
documentals han de vetllar per la veracitat i l’objectivitat de les seves informacions. Els i les
periodistes utilitzen fonts fiables o el seu propi testimoni i coneixements per informar la
ciutadania sobre els fets. En el format audiovisual, la imatge i el so són els dos elements que
construeixen la informació.

Activitat
En grups, treballarem en profunditat un tema concret de la batalla de l’Ebre a la nostra població.
Així, cada grup elaborarà un documental sobre el tema que consensuïn en equip, a partir de la
visita que es realitzarà sobre la batalla de l’Ebre a la nostra població.

Instruccions del documental
- La seva duració serà d’entre 5 i 8 minuts.
- Podem utilitzar el nostre punt de vista i deixar volar la nostra imaginació, sempre tenint en
compte qui és el públic a qui es dirigeix el nostre documental i sense perdre de vista el nostre
objectiu de divulgar, visibilitat o mostrar una realitat.
- Haurem de reflexionar sobre quin enfocament li donem a la informació que hem trobat i
preguntar-nos què n’opinem nosaltres sobre el tema. A partir d’aquesta reflexió, ens podem
plantejar el tipus d’imatges que utilitzarem.
- Haurem de decidir quin és el rol de cada membre del grup: qui grava, qui dirigeix, qui posa la
veu que relata la notícia per sobre de les imatges (d’això se’n diu veu en off), etc.
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1. Per començar... Començarem a desenvolupar la nostra idea per al documental a través
de la definició del títol i de la sinopsi.
2. La idea… Concepció de la idea a realitzar del documental.

RECOMANACIÓ:
Per elaborar la idea pel documental podeu fer-vos les següents preguntes:
- Què ha succeït? - Qui són els protagonistes? - On ha passat? - Quan ha succeït? - Per
què? Quines són les causes? - De quina manera han succeït els fets?

3. Recerca… Desenvolupament de la idea a través de l’elaboració del guió.
RECOMANACIÓ: El dia de la visita, escriurem el text que volem que digui la veu en
off, triarem i farem les imatges concretes que volem mostrar i els testimonis que
volem incloure.

4.
5.
6.
7.

El rodatge... A partir de la recomanació anterior, preparació de la sessió de rodatge.
Gravem!... Rodatge de les imatges i del so del nostre projecte audiovisual.
Guardem… Importació del material a l’ordinador o pujada dels arxius.
Editem… Muntatge del vídeo final.

Aprofundiment de la visita a Flix
1. Els Refugis Antiaeris van ser uns elements claus per defensar-se de l’aviació franquista
al llarg de la Guerra Civil. Contesta les següents preguntes:
 Assenyala en un mapa els diferents refugis antiaeris construïts a Flix durant
la Batalla de l’Ebre.
(Imprimir Annex 1 pel dia de la visita)
 Tria un refugi que hagis conegut durant la visita i explica com era el seu
sistema constructiu.
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 Durant els anys trenta van començar a fer-se les primeres fotografies aèries
sobre ciutats, aquesta va ser una informació molt important per als pilots
alhora de determinar els objectius i la capacitat devastadora de les bombes
emprades en els bombardeigs. Durant la visita, informa’t de quin objectiu aeri
va ser atacat durant la guerra a Flix.
2. El Castell de Flix va ser utilitzat d’una manera o altra a la Batalla de l’Ebre. Respon
les següents preguntes realitzant la recerca als plafons del Castell.
 Quin va ser el paper del Castell a la Batalla i digues quins usos creus que
va tenir.
 La seva situació elevada sobre la població ens permet contemplar diferents
termes municipals del seu voltant. A partir de la Rosa dels vents, situeu els
següents pobles: Riba-roja d’Ebre, Ascó, Vinebre, La Torre de l’Espanyol, Móra
d’Ebre, La Fatarella, Almatret, La Granadella i La Figuera.
(Imprimir Annex 2 pel dia de la visita)
 Durant la guerra va haver diferents dirigents que van estar al front, a
primera línia. Busca’ls als plafons i identifica’ls dient quin bàndol pertanyien,
quin càrrec tenien i quina divisió comandaven.


Qui va construir i utilitzar les trinxeres que hi ha al voltant del Castell?



Quina relació tenen els carlistes amb la Guerra Civil?



Quan va començar la batalla de l’Ebre?



On estava situat cada un dels bàndols respecte al riu?



Quan va acabar la Batalla de l’Ebre i com?

3. Refugi dels pontoners: Estava situat en una zona estratègica que va tenir una
importància significativa.


Qui eren els pontoners?



Qui va dissenyar el pont de ferro?



Imagina’t que ets un tinent republicà i t’encomanen el creuament d’un
batalló de 800 homes a l’altra banda i sols disposes de 11 barques per a
fer-ho. Quants viatges deuran fer les barques comptant que sols hi caben
9 soldats a cadascuna?
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Aprofundiment de la visita a Corbera
1. Museu-exposició la Trinxera.






Identifica el tipus de bombes. Digues tipus i mides i fes-ne un recull
fotogràfic.
Perquè feien servir el subfusell?
Explica alguna anècdota que hagis sentit durant l’explicació.
Portaven el mateix uniforme els soldats nacionals i els republicans? Quina
diferència hi havia?
Destaca algun element de l’exposició relacionat amb la guerra, que t’hagi
cridat l’atenció i descriu-lo.

2. Al llarg de la visita al Poble Vell pots observar les característiques del paisatge on
va transcórrer la major part de la Batalla de l’Ebre. Contesta les següents
preguntes:

 Que va passar en aquest poble durant la Batalla de l’Ebre?
 Destaca algun element emblemàtic del poble relacionat amb la guerra?
 El passat i el present van moltes vegades lligats. Digues si encara és present algun
element del passat al poble que ens recordi la guerra?
3. Aquesta Cota, la 402, està situada molt a prop del poble vell.


Saps quin comandament estava situat en aquest espai?



A partir de l’observació, quins elements de defensa militar observes?



Perquè els feien servir?
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ENTREVISTES:
4. Coneixes algun testimoni de la Batalla de l’Ebre? N’ha parlat mai? Què n’explica?
5. Pregunta a algun testimoni si coneixia com s’assabentaven que hi hauria un
bombardeig, com s’organitzaven per anar als refugis, com sabien si havien acabat
els bombardeigs...
6. Pregunta a algun familiar i/o conegut si coneixen algú que va lluitar a la guerra
civil. Quina era la seva destinació: infanteria, aviació, cavalleria, artilleria,
intendència...?. Se’n recorden de la companyia, esquadró, batalló, brigada o
divisió?
7. Era soldat ras, brigada, capità, conductor, pontoner, altres?

TESTIMONI:
Aprofita per fer un petit tall de veu o d’enregistrament i així posar-lo al
documental que has d’elaborar.
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14. Annexos

ANNEX 1
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ANNEX 2
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