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Cal un reconeixement institucional a les Brigades Internacionals

La Batalla de l’Ebre
A n t o n i S e g u r a

E
ra mitjanit del 25 de
juliol del 1938 quan
les tropes republica-
nes travessaren l’Ebre
per Miravet i altres
punts per dur a terme
una ofensiva entre Fa-
ió i Xerta i confluir

sobre Gandesa. Començava la batalla
decisiva, més sagnant i violenta, de la
Guerra Civil Espanyola i de la Catalu-
nya republicana i autònoma, que, el 15
d’abril, havia quedat aïllada de la resta
de la República quan les tropes rebels
guanyaren el litoral mediterrani per
Vinaròs.

Era, certament, una batalla perduda
abans de començar atesa la desigualtat
de forces dels dos bàndols: soldats,
130.000 l’exèrcit republicà i 185.000
l’exèrcit franquista; peces d’artilleria,
250 i 550; avions de caça, 150 i 175;
avions de bombardeig, 50 i 225; blin-
dats i carros de combat, 60 i 200
(DD.AA., La batalla de l’Ebre, 1999). Això
no obstant, l’ofensiva republicana
trencà més de setanta quilòmetres de
front, és a dir, 500 km2 i féu més de
4.000 presoners. Poc després, Franco
ordenava la contraofensiva. En els me-
sos següents, les contraofensives fran-
quistes i els combats més violents tin-
drien com escenaris Gandesa, Vilalba
dels Arcs, les serres de Pàndols i de Ca-
valls, Mequinensa, Corbera d’Ebre i la
Fatarella. El 15 de novembre, les restes
de les darreres unitats republicanes es
veien obligades a travessar de nou el riu
en sentit contrari. Enrere quedaven
entre 12.000 i 15.000 mil morts, prop
de 20.000 presoners i desertors i més de
30.000 ferits i malalts. Una part im-
portant de les tropes republicanes que
participaren en la Batalla de l’Ebre eren
catalans –i pel bàndol franquista els
requetès del Terç de Montserrat–. En

definitiva, a finals de 1938, Franco ha-
via aconseguit l’objectiu que es proposà
quan acceptà l’envit de la Batalla de
l’Ebre (hi ha qui considera que podia
simplement haver resistit i trencat el
front del Segre per sorprendre la rere-
guarda de l’exèrcit republicà): allargar
les penalitats de la guerra sobre la po-
blació civil i deixar total-
ment trencat l’exèrcit re-
publicà amb una derrota
que marcaria a foc la me-
mòria dels vençuts.

Era també la batalla
decisiva de Catalunya,
perquè l’Ebre era l’últim
bastió per frenar l’ofensi-
va rebel sobre el Princi-
pat, com preludiaven l’o-
cupació de Lleida i de les
vores dretes dels rius Se-
gre i Noguera Pallaresa
(març-abril del 1938), la
derogació de l’Estatut
d’Autonomia de Catalu-
nya (5 d’abril) i els bom-
bardeigs patits per Barce-
lona i altres localitats ca-
talanes des del gener del
1938. Els bombardeigs de
les ciutats són el record
més perenne d’aquells
mesos, “que crearen una
psicosi col·lectiva d’inse-
guretat i la certesa que la
guerra era a tocar” (J.M.
Solé i J. Villarroya, Catalunya sota les
bombes, 1986).

Després de la desfeta de l’Ebre tot
estava perdut. El 15 de gener les tropes
franquistes ocupaven Tarragona i el 26
de gener del 1939 la caiguda de Barce-
lona esborrava les darreres esperances
d’aturar l’ofensiva franquista. En els
dies que seguiren, l’exèrcit republicà,
desmoralitzat i sense prou forces ma-

terials ni humanes, no va poder establir
cap línia defensiva que permetés esta-
bilitzar de nou el front. Tampoc el go-
vern republicà espanyol havia mostrat
excessiu interés a dur a terme accions
de distracció en altres fronts peninsu-
lars (tret d’una limitada acció a Extre-
madura) per aturar l’ofensiva contra

Catalunya. Potser es creia, erròniament,
que calien tots els recursos disponibles
per dur a terme una tenaç resistència a
la zona Centre i a la regió de Valènci-
a-Alacant a l’espera d’un capgirament
dels esdeveniments internacionals fa-
vorable a la República. Així, des de fi-
nals de desembre, les restes organitza-
des de l’exèrcit republicà i una part de
la població catalana (i de refugiats

d’altres regions de l’Es-
tat) convergiren en un
embut que conduïa cap
a l’Alt Empordà i la
frontera amb França. La
sistemàtica destrucció
dels ponts va dificultar
l’avenç de les tropes
franquistes i va retardar
la seva arribada a la
frontera fins que la gran

bossa humana de futurs exiliats (gaire-
bé mig milió) havia passat a França.
Oficialment, la guerra a Catalunya va
acabar el 10 de febrer de 1939, però,
encara, el 13 de febrer, després d’escol-
tar al violí L’emigrant, uns 5.000 soldats,
agrupats en dues brigades i un batalló
que formaven la 31 Divisió, emprenien

el descens del coll d’Ares
cap a Prats de Molló. Al-
guns varen ressagar-se i
iniciaren el descens ja
entrada la nit: varen mo-
rir pel camí en sorpren-
dre’ls una brusca davalla-
da de la temperatura.

