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PRÒLEG; L’ENCÀRREC
Almatret és un municipi de la província de Lleida, amb una població de 317 habitants.
Està situat a l'extrem sud de la comarca del Segrià, limítrof amb els municipis de
Mequinensa, Faió, així com Riba-Roja d'Ebre, Seròs i Maials. Tradicionalment havia estat
un poble miner i agrícola, activitats que avui, respectivament, han desaparegut o estan en
declivi. En conseqüència, s’ha produït una forta davallada de la població. Almatret ha
perdut el 30% de població en 20 anys.
Ara bé, el municipi destaca pel seu potencial turístic, vinculat amb el turisme d’interior i de
proximitat. Un potencial expressat per la seva oferta actual: la pràctica de la BTT, el
senderisme i la pesca esportiva en una zona privilegiada com són els Tossals d'Almatret,
Espai Natural Protegit que forma part de la xarxa Natura 2000.
Cal tenir present la privilegiada situació geogràfica d'Almatret: és el municipi situat més al
sud-oest de la comarca del Segrià, i l'únic de la província de Lleida on el riu Ebre travessa
pel seu terme municipal. Aquest fet va suposar la seva implicació en els fronts de guerra
del Segre i l’Ebre durant la Guerra Civil Espanyola.
Explica Francisco Vallès, veí d'Almatret nascut el 1926, que al poble, si no hagués estat
per l'assassinat de tres mossens, "no hauria passat res". Ho apunta en relació a la dura
repressió, d'un bàndol i de l'altre, que molts municipis de Catalunya van haver de patir
durant la guerra i la postguerra. Diversos veterans del poble també recorden amb vivesa
com a record més impactant el tràgic bombardeig aeri del 12 d'octubre de 1938, que va
provocar una desena llarga de víctimes civils.
Avui la sensació generalitzada és que tot i viure de ben a prop la guerra, Almatret se'n va
sortir amb menys ferides que altres pobles de l'entorn, sobretot si la comparació s’aplica
amb els municipis del sector central de la batalla de l'Ebre.
Les polítiques de recuperació de la memòria històrica han estat injustes amb Almatret,
relegant-lo a un paper secundari, si no inexistent. Molt pocs, per no dir ningú, situen el
municipi en el front de la batalla de l'Ebre o en el front del Segre. I va formar part dels dos,
un fet inèdit a Catalunya. Ben poques coses es coneixien del mateix bombardeig aeri, de
les repressions sobre la població civil, de les misterioses fortificacions del Cingle de la
Pena o del dia a dia al poble del Baix Segrià durant els tres anys de guerra.
Aquest estudi, encarregat per l'Ajuntament d'Almatret, pretén recuperar aquesta memòria
quasi perduda, dignificar el passat, i contribuir a la recuperació patrimonial i turística dels
espais històrics encara existents vinculats amb aquest període. La recuperació d'aquest
patrimoni suposa, a més, una oportunitat pel desenvolupament econòmic i local del
municipi i de la Mancomunitat de municipis del Segrià Sec.
L'estudi s'ha nodrit de nombrosa bibliografia, la consulta de documentació original de
múltiples arxius d'arreu de l'Estat, d'hemeroteca, videoteca i d'entrevistes a diversos veïns
d'Almatret, entre altres fons.
El resultat revela que el municipi mereix un paper principal, i no testimonial com el que
ostenta ara, en l'abordatge de què va ser la Guerra Civil al Segrià i, especialment, del que
va ser la batalla de l'Ebre. En l'aspecte militar, el municipi fou protagonista d'una de les
accions ofensives de la batalla de l'Ebre amb la participació activa d'una de les unitats
més lloades de l'Exèrcit de l'Ebre, la 42a Divisió, on combatien centenars sinó milers de
3

soldats catalans de la lleva del Biberó i les lleves del Sac. Els combats van obligar a
estendre una xarxa sanitària pròpia, de la qual avui perduren diverses fosses comunes de
soldats morts en aquests punts d'atenció.
El poble i el seu terme municipi, a més, foren un gran campament durant mesos per a
diverses unitats de l'exèrcit republicà, destinades a vigilar el riu Ebre, preparar-se per al
combat o reorganitzar-se. Entre aquestes unitats destaca la XIII Brigada Internacional de
la 35a Divisió, el gruix de la qual estava constituïda per voluntaris polonesos. La visita a
Almatret del cap de l'Exèrcit de l'Ebre, Juan Modesto, i del Cap de l'Estat Major de
l'Exèrcit de la República, Vicente Rojo, certifiquen la importància que va prendre el
municipi durant la fase decisiva de la Guerra Civil a Catalunya, l'any 1938. Fruit dels
combats propers de la batalla de l'Ebre, Almatret va viure la seva més gran tragèdia del
segle XX, el bombardeig aeri del 12 d'octubre, també injustament oblidat de la memòria
col·lectiva.
En l'àmbit civil, Almatret va viure tots els esdeveniments extraordinaris derivats de l'esclat
de la revolució social d'extrema esquerre l'estiu de 1936: saqueig de l'església,
assassinats de religiosos, confiscació de terres, allistament dels joves per a les milícies,
l'edició de paper moneda, la creació d'un comitè revolucionari i d'una col·lectivitat agrària,
entre d'altres.
La situació, poc després, es va anar normalitzant amb l'esforç dels nous responsables de
l'Ajuntament, amb menció especial per a l'alcalde Josep Rodríguez. Tanmateix, la
militarització del municipi a partir de l'abril de 1938 va alterar completament aquesta
dinàmica. El dia de Nadal de 1938 entraven les tropes franquistes a Almatret, punt d'inici
d'un llarg règim dictatorial de 40 anys de durada.
La segona fase d'aquest projecte de recuperació de la memòria de la Guerra Civil a
Almatret és procedir a l'adequació d'un espai de memòria i l'elaboració d'una ruta temàtica
de la història d'Almatret, i el seu paper en la batalla de l'Ebre i la posterior retirada de
l'exercit republicà, a través d’un recorregut per les diferents ubicacions on se situen les
infraestructures bèl·liques i punts d'observació que permetrien al visitant aprendre in situ
la història de la batalla de l'Ebre i el paper que hi jugà el municipi d'Almatret.

4

La Guerra Civil a Almatret, cruïlla entre els fronts de l'Ebre i el Segre (1936-1939)

1. ESTIU DE 1936;
GUERRA, REVOLUCIÓ I PERSECUCIÓ RELIGIOSA
1.0

Introducció

1.1.

L’atac a l’Església Parroquial

1.2 La creu gòtica rescatada per Apel·les Fenosa
1.2.1 Retorn, restauració i col·locació
1.3 La creació del comitè revolucionari i la col·lectivitat agrària
1.3.1 Els records de la Col·lectivitat
1.3.2 El cas de Maials
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

L’assassinat dels tres mossens; els fets del 28 de juliol
Modest Vilà, acusat i assassinat
La versió de l’acusat
Qui era Modest Vila?
Els altres dos religiosos assassinats

1.5

Propaganda revolucionària i allistament a les milícies

1.6

Nens jugant a anarquistes

1.0

Introducció

Almatret tenia 1206 habitants l'any 1936, quatre vegades més que en l'actualitat. Era un
municipi eminentment agrari, de conreus de secà, especialment d'olivera i ametllers. La
seva economia disposava, però, d'una riquesa afegida, les mines de lignit, que
s'explotaven de manera intermitent. Unes mines que conjuntament amb la dels municipis
veïns de Mequinensa i la Granja d'Escarp formaven una conca minera molt important en
el seu entorn més immeditat.
Abans de l’inici de la Guerra Civil i l’esclat revolucionari, els testimonis consultats apunten
que la vida al poble era relativament normal. El veí Francisco Vallès recorda l’existència
d’un cor de cant al poble, que de la mateixa manera anava a cantar al Centre Republicà,
feu de l’esquerra, que a l’església, símbol dels partidaris de dreta. “Més tard, alguns
‘fanàtics’ dins el cor es van negar a anar a un dels llocs i el cor es va desfer”, recorda.
L'Ajuntament d'Almatret es reunia a la casa consistorial, situat al carrer Major, el 12 de
juliol de 1936, només sis dies abans de la sublevació militar d'una part important l'Exèrcit
espanyol amb la complicitat de partits de dreta, falangistes, monàrquics i carlistes, entre
d'altres. Assisteixen a la sessió plenària l'alcalde, Joan Arbonés, els regidors Francesc
Duaigües, José Moya, José Munté, els senyors Prunera, Suñé, Jové i un últim regidor el
cognom del qual no s'identifica amb claredat a l'acta de la sessió conservada a l’Arxiu
Municipal d’Almatret.
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Un dels principals punts de l'ordre del dia és l'adjudicació de la plaça de conductor del
cotxe funerari, a la qual ningú s'havia presentat en els últims vuit dies. Per resoldre la
vacant, es decidia convocar a Antonio Tarragó Guillem per oferir-li la plaça amb un sou
anual de 300 pessetes a pagar per trimestres. El senyor Tarragó accepta el càrrec a partir
del dia 15 del mateix mes. Per últim, s'acorda per unanimitat dels presents fer públiques
les sessions plenàries.
La següent sessió plenària conservada en el llibre d'actes municipal és la celebrada el 18
d'octubre de 1936, tres mesos després de l'inici de la Guerra Civil. Entre el juliol i
l'octubre, doncs, no es conserven actes de les sessions plenàries que es van celebrar, sí
que se'n van celebrar en aquest període extremadament convuls arreu de Catalunya. Ara
bé, gràcies a altres fonts documentals i també orals es coneixen els principals
esdeveniments ocorreguts al poble entre juliol i octubre de 1936. En destaquen quatre: la
destrucció de l'església parroquial, la creació d'un comitè revolucionari, l'assassinat de
tres mossens als afores del poble, i l'ingrés voluntari de veïns d'Almatret a les columnes
organitzades per anar a lluitar al front d'Aragó.

1.1

L’atac a l’Església Parroquial

L'Església de Sant Miquel d'Almatret (segle XVIII) és d'estil barroc, la portada és
emmarcada per dues columnes de capitells compostos i el conjunt decorat forma una
harmoniosa unitat amb el campanar. L'església barroca queda beneïda el 9 de setembre
de 1768. Anys més tard, el 1786, es beneeix l'altar. Abans de la construcció d'aquest
temple, el municipi hauria tingut una església gòtica, edificada poc després de
l'establiment de les famílies que consten en la seva carta de poblament, datada el 13011.

Església d’Almatret, 1983. Corbella i Garcia, Josep
Àngel; Salvadó, J. Departament de Cultura.
1Llibre

resum de l’Arxiu Parroquial d’Almatret, pàg. 136.
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En la documentació de la Causa General relativa al municipi d'Almatret 2, elaborada pel
bàndol franquista en els anys immediatament posteriors a la fi de la guerra, s’assegura
que el 24 de juliol de 1936 un grup de persones va saquejar l'església parroquial, destruint
i cremant els altars, les imatges, els ornaments i els objectes de culte a la plaça pública, a
la plaça Major.
El veí Francisco Vallès Rius (Almatret, 1926), recorda els fets. Tenia 10 anys quan van
succeir. Assegura que els revolucionaris van saquejar els objectes de culte del temple i a
la plaça els van cremar "en una foguera". Recorda que la seva mare sempre va criticar
l'atac i que un dels principals autors “fou un dels primers a anar a missa durant la
postguerra”3. El mateix dia, un grup d’individus -podrien ser els mateixos- van rodejar les
cases de Mariano Miarnau i Pedro Arbonés, els dos d’Almatret, per efectuar registres
mitjançant amenaces de mort.
Els autors d'aquests fets, segons la mateixa documentació, serien un italià de nom
desconegut, José Bes, conegut com a Chalapas, un individu conegut com a Tomaset, un
individu conegut com a Ginoll, un individu conegut com a Panet de Pau de Ton, Víctor
Duaigües i una dona coneguda com La Chalapas, entre d'altres.
La veïna Magdalena Jové explica que un cop saquejat el temple, dies o setmanes
després, membres del comitè van habilitar una rampa per accedir a l’església,
probablement per introduir-hi objectes o facilitar els nous usos del temple, que no s’han
pogut precisar.
L'impacte del saqueig i crema dels objectes del temple queda ben reflectida en l'acta
municipal de l'Ajuntament d'Almatret del dia 6 d'agost de 1939, pocs mesos després
d'haver-hi acabat la guerra. És una sessió en la qual es convida a personalitats del poble
com el mossèn-ecònom per a tractar l'arranjament de l'església parroquial. A la sessió
s'arriba a la conclusió que la rehabilitació és qüestió d'un espai llarg de temps per l'estat
precari de l'economia dels veïns. S'informa que es van incendiar les imatges així com els
objectes de culte. Els congregats decideixen formar en un futur una junta que s'encarregui
de formular un pressupost de despeses i en funció d'aquest es decidirà el repartiment de
les quantitats a pagar entre els que ho han de fer. Ara bé, amb urgència es recomana
construir un altar major "para suplir el que con cortinas se ha improvisado".
Tres anys més tard, el 19 de setembre de 1942, l'estat del temple encara és precari. El
Bisbe de Lleida, Manuel Moll i Salord, visita el temple i constata el seu estat de devastació
a causa de la guerra. El bisbe lloa l'esforç del poble d'Almatret en restaurar-la, recomana
la construcció d'un altar i que tinguin cura d'adquirir les imatges demanant l'aprovació del
bisbe. Moll demana també la retirada d'una imatge que diuen és de S. Francesc de Paula
i que condicionin el confessionari i arreglin la rectoria4.
Els actes comesos durant el període revolucionari a Almatret, entre ells el saqueig i crema
d'objectes religiosos de l'església, van justificar el judici i condemna de diversos veïns
d'Almatret acusats d'organitzar o participar en aquests actes. És el cas d'Antònia Pujol
2

Archivo Histórico Nacional, Causa General, Pieza primera o principal de la provincia de Lleida,
Legajo: 1464 Caja: 1 Exp.: 8.
3

Entrevista amb Francisco Vallès, setembre 2017.
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Llibre resum de l’Arxiu Parroquial d’Almatret, pàg.89.
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Ballesté, condemnada segons sentència d'11 de setembre de 1939, a 12 anys i un dia de
reclusió temporal per la seva participació directa en l'atac contra el temple.
En un procediment sumaríssim d'urgència -el número 4489- instruït per l'Auditoria de
Guerra Delegada de Lleida, s'acusa la veïna, "de ideas izquierdistas" de prendre part
activa en la crema de les imatges de l'església parroquial d'Almatret “actuando en
concepto de dirigente y distinguiéndose por sus amenazas y excitaciones en contra de las
personas de orden habiendo incluso salido a la calle con un cuchillo amenazando a lo que
llamaba fascistas”. És acusada per aquests fets amb el delicte d'auxili per cometre la
rebel·lió militar existent al Codi de Justícia Militar.
Quatre anys després, en un segon document incorporat en el seu expedient del Tribunal
de Responsabilitats Polítiques, Pujol respon a petició del jutge que no posseeix bens
propis, ni tampoc deutes, enumera les propietats del seu marit, Miquel Llop Cornadò, i
detalla que té un fill de 20 anys i un segon de 22 anys. El document és signat per la seva
filla, Pilar Llop, perquè la mare no sap fer-ho.

1.2

La creu gòtica rescatada per Apel·les Fenosa

Malgrat la gravetat de la crema dels objectes religiosos de l’església parroquial, la societat
d’Almatret ha recordat amb més vivesa la pèrdua durant dècades d’un altre element
patrimonial religiós, altament simbòlic per a la població: la Creu de Terme d’estil
tardogòtic.
La creu de pedra, primorosament tallada, està datada de 1608, va presidir la plaça Major
del municipi fins als anys 20 del segle XX quan va caure per accident i fou dipositada sota
el campanar de l’església.
Després de l’esclat de la Guerra Civil, en un període per determinar entre el segon
semestre de 1936 i 1937, l’escultor Apel·les Fenosa5 s’emportà la creu a un lloc segur a
Barcelona per evitar l’onada de destrucció que patien el patrimoni religiós arreu de
Catalunya i a la rereguarda del front d’Aragó.

Fenosa, Nicole. Apel·les Fenosa. Biografia.El Vendrell: Fundació Apel·les Fenosa, 2002. “D’arrels rurals,
les famílies Fenosa i Florensa, cognoms italians que Fenosa pensava que eren d’origen jueu venecià —
Fenosa del llatí Lo Foenum, «flor de fenc», i Florensa, del nom de la ciutat— són originaris del poble
d’Almatret, que està situat a l’extrem límit entre Aragó i Catalunya (...) Josep Fenosa va tenir tres fills. El
gran, en Francisco, era el pare de l’Apel·les Fenosa (...) Quan encara era molt jove, va marxar d’Almatret
per anar a provar sort a Barcelona, es va casar amb Casilda Florensa i es va establir com a llauner al carrer
de Sicília, 213, on van néixer els seus fills. (...) Apel·les Francisco Anton Fenosa va néixer el 16 de maig de
1899 al carrer de Sicília, 213, a Sant Martí de Provençals, un barri que encara era molt rural a Barcelona.
Era el petit (...) La seva mare va quedar molt esgotada per causa dels successius naixements dels seus fills:
l’Òscar el 1897 (a qui van posar aquest nom com a protesta contra el procés obert a Oscar Wilde), la
Palmira el 1898 (fent al·lusió a les ruïnes de Palmira, a Síria) i l’Apel·les el 1899 (per retre un homenatge al
poeta català Apel·les Mestres). El seu pare va portar l’Apel·les a Almatret amb una dida, on va viure els
seus tres primers anys; va ser criat alhora que ho fou el seu germà de llet Sebastià Arbones, fill de la seva
dida Teresa Arbones. L’Apel·les va mantenir una profunda relació amb aquesta família. Va créixer allà,
rodejat dels seus avis, oncles, ties i cosins. Quan l’Apel·les tenia tres anys, el seu pare el va venir a buscar i
el va portar cap a Barcelona. Va créixer al costat de l’obra de la Sagrada Família”.
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Imatge de la creu original, a la plaça Major, abans de la Guerra Civil.

Des del minut zero, el 18 de juliol de 1936, Fenosa s'oposà al saqueig i destrucció del
patrimoni religiós. Per aquest motiu, oferí la seva col·laboració a la Generalitat de
Catalunya, que la va rebre de bon grat però va recomanar a Fenosa i els seus companys
que eren pintors i escultors la creació d'un sindicat d'artistes per oficialitzar així la seva
futura missió. Immediatament, i instal·lats en una casa situada a la cantonada del passeig
de Gràcia amb Diputació, van engegar la tasca de salvació d'obres d'art; primer a les
esglésies de Santa Anna i del Pi i, posteriorment, a la zona est de Catalunya i Aragó.
La Generalitat li va posar a disposició de Fenosa un camió, un xofer, un soldat i una arma.
Fenosa citaria posteriorment les actuacions de salvaguarda realitzades el 1936 a
Granyen, La Naja, Tardienta i Pallaruelo de Monegros, i el 1937 al convent de Sigena, on
va salvar els valuosos i mediàtics frescos de la sala capitular que es conserven al Museu
Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona.
Acabada la guerra, el Servei de la Dirección General de Regiones Devastadas, un
organisme de la dictadura franquista de creació recent, va recollir la creu de l'indret on
estava dipositada, el monestir de Sant Cugat del Vallès6.
De fet, l'any 2005, l'alcalde d'Almatret, Ramon Pallàs, explicava en una entrevista que
després de la guerra, el poble havia demanat el retorn de la creu a la Jefatura Provincial
de Policia. Se'ls hi va indicar que la trobarien al Monestir de Sant Cugat, però un cop allà
la creu havia desaparegut i ningú coneixia el seu parador7 .
Anys més tard, va aparèixer col·locada de nou a l'espai públic, a la plaça situada davant
de la parròquia de Santa Anna, prop del Portal de l'Àngel de Barcelona. Aquí va romandre
6

Diari La Vanguardia, 10 d’abril de 2005, pàg. 54.

Diari La Vanguardia, 18 d’abril de 2006, Suplement Vivir,pàg, 4. Un article de Lluís Permanyer sobre la
creu explica que acabada la Guerra Civil es van organitzar exposicions improvisades amb la finalitat
d’agrupar per temàtiques les nombroses peces d’art producte de robatoris i saquejos en els tres anys de
guerra amb la finalitat de facilitar el retorn de les obres als seus legítims propietaris. En el cas de la creu
d’Almatret, exposada en aquestes circumstàncies, ningú l’hauria reclamat i hauria portat el rector de Santa
Anna, Joan Evangelista Salvans, a endur-se-la i col·locar-la a placeta situada davant el temple.
7
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fins al mes de juny de l'any 2.0008, quan un acte vandàlic —allò que precisament Fenosa
volia evitar– la va danyar seriosament. El mossèn de la parròquia va recollir els fragments
a l'espera d'una restauració.

1.2.1 Retorn, restauració i col·locació
Després de noves reclamacions, l’arquebisbat de Barcelona accedí a tornar les restes i la
Generalitat, mitjançant les gestions del secretari general del conseller en cap, va assumirse el finançament. L’equip d’experts de l’empresa Lesena (Servei Integral al Patrimoni)
creada pel conservador i restaurador del Vendrell, Pau Arroyo, i amb la incorporació per al
projecte de l’escultor i picapedrer, Francesc Xavier Solé, de Vilalba dels Arcs, van
executar els treballs de restauració l’any 2005.

Col·locació de la creu. Arxiu fotogràfic municipal.

La creu, restaurada, abans de ser col·locada de nou.
Foto: Arxiu Fotogràfic Municipal.

L'equip va restaurar la part de la creu i el capitell inferior on es recolza, mentre que les
escales, la base i la columna es va reconstruir d'acord amb la forma original gràcies a les
imatges fotogràfiques existents de la creu original. També s'ha fet una còpia per
l'arquebisbat de Barcelona, per ubicar-la a l'església de Santa Anna de Barcelona. El cost
de la restauració fou d'uns 24.000 euros.
Abans del seu esperat retorn a Almatret, tanmateix, l'Ajuntament va decidir convocar una
consulta popular per a decidir la seva ubicació exacta. I és que durant la prolongada
absència de la creu a la plaça Major, un nou conjunt ornamental havia ocupat el seu lloc,
una escultura d'una veïna amb un càntir que evoca la portada d'aigua potable al nucli urbà
i una pedra de molí que ret homenatge a la cultura i tradició oleícola d'Almatret.
Es van posar a votació quatre opcions: treure la molta de molí i la font i posar en el seu
lloc la Creu de Terme, treure només la mola i posar la creu, no treure res i posar la creu
darrere de la molta i la font i, per últim, no treure res i posar la creu davant de la mola i la
creu. Aquesta darrera opció va ser escollida per una àmplia majoria, obtenint 179 vots
pels 23 vots de la segona opció més votada. El preuat conjunt escultòric, de 6,8 metres
d’altura per 3 d’ample, va tornar a Almatret, finalment, el 20 de desembre de 2005, quasi
Diari La Vanguardia, 18 d’abril de 2006, Suplement Vivir, pàg.4. Un article de Lluís Permanyer sobre la
creu afirma que l’acte vandàlic es va produir a la segona Pasqua de 2001 quan tres joves van sacsejar la
creu i s’hi van pujar fins que no va resistir més i es va trencar. Un dels vàndals, que s’havia lesionat en una
cama per la caiguda de la creu, va iniciar una reclamació judicial defensant que l’element estava en mal
estat de conservació. El cas, però, es va resoldre a favor de la parròquia.
10
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setanta anys de la seva extracció del poble. Fou col·locada a les 12.20 hores d’aquell dia
davant l’expectació dels veïns.

1.3

La creació del comitè revolucionari i la col·lectivitat agrària

Un informe de la Guàrdia Civil de 28 de juny de 1944 incorporat a la Causa General del
municipi d'Almatret identifica els membres del Comitè Revolucionari o també dit Comitè
Popular, que estaria format per persones de partits i sindicats revolucionaris en una
proporció que no s'ha pogut precisar.
L'esmentat informe assenyala que es va crear un primer comitè format per Miguel Juan
Florensa, Pablo Agusil Garriga, Juan Arbonés, Ramon Miarnau, José Prunera i Ramón
Ballesté. Posteriorment, s'amplià i es va crear un segon comitè format pels mateixos
Agusil, Arbonés, Miarnau, Prunera, a més d'Enric Ballesté, Ramón Arbonés, Pere
Florensa, Miquel Ballesté i un segon home també anomenat Juan Arbonés.
Un informe de l'Ajuntament franquista d'Almatret de 1942, ofereix detalls de la figura de
Pablo Agusil Garriga, considerat el cap del comitè revolucionari,"en representación del
partido couminista al que pertenecía", sense precisar quin, "siendo el individuo más
peligroso y el que imponía el terror a las personas de orden con la pistola que siempre
llevaba colgada de la cintura". Agusil era natural de Lleida, afiliat al Partit Obrer
d'Unificació Marxista (POUM) i, temps després, el 22 de novembre de 1938 s'afilià a
Solidaridad Internacional Antifascista (S.I.A.)9.
L'informe afirma que Agusil celebrava conferències on desenvolupava les seves tesis
comunistes i que ell fou la persona del comitè que es va traslladar a Barcelona per a
detenir Mariano Miarnau Bergadá, que va traslladar al poble.
De la seva actuació diària se'n coneixen poques coses, però sí d'una de les accions més
rellevants succeïdes a l'estiu i tardor de 1936 durant el fervor revolucionari posterior a
l'aixecament militar: la confiscació de finques urbanes i rústiques al municipi per atendre
les necessitats del nou ordre revolucionari, especialment seus sindicals i també seus i
terres per a la Col·lectivitat agrària.
El dit Comitè Popular fou qui autoritzà al Sindicat Únic d'Almatret, secció local del Sindicat
Únic de Treballadors de la Comarca del Segrià, organisme a la vegada adherit a la
Confederació Nacional del Treball (CNT), a practicar les esmentades confiscacions10. El
detall d'aquestes confiscacions es va remetre en un informe de més d'una desena de
pàgines a la Comissió de Responsabilitats de la Generalitat de Catalunya 11 el juliol de
1937, mesos després que s'havien practicat —diu l'informe que es van realitzar el 15
d'octubre de 1936—. L'objectiu de l'informe és adaptar-se a la nova normativa creada per
la Generalitat i aconseguir la seva apropiació definitiva i legal.
9

Ficha de Pablo Agusil Garriga

Centro Documental de la Memoria Histórica,DNSD-SECRETARIA,FICHERO,1,A0022707.
10

Documentació relativa a les confiscacions realitzades a la comarca del Segrià. Aitona-Aspa
Centro Documental de la Memoria Histórica,PS-BARCELONA_GENERALITAT,208,1.
11

La Comissió de Responsabilitats d'ordre econòmic derivades de la subversió feixista és un organisme
creat pel Consell de la Generalitat a través del Decret núm.10 de 9 de gener de 1937 (publicat al DOGC el
18 de gener de 1937) en el marc de l'important paquet de normativa financera anomenat Decrets de
S'Agaró. El Decret núm.10 estableix que la Comissió serà encarregada de determinar les responsabilitats i
de fer les declaracions que corresponguin sobre apropiacions definitives i embargs preventius i apropiacions
provisionals.
11

En diversos d'aquests documents Josep Bes s'identifica com a president del Sindicat de la
CNT i Ramon Ballester com a vocal. Tots dos també formarien part de govern de
l'Ajuntament d'Almatret a partir del 14 de novembre de 1936 en la seva qualitat de
conseller de la CNT per a substituir dos companys de l'organització que han marxat al
front de guerra.
El llistat dels béns confiscats és la següent:
1. Edifici dividit en tres parts; una destinada a un molí d'oli, la segona per a una
'carreteria' (s'entén que un magatzem per a guardar-hi carros) i l'última part com a
pati per a l'ocupació per a guardar els estris del camp i abeurador dels animals de
càrrega. L'ús de l'immoble es destinava a la Col·lectivitat agrària. El propietari de la
finca, situada al carrer del darrere o 'radere', era Pedro Arbonés Fenosa, definit en
l'informe del Sindicat Únic d'Almatret de la CNT "como conocido derechista huído de
este pueblo".
2. Pati corral propietat de Pedro Arbonés Fenosa per utilitzar-lo com a corral del ramat
lanar de la Col·lectivitat agrària.
3. Edifici de planta baixa i pis propietat de Sebastià Duaigües, titllat de "derechista"
amb la finalitat d'utilitzar-lo com a quadra i paller per als animals de càrrega.
4. Casa habitable amb dos pisos d'alçada situada a la plaça de la República, propietat
"del conocido fascista huido en Barcelona, Mariano Andreu Miarnau". La casa
s'utilitza com a cooperativa i sala de cultura.
5. Casa propietat del "derechista" Miguel Vilá de planta baixa i dos pisos. En un pis
s'hi instal·là el Sindicat de la CNT, en el segon pis una escola i en el tercer pis la
seu de les Joventuts Llibertàries. Es defineix que la casa exercirà en el seu conjunt
funcions de capacitació i cultura.
6. Casa de planta baixa i un pis situada a la plaça de la República (número 2 o 20 l'escriptura és confusa-) propietat del "derechista" Miguel Vilá Segura destinat a forn
i el pis de dalt per a habitatge del forner. L'objectiu de la confiscació és coure el pa
per la col·lectivitat.
7. Finca rústica a la partida Escambrons, propietat de Josep Arbonés. Es vol destinar
les terres al cultiu d'olives i sembradura. El Sindicat justifica la mesura amb
l'argument que té "terres sobrants".
8. Finca rústica la partida Redons propietat de Pere Arbonés Fenosa. Li va ser
confiscada per "pertànyer a la Falange i trobar-hi un dipòsit d'arnes" i sobrant de
terra. La finca es destina al cultiu de l'oliva, l'ametlla i la sembradura.
9. Quatre finques rústiques propietat de Ramon Dalmau Reig o Roig, confiscades
perquè el propietari "col·labora amb els feixistes" i per tenir terres sobrants. Les
terres confiscades es destinen al cultiu de l'oliva, l'ametlla i la sembradura. El nom
de les finques és inintel·ligible.
10. Tres finques rústiques a la partida 'Plana del Quadrat', a la partida 'Plans' i una
tercera a la partida anomenada probablement 'Font del Riquet', totes propietats de
12
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Sebastià Duaigües (probablement Aguilar de segon cognom), confiscades "per no
estar o ser addicte al règim i no necessitar la terra per guanyar-se la vida
comerciant". La finca es destina al cultiu d'olives i ametlles i en el cas dels 'Plans'
també a la sembradura.
11. Una finca urbana propietat d'una persona de cognom Duaigües i de nom
inintel·ligible —podria ser Antoni— que li ha estat confiscada "per no ser addicte al
règim i en temps de dictadura ser ‘delatador’ contra els homes d'esquerre". La finca
s'utilitza com a magatzem.
12. Una finca rústica en una partida de nom inintel·ligible propietat d'una persona de
nom probable Assumpció Sánchez Oró que li ha estat confiscada "per ser gran
propietària i col·laborar sempre amb les dretes". La finca es destina al cultiu
d'ametlles, olives i verdures.
El dossier enviat pel Sindicat Únic d'Almatret vol donar resposta al Decret núm. 12 de 12
de gener de 1937, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 18 de gener
de 1937, sobre l'Ordre que dicta normes per a la destinació dels immobles apropiats.
La normativa regula les normes a seguit per a la "destinació definitiva" dels immobles
apropiats, és a dir confiscats, "per a atencions de defensa o instal·lació i funcionament de
serveis públics generals, municipals o d'índole sindical, obrera i cultural”.
En el paràgraf tercer de l'article primer es diu que la petició que pugui fer la Comissió de
Responsabilitats de la Generalitat al Consell o Govern de la Generalitat per a la seva
aprovació hauran d'anar acompanyades de la petició de l'organisme sindical, obrera,
cultural o social que justifiqui la destinació que es vulgui donar als immobles12 .
L'alcalde cenetista Jesús Rodríguez es va desmarcar completament de l’actuació del
comitè en dues sessions plenàries celebrades el segon semestre de 1936.

1.3.1 Els records de la Col·lectivitat
La Col·lectivitat agrària, per tant, disposava de terres, d'una seu, magatzems i d'un forn de
pa, entre d'altres. Una reveladora nota escrita al diari Combat apunta que entre els
dirigents de l'organització hi havia membres del Partit Obrer d'Unificació Marxista
(P.O.U.M.), fins i tot en podria ser el partit que la dirigia. El dia 8 de setembre de 1936 13
una comissió de la Col·lectivitat va visitar el Comitè Agrari del P.O.U.M. a Lleida "per tal
que els orientessin sobre col·lectivització.”.
El veí Francisco Vallès recorda la creació de la col·lectivitat. Afirma que la gran majoria de
famílies camperoles s'hi van sumar a excepció de vuit famílies, entre elles la seva, que no
ho van fer. "A casa meva no hi volien anar, allò era el comunisme, van prendre el fruit de

12

El punt d) del mateix article estableix que s'haurà d'adjuntar, a més de la proposta, l'informe o pressupost
de les obres a efectuar per a l'habilitació definitiva dels immobles, amb una especificació dels mitjans amb
què compta per al seu funcionament la institució social, cultural, obrera o municipal. En el cas d'Almatret, no
es conserva al mateix arxiu aquesta documentació, si mai es va arribar a fer.
13

Diari Combat, 9 de setembre de 1936. Diari de la Joventut Comunista Ibèrica (POUM). Arxiu Muncipal de
Lleida.
13

les cases riques i després van organitzar un economat per vendre els productes. Els meus
pares eren d'una casa 'mitjaneta' i no hi van voler anar".
Una segona veïna d'Almatret, Magda Vilà, de casa Jacinto, afirma, en aquest sentit, que a
casa seva se'ls hi va requisar tots els bens agrícoles, "eren gent d'aquí d'Almatret, es van
confiscar terres, ametllers, van collir tot el que hi havia als arbres, també els animals de
càrrega... El meu pare no ho volia, s'hi negava". El veí Josep Jové, afegeix, "anaven a una
casa i agarraven los animals, pa, gra per sembrar, ametlles.... El que fos, i després
sembraven. Sembraven les finques com si fossin los amos del món".
Una segona acció de la Col·lectivitat que s'ha documentat és l'emissió d'uns signes
monetaris en forma de discos de cartolina de color diferent per a cas valor, amb els valors
de 5 pessetes, 2 pessetes, 1 pesseta, 25 cèntims, 10 cèntims i 5 cèntims per un import
total de disset mil set-centes cinquanta pessetes que foren adoptats per l'Ajuntament
legalitzant-los amb el seu segell tampó o amb la signatura manuscrita del conseller primer
i declarant-los de curs legal a la població14. Aquests discos fores creats a principi de l'any
1937, estan impresos per una sola cara i no hi figura cap emblema ni dibuix.

1.3.2 El cas de Maials
L'estudi detallat sobre la col·lectivització que es va crear al municipi veí a Maials ajuda a
entendre el que hauria succeït també a Almatret15. A Maials, la CNT/FAI i el POUM també
van iniciar un procés de col·lectivitzacions, un procés revolucionari que va abraçar la gran
majoria dels municipis de les Garrigues.
En aquest municipi, les terres necessàries per a conrear s'haurien aportat mitjançant
confiscacions a totes les persones considerades de dretes i properes als rebels, incloenthi, l'Església. Militants i simpatitzants de la CNT/FAI van fundar la col·lectivitat 'Nueva
Creación' en la que s'hi van integrar unes quaranta famílies, sobretot jornalers i petits
propietaris.
Els cenetistes van passar per les cases a prendre allò que els interessava, especialment a
les cases més riques, com estris o roba. Eren accions que podien ser enteses com a
robatoris però que eren justificades en nom de la revolució i que havien estat avalades per
la legalitat mitjançant un Decret de la Generalitat.