La Batalla de l’Ebre fou
l’última i generosa con-
tribució dels 32.000 bri-
gadistes a la República
espanyola en el seu intent
de barrar el pas al feixis-
me. En l’acció secundària
d’Amposta, planificada
per desviar l’atenció dels
principals punts per on
l’exèrcit republicà traves-
saria l’Ebre, més de 1.000
soldats –una gran part
brigadistes de la 45 Divi-
sió Internacional– foren
víctimes del foc enemic
en quedar aïllats a la vora
dreta del riu i resistir fins
a vuit atacs de les forces
franquistes. Fou el primer

fracàs de la Batalla de l’Ebre, però l’he-
roïcitat dels brigadistes fou mereixedo-
ra de la Medalla al Valor, que el govern
de la República els va concedir a títol
pòstum. En aquesta ocasió, “la major
part dels brigadistes presoners van ser
ajusticiats sumàriament, mentre que
els espanyols republicans van ser tan-
cats en camps de concentració” (C.
Lleixà a J. Piqué i J. Sànchez –coords.–,
Guerra Civil a les comarques tarragonines
(1936-1939), Tarragona, 2000). I, tan-
mateix, Negrín, cedint a les pressions
internacionals, ordenava la retirada
dels voluntaris estrangers: el 15 de no-
vembre, el dia que culminava la derrota
republicana a l’Ebre, les Brigades Inter-
nacionals feien una desfilada de comiat
a Barcelona.

Aquests dies commemorem els 65
anys d’aquells esdeveniments. La majo-
ria dels protagonistes han desaparegut.
Queden entre nosaltres molts pocs su-
pervivents. Són la memòria viva d’a-
quell horror. Són el testimoni més va-
luós d’una generació que es va enfron-
tar al feixisme i que va donar la vida i
el futur en l’intent. Són la flama que
donà forces per lluitar i sobreviure a la
dictadura. Es mereixen el nostre reco-
neixement, el nostre afecte i la nostra
gratitud. Cal que els arribi tot el caliu
de la nostra estima. Caldria també que
les institucions estiguessin a l’altura de
les circumstàncies, com ho han estat els
cinc ajuntaments de la Terra Alta que
integren l’Associació Terra de Germa-
nor. Lamentablement no és el cas i
l’escàs suport econòmic institucional
als actes d’homenatge celebrats a Mira-
vet i Corbera el passat cap de setmana
ha obligat als exbrigadistes a pagar-se el
viatge i l’estada. Molts hem sentit ver-
gonya, ràbia, dolor i indignació.

Continuem?
F r a n c e s c C a n d e l

S
í, continuem. Entre la meva pila
o Cafarnaüm imprès no hihe
pogut trobar Nous Horitzons, vin-
culada a Iniciativa, revista sum-

mament equilibrada, tota en català.
Una altra publicació, diguem-ne polí-
tica, per aquest caire vincular, a part
de Nous Horitzons i d’ Esquerra Nacional
(ERC), és una que jo citava concisament
com Les Notícies, però que resulta ser Les
Notícies de Llengua i Treball. Publicació del
servei de normalització lingüística de la UGT
de Catalunya i de la UGT de les Illes Balears.
Es tracta d’una revista trimestral i el
número que tinc a les mans és el 15 i
correspon al desembre del 2002. En les
seves pàgines han inclòs una selecció
de poesia catalana del segle XX, sota
l’epígraf “Per a què poetes en aquest
temps de penúria?” (Holderling). En el
transcurs d’aquesta setmana he rebut
el Xipreret de juny –en el que citàvem

del mes de maig hi havia un article: La
unió europea i el problema de les llengües,
de Martí Guerrero, que val la pena lle-
gir–, l’últim Es Pedrís Llarg i Trípodos, de
Ciències de la Comunicació Blanquer-
na, també només en català. Debat Naci-
onal, amb unes 120 pàgines de gran
format, com a mínim –Trípodos en té
151 de petit format; són com llibres–,
entra no únicament en l’apartat de tot
en català, sinó en el diguem-ne de re-
vista política, no de partit concreta-
ment, sinó de causa catalana, dirigida
per Miguel Sellarès, que és, a més, la
seva alma mater. De la llista que he
confeccionat són, a part d’aquestes,
únicament en català: Compartir, revista
de la Fundació Espriu (del Dr. Josep
Espriu, germà del poeta Salvador Es-
priu); Càrites Diocesana de Barcelona, nú-
mero 20, maig del 2003, 16 pàgines;
Lletres del Grup del Llibre (El Club de

Lectors dels Països Catalans); L’Informa-
tiu, revista mensual, tipus diari, de
Sants-Hostafrancs-la Bordeta. El núme-
ro 113 del mes de juny consta de 32
àmplies pàgines totalment redactades
en català, exceptuant-ne alguns
anuncis comercials que, si tens la
paciència de comptar-los i no et des-
comptes, donen el resultat de 30 en
català i 9 en castellà; i esmentem, fi-
nalment, en aquest llistat que he
confeccionat, VOL, Federació Catalana
de Voluntariat Social, mesos juny-juliol
del 2003, número 68, que tracta de
tot el que envolta el fenomen del
moviment voluntari i consta d’unes
18 pàgines encatalà. Com deveu ha-
ver observat –o no, valgui doncs la
relativa observació meva– ens tro-
bem amb el fet que, sobre un total
d’unes 29 publicacions, unes 17 estan
redactades completament en català, i
unes 12, no només en castellà, sinó
també en català, moltes de les quals
fins i tot contenen més participació
del català que no pas del castellà.
Anem, doncs, amb la relació de les
publicacions bilingües, expressió que
no acaba de convèncer gaire gent
però, segons sembla, no n’hi ha cap
altra per substituir-la.

■ Francesc Candel. Escriptor