1.4

L'assassinat dels tres mossens; els fets del 28 de juliol

El 28 de juliol de 1938, només deu dies de la sublevació militar i quatre dies després del
saqueig de l'església parroquial, Almatret va viure el fet més tràgic en aquest primer any
de guerra: l'assassinat de tres sacerdots residents en aquells moments al poble, Mossèn
Antoni Albertí Casanoves16, de 62 anys; Andreu Montardit Alberti17, de 34 anys; i Enric
14

Serrallonga i Urquidi, Joan. Refugiats i desplaçats dins la Catalunya en guerra 1936-1939.
Barcelona:Editorial Base, 2004, pàg. 234 i següents.
15

http://www.abacformacio.com/cdispdf/maialswikipedia/2_4_LaGuerraCivilaMaials_1936_1938.pdf.

16

Nascut a Àger el 23 de maig de 1887, estudià en el Seminari de Lleida i fou ordenat sacerdot el 28 de
maig de 1904. Ocupà diverses destinacions. Fou vicari de Velilla de Cinta, i després d'Almacelles; ecònom
d'Alfarràs; rector de Montsonís i, a la fi, rector d'Almatret.
http://www.bisbatlleida.org/persona-historica/albert%C3%AD-casanoves-mn-antoni
14
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Claverol Sanuy18, de 75 anys. El primer era el mossèn de la parròquia; el segon, més jove
i nebot seu, era el vicari; i el tercer un sacerdot, canonge de Tarragona. Segons la
documentació recollida a la Causa General, els cóssos foren trobats cremats a la partida
de les Deveses, al terme municipal de Riba-roja d'Ebre.
En els dies immediatament posteriors a la sublevació militar i l'inici de la Guerra Civil, els
tres religiosos residents al poble havien estat respectats pels veïns.

Mossèn Anton Albertí Casanoves.
Foto: Bisbat de Lleida

Mossèn Andreu Montardit Albertí.
Foto: Bisbat de Lleida

Mossèn Enric Claverol Sanuy.
Foto. Bisbat de Lleida

Mossèn Albertí i el seu nebot, el vicari Montardit, residien en una casa d'Almatret on vivien
en companyia de la seva mare i una germana. Claverol, en canvi, era natural d'Almatret
però havia realitzat el seu ministeri sacerdotal a l'Arquebisbat de Tarragona, on havia
estat nomenat canonge. El mes de juliol de 1936 es trobava circumstancialment a
Almatret, a casa d'un germà seu, de casa Agneta, per celebrar les seves bodes d'or de
casat i que coincidien amb les bodes d'or sacerdotals de Mn. Enric. La voluntat era
celebrar, com ho van fer19, les dues festes juntes.
Quan sortia al carrer el canonge vestia una llarga sotana i, a vegades, lluïa un Sant Crist
subjectat amb cadenes grosses penjat al pit. Els seus familiars el van advertir que portar
aquella vestimenta podia ser perillós en ple auge del furor antireligiós arreu. "Era un
home, un canonge, que respirava pau. La meva mare, quan el veia sortir vestit així, li deia:
'O és un boig o un sant!", recorda la néta del germà del canonge.

17

Nascut a Narbona (França) el 4 de desembre de 1901, estudià al Seminari de Lleida i fou ordenat
sacerdot el 30 de maig de 1926. Pietós i amb un ran zel apostòlic, fou primer ecònom d’Orones i després de
Blancafort, per passar el 1933 de vicari a Almatret per ajudar el seu oncle Mn. Anton Alberti, que era rector
de la localitat. http://www.bisbatlleida.org/persona-historica/montardit-albert%C3%AD-mn-andreu
18

Nascut a Àger el 1862, el 1882 era ordenat sacerdot. El Bisbe de Lleida, Tomàs Costa i Formaguera, en
ser destinat a Tarragona, s’emporta Mn. Enric Claverol com a familiar. Allí, a Tarragona, el féu canonge, de
tal manera que tot el seu ministeri el passà a l’arquebisbat de Tarragona. En produir-se l’alçament militar,
diuen que molts veïns de Tarragona amb recursos escassos feien guàrdia pels voltants amb l’intent de
protegir-lo donada la seva ànima caritativa.
http://www.bisbatlleida.org/persona-historica/claverol-sanuy-mn-enric
19

Entrevista amb Maria Teresa Arbonés Claverol, de casa Agneta, 20 de setembre de 2017. El canonge era
el germà del seu avi.
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Dels dos religiosos que vivien a Almatret, recorda Arbonés Claverol, deien que eren uns
"místics" i no es manifestaven en l'àmbit polític. Malgrat això, el risc per a les seves vides
era evident i el comitè del poble ho sabia, com també que l'actuació dels religiosos havia
estat correcta. Per això els hi haurien proposat, i no se sap fins a quin punt l'acord fou
acceptat, que el vicari desenvolupés la tasca de mestre del poble i el sacerdot marxés a
Tarragona, on trobaria major seguretat. Un veí d'Almatret, potser membre del comitè, en
desacord amb el pacte ho va denunciar al comitè revolucionari de Faió.
El dia 28 de juliol de 1936 van arribar un grup de quatre o cinc milicians del Comitè
Revolucionari de Faió -poble veí del Baix Aragó- amb escopetes i cordes20. Primer van
anar a buscar al canonge, que residia, com s'ha dit, a casa Agneta. Van entrar a la casa i
van preguntar pel sacerdot. La neboda del canonge, que mirava l'escena esgarrifada des
de dalt de l'escala de caragol de la casa, es va dirigir a l'habitació del seu oncle i li va dir:
"Senyor oncle, el vénen a buscar per a matar-lo!'". El canonge va sortir de l'habitació
sense la sotana però amb el Sant Crist al pit. La neboda el va convèncer de no dur-lo. Ell
se'l va treure, el va besar, va fer agenollar la neboda i les filles d'aquestes davant seu i els
hi va fer besar també.
A poques cases de la primera, els milicians van arrestar els dos religiosos que vivien
junts. La germana del vicari va veure com se'ls emportaven pel carrer des del balcó
mentre cridava: 'Fill meu!, fill meu!'. Ell no va girar el cap i va continuar endavant, enfilant
el camí del martiri.
Al més jove, Montardit, se'l van emportar a un corral als afores de la població on va rebre
"seriosos patiments, lesions i dolor físic"21. A continuació, l'obligaren conjuntament amb
els altres dos mossens a recórrer una dolorosa caminada de tres quilòmetres, "essent
objectes de maltractaments de paraula i obra que li causaren diferents lesions". En arribar
a un bosquet, ja dins el municipi de Riba-roja22, els mataren a trets i van cremar els
cadàvers.
Claverol Sanuy no va morir a l'instant i envoltat de flames va cridar: "Misericòrdia,
misericòrdia!"23 , abans de caure mort definitivament. El seu cos fou trobat amb les mans
recolzades a terra en una actitud aparentment d'incorporar-se, "se pudo ver claramente
que tenía el vientre abierto con salida de las entrañas lo que fue producido con un
instrumento incisivo cortante, probablemente una bayoneta. Quemado”.
El document franquista acusa com a autors dels assassinats, sense precisar el seu
hipotètic grau de participació, a Modesto Vilà Arbonés i José Bes Duaigües, ambdós
d'Almatret, un individu de cognom Amadeo de Flix, encarregat de les pedreres de la
fàbrica electroquímica de Flix, un individu nomenat Panchon (no s'aprecia bé el nom) de

La documentació de la Causa General apunta a la presència de milicians d’altres pobles, sense precisar
més.
20

21

Fc-Causa General,1464,Exp.8 Almatret.

A la declaració presa a la germana de Montardit, de nom Dolors Albertí, l’11 d’agost de 1942, i
incorporada a la Casa General, aquesta diu que van ser afusellats a un indret anomenat Molí de Vent, al
terme d’Almatret. També explica que a banda de Vilà, afusellat el 1939, la resta de persones acusades van
fugir a França o es trobaven en parador desconegut.
22

23

Entrevista amb Maria Teresa Arbonés Claverol.
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Faió, un individu nomenat Pelamachos (no s'aprecia bé el nom) de Tortosa, i un individu
de cognom Casanova, també de Faió.
Enterrats allí mateix, el dia 2 de gener de 1939, s'organitza una comitiva per anar a buscar
les seves despulles. Van ser introduïdes en una caixa i traslladades al cementiri
d'Almatret. El Reverend Pere Puigbó, capellà d'intendència, va fer un funeral. Les restes
romanen avui al cementiri. Els tres mossens formen part de la Causa de canonització de
Rafael García Segura i 168 companys, sacerdots i seglars, màrtirs.

Placa al cementiri d’Almatret on se situen les despulles dels religiosos. Foto: A.Caralt

1.4.1 Modest Vilà, acusat i assassinat
Modesto Vilà Arbonès, veí d’Almatret de cal Cisco de Vilà, va pagar amb la seva vida la
inculpació en aquests fets. Tres anys després, el 28 de juliol seria afusellat al cementiri de
Lleida i enterrat a la fossa comuna després d’haver estat condemnat a mort. Tenia 35
anys.
En el procediment sumaríssim d'urgència núm.175 instruït contra ell, un veí d'Almatret,
Francisco Claverol Fenosa, l’incrimina directament24. Afirma que Modest Vilà i Ramiro
Duaigües -i no José Bes Duaigües com s’havia dit anteriorment- van acompanyar els
detinguts als afores del poble el 28 de juliol.
El testimoni assenyala que entre el moment que va veure l'acusat i l'instant en què foren
assassinats van transcórrer uns 30 minuts. Explica també que és la "veu popular" qui
assegurà que Vilà fou un dels autors materials de l'assassinat de Claverol. "Claverol...al
ser fusilado perdió el conocimiento pero no falleció y al intentar rociar su cuerpo y el de los
otros dos fusilados con gasolina para ser quemados el canónigo Sr. Claverol se levantó y
entonces lo remataron con el machete destrozándole el vientre como pudo comprobar
José Prunera Ballesté labrador, que fué que fué quien enterró a Dn. Enrique Claverol y a
los otros dos asesinados (sacerdotes) y pudo apreciar los destrozos que en el vientre el
esmentado Sr.". D'aquesta manera, el testimoni es mostra convençut que Vilà és un dels
24

Fc-Causa General,1464,Exp.8 Almatret.
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autors de l'assassinat tot i que "no puede determinar" quines persones van presenciar
l'execució.
Un segon testimoni, Miquel Guillen Pujol, detalla que l'acusat, Modest vilà, fou "ordenança
del Comitè Revolucionari d'Almatret". Recorda que un dia va ser cridat per l'Ajuntament
per anar a buscar subministraments per a una columna que passava prop del poble. En
tornar, va veure uns "elements" d'un comitè foraster als quals acompanyava Vilà que
conduïen detinguts als tres sacerdots. Guillem declara que ignora si Vilà va formar part de
l'afusellament, diu que al poble es va dir que eren els forasters els que van cometre els
actes i que creu que l'acusat "no formaria part en l'assassinat".
Un tercer testimoni, Francesc Alba Ferrer, explica que el dia dels fets estava fent guàrdia
a la plaça Major d'Almatret quan va veure que uns forasters s'emportaven els sacerdots.
Arribats on estava el jove, els milicians i Modest Vilà, que feia d'acompanyant, va obligar
Alba, un altre home i Miguel Guillem a acompanyar la comitiva fins als afores del poble
perquè segons ells "tenien ordres del comitè del poble (d'Almatret). Alba diu desconèixer
si Vilà formà part del piquet d'execució i parla de la seva suposada participació com a
espectador dels fets.

1.4.2 La versió de l’acusat
El Jutge Militar núm.3 va prendre el testimoni del mateix acusat el dia 15 d'abril de 1939 a
Lleida. Explica que abans de la Guerra Civil no era afiliat de cap partit polític. Després del
18 de juliol es sindicà a la UGT i al partit socialista25, tot i que poc temps després aquest
va deixar de funcionar, afirmà. A finals de juliol de 1936 va ser nomenat ordenança del
Comitè Revolucionari d'Almatret. El dia dels fets va rebre l'ordre del comitè d'anar
juntament amb el veí Miquel Guillén a buscar carn amb un cupó per la unitat militar que
passava pel poble camí del front.
Una vegada feta la comanda, va tornar a l'Ajuntament y llavors va ser manat de nou pel
Comitè per anar, "com a altres veïns", entre els quals el mateix Guillén, a acompanyar els
milicians forasters que procedirien a detenir els tres sacerdots. Un cop detinguts, van
obligar Vilà, Guillén, Alba i "otros muchos" a participar en la comitiva fins als afores del
poble.
La gran majoria els van fer aturar a uns dos quilòmetres d'Almatret però Vilà i Ramiro
Duaigües van haver de prosseguir el recorregut fins al lloc del martiri. Allí, detalla Vilà, els
autors dels crims van dir als dos veïns que es retiressin uns quatre metres, "al mismo
tiempo que decían los sacerdotes que deseaban confesarse. (Entonces) sónó una
descarga con la cual dieron muerte a aquelles infelices". Vilà nega cap intervenció directa
ni indirecta en els fets, nega els càrrecs que se li imputen, i manifesta que no ha
intervingut en cap fet delictiu".

1.4.3 Qui era Modest Vila?
Empar Arbonés, esposa del difunt, va fer un retrat minuciós de la seva vida del seu
malaurat marit26. Diu així: "Nasqué a Almatret el 3 d'abril de 1904. Era fill de Francesc i de
Joaquima, i tenia quatre germanes més grans: Maria, Josep, Teresa i Francesc. Va cursar
25

És molt probable que es refereixi al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).

Informació extreta íntegrament d’Amics de la Mare de Déu de la Carrassumada. Mai més. Lleida:Pagès
Editors,1998, pàg.133.
26
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els estudis primaris al poble i era un alumne normal d'aquells temps. Ja de petit era molt
impulsiu, encara que simpàtic per tothom. En deixar l'escola, va començar a treballar de
pagès a casa al costat del seu pare i germans, que es dedicaven a conrear les seves
terres. Com que ell tenia altres aspiracions, aviat se'n van anar cap a Barcelona, ficant-se
a treballar en el que fos. Al mateix temps procurava instruir-se, ja que pensava ingressar
al cos dels Mossos d'Esquadra. Li agradaven molt els esports, però com a espectador.
Tot i treballar a Barcelona, continuava empadronat a Almatret. Pe tant, en instaurar-se la
república, es desplaçava al poble quan se celebraven eleccions. Aquests desplaçaments
van ser motiu que tingués relacions amb l'Empar (Amparo) Arbonès Robert, de cal Sastre,
filla també d'Almatret, amb la qual es va casar el 22 de setembre de 1937 (ja en plena
guerra), després d'haver tornat a viure al poble on treballava de pagès anant a jornal.
Al cap de poc temps d'esclatar la guerra, el Modest es va posar a treballar, com a
funcionari de l'Estat, al Departament de Defensa Especial Contra Aeronaus. El març del
1938, quan el front es va establir a l'Ebre-Segre, el van traslladar a Arbeca on hi havia un
punt d'observació.
Mentre era allí, va ser mobilitzat per agafar les armes i va actuar en diferents llocs. En
produir-se la retirada de Catalunya, els nacionals el van fer presoner entre Balaguer i
Mollerussa i el van fer tancar a la presó de Lleida. Allí va ser jutjat el 5 de maig de 1939 i
va ser condemnat a la pena de mort en ser acusar de presumpta intervenció en la
detenció dels capellans que hi havia al poble quan va esclatar la guerra. Va ser afusellat
junt amb dotze condemnats més".

1.4.4 Els altres dos religiosos assassinats
La tràgica nòmina de religiosos naturals o residents d'Almatret martiritzats s'eleva a cinc.
Als tres primers assassinats al poble el 28 de juliol de 1936, cal sumar un sacerdot natural
d'Almatret mort a Llardecans i un religiós mort a Barbastre (Aragó).
1. Ramon Molins Vilà. Nascut el 2 d'octubre de 1897 a Almatret, era el capellà de
Llardecans. Amb l'esclat de la guerra, el comitè revolucionari del poble el va
respectar i va poder continuar vivint a la rectora per l'estima que li tenien el poble.
Amb tot, la pressió antireligiosa era molt forta i la situació es va tornar insostenible,
a ulls del comitè local. Pressionats, li van demanar que marxés del poble. Mossèn
Molins va acceptar amb la idea de trobar refugi a Barcelona a casa d'uns familiars.
El 28 d'agost es va precipitar tot. El mossèn va pujar al cotxe que li hi havia vingut a
buscar per emprendre un llarg trajecte que, però, va ser molt curt. Als afores de la
Pobla de la Granadella, els milicians van aturar el cotxe i amb l'excusa d'esmorzar
el van fer seure a terra. Mentre estava en aquesta postura un milicià se li atansà per
l'espatlla i li disparà un tret al clatell. Morí a l'acte. Anys després, acabada la guerra,
les despulles de mossèn Molins van ser traslladades al cementiri d’Almatret27.
2. Josep Ormo Seró. Nascut a Almatret el 18 d'agost de 1913. Va ingressar al
col·legi de Barbastre i va continuar els estudis a Vic, Solsona, Cervera i, de nou,
Barbastre, al Seminari dels Missioners Claretians, on estudiava teologia. Els
membres de la comunitat van ser detinguts per milícies anarquistes i conduïts al

27

Informació extreta íntegrament d’Amics de la Mare de Déu de la Carrassumada. Mai més, pag 238.
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Saló dels Padres Escolapios, en un semisoterrani, on van romandre un mes,
tancats, esperant una mort quasi segura.

Josep Ormo Seró.

En diversos grups, el gruix dels 51 religiosos, van ser assassinats els dies 12, 13 i 15
d'agost de 1936. Seró fou mort el dia 13, amb dinou companys més. Va morir afusellat a
uns tres quilòmetres de Barbastre, en una de les primeres corbes de la carretera de
Berbegal-Sariñena, a la vall de San Miguel. Avui hi ha un monument i és un lloc de
memòria. El Papa Joan Pau II va beatificar els 51 religiosos el 25 d'octubre de 1992. A
Barbastre existeix una casa-museu i els Missioners Claretians han obert una pàgina web
dedicada al seu record, www.martiresdebarbastro.org28.
Encara hi ha un sisè religiós vinculat amb Almatret assassinat el 1936. Es tracta de
Mossèn Àngel Panadés Badia (1865-1936), natural d’Almenar i rector d’Almatret els anys
20 del segle XX. Al poble del Segrià destacà pel zel i el bon ordre de la parròquia i el seu
arxiu. Ell, de fet, batejà i inicià en la doctrina cristiana a Josep Ormo i Seró, martiritzat a
Barbastre. Després d’Almatret exercí el sacerdoci a Corbins. En arribar la guerra, fou
portat a la presó de Lleida i amb 19 companys més fou assassinat el 25 d’agost, només
dotze dies més tard que el seu deixeble. Tenia 70 anys29.

1.5

Propaganda revolucionària i allistament a les milícies

Amb l'esclat de la Guerra Civil i la revolució proletària, les forces polítiques i sindicals
d'extrema esquerre van iniciar un període febril de propaganda política per atraure
militants i simpatitzants a la causa revolucionària, en un moment que molta gent,
especialment el jovent, se sentia atreta per unes idees que havien esdevingut dominants.
Una primera mostra d'això és la gira de propaganda organitzada pel sindicat predominant
a Catalunya, l'anarquista de la Confederació Nacional del Treball (CNT)-Federació
Anarquista Ibèrica (FAI), per deu municipis de les comarques de Lleida, entre ells
Almatret, durant el mes d'agost de 1936. "En todos (los pueblos), sin excepción, nuestras
L’any 2012, el director Pablo Moreno va estrenar una pel·lícula sobre el martiri dels 51 claretians de
Barbastre. El seu nom és ‘Un Dios prohibido’. Pàgina web: www.undiosprohibido.com
28

29

Veure fitxa dels màrtirs a la pàgina web del Bisbat de Lleida. www.bisbatlleida.org/personahistorica/panadés-badia-mn-angel
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ideas han sido unanimamente aceptadas por las masas campesinas, que encuentran en
ellas la expresión de sus sentimientos y fiel interpretación de sus esperanzas (...) Si las
comarcas leridanas no han seguido el mismo ritmo de sus hermanos catalanes, débese
solamente a que nuestra propaganda no había llegado hasta ellos (...) Si persistimos en
nuestros métidos de lucha y de nuestras finalidades ideoolgicas, pronto podremos recoger
con creces el fruto de nuestros esfuerzos”30.
Altres forces, com la Unió General de Treballadors (UGT) i el Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC), ambdós de tendència comunista, actuaven de manera similar. Un dels
missatges que transmetia la propaganda revolucionària era la necessitat de reclutar
voluntaris per formar les columnes de combatents voluntaris que aniran a combatre
'l'enemic feixista' a Aragó amb l'objectiu de recuperar les capitals de la regió veïna, totes
en mans dels sublevats, i entre elles, Saragossa, un històric féu anarquista.
La documentació localitzada31indica que la UGT va assolir un èxit esclatant en aquesta
tasca, ja que fins a 24 veïns d’Almatret es van allistar a la Columna de la Victòria.
A data 30 d’octubre de 1936, 22 veïns d’Almatret s’allisten a la Columna de la Victòria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30

Francisco Tamarit Aresté
Sebastià Duaigües Martí
Miquel Pons Palau
Josep Mur Aran
Ramón Vallès Ballesté
Josep Pardell Mateu
Francisco Oromo32 Roigé
Jesús Estruga Molis
Antonio Molis Molins
Antonio Molins Molins33
Josep Ballester Caselles
Pere Florensa Rebull
Miquel Tarragó Rius
Joan Molins Vallès
Amadeu Florensa Suñé34
Miquel Cuadrat Ballesté
Ramón Miarnau Molins
José Arbonés Arbonés35
Pere Florensa Tarragó
José Prunera Salomó

UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT
UGT

Confirmat mort per ferida de guerra

Diari La Vanguardia, 23 d’agost de 1936, pàg.3.

31

Archivo General de la Guerra Civil española (AGGC), Salamanca. Província de Lérida. Sección políticasocial. Fundación Salvador Seguí.
32

Potser no és Oromo sinó Ormo, un cognom conegut a Almatret.

33

Potser és un error, i els noms 9 i 10 són la mateixa persona.

Un veí d’Almatret amb el mateix nom i cognom va morir a la batalla de l’Ebre, però a la seva biografia,
facilitada per la família no consta que s’hagués allistat voluntari el 1936. Mai Més.
34

Un veí d’Almatret de nom Jose Arbonés va morir el 28 de gener de 1945 al camp de concentració nazi de
Neuengamme, a Alemanya.
35
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21
22

José Vila Robret
Joan Jové Navás

UGT
UGT

A data 12 de novembre de 1936, dos veïns més d’Almatret s’allisten a la Columna de la
Victòria:
23
24

Miquel Mateu Mur36
Miquel Molins Molins

UGT
UGT

Pocs dies més tard, el 29 de novembre, de 1936, el teatre dels Camps Elisis de Lleida
acull un important míting de mobilització de la UGT i el PSUC per incentivar la mobilització
a l'esmentada columna de voluntaris37. Intervenen els camarades Luque, Aleñar, Tomás i
Luís García Lago. L'acte finalitza amb ovacions i el cant de l'himne 'La Internacional'.
L'allistament massiu de joves del poble a les milícies provoca tensions indubtables a les
famílies, especialment als pares, que veuen com s'allunyen els seus fills, cap a un destí
incert. Es produeixen situacions en el que tots els fills de la casa marxen o posteriorment
són cridats a files forma forçosa. En un d'aquests casos, se sap per la documentació
conservada a l'Arxiu Municipal que la família reclama la tornada del front d'un dels seus
dos fills per atendre les feines de casa.
Així, l'alcalde d'Almatret tramet una carta en forma de certificat el 20 de desembre de
1936 al comandant de la unitat de la Columna Durruti, d'ideologia anarquista, on demana
el retorn al poble que el milicià i veí d'Almatret, Miquel Ballesté Roca perquè "és
absolutamente preciso que continue trabajando en este termino para atender las
necesidades de sus padres". L'alcalde justifica que el seu únic –problablement de nom
Joan Ballesté Roca– presta servei en el front de la serra d'Alcubierre (Aragó) com a milicià
mentre que el seu pare, de 60 anys, està impedit per poder treballar. Es desconeix si la
petició dels pares i l'alcalde fou atesa.

1.6

Nens jugant a anarquistes

La popularitat dels sindicats revolucionaris arribà fins i tot als més petits. El veí Francisco
Vallès recorda jugar en aquells moments amb els seus companys a ser anarquistes. “Un
era de la FAI i un de la CNT, jugàvem i dèiem que ho érem. No sabíem el que era”, admet
ara.

Un veí amb el mateix nom i cognom va morir en combat a la batalla de l’Ebre l’estiu de 1938, però a la
biografia facilitada per la seva no consta l’allistament voluntari a l’esmentada columna. Mai més.
36

37

Diari La Vanguardia, dies 29 i 30 de novembre de 1936, pàg.5.
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2. EL NOU AJUNTAMENT I L’ALCALDE JESÚS RODRÍGUEZ
2.0
2.1
2.2
2.3

Introducció
Dimissió en suport de Rodríguez
Control i racionament dels aliments
Emissió de bitllets municipals

2.0

Introducció

Superada la fase aguda de la revolució, dos decrets de la Generalitat de Catalunya, de
data 9 d’octubre de 1936, propugnen el retorn a la normalitat institucional amb la
composició de nous consistoris38. D'una banda, pretenen restituir la normalitat institucional
als pobles i ciutats amb la creació de nous ajuntaments que segueixen la mateixa
proporció que l'establerta al Consell de la Generalitat; per tant, amb l'entrada de les forces
sindicals revolucionàries dominants durant els mesos immediatament posteriors a
l'aixecament militar. Derivat del primer, s'aprova un segon decret de dissolució dels
comitès locals o revolucionaris.
En una sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament d'Almatret, del dia 18 d'octubre, es
procedeix a acomplir a l'esmentat decret. S'escullen nou consellers, tres de la CNT (Jesús
Rodríguez Mira, Enric Prunera Ballesté i Ricard Camarasa Cuadrat), un del POUM (Josep
Roca Prunera), dos del PSUC (Ramón Miarnau Molins i Joan Molins Vallès) i tres del
Centre ERC (Baptista Suñé Llop, Francesc Duaigües Arbonés i Pau Gironés Griso).
D'aquesta manera es compleix en molt bona la representació exigida a la normativa de la
Generalitat. Només s'obvia la presència dels dos llocs designats per a Unió de
Rabassaires i Acció Catalana.39
Tot seguit i amb votació secreta s'escull el cenetista Rodríguez Mira alcalde d'Almatret per
unanimitat. De la mateixa manera, els consellers trien alcalde segon, Francesc Duaigües
Arbonés (ERC), i alcalde tercer, Joan Molins Vallès (PSUC).
En una sessió ordinària celebrada quatre dies després es prenen les primeres decisions
encaminades a la normalització de la vida municipal. D'una banda, es concedeix a la
mestra nacional Ramona Colomina el primer pis de la casa del carrer Major, número 15.
S'acorda el pagament del material escolar que requereixen els mestres de l'escola. I es
nomena una ponència per a diversos consellers per redactar un informe sobre l'estat
econòmic del poble i les actuacions per a resoldre'l.
L’article primer del Decret de constitució dels Ajuntaments de 9 d’octubre de 1936 de la Generalitat de
Catalunya expressa que els Ajuntaments acomodaran el número dels seus components a les exigències de
la representació dels partits polítics i organitzacions sindicals en la mateixa proporció que integren el Consell
de la Generalitat de Catalunya (...) Les poblacions de fins a 5.000 habitants, tindran 11 consellers. La
Vanguardia, 11 d’octubre de 1936, pàg.2.
38

39

El nou Consell executiu de la Generalitat sorgit de la crisi de setembre de 1936 estableix una proporció de
partits polítics i sindicats que és la que s'haurà de seguir en el posterior decret del 9 d'octubre. La proporció
del Consell és la següent: Tres consellers d'ERC, tres consellers de la CNT, dos consellers del PSUC, un
conseller del POUM, un conseller d'Unió de Rabassaires i un conseller d'Acció Catalana. Hi ha dotze
consellers, el de Defensa, que és militar i s'integra com a càrrec tècnic independent. La UGT se sent
representada pel PSUC. Diari La Vanguardia, 27 de setembre de 1936, pàg. 2.
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A continuació pren la paraula l'alcalde, en un parlament on fixa les prioritats de la seva
acció de govern. Recorda a tots els consellers presents a la sessió tots els presents es
"responsabilitzen" dels seus actes però no accepta "cap responsabilitat de l'actuació del
Comitè", abans d'assegurar que dedicarà tots els seus esforços a normalitzar "el caòtic
estat econòmic del poble", que dóna entendre és causat pels al·ludits.
Rodríguez diu acceptar el càrrec d'alcalde amb "goig i bona voluntat", ja que aquests són
moments de no estalviar esforços per ajudar al triomf "de la nostra causa antifeixista". I
recorda, per acabar, que la prioritat és "acabar aviat i victoriosament la guerra".
En la següent sessió plenària, de 14 de novembre, es comunica que dos dels tres
consellers de la CNT, Enric Prunera i Ricard Camarasa, han marxat al front de guerra,
essent substituïts en els seus càrrecs per Josep Bés Alfonso i Ramón Ballesté Seró. El
PSUC substitueix també un dels seus consellers, nomenant a Joan Ballesté, en
substitució de Ramon Miarnau40.
En aquesta sessió plenària, es constitueixen tres grans comissions de treball per
desenvolupar la ingent tasca municipal que tenen al davant41. Les presideixen,
respectivament, Francesc Duaigües (ERC), Jesús Rodríguez (CNT) i Joan Ballesté
(PSUC). La primera comissió, de caràcter més urbanístic i laboral, assumeix assumptes
com la millora de carrers i places, municipalització de serveis, col·lectivitzacions,
confiscacions...La segona comissió, més orientada a l'economia i la seguretat, es fa
càrrec dels proveïments, el finançament agrícola, l'ordre i assumptes d'emergència, entre
d'altres. La tercera comissió, de caràcter social, es fa càrrec de la beneficència i
l'assistència mèdica, però també de clavegueram, enllumenat o cementiris.
En sessió de 9 de desembre, l'Ajuntament nomena un nou secretari en substitució de
Josep Arbonés, que hi renuncia. L'escollit és Joan Miró i Miró, llicenciat a l'Escola
d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, amb un sou mensual de 300
pessetes i anual de 3.600 pessetes. Altres decisions de l'Ajuntament són la designació del
veí Sebastià Solé Roca com a encarregat del servei de conducció del cotxe funerari, amb
un sou d'1,5 pessetes al dia; o aplicar a tots els productes que s'hagin de comprar la tarifa
de preus aprovada per la Conselleria de Proveïments Provincial.
De fet, la preocupació per evitar l'acaparament i encariment dels productes alimentaris a
més de garantir-los per a tota la població és una de les principals preocupacions del
govern municipal, tal com demostren les actes dels plens. En la sessió de 28 de
desembre de 1936, s'ordena als tres pastissers del poble que adquireixen la farina de blat
requisada en una proporció concreta. A Maselles li pertoques 3 sacs de 100 quilos per
setmana, la mateixa quantitat per a Salamonet, i sis sacs de 100 quilos per Joano. A més,
es suspèn la prohibició de canviar la farina per pa, i s'obliga a tots els veïns que hagin de
comprar farina que ho facin a la cooperativa "mentre n'hi hagi".
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Els dos regidors del PSUC escollits els 18 d'octubre, Ramon Miarnau Molins i Joan Molins Vallès,
s'allisten voluntaris a la Columna de la Victòria promoguda per partit per anar a lluitar al front d'Aragó el dia
30 d'octubre.
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La constitució de les comissions és conseqüència de l'article cinquè del Decret del 9 d'Octubre. En aquest
article s'estableix que els Ajuntaments atendran mitjançant la creació de les Comissions que és creïn, i al
capdavant de les quals hi haurà consellers, totes les necessitats del poble: administració, cultura, obres
públiques, defensa i altres.
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En l'àmbit de drets laborals, s'aprova que els peons que treballin a compte del municipi
cobraran un sou de 7,5 pessetes/dia, i de 8 pessetes/dia per als treballs més pesats com
carregar sacs de blat o d'ametlles. Les millores salarials arriben també a Ramon Rius, que
rep un augment de sou del 50 per cent en concepte de sepulturer i un 15% en concepte
d'agutzil, a partir de gener de 1937.
Les obres previstes a la Cooperativa queden suspeses i s'acorda liquidar tots els articles
de venda al detall com el sucre, la xocolata, la llet, etc. I per decisió de la Delegació de
Lleida del Consell de Transports s'acorda municipalitzar els serveis de transports
d'Almatret. Tres mesos més tard, el febrer de 1937, els responsables de l'empresa
municipalitzada alerten que el seu estat és ruïnós per manca de benzina, raó per la qual
demanen i aconsegueixen que s'aprovi la reforma del contracte perquè l'empresa "no
sigui ruïnós per l'economia del municipi".
La progressiva normalització de la vida municipal permet l'aprovació per unanimitat dels
pressupostos municipals per a 1937, amb un pressupost de 36.155,45 pessetes.

2.1

Dimissió en suport de Rodríguez

L'any 1937 comença amb un sotrac en la vida política local. L'alcalde, el cenetista Jesús
Rodríguez, dimiteix del seu càrrec perquè l'organització sindical que representa, la CNT, li
ha retirat la confiança en considerar que Rodríguez "no està a l'altura dels moments
revolucionaris en què vivim" a més de "no complir els postulats de l'organització que
representa".
L'acte municipal no detalls quins són els motius concrets de la decisió de la sindical,
encara que ca remarcar les crítiques obertes de l'alcalde al comitè revolucionari establert
al poble i al "caòtic estat econòmic" generat a Almatret durant els primers mesos de la
revolució.
El conseller d'ERC, Pau Gironés, expressa en nom de la majoria de grups, a excepció de
la mateixa CNT, la disconformitat amb la decisió presa per la CNT i proposa la dimissió de
tots els consellers en solidaritat amb l'alcalde. Assegura que Rodríguez "s'ha sacrificat
molt en benefici del poble i dels moments actuals revolucionaris". Davant d'això, la majoria
formada per l'ERC (3 consellers), PSUC (2 consellers) i POUM (1 conseller) dimiteix dels
seus càrrecs en solidaritat amb Rodríguez, qui recorden "ha servit al poble amb la màxima
justícia i bona administració sense distinció de classe ni partits".
La crisi de govern provoca la celebració d'una nova sessió plenària, el dia 25 de gener,
per constituir un nou ajuntament. El mateix Jesús Rodríguez, per ser el membre de més
edat, presideix la sessió, d'acord amb el que dictamina el jutge popular, Miquel Ballesté
Pruneta.
S'admeten com a representants de l'Ajuntament deu consellers, amb dues grans novetats.
Rodríguez hi participa no com a membre de la CNT sinó d'Unió de Rabassaires, que fins
llavors no tenia representació. Els anarquistes mantenen els seus tres consellers amb la
incorporació de Víctor Duaigües Duaigües en el lloc de l'exalcalde.
Un cop constituït el nou ajuntament, es procedeix a escollir l'alcalde en votació secreta i
per mitjà de paperetes. Rodríguez és escollit alcalde amb sis vots, molt probablement els
dos del PSUC, el seu i, curiosament, els tres de la CNT. Francesc Duaigües, d'ERC, obté
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tres vots, dels tres consellers d'Esquerra Republicana, i Josep Roca Prunera, del POUM,
es vota a sí mateix.
Duaigües és escollit alcalde segon amb 9 dels 10 vots, i Joan Molins Vallès, del PSUC,
alcalde tercer amb 6 vots, pels tres de Josep Roca i un únic vot per a Joan Ballesté.
D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Almatret queda constituït així:
Alcalde
Alcalde segon
Alcalde tercer
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller

Jesús Rodríguez Mira
Francesc Duaigües Arbonés
Joan Molins Vallès42
Pau Gironès Griso
Baptiste Sunyé Llop
Josep Bés Alfonso
Víctor Duaigües Duiagües
Ramón Ballesté Seró
Joan Ballesté Vila
Josep Roca Prunera

Unió de Rabassaires
ERC
PSUC
ERC
ERC
CNT
CNT
CNT
PSUC
POUM

El suport decisiu dels tres consellers cenetistes al seu antic company, Josep Rodríguez,
obté com a recompensa la presidència de dues de les quatre comissions de treball
constituïdes de nou. La de Governació i Serveis l'assumeix Víctor Duaigües Duaigües i la
de Foment i Cultura el també cenetista Josep Bés. El mateix alcalde assumeix la comissió
de Proveïments i Serveis Públics i l'alcalde segon la de Finances.
La figura de Rodríguez surt enfortida de la crisi i en el següent ple, de 27 de gener de
2017, ofereix una declaració de principis la qual demana sigui dipositada a l'arxiu
municipal i es trameti al Comissari de la Generalitat a Lleida perquè doni la seva
conformitat o, si s'escau, la rectifiqui.
La declaració segueix la línia de l'expressada a finals d'octubre de l'any anterior, quan era
alcalde per la CNT. Rodríguez l'Ajuntament com a instrument de gestió municipal, defensa
la legitimitat de les institucions de la Generalitat i critica, per segon cop, el plantejament
revolucionari que estaria duent a terme o hauria dut a terme el comitè revolucionari
d'Almatret, encara que en aquest cas no el cita.
La declaració de principis de l'alcalde d'Almatret diu així: “Com a alcalde i representant en
aquest poble del Govern o Poders legítimament constituïts, observaré una patriota
subordinació i disciplina, adaptant solament les disposicions dictades del dit Govern o
Podes legítims, de les seves delegacions i organismes oficials corresponents. Subjectes
amb aquesta màxima disciplina, i amb lo que sigui de la meva competència estaran
inspirades les ordres o bans que hagi de dictar per a compliment per part del veïnat en
general o d'aquells els qui afectaré.
No inspiraré mai la meva actuació sinó amb consonància de les conviccions
(paraula inintel·ligible) i democràtiques; però això no pot deduir-se que hagi de
solidaritzar-me amb tàctiques o procediments precipitats i inconscients sense medis
disponibles ni solvència suficient, ja que és contraproduent al fi mateix de la victòria de la
guerra i als resultats positius de la victòria en la mateixa revolució social”.
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En la sessió plenària de 4 de febrer de 1937, Molins Vallès presenta la seva dimissió, essent substituït per
Mateo Deban Riba, del mateix PSUC.
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2.2

Control i racionament dels aliments

Un cop fixat el posicionament polític del nou Ajuntament, la qüestió dels proveïments
torna a ocupar part important de l'activitat municipal. El mateix Rodríguez, en la seva
qualitat de president de la comissió de Proveïments, aconsegueix un intercanvi d'oli
d'Almatret per cinc sacs de mongetes a les Borges Blanques. Dóna a conèixer una ordre
a trametre als comerciants i tendes de queviures sobre el racionament de productes, és a
dir de la quantitat d'aliments a distribuir per individu.
En cas d'extralimitar-se o burlar l'ordre, seran sancionats "amb la màxima sanció",
s'adverteix. De la mateixa manera, s'emet ordre que pastors ni carnissers matin "cap cap
de bestiar" ni expedeixen carn sense el permís del mateix conseller. En cas contrari, es
requisarà la carn o els caps de bestiar, si es detecta la infracció. Fins i tot, s'accepten les
denúncies privades dels veïns per a desemmascarar aquestes conductes.
Dies més tard, en un altre ple, es reforça el control sobre aquest be preuat amb la decisió
de repartir la carn de manera ordenada, primer pel carrer Major i continuant per la resta.
Així mateix, s'acorda demanar als pastors que concertin la matança dels animals; en cas
contrari se'ls imposarà l'obligació de matar i 'despatxar' la carn als carnissers amb la
prohibició expressa que altres pastors puguin matar sense el permís del conseller de
proveïments.
Una setmana més tard, en la sessió de l'11 de febrer de 1937, l'alcalde i conseller de
proveïments Rodríguez ordena el racionament diari "a tots els veïns que els hi toca el
torn" de 100 grams de carn per persona "com a màxim", sigui veí o habitant d'Almatret, a
excepció del diumenge, dia que es duplicarà el racionament a 200 grams de carn.
Perquè el sistema sigui eficaç es crida a l'Ajuntament a pastors i carnissers, se'ls hi
demana la creació d'un gremi i l'elecció d'un dels seus membres com a responsable de
despatxar la carn a la població. Per votació secreta i després de moltes discussions,
s'escullen en qualitat de representants per a realitzar la tasca els carnissers Francesc del
Potro, amb quatre vots, per sobre de Batistet, amb tres vots, i Josep Estop, amb dos vots.
Com a segon carnisser queda escollit Josep Estop, amb sis vots, per sobre de Batistet,
relegat dels nomenaments, amb tres vots.
La primera tasca dels dos delegats és encarregar una estadística de tots els caps de
bestiar existent en el poble per evitar que se'n puguin matar cap de manera clandestina.
El control sobre la preuada carn determina, a més, que s'hauran d'escollir els caps de
bestiar que s'hauran de matar primer i l'obligació de declarar diàriament els caps morts
cada dia, de qui eren, i quin pes tenien.
El control sobre els aliments per la por al desabastament creix setmana a setmana. En el
ple del 20 de febrer de 1937, l'Ajuntament decideix comprar ous a la Cooperativa "els
diumenges o dies assenyalats" per evitar que els venguin a forasters ni surtin del poble.
També es proposa i s'acorda que ningú tregui pa del poble sense autorització, "que si no
és un cas de força major, no es farà la mateixa". S'avisa als pastissers d'aquesta ordre.
El president de la comissió de Governació i Serveis, Victor Duaigües, proposa una altra
mesura restrictiva i que seria prou polèmica. Proposa limitar l'horari d'obertura dels cafès
els dies laborables de dotze del migdia a dues de la tarda, i de sis de la tarda a dotze de
la nit i es prohibeixen els anomenats "jocs de tirar o d'atzar". La proposta s'aprova per
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unanimitat. Tanmateix, poques setmanes més tard, el 20 de febrer, la proposta ha de ser
rectificada en sessió plenària a causa de les moltes "reunions de protesta sobre l'obligació
de tancar els cafès", especialment els dissabtes a la tarda, s'indica. Així, el conseller Pau
Gironés proposa modificar l'horari de matí, de dotze del migdia a tres de la tarda, i
permetre l'obertura tota la tarda dels dissabtes.

2.3

Emissió de bitllets municipals

Les dificultats per normalitzar l'economia al municipi, tal com ho simbolitza l'escassetat
d'aliments i subministres en un entorn de guerra, van més enllà amb la decisió presa per
l'Ajuntament d'Almatret l'abril de 1937 d'emetre moneda pròpia.
El govern municipal s'acollia a la decisió presa per la Generalitat a la tardor de 1936, quan
va modificar la Llei municipal catalana, de 9 d'octubre de 1936, per dotar els ajuntaments
de la potestat d'emetre moneda de petits valors de curs legal i obligatori, però limitada al
terme municipal. Dels 1.075 municipis existents a Catalunya l'any 1937, un total de 720
van emetre paper moneda o bé algun signe monetari legal.
La llarga durada de la guerra i el seu futur incert havia generat entre la població la
resposta conservadora de la gent d'atresorar les monedes de plata, perquè es pensava
que aquest metall preciós no perdria valor43. Això provocà la progressiva desaparició de la
moneda fraccionària –imprescindible per a l'economia del dia a dia dels pobles— i
incentivà la reacció de la Generalitat, via decret del 5 d'agost de 1936, de prohibir
l'acaparament de monedes i bitllets, "perquè representava un element perjudicial per a
l'economia del país". Ara bé, el govern de la República també va contribuir a la
desaparició de la moneda fraccionària quan va decretar la retirada de la seva circulació en
un decret signat el 13 d'octubre de 1936 amb l'esperança que el seu valor augmentés i
ajudés, així, a finançar la compra de material bèl·lic.
D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Almatret va crear a partir d'abril de 1937 una emissió de
moneda pròpia amb forma de cartons quadrats de 50 x 54 mm impresos en negre amb
numeració amb els valors d'1 pesseta, de color blau clar, 50 cèntims, de color blanc, i 25
cèntims, de color rosa clar, per un import total de tres mil cinc-centes pessetes44. De tots
tres se'n van fer tiratges de 2.000 exemplars.
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Beltran Reverter, Joan B. i Allepuz Querol, Julio. El paper moneda a la comarca del Montsià durant la
Guerra Civil (1936-1939). Benicarló: Onada Edicions, 2016, pàg. 15 i següents. Abans del 17 de juliol de
1936, a més dels bitllets emesos pel Banc d'Espanya, eren de curs legal a tot el territori nacional les
monedes, que, també emeses per aquesta institució en temps de la monarquia borbònica o en els primers
anys de la República, constituïen la moneda de canvi en l'activitat comercial i les compres més quotidianes
de la població. Així, en el mateix moment de l'inici de la guerra, s'utilitzaven les monedes de plata de 5
pessetes (un duro), 2 pessetes, 1 pesseta i 50 cèntims; també les de níquel de 25 cèntims i, finalment, les
monedes de coure de 10 i 5 cèntims.
44Turró

Martínez, Antoni. Les emissions monetàries oficials durant la Guerra Civil (1936-1939).Barcelona:
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics. Institut d’Estudis Catalans, 2007, pàg. 67 i 68, i 295.
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Els cartons estan impresos per una sola cara sense cap emblema ni dibuix. Al dors porten
en la majoria de casos quatre segells tampó que són: 'Sindicato Unico de Trabajadores
CNT-AIT -Almatret', ovalat (en blau o en violeta); 'Partit Obrer d'Unificació MarxistaAlmatret', rodó (en violeta); 'Centre Republicà-Almatret', ovalat (en blau o en violeta), i
'Partit Socialista Unificat de Catalunya-Almatret', ovalat (en vermell) i, en alguns casos a
l'anvers, el segell tampó violeta ovalat 'Alcaldia constitucional-Almatret'.
Amb la circulació d'aquesta emissió foren retirats els discos de la Col·lectivitat, menys els
de 5 i 10 cèntims que continuaren circulant amb els mots 'La Colectivitat' i 'El Comité'
barrats a mà amb tinta.
L'emissió de moneda pròpia seria objecte de càstig durant la tramitació de la Causa
General en els primers anys del franquisme. Així, el Fiscal Instructor de la Causa a Lleida
envia una carta el 15 d'abril de 1942 a l'Ajuntament d'Almatret reclamant un informe que
detalli la data de l'acord de l'Ajuntament d'emetre moneda pròpia, la signatura que
autoritzava els bitllets, sèries, número i valor dels mateixos i, finalment, la quantia i data
de l'emissió. Es demana també qualsevol altra dada de què es disposi i, si és possible, un
bitllet de cada sèrie.
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3. L’ARRIBADA DELS REFUGIATS
Un dels reptes que va haver d'assumir el nou ajuntament d'Almatret fou la progressiva
arribada de refugiats procedents d'altres zones de l'Estat espanyol en conflicte obert. El
desembre de 1936, escassament mig any després d'haver-se iniciat la Guerra Civil,
s'havien acollit a 17 refugiats, un 1,4 % de la població censada el 193645, una xifra que es
va incrementar notablement fins als 58 refugiats comptabilitzats l'abril de 1937, un 4,8 per
cent de la població. El desembre del mateix any la xifra va assolir un màxim de 107
refugiats al poble. L'any següent, el 1938, va disminuir la presència de refugiats, molt
probablement per l'establiment del front de guerra als rius Segre i Ebre. Així, al mes
d'agost de 1938, en plena batalla de l'Ebre, s'hi comptaven 44 refugiats controlats al terme
d'Almatret, un 3,6 per cent de la població.
Aquest percentatge modest de refugiats contrasta i molt amb el d'altres pobles de la
comarca del Segrià més situats a la rereguarda del front de guerra. És el cas de
Llardecans, amb 273 refugiats comptabilitzats l'agost del 1938, un 22,2 % de la població
censada el 1936; de Torrebeses, amb 214 refugiats (29,3 %) i de Sarroca de Segre, amb
320 refugiats (35,4 %). Aquest últim és el municipi del Segrià amb un percentatge més
alts de refugiats en relació a la seva població censada el 1936.
L'arribada de gestions era gestionada a la comarcal pel Comitè Comarcal d'Ajut als
Refugiats, amb seu a Lleida. La infraestructura al voltant dels refugiats va acabar sent
molt extensa en aquesta i la resta de comarques catalanes. S'hi van establir hospitals i
centres d'assistència, refugis permanents, colònies escolars i infantils, una escola del
Consell de l'Escola Nova Unificada (CENU) i, finalment, una xarxa de refugis provisionals i
albergs, entre els quals un a Maials i un altre a Almatret.
El llibre d'actes municipal reflecteix una primera acció de l'Ajuntament d'Almatret dirigida a
acollir els refugiats el 4 de febrer de 1937, dos mesos abans que quedi registrat l'augment
significatiu de refugiats acollits al poble. S'autoritza la requisa —en cas que el propietari
no el cedeixi de manera voluntària a requeriment de l'autoritat— de tots aquells edificis o
locals de queviures que puguin ser necessaris en aquesta situació de guerra per a la
utilitat general del poble, per a la implantació de serveis de caràcter obligatori o per auxili
als refugiats. L'ordre acompleix a la instrucció en aquest sentit emesa per la Generalitat,
precisa el consistori46.
Francesc Vallès recorda, en aquest sentit, l'arribada d'un camió ple de refugiats arribats
d'Astúries. Les autoritats locals els van traslladar a Casa Tarragó, al carrer Major. Una
refugiada asturiana dona va fer arrels a Almatret casant-se amb un home del poble.
Els refugiats d'Almatret, que com la resta de la seva condició havien fugit de l'horror de la
guerra un cop, haurien de marxar un segon cop davant la imminent conquesta franquista
d'Almatret, el 25 de desembre de 1938. Així ho recorda Magda Vilà en un colpidor
testimoni. "Me'n recordo del dia que van entrar els nacionals, però jo no sabia què
significava allò. A l'entrada de casa hi havia gent... Recordo una dona refugiada
d'Astúries, una adolescent d'uns 15 o 16 anys, era gran i guapa, que no parava de plorar i
45

Serrallonga i Urquidi, Joan. Refugiats i desplaçats dins la Catalunya en guerra 1936-1939.
Barcelona:Editorial Base, 2004, pag. 234 i següents.
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Apel·lant al mateix articulat, en la sessió plenària de 27 de febrer de 1937, l'Ajuntament acorda que Josep
Tarragó cedeixi amb un preu just de lloguer el pis de la casa que té al carrer de l'Hort a Josep Jové
Duaigües perquè no té habitatge i té necessitat d'un allotjament.
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plorar. Jo no sabia per què plorava llavors, entenc ara que és pel destí de la família i del
que passaria a partir de llavors”. Vilà no recorda el nombre de refugiats que va acollir
Almatret, ni on s’allotjaven, sí en canvi que la feien jugar –ella era una nena de quatre
anys–.
Els dos testimonis identifiquen els refugiats com a asturians. De fet, Astúries és una de les
regions que malauradament més refugiats exporta a Catalunya, un total de 121.000
persones, entre Astúries i Santander47. Un gruix important d'asturians –no sabem fins a
quin grau- van arribar a Catalunya a partir d'agost de 1937 i durant els mesos
immediatament posteriors a causa de la conquesta del nord d'Espanya per les tropes
franquistes. La dada coincideix amb el repunt de refugiats acollits a Almatret, de 58 l'abril
de 1937 als 107 del desembre del mateix any.
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Serrallonga i Urquidi, Joan. Refugiats i desplaçats dins la Catalunya en guerra 1936-1939, pàg. 150. El
conjunt format per Madrid, Castella i Extremadura n’exporta 339.000, seguit d’Andalusia, amb 153.000
refugiats.
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4. LA LÍNIA FORTIFICADA DEL CINCA;
EL CINGLE DE LA PENA
4.1 Introducció
4.1.1 Els promotors i l’execució de la línia
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

La posició del Cingle de la Pena
Segona memòria de la línia fortificada
Informe d’espionatge del bàndol franquista
Les condicions pèssimes de treball
La posició dels Escambrons

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

La descripció de les restes actuals
Observatoris fortificats
Niu de metralladores soterrats
Polvorí o zona d’avituallament
Línies de trinxeres

4.1

Introducció

Mesos

abans que Almatret fos una àrea habitual de vigilància, preparació i descans
d'unitats de l'Exèrcit de la República, el municipi va viure un primer fenomen de la
militarització creixent de la vida dels pobles de Catalunya. Un punt del municipi,
concretament el Cingle de la Pena, aparador magnífic del riu Ebre i el seu marge
esquerre, fou escollit per a construir-hi una de les posicions fortificades de la imponent i
desconeguda la línia fortificada del Cinca i l'Algars.
L'Arxiu Militar General d'Àvila custodia dues memòries sobre la construcció de la línia
fortificada del Cinca, que s'estendrà de les Terres de l'Ebre al Prepirineu aragonès. En
aquests documents s'assegura que el projecte neix de l'Estat Major del Comitè Central de
Milícies Antifeixistes de Barcelona, qui ordena al Cap dels Serveis d'Enginyers la
fortificació de la línia de nord a sud formada pel riu Cinca, afluent del riu Ebre.
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Encapçalament de la primera memòria de la
Fortificació de la Linea del Cinca, de 30 de gener de
1937. Foto: A.Caralt

Tanmateix una recerca duta a terme per quatre estudiosos i historiadors de la Terra Alta
sobre el sector de Gandesa de l'esmentada línia sostenen que la planificació de l'obra és
iniciativa de dos militars de prestigi adscrits a la Conselleria de Defensa de la Generalitat:
el tinent coronel d'aviació Felipe Díaz Sandino, conseller de Defensa de la Generalitat, i el
comandant d'Estat Major Vicent Guarner, secretari general de la Conselleria de Defensa.
Així es desprèn de les seves respectives biografies48.
Els autors de l'estudi sobre el sector de Gandesa remarquen en la seva obra que les
relacions entre el Departament de Guerra del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que
dirigia Joan Garcia Oliver, i la Conselleria de Defensa de la Generalitat, acabada de
formar i al capdavant de la qual hi estaven els militars esmentats, no eren massa bones.
La preponderància del Comitè sobre la Conselleria "era més que evident" i això explica
que en la introducció de la memòria esmentada s'asseguri que és l'Estat Major del Comitè
el promotor de les obres. I conclouen: “Les circumstàncies polítiques del moment
obligaven que tota decisió en matèria militar havia de tramitar-se a través del Comitè, però
la idea de fortificar la línia del riu Cinca al front de combat de l'Aragó va sorgir des de la
Conselleria de Defensa, a instàncies dels esmentats Díaz Sandino i Guarner".
Guarner detalla que era "indispensable" tractar d'organitzar una sèrie de fortificacions a
segona línia (del front d'Aragó). Així, assegura, des de la Conselleria de Defensa van
redactar unes "orientacions" perquè els oficials professionals d'enginyers projectessin
zones fortificades, amb diversos centres de resistència a cadascuna, a Montsó, Fraga,
Faió-Riba-roja i Gandesa.

Guarner,Vicent. L’Aixecament militar i la guerra civil a Catalunya (1936-1939). Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1975,pàg.166
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Plànol del Cos d’Exèrcit Marroquí (CEM), del bàndol franquista, on s’observa la lÍnia del
Segre i l’Ebre i la ubicació de la majoria de les posicions fortificades. Foto: AGMAV

En aquells moments, desenes de columnes de milicians formades per partits d'esquerres i
partits i sindicats revolucionaris lluiten més enllà del riu Cinca, amb l'objectiu de conquerir
les tres capitals de província d'Aragó.
La memòria de 30 de gener de 1937 expressa que la línia donaria resposta "en el caso de
que nuestras fuerzas se vieran obligadas a retroceder, tuvieran a su retaguardia una línea
fortificada en la que no solo pudieran encontrar abrigo y protección, sino también todo el
apoyo que puede proporcionar el terreno ayudado por una bien entendida defensa,
utilizando todos los elementos propios de la fortificación rápida de campaña".
La línia ha de resseguir aproximadament el curs del riu Cinca, sense utilitzar el riu com un
fossar natural, sinó construint les fortificacions uns deu quilòmetres a l'oest. En primer lloc,
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però, calia construir obres de trinxeres, nius de metrallades i emplaçaments de bateries de
campana en les proximitats de les carreteres que des d'Aragó entraven a Catalunya,
especialment la carretera general de Madrid a França, la N-2, que passa per Saragossa,
entra als Monegros, i viatja a Lleida. També s'havien de fortificar les carreteres i camins
situats al nord i al sud de la carretera principal.
En un inici la línia naixia a Monzón (Osca) i moria a Horta de Sant Joan (Terra Alta), per
les conques dels rius Matarranya i Algars. Més tard es va decidir, el mes de novembre el
mateix any, continuar-la cap al nord fins a Boltaña, en ple Pirineu aragonès.

4.1.1 Els promotors i l’execució de la línia
Guarner i Díáz Sandino van donar instruccions al cap dels Serveis d'Enginyers, el tinent
coronel Miguel Ramírez de Cartagena, de construir la línia. Era tan gran la seva extensió,
uns 180 quilòmetres de nord a sud, que es va dividir en sectors.
La memòria de la línia fortificada descriu que, al nord, a l'anomenat Montsó-Boltanya,
l'encarregat era el capital d'Enginyers, Rafael Esteban (substituït poc després per Manuel
Company). Al sector Fraga -del qual depenia la posició d’Almatret- el responsable era
Pedro Llabres i al sector de Gandesa, era Julio Rodríguez Álvarez.49
La memòria admet l’escassetat de recursos per a dur a terme l’obra. En primer lloc,
manca de personal tècnic. Amb esforç el Cap d’Enginyers va reclutar un capità, un tinent
d’enginyers de l’escala activa, dos capitans i cinc tinents de l’escala de reserva retirats.
Els treballs van començar el dia 25 d’agost de 1936 en els tres sectors.
Ara bé, l'obra no comptava amb soldats regulars per a realitzar-la, ja que el Batalló de
'Zapadores Minadores' s'havia dissolt. Per tant, calia alimentar-se d'obrers dels pobles
propers al lloc de les obres i demanar ajuda als comitès revolucionaris dels pobles pel que
fa a material, allotjament, subministraments, etc.
Donat que era una època de l'any amb molta feina al camp, va ser molt difícil trobar
homes aptes per a la tasca. Sortosament, els responsables de les obres van trobar la
col·laboració del Sindicat de la Construcció de Barcelona, que va facilitar part del
personal, 300 homes per al sector de Fraga i 300 més per al de Montsó. En total a la Línia
del Cinca treballarien uns 2.000 obrers.
Aquesta col·laboració, del Sindicat de la Construcció i dels Sindicats d'Arquitectes i
Aparelladors, va cristal·litzar el mes de setembre. L'acord va rebre una rúbrica oficial en
forma de Decret de la Generalitat de Catalunya, del 7 d'octubre de 1936, pel que es crea
el Cos d'Unitats de Fortificació, que consta de sis unitats d'obres auxiliars i tècnics.
Arran de la col·laboració expressa dels sindicats, es crea una Comissió Organitzadora per
coordinar els treballs. Està integrada pel tinent coronel Miguel Ramírez de Cartagena i el
comandant Montserrat Fenech, en representació de la Conselleria de Defensa; per
Ramon Carceller i Samuel Mañá per part del ram de la construcció; per Joan Capdevila i
Joan Larrosa del Sindicat d'Arquitectes, i per Joan Ferrer i Manuel Pallejà del Sindicat
d'Aparelladors.

49

Guarner en la seva autobiografia cita uns altres noms com a responsables de les obres. Al sector Montsó
al comandant d’enginyers Duran, al sector Fraga al coronel d’Enginyers Duran, i als sectors Faió-Riba-roja
d’Ebre (al qual pertanyeria Almatret) i sector Gandesa, el comandant Julio Rodríguez Álvarez.
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Aquesta col·laboració, del Sindicat de la Construcció i dels Sindicats d'Arquitectes i
Aparelladors, va cristal·litzar el mes de setembre. L'acord va rebre una rúbrica oficial en
forma de Decret de la Generalitat de Catalunya, del 7 d'octubre de 1936, pel que es crea
el Cos d'Unitats de Fortificació, que consta de sis unitats d'obres auxiliars i tècnics.
Aquesta comissió estava organitzada en les següents seccions: Personal, Material,
Transports, Abastiments, Sanitat i Administració. L'ens organitza les seves juntes de
manera periòdica i té la seva seu a la Caserna Durruti de Barcelona.
La Comissió destina com a personal tècnic dos arquitectes a cada un dels sectors i sis
aparelladors per sectors. També s'hi envien mecànics i paletes, entre d'altres.
En aquests treballs s'utilitzen compressors que han estat requisats de diverses empreses,
i un bon nombre de camions per al transport d'homes i material. Per a les obres de major
que requereixen voladures, s'utilitzava l'explosiu de la cloratita, que produeix la fàbrica
Cloratita SA de Flix.
La primera fase dels treballs fou la construcció ràpida de les trinxeres, i en segon terme la
construcció dels elements blindats amb raïls de tren -subministrats pels F.C. del Nord i la
M.Z.A.-i ciment armat. Aquests elements eren nius de metralladores, emplaçaments per a
bateries, punts d'observació, i abrics-refugi amb ciment, totxos i encofrats50.
Guarner ratifica que es demanaren treballadors al Comitè Central de Milícies, i els
sindicats enviaren centenars d'obres a cada sector, amb el mateix jornal i les mateixes
condicions de què gaudien els milicians del front. Immediatament aquests treballadors
organitzaren llurs comitès i assemblees, que sovint es reunien a hores de feina i que
plantejaven recomanacions en sèrie.
El mateix alt càrrec de la Conselleria de Defensa detalla que les obres van quedar
enllestides en un termini de quatre mesos. Al sector de Fraga no van resultar gaire
satisfactòries, afegeix, però sí que van quedar "ben acabades" als altres sectors. De fet
arran del Decret, explica la memòria, els treballs van rebre un fort impuls.
En la seva autobiografia, el conseller de Defensa de la Generalitat, Felipe Díaz Sandino,
esmenta en un paràgraf la construcció de la línia. Ho fa en aquestes termes: “También al
principio (de la guerra) se organizó una línea defensiva a lo largo del Cinca, con
atrincheramientos y puestos ara baterías y ametralladoras; claro está que era una
fortificación ligera de campaña, susceptible de perfeccionamiento”.
El fragment més rellevant del text és el següent, quan cita que la línia fou visitada per
"l'il·lustre general Bernal" a petició de Díaz Sandino. El conseller li va demanar la seva
opinió sobre l'eficàcia de les fortificacions, disposat com estava a executar les reformes
necessàries; "después de recorrerla (la línea), me manifestó que no era necesario hacer
nada más por entonces", explica Sandino.

50

Entrevista amb Josep Jové, setembre 2017. Jove recorda que els observatoris fortificats estaven
recoberts amb raïls de ferrocarril i formigó. Afegeix que altres persones li haurien dit que les posicions
fortificades es van armar, tot i que no hi ha constància documental d’aquest fet.
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4.2

La posició del Cingle de la Pena

En l’apartat de la memòria sobre la descripció de les obres, es detalla la fortificació
d’Almatret. S’explica que és una posició separada de la conca del Cinca-Segre per la
serra de Campell, serveix -la d’Almatret- com una posició d’enllaç entre les construïdes a
Mequinensa i Faió. L’objectiu global de les tres posicions és aturar l’avançament de
l’Exèrcit franquista per aquesta regió en direcció a Lleida.

Imatge de les posició del Cingle, a Almatret, envoltada per les posicions dels Escambrons, a Riba-roja
d’Ebre, de Montmeneu, a Seròs, de la Pobla de Massaluca i Mequinensa. Foto: AGMAV

A la zona que ocupa aquest estudi, hi ha diverses infraestructures que són d’interès pels
enginyers de l’obra. Així es descriuen a la memòria:
‘En Mequinenza hay un puente sobre el Ebre, recientemente construido en cemento y que
sirve para la carretera que va a Maella, y de este pueblo puede irse a Caspe y a Gandesa
pasando por Batea. Mequinenza está en la orilla izquierda del Ebro, que en estos parajes
circula por un cauce muy estrecho entre altas montañas que no permiten caminos en
ninguna de sus orillas.
El llamado camino viejo de Caspe a Mequinenza por la orilla izquierda del Ebro, no es
utilizable para carros, y si sólo para peatones.
Al sector de Gandesa llegan las carreteras que vienen de Caspe, las de Calaceite,
Valderrobles y Teruel. El ferrocarril Zaragoza a Barcelona por Móra de Ebro, pasa por
Fabara, cruca cinco veces el curso del río Matarrraña, tiene varios túneles, y pasando por
Fayón, Flix y Ascó llega a Móra de Ebro. Militarmente esta via de comunicación puede ser
facilmente destruida en muchos puntos vulnerables que presenta.
La comarca entre Mequinenza y Maella ofrece las mismas características que la región de
Los Monegros y dada su pobreza, no son frecuentes los caminos y pistas que en ella se
encuentran’.
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Detall de les posicions del Cingle i Los Escambrons, davant del poble de Faió. Foto: AGMAV.

Detall de la posició fortificada del Cingle de la Pena.Foto: AGMAV
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Interpretació del signes emprats al plànol. Foto: AGMAV

La memòria descriu que la posició d'Almatret consta d'un emplaçament per a col·locar
dos peces d'artilleria de campanya en galeria, dos nius per a metralladores i 12
quilòmetres de pista que es van haver de construir para arribar a la posició, més de 3.750
metres de camins per unir-la a la posició del Cingle de la Pena per facilitar la retirada de
les peces en cas necessari. També es preveu la construcció d'abrics i d'un observatori
blindat.

4.2.1 Segona memòria de la línia fortificada
La segona memòria de la línia fortificada del Cinca, titulada ‘Emplazamientos para
artillería y estado de construcción de las obras en noviembre del próximo pasado. Marzo
de 1938’, datada del mes de març de 1937, aporta informació complementària sobre els
detalls de la posició.

Descripció de la posició del Cingle de la Pena, a la segona memòria de març de 1937. Foto: AGMAV.

Aquesta és la descripció de la posició:
POSICIÓN ‘SINGLE DE LA PENA’ ALMATRET
Batería de Single.
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Material.-Dos piezas del 10,5 cm, de montaña.
Emplazamiento.-Construido el tunel y blindadas las bocas que enlazan los
emplazamientos con un tunel de unos 800 metros de longitud, y sección de 2,50 x 2,50 m.
que permite el traslado del personal y material. Hay asi mimo un camino cubierto de unos
80 m. de longitud y 2,50 m. de ancho en rampa y que enlaza los emplazamientos con la
pista de acceso. El material en esta rampa ha de ser transportado a brazos.
Abrigos.-El tunel de unión citado es de sobra capaz para el personal y municiones.
Observatorio.-Es de tipo blindado.
Pista de acceso.-Desenfilado por el arbolado y de unos 4 km. de longitud.

4.2.2 Informe d’espionatge del bàndol franquista
El 12 de març de 1938, un cop iniciada l’Ofensiva d’Aragó, que culminaria amb la
conquesta franquista del marge dret dels rius Segre i Ebre, es documenta un valuós
informe del General Jefe del 5º Cuerpo de Ejército al General Jefe del Ejército del Norte
referent al que anomenen la ‘Segunda Línea Fortifcada del Cinca’.
En aquest document hi apareix una descripció detallada de les posicions del Cingle
d’Almatret i dels Escambrons a Riba-roja d’Ebre.
Almatret.-Una sección del 10,5 en dirección a Montmeneu en roca y en la vertiente de la
planície, con refugios, 200 metros de trincheras en maleza y 4 nidos de metralladoras;
sigue esta defensa hasta las proximidades de la Pobla de Massaluca; dos kilómetros
antes de llegar a este pueblo hay una sección del 7,5 que bate la carretera de la Pobla a
Fayón. A la salida del tunel de Fayón y encima del río Matarraña hay 600 metros de
trincheras en roca y refugios (defensa natural del terreno). Desde Monzón hasta
Chalamera paso fácil.

4.2.3 Les condicions pèssimes de treball
D’altra banda, un rellevant informe de la comissió d’investigacions de fortificacions en el
sector de Fraga, de 3 de desembre de 1936, explica les condicions pèssimes de treball
durant la construcció.
"Els treballs estan molt avançats però no cobreixen les necessitats i seguretat de les
milícies en cas de lluita per tractar-se de terrenys argiloso i no reunir condicions de
seguretat en cas de bombardeig. Haurien de ser recoberts de formigó per resistir els
possibles atacs de l'enemic.
Tots els obrers treballen amb ainco i rendeixen més del que haurien en relació a les
condicions que no han de fet. Observem molta manca de material. Abans d'esperar que
arribi, es posen a treballar en allò que faci falta i avancen en lo possible els treballs.
Les condicions d'higiene són pèssimes, és inhumà l'estat en el quan s'han de condicionar
per contenir la sarna i les febres tifoidees que els ataquen. Al sector de Fraga dormen en
un lloc Colonia que no reuneix les condicions d'higiene en cap cas. Estan amuntonats
sobre uns canyissos improvisats per evitar el contacte amb el terra, però malgrat això no
eviten el contacte possible amb la sarna o el tifus. Si plou, es mullen perquè els sostres
són filtres i calen, contribuint a empitjorar la condició contagiosa que tenen totes les
malalties.
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No falta menjar, i cobreix la necessitat de tots, però la mala condició de les racions i
l'escassetat d'utensilis fa difícil la condimentació. També s'assenyala la conveniència de
major varietats en el menjar per tenir el personal més content.
Resum: Imprescindible enviar quatre barracons de fusta amb capacitat per a 100 homes
cadascun, sis camions ràpids per a la conducció de materials i transports d'obrers, varietat
de productes alimentaris, una rentadora, palanganes per a la neteja individual dels obrers,
una cuina de campanya i més utensilis per a un altre cuina que ja tenen, carbó i llenya, ja
que han de cremar bigues i fusta d'un colomar i un retaule que van destruir per poder
cuinar".

4.2.4 La posició dels Escambrons
A la posició veïna dels Escambrons, a tocar del límit d'Almatret però dins del de Riba-roja
d'Ebre, s'hi emplacen també dos peces d'artilleria de campanya i dos nius de
metralladores, construint 1.750 de camins i abrics en galeria, amb una trinxera amb
capacitat per a 100 homes.

4.3

La descripció de les restes actuals

El municipi d’Almatret compta amb diverses construccions bèl·liques relacionades amb la
Guerra Civil Espanyola. Cal tenir en compte la situació geogràfica del municipi d’Almatret,
que al trobar-se situat en una zona pròxima al riu Ebre suposa un punt important a
mesura que el front de guerra s’anava establint als voltants de l’Ebre amb l’avanç de les
tropes franquistes.
L’any 2010 l’empresa CatPatrimoni va intervenir arqueològicament sobre alguns d’aquests
vestigis que encara es conserven.
En la imatge següent apareixen senyalitzats la majoria dels elements relacionats amb els
vestigis de la guerra civil d’Almatret. La posició fortificada del Cingle de la Pena fou
convertit en un punt d’observació i defensa mitjançant la construcció de trinxeres, un
polvorí, dues fortificacions i dos nius de metralladora connectats mitjançant una galeria
subterrània.

41

En aquesta imatge s’observa una vista aèria de la fortificació defensiva que està situada als tossals d’Almatret. Seguint
una trinxera al llarg d’uns centenars de metres s’arriba a l’interior d’aquesta fortificació, que està situada en un
enclavament privilegiat per l’observació del riu Ebre i la defensa de l’espai dels tossals .

4.3.1 Observatoris fortificats
Les restes de les dues estructures fortificades a l'aire lliure és un dels símbols de la
posició. Les restes corresponen de ben segur a l'observatori blindat que surt citat a les
dues memòries de la línia fortificada del bàndol republicà. Les restes no conserven el
sostre, sí que és ni va haver-hi.

Imatge de l’observatori fortificat davant de Punta Cremada i tot el sector de FaióMequinensa al marge dret del riu Ebre. Foto: Andreu Caralt, estiu de 2017.
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Croquis d’un observatori d’artilleria republicana.

Croquis d’un niu de metralladora del bàndol republica.

Les restes de les estructures sobresurten pels gruixuts murs de formigó per minimitzar els
atacs enemics amb artilleria o aviació.
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4.3.2 Niu de metralladores soterrats
A un indret pròxim a les fortificacions esmentades es conserven dos nius de metralladora
enllaçats per una galeria excavada sota el mateix cingle de pedra. Aquest indret està
senyalitzat amb un plafó explicatiu de la batalla de l’Ebre i de la funció dels nius de
metralladora. La tradició minera del municipi va afavorir enormement la construcció
d’aquest tipus de galeries, ja que s’empraren les mateixes tècniques que s’utilitzaven a les
nombroses mines de carbó que existien al terme municipal i als voltants d’Almatret.
Resulta impactant poder travessar una galeria de més de 50 metres que uneix els dos
nius de metralladora, ja que aquest estan situats als seus extrems conformant una forma
de semicercle.

Segon niu de metralladora de la mina, amb la boca obrada. Foto: A.Caralt, estiu 2017
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El terreny dels tossals d’Almatret és ideal per la construcció d’aquest tipus de galeries, ja
que permet excavar en profunditat minimitzant riscs, ja que s’aprofita el cingle natural de
pedra com a sostre evitant la construcció d’infraestructures d’apuntalament dels sostres
de les excavacions. Aquest fet permet un nivell alt de seguretat per fer d’aquestes galeries
un element d’interès patrimonial visitable.

4.3.3 Polvorí o zona d’avituallament
Pocs minuts després d’endinsar-se per la trinxera principal s’arriba a una galeria en forma
de essa que probablement era utilitzada com a polvorí o zona d’avituallament. Aquesta
galeria és similar a la descrita en l’apartat anterior quan es feia referència als nius de
metralladora. S’utilitza la mateixa tècnica d’excavació sota el mateix cingle de pedra amb
l’objectiu d’aprofitar la fermesa de la pedra com a sostre, guanyant confort i seguretat de
cara a la prevenció d’esfondraments.
La galeria té una llargària aproximada d’uns 50 metres amb dos accessos, un d’entrada i
un de sortida. En aquesta fotografia s’aprecia l’entrada al polvorí o zona d’avituallament. A
través d’aquesta porta s’accedeix a la galeria. Aquestes galeries només són visitables
amb la llum del dia i acompanyats d’una llanterna, ja que l’interior és totalment fosc.

L’obscuritat de l’interior ha fet procliu que hi cohabitin muricecs o ratpenats, com el que
apareix en aquesta fotografia. L’existència d’aquest espècimen als Tossals d’Almatret ens
ratifica la gran diversitat de flora i fauna que es dóna en aquest espai.
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En aquesta fotografia s’observa la porta d’entrada des de l’interior de la galeria. Es pot
apreciar la similitud amb l’altra galeria tant pel que fa a la tècnica de construcció com al
material del sostre i les parets.

En aquesta fotografia es pot fer una idea de la profunditat d’aquestes galeries. Sens dubte
es pot apreciar l’esforç de treball humà dedicat i el gran domini de la tècnica d’excavació
de galeries propis de la cultura minera que ha caracteritzat a la població d’Almatret.

4.3.4 Línies de trinxeres
La trinxera principal, situada al mirador del cingle de la pena, té una llargada aproximada
de 350 metres. Aquesta transcorre per la zona alta dels tossals proporcionant a les tropes
protecció dels atacs enemics i una perspectiva immillorable de l’altra banda el riu Ebre.
A més a més, aquesta trinxera travessa, el que es creu que era un polvorí i arriba fins a
les dues fortificacions: el punt d’observació amb niu de metralladora. Aquest fet era òptim
per poder abastir les dues fortificacions i els seus efectius de munició i provisions.
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Dins del recorregut de la trinxera si poden observar trams construïts amb carreus de
pedra, utilitzant la tècnica de construcció de la pedra seca. D’aquesta forma els soldats
disposaven d’una trinxera més robusta per parar els embats dels atacs enemics.
En aquestes fotografies es poden apreciar els trams fets amb construccions de pedra, on
es pot apreciar l’esforç i treball de construir aquest tipus de trinxeres que havien de
proporcionar una protecció major als soldats que si resguardaven. Un cop transcorregut
tot el trajecte per l’interior de la trinxera s’arriba a les fortificacions esmentades i al mirador
del cingle de la pena (416 metres).
Molt a prop d’aquest indret es localitza un segon sector que el compon una trinxera
descendent fins a arribar a la galeria dels nius de metralladora. Aquesta trinxera gaudeix
d’un millor estat de conservació, ja que si han realitzat diverses actuacions al llarg del
temps.

Imatge de la trinxera d’accés al niu de
metralladora. Foto: Andreu Caralt, setembre
de 2017.
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5.1

El pas de la 145a Brigada Mixta de la 44a Divisió (Abril-25 d’abril)

Almatret esdevé línia de front de guerra i com a tal s'hi instal·len unitats militars del
bàndol republicà. La primera a arribar és la 145a Brigada Mixta de la 44a Divisió del XIIè
Cos d'Exèrcit. Estableixen la seva seu al poble, el lloc de comandament, i al municipi,
bona part de la seva tropa51. El dia 18 d'abril, el Major en Cap i el Comissari de la Brigada
emeten una ordre dirigida a la població. La presa de possessió de la plaça es produeix
dues setmanes després de la caiguda de Lleida i només tres més de l'arribada de les
tropes franquistes al mar Mediterrani, acció que converteix el riu Ebre en frontera dels dos
exèrcits.

Els comandaments dicten a la població que en el termini de 72 hores hauran de
desallotjar els masos situats al marge esquerre de la línia formada entre la Granja
d'Escarp i Faió, convertida en una zona militaritzada en un mínim de dotze quilòmetres a
Una Brigada Mixta de l’Exèrcit de la República està format per uns 3.000 homes i es dividia en quatre
batallons.
51
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la rereguarda. Un cop exhaurit el termini els masos hauran de quedar deshabitats i els
veïns no podran transitar sense un permís de les autoritats militars de la zona. El que
infringeixi les normes serà portat davant el Tribunal Militar.
Els civils poden retirar tot el seu equipatge i els seus estris que no siguin útils com a servei
de guerra. Ara bé, en el cas dels materials de fortificació, explosius i arrossegament,
mecànic i de tracció a sang, cal l'autorització expressa del Major en Cap.
De la mateixa manera, s'insta al Consell Municipal d'Almatret que en el mateix termini de
72 hores reculli els materials de fortificació existent, com pics, pales, aixades, senalles,
carretes, espuertas, i altres accessoris, i a continuació els dipositen a l'edifici del consell o
en un altre. A l'entrega del material s'adjuntarà una relació nominal per escrit. El Consell
haurà de recollir, a la vegada, l'existència d'explosius al terme municipal i dels dipòsits
amb aquests materials de què se'n tingui coneixement. Se'n prohibeix el seu ús de
manera taxativa sense l'autorització militar.
Amb l'objectiu de regular les existències de cereals i altres productes agrícoles del
municipi, el Consell procedirà a fer una relació dels proveïments existents, nomenant una
ponència que n'assumirà el seu control i la gestió. En aquesta ponència hi estarà
representat el Sindicat Agrícola d'Almatret en el cas -diu l'autoritat militar- que aquest
organisme acati la legalitat constitucional i jurídica.
El Consell es farà responsable de normalitzar la vida municipal, amb especial atenció al
control de subministraments i a prendre mesures sancionadores si es descobreixen
ocultacions i filtracions d'aquests subministraments. Per això, insisteix l'ordre, els veïns no
posaran resistència a la tasca de l'ens municipal.
L'ordre finalitza amb un missatge adreçat a la població. "Siendo los momentos por que
atravesamos decisivos para que todos los ciudadanos del territorio leal pongan su
esfuerzo y su vida si fuera precisa al servicio del triunfo de la causa del pueblo, exhorto a
todos a cumplir con los deberes que la República nos exige y que tengan presente en
todos los momentos que de nuestras conductas, siguiendo las orientaciones emanadas
de nuestro Gobierno, depende la consecución de nuestros ideales de Libertad y de
Justicia y de vuestras conciencias honradas espero no verme obligado a adoptar medidas
coercitivas contra los que cierren sus oidos a la voz de nuestro gobierno". L'ordre està
signada al Lloc de Comandament de la Brigada Mixta establert a Almatret a les 01.30
hores del 18 d'abril de 1938 pel comissari de la Brigada, Agustín Gutiérrez, i el Major en
Cap, de signatura il·legible.
En les escasses setmanes que ocupen el front d'Almatret, els comandaments de la 145a
Brigada Mixta tenen prou temps per a dissenyar un acurat desplegament militar de
defensa del territori assignat. Aquest mapa, d'alt valor històric, està custodiat a l'Arxiu
Militar General d’Àvila52 i indica la localització del lloc de comandament de la brigada, els
observatoris de la brigada i els quatre batallons, les ubicacions de les metralladores, els
camins d'accés i el punt de socors mèdic.
Aquest desplegament militar probablement fou respectat per les unitats que van rellevar a
la 145a BM; en primer lloc i sobretot la XIII Brigada Internacional, i en segon lloc la 227a
BM de la 42a Divisió. En aquest segon cas, però, el manteniment de la 227a BM i les
altres dues brigades de la divisió durant un període més llarg de temps -fins al mes de
52

Arxiu General Militar d’Ávila (AGMAV),M. 1654,69
49

setembre- podria havia modificat, en el sentit d'ampliar-lo o completar-lo, el dispositiu
inicial.
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Els elements més destacats del desplegament de la unitat militar al sector d'Almatret són
els següents:
1.-El lloc de comandament de la brigada s'estableix al costat del nucli urbà d'Almatret, a
tocar de les últimes cases, en direcció nord.

2.- A la partida dels Escambrons, al sud del nucli urbà d'Almatret, resseguint el camí a
l'antic Faió i just entorn del límit entre les províncies s'estableix en uns terrenys agrícoles
plantats d'oliveres i ametllers un veritable lloc de comandament avançat i campament de
la brigada si atenem a la concentració de punts d'interès militar a l'indret: l'observatori de
la brigada, l'observatori del batalló, un punt de socors mèdic i un batalló de reserva53,
localitzat a la vora del Mas de Caterino. L'indret se situa a mig camí entre Almatret i Faió,
controla el camí que els uneix, i ben a prop descansa la posició fortificada dels
Escambrons aixecada a finals de 1936 per ordre de la Conselleria de Defensa de la
Generalitat.
Un mínim de dos documents certifiquen la importància de l'indret a partir de llavors. El
primer és un document gràfic amb soldats de la XIII Brigada Internacional descansant al
Mas de Caterino54. El segon document és el dietari d'un soldat republicà de la quinta del
41, de la Lleva del Biberó, Anton Ferrer Vives. La seva unitat és la 59a Brigada Mixta de
la 42a Divisió, una força que després de la derrota i retirada del front de la bossa FaióMequinensa, estableix el seu campament al límit de les províncies a partir del 12 d'agost
55.

53

Un batalló d’una Brigada Mixta està format aproximadament per entre 800 i 900 homes.
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Aquesta unitat va rellevar a la 145a Brigada Mixta a partir del 25 d’abril de 1938.

Ferrer Vives, Anton. Diari de Guerra d’un de la Quinta del 41. 1938-1939. Manuscrit, pàg.3. “El 12
(d’agost) marxem d’aquest campament i anem a un altre situat exactament en el mateix límit de les
províncies de Tarragona, Lleida i Saragossa”.
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3.- Al nord del municipi, resseguint el camí i barranc de les Canotes que connecta la zona
de l'altiplà amb el riu, s'estableix un punt de socors mèdic, a l'alçada quasi amb tota
seguretat del Toll de Carlos, que segons testimonis d'Almatret va romandre actiu durant la
batalla de l'Ebre i a on s'ha identificat una fossa comuna de soldats republicans morts que
van arribar ja morts o moribunds al lloc sanitari. És destacable, també, la instal·lació d'una
de les metralladores que protegeixen tot el sector a tocar del Mas de la Cenia de Vilardell.
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4.- La 145 Brigada Mixta realitza un ampli desplegament de vigilància i defensa al llarg del
front més immediat al riu, amb la instal·lació de set metralladores en diversos punts, de
nord a sud, des de l'esmentada Masia de la Cenia de Vilardell fins al camí de Faió, a
l'envista del poble veí situat al marge dret del riu.

53

5.- El desplegament militar es completa amb el campament d'un segon batalló en reserva
al costat de l'anomenat camí del Castellnou, que també connecta el poble amb el riu. El
batalló i campament s'ubicarien a tocar de l'indret conegut avui com a Castellnou de
Manuela.

Per acabar l'anàlisi, dir que sobta molt la no utilització del Cingle de la Pena, on la
Conselleria de Defensa havia construït una imponent estructura fortificada, amb nius de
metralladora, punts d'observació blindats i emplaçaments per artilleria. Se'n desconeixen
els motius.
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5.2 El pas de la XIII Brigada Internacional de la 35a Divisió (25 d’abril18 de maig)
L’estada de la 145a Brigada Mixta de la 44a Divisió a l’ampli sector d’Almatret56 fou molt
curta, d’escassament deu dies. Una ordre57 de 23 d’abril de 1938 de l’Estat Major del XVè
Cos d’Exèrcit de l’Agrupació Autònoma de l’Ebre58 determina el relleu de la 145a BM per
la XIII Brigada Internacional abans de les 06.00 hores del 25 d’abril. La unitat militar
enllaçarà al sud amb la Segona Brigada de Cavalleria, que ocuparà el front fins a Flix.

Una vegada completat el relleu, aquest sector passa sota el domini del Cap de la 35a
Divisió Internacional, el prestigiós general Walter59. A la rereguarda d'aquestes unitats de
la 35a Divisió es situaran forces de la 42a i la 3a Divisió, ambdues en fase de
reorganització, i pertanyents al XVè Cos d'Exèrcit. En la mateixa disposició es demana al
General Walter (Karol Swierczewski)60 l'enviament urgent d'un pla de defensa del sector,
on determini quina vigilància s'establirà, els punts de resistència, les zones de situació de
reserva, els punts d'enllaç i el pla general de comunicacions. Així mateix es determina que
el comandament de les divisions continuarà als mateixos llocs que ocupen.
Tanmateix, el 6 de maig, Walter és rellevat del càrrec pels seus superiors 61, substituint-lo
Pedro Mateo Merino, un jove oficial de 26 anys amb una llarga experiència de guerra. De
manera immediata decideix conèixer a fons aquesta gran unitat, emblema de l'Exèrcit
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El sector que ocupa la 145a Brigada Mixta agafa un ampli front del marge dret del riu Ebre des del Vèrtex
Campells (davant del poble de Mequinensa) fins davant del poble de Faió, l’antic Faió.
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Arxiu General Militar d’Àvila. AGMAV, C.817,14,1/1.
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L’Agrupació Autònoma de l’Ebre o Agrupación Autónoma del Ebro és l’embrió del Ejército del Ebro.

El sector sota el control queda limitat pel Vèrtex Campells al nord i Ginestar (Ribera d’Ebre) al sud.
Formen part de la 35 Divisió Internacional les Brigades Mixtes Xia, XIIIa i XVa, la Segona Brigada de
Cavalleria, la 213a Brigada Mixta i les unitats de blindats situades en aquells moments en el sector.
59
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Polonès. Va combatre en la Guàrdia Roja durant la Revolució Russa de 1917, la guerra civil posterior
contra l'Exèrcit zarista i la Primera Guerra Mundial. Oficial de l'Exèrcit Roig soviètic, va combatre en bona
part de les principals batalles de la Guerra Civil Espanyola, rebent la condecoració de la 'Placa Laureada de
Madrid'. Pels combatents de la seva unitat era tot un símbol. Mateo Merino, Pedro. Por vuestra libertad y la
nuestra. Madrid: Editorial Disenso, 1986, pàg. 277.
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Es desconeix si va entregar el pla de defensa reclamat.
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Republicà, amb una visita al territori on estan acampades les tres mítiques brigades
internacionals que la conformen: la XI, amb presència dominant de voluntaris germànics,
la XIII, amb presència d'eslaus, i la XV, amb anglosaxons -anglesos, nord-americans,
canadencs- i llatinoamericans.
La XIII i la XI Brigades Internacionals vigilen el front de l'Ebre, en el seu marge esquerre, a
partir del Vèrtex Campells, que és la confluència dels rius Segre i Ebre davant de
Mequinensa, i fins a Ginestar. Mateo Merino visita primer a la brigada eslava i ha de
viatjar fins a Almatret62, on s'ha establert el lloc de comandament de la unitat. Allí és rebut
"con la mayor cordialidad" per Mijaíl Járchenko-Jvátov, ucraïnès, i Lorenzo Varela,
comandant i comissari de la XIII Brigada Internacional. Járchenko ha assumit el
comandament de la brigada des de mitjans de març, en ple desastre d'Aragó. A Varela el
qualifica de "batallador poeta, de larga experiència combativa i singulars qualitats".
Plegats recorren el sistema defensiu de la unitat, desplegat en bona part al municipi
d'Almatret. El defineix amb aquestes paraules: "Se advertía el buen sistema de
observación, fuego y vigilancia. Continuaban fortificando en profundidad. En gran parte
del frente la margen opuesta era dominante y requería prestar mucha cuidado al
enmascaramiento. Por doquier reinaba un orden ejemplar".
Mateo Merino cita de manera expressa per a lloar-los tres dels dirigents de la brigada: el
Cap de l'Estat Major de la brigada, Henryk Touruncyzk (polonès), el segon Cap de la
Brigada, Edward Boleslaw Molojiec (polonès), i el Cap d'Operacions, Tadeusz Opmann
(polonès). Aquesta disparitat de nacionalitats havia de dificultar les relacions entre els
mandos, tornant imprescindible l'ús d'intèrprets. Així ho admet el mateix Mateo Merino.
"No obstante poseer yo algunos conocimientos de francés y alemán, a menudo había que
recurrir en estas entrevistas a los intérpretes. Ello dificultaba, sin duda, la relación directa
entre los jefes, y su compenetración".
La visita de Mateo Merino a les seves unitats continuarà a la Vilella Baixa (Priorat), lloc de
comandament de la XI BI, i a la zona del Masroig (Priorat), de la XV BI.

5.2.1 El Mas de Caterino
S’ha conservat un important testimoni gràfic de l’estada de la XIII Brigada Internacional al
municipi d’Almatret. Es tracta de dues fotografies localitzades al Mas de Caterino, punt
escollit com a campament de forces, concretament com a lloc d’estacionament d’un
batalló de reserva. El Mas de Caterino està situat a 6,5 km d’Almatret. L’accés al mas es
fa a través d’una pista en condicions apta per a qualsevol tipus de vehicle.
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Mateo Merino, Pedro. Por vuestra libertad y la nuestra. Pàg. 279-280.
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En aquestes imatges es veu un petit grup de soldats davant del mas i una bandera
republicana que identifica la unitat: 'Base de la XIII Brigada Internacional. 3era Compañía'
En la primera imatge s'observa un grup de sis brigadistes davant del mas en un dia de
primavera. Un d'ells està assegut en una cadira llegint una publicació i un segon soldat
està recolzant amb un genoll a terra manipulant el seu fusell. Els altres quatre estan drets,
tres d'ells miren el fotògraf i l'altre no. L'últim soldat, a la dreta, sembla que subjecti un pic,
i el tercer per la dreta, es recolza sobre una pala. Els soldats mostren un rostre distès. La
indumentària militar dels brigadistes és diversa. La porta del mas està oberta però no
s'intueix que hi ha en el seu interior. Al límit de la imatge, per la dreta, hi ha una cadira,
que sembla trencada.

Mas Caterino, en l’actualitat. Foto: Andreu Caralt, setembre de 2017
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En la segona imatge apareixen dos soldats, exactament al mateix indret, davant del mas,
acompanyats de dos animals de càrrega. En aquest cas, els soldats també mostren un
rostre distès. A l'escena, a la dreta, també hi apareix una pala, diversos sacs i una cadira,
que sembla trencada, la mateixa que la imatge anterior.
Dies després de la primera inspecció, Mateo Merino decideix una segona visita. En
aquests moments arriba l'ordre de relleu, concentració de tropes i trasllat a un nou teatre
d'operacions, a la rereguarda del front del Segre. Així finalitza l'estada dels brigadistes a
Almatret.
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5.3 El pas de la 226a Brigada Mixta de la 42a Divisió (18 de maig-finals
d’agost)
De la mateixa manera que en el cas anterior, l’estada de la XIII Brigada Internacional al
sector d’Almatret és efímera. El 17 de maig de 1938 l’Estat Major del XVè Cos d’Exèrcit
emet una ordre63, signada per l'Agrupació Autònoma de l'Ebre, disposant el seu relleu per
la 227a Brigada Mixta de la 42a Divisió, que cal recordar s'estava reorganitzant a la
rereguarda. El relleu s'ha de completar abans de les 06.30 hores del dia 18 de maig.

Una ordre anterior, del 15 de maig, que ja fixava el relleu, indicava als Caps de la 226
Brigada Mixta, Antonio Órtiz Roldán, i 227a Brigada Mixta, Tomás Guerrero Ortega, de la
42a Divisió el reconeixement de les posicions que haurien d'ocupar de manera immediata.
Emili Lacort, membre de la lleva del biberó originari de Sarral, és un dels soldats de la 901
Batalló de la 226a Brigada Mixta. Relata que van ser traslladats en camió fins a Maials, i
des d'allí, a peu i sota una forta pluja, van rellevar els internacionals de la XIII Brigada
Internacionals del sector que ocupaven entre Almatret i Faió.
D'altra banda, els reclutes de la 227a Brigada Mixta són conduïts des de Capçanes
(Priorat), on reben armes i el destí definitiu, els porten al sector de Vinebre i la Torre de
l'Espanyol, aquest un poble completament evacuat, a la Ribera d'Ebre, en primera línia de
riu en el seu marge esquerre64.
D'aquesta manera, la 226a Brigada Mixta cobreix el marge esquerre del riu Ebre des del
vèrtex Campells, a Mequinensa, fins prop de Flix, incloent-hi doncs tot el terme d'Almatret.
La 227a Brigada Mixta cobreix des de Flix fins a la serra situada entre Vinebre i Garcia, la
serra del Tormo. Finalment, la 59 Brigada Mixta cobreix el front restant fins al terme de
Ginestar, a la Ribera d'Ebre. Cadascun té un batalló de reserva, la 226 BM a Almatret, la
227a Brigada Mixta prop de la Palma d'Ebre, i la 59a Brigada Mixta a mig camí entre Móra
la Nova i Falset65
Poques setmanes abans, el dia 15 d'abril de 1938, el Cap de l'Estat Major de l'Exèrcit
Republicà, el general Vicente Rojo, visita el cap del Vè Cos d'Exèrcit, Juan Modesto
Guilloto, al sud de les Terres de l'Ebre, on està organitzant el replegament de les últimes
tropes republicanes al marge esquerre de l'Ebre. En aquesta trobada, li comunica que
63

AGMAV, C.817, 15 1/9.
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Testimoni del biberó Pere Godall. Massamunt i Marqués, Josep. Els biberons. Els seus escrits, vivències,
trobades i ofrenes florals (1938-2000), ). Lleida:Diari de Ponent, 2001, pàg.23.
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Tagueña, Manuel. Correspondencia y escritos inéditos. Sevilla:Ediciones Espuela de Plata, 2015, pàg.
322. Informe El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la Batalla del Ebro. Treball realitzat l’abril-maig de
1941 a l’URSS per l’Acadèmia Frunze. Està signada amb el nom rus que li va ser assignat a Tagüena, Major
Tarasov.
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serà nomenat comandant d'una nova gran unitat, anomenada Agrupació Autónoma del
Ebro -la llavors del futur Exèrcit de l’Ebre, batejat amb aquest nom el 25 de maig-,
formada per diverses divisions existents i una nova divisió, la 42a Divisió.
Aquesta nova unitat es formaria sobre la base de les restes de la 73a Brigada Mixta,
formada per milicians del sector nord del front de Còrdova. Destaca el creat l’agost de
1938 a Villanueva de Córdoba i anomenat Batallón Bautista Garcès 66, comandats per
Antonio Órtiz. La 73a Brigada Mixta es completa amb el batallón Jaén, el batallón Los
Pedroches i el batallón Raya. A banda d’aquestes tropes, també es comptava amb dos
batallons de la 58a Brigada Mixta i un batalló de la 61a Brigada Mixta67.
En un inici, la unitat compta únicament amb 2.500 homes, de les unitats abans
esmentades, un personal que Tagüeña defineix d'extraordinàriament variat i procedit de
múltiples procedències. A ells s'hi afegeixen progressivament reclutes de la lleva del 41,
l'anomenada lleva del Biberó, procedents de les comarques de Tarragona i la seva àrea
d'influència, i de reclutes de les lleves del 1926 al 1929, entre 30 i 33 anys, homes
coneguts com la lleva del sac. Tagüeña admet que prop del 70 per cent de la divisió està
formada per aquests reclutes “no fogueados y sin experencia práctica de combate68”.
Els oficials, excepte un centenar procedents de l'Escola Popular de Guerra, eren d'infinites
procedències, ja sigui del front del Nord, ferits que es reincorporaven o oficials eliminats
d'altres unitats.
La presència dels veterans comunistes cordovesos no passa inadvertida pels biberons
catalans.Lacort assegura que la majoria d'aquests voluntaris eren miners i eren "valents
fins a la termeritat”.69
El soldat de Torredembarra de la 59 BM, Pere Figuerola, explica una anècdota simbòlica
del substrat social i econòmic d’aquells voluntaris cordovesos. “Los chicos aquellos de
Pàgina web ‘La Guerra Civil en Córdoba’, www.laguerracivilencordoba.es, de Francisco Moreno Gómez.
El batalló Bautista Garcés pren el nom d'un diputat comunista afusellat pels sublevats a Córoba els primers
dies de guerra. El nucli principal de la unitat estava format per comunistes de Villanueva de Córdoba, a la
qual es van anar sumant camarades d'altres municipis. El seu primer comandant fou Enrique Vázquez
Expósito, militant d'Izquierda Republicana i el Partit Comunista d'Espanya —afusellat el 22 de desembre
després de ser capturat—. La seva primera acció militar fou la conquesta de Pozoblanco el 15 d'agost i
altres pobles del Valle de los Pedroches. Van combatre en altres accions les setmanes següents fins que a
l'octubre d'aquell any es van convertir en Regiment, ampliant-se amb les restes del Batalló del Terrible i de
milicians del Batalló Ramón Casanellas, del Espejo. Fou nomenat comandant Antonio Órtiz Roldán. La
primavera de 1937, el regiment s'integra a la 73a Brigada Mixta, unitat que és destinada a la primavera de
1938 al marge dret del riu Ebre per defensar les posicions davant l'inici de l'Ofensiva d'Aragó per part
franquista i és una de les últimes en travessar el riu Ebre a mitjans d'abril per la zona de Tortosa. Membres
del batalló i els seus oficials s'integrarien a la 226a Brigada Mixta, del que el mateix Órtiz Roldán en seria el
comandant.
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Tagueña, Manuel. Correspondencia y escritos inéditos, pàg. 322. Informe El XV Cuerpo de Ejército
Republicano en la Batalla del Ebro, pàg. 319. El mateix Tagüeña amb el llibre Testimonio de dos guerras no
cita el batalló de la 61 Brigada Mixta i afegeix la presència d’alguns elements de la 74 i la 71 Brigada Mixta.
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Tagueña, Manuel. Correspondencia y escritos inéditos, pàg.362. Tagüeña afirma que l'excessiu nombre
de baixes de la infanteria republicana en la primera fase de la batalla de l'Ebre revela, d'una banda,
l'entusiasme combatiu de les unitats però, per l'altra banda, mostra la poca experiència per a les accions
ofensives i la insuficient dotació de mitjans de reducció.
Grup de Investigación ‘Coses del Poble’. Estiu Ardent. Acción del Alto de los ‘Auts’. Bolsa de
Mequinenza-Fayón. Batalla del Ebro-1938. Huesca: Grupo de Investigación ‘Coses del Poble’, 1996,
pàg.171.
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PozoBlanco, los pobres ni sabían leer ni sabían escribir y me pedían que les redactase
las cartas para la novia. A veces escribía más de treinta y me daban medio cigarrillo cada
uno. Era un buen precio, no crea...porque de tabaco sólo nos deben un paquete cada 15
días. Eran aquellos parquetes que llevaban dibujando una carabela....Yo ¡claro!, en todas
las cartas les decía lo mismo: ‘Estoy bien..te quiero mucho..pronto nos
veremos...abrazos...70”.
El nou cap de la divisió és l’obrer comunista asturià Manuel Álvarez ‘Manolín’, que el 1934
havia emigrat a la URSS71. El major Álvarez, que procedeix de l’antiga divisió B,
s’estableix a Falset, capital de la comarca del Priorat, i comença l’organització de les
seves brigades.

Dedicatòria al Major Manuel Álvarez Álvarez, que no va sobreviure a la guerra.

Les Brigades Mixtes núm. 226a ia 227a són de nova creació i cadascuna hauria de tenir
un número ideal d'uns 3.100 homes.72 El comandant de la 226a és el cordovès, Antonio
Órtiz Roldán, i el comissari José Carmona Requena. Al seu torn, el cap de la 227a
Brigada Mixta és Tomás Guerrero Ortega, el seu cap d'Estat Major, el tinent de milícies
Tomás Sánchez Lorda, i el comissari polític Lorenzo Arcones Grande.
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Estrada Vidal, Fernando. Los que estuvimos en la batalla del Ebro. Barcelona: Editorial Janzer,1972,
pàg.157.
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Tagueña descriu que Manuel Álvarez 'Manolín' era un home tímid, poc enraonador i desconfiant, que
mirava tothom de reüll. Potser, pensa Tagueña, perquè recordava la dura derrota soferta pels asturians el
1934 en el que molts van trobar a faltar el suport de la República. Malgrat que aquesta aparença inicial, fou
un oficial que es va guanyar "el respecte i la confiança genera". El dia 12 de novembre, el Major Álvarez va
morir en combat a la batalla de l'Ebre per l'impacte d'una granada d'artilleria a la zona d'Ascó, on la divisió
ocupava unes fortificacions. El va substituir el Major Antonio Órtiz, cap de la 226a Brigada Mixta, fent
tàndem amb el comissari de la divisió, Herrador.
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Tagueña Lacorte, Manuel. Testimonio de dos guerras, Planeta, 2005, pàg. 192. El cap del XVè Cos
d'Exèrcit de l'Ebre afirma que la major part dels reforços de la 3a i la 42a Divisió eren de les quintes de 1926
a 1929, o sigui homes més grans de 30 anys, i que només 'uns pocs' era de la lleva del 41.
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Antonio Órtiz, comandant de la 226a Brigada
Mixta de la 42a Divisió.

L’obertura de la frontera francesa a mitjans de març permet l’entrada de nous
subministraments bèl·lics, que permetran equipar aquesta i altres divisions del nou Exèrcit
de l’Ebre. Així, la 42a Divisió disposarà, de manera principal, de fusells calibre 7,92 mm73
d’origen txec. Les armes automàtiques, en canvi, escassejaran.

5.3.1 El nou Exèrcit de l’Ebre
De fet, els comandaments del nou Exèrcit de l'Ebre, al qual ha estat agregada la unitat,
denominen tota la divisió com 'la Nueva' perquè s'ha reorganitzat completament arran de
la desfeta del front d'Aragó. Amb tot, admet el cap del XVè Cos d'Exèrcit Manuel
Tagueña, alguna brigada continua en aquesta primera fase de composició sense rebre
l'equipament militar necessari, inclús ni cartutxeres ni uniformes així que algun batalló no
era qualsevol cosa menys una unitat militar.
L'Exèrcit de l'Ebre està format per dos cossos d'exèrcit, d'uns 35.000 homes cadascun. El
Vè Cos d'Exèrcit, dirigit per Enrique Lister, assumeix el sector sud del front de l'Ebre, de
Ginestar a la desembocadura del riu al Delta, amb les divisions 11, 45 i 46. El XVè Cos
d'Exèrcit, de nova creació, assumeix el sector nord del front, de Mequinensa a Ginestar,
amb les divisions 43, 3 i 35. S'integra per l'operació de l'Ebre al nou Exèrcit el XII Cos
d'Exèrcit, que cobria el front des de la confluència del Cinca amb el Segre, amb les
divisions 44a, 16a i la divisió mixta de carabiners i mariners. Cada divisió comptava amb
10.000 homes, 5.000 fusells i 225 armes automàtiques74.
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Grup d’Investigació ‘Coses del Poble’, Estiu Ardent. Acción del Alto de los ‘Auts’, pàg.69.
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Tagueña, Manuel. Correspondencia y escritos inéditos, pàg. 323.
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5.3.2 Vigilància i exploració
Amb la fixació del front de la guerra al llarg del marge esquerre dels rius Segre i el tram
català del riu Ebre, comença una activitat febril de vigilància i, en el cas de l’Ebre, de
preparació per un futur atac ofensiu en direcció al marge dret del riu.
El valuós informe de Tagueña de 1941 per l'Acadèmia Frunze analitza les condicions del
terreny en el qual operava la unitat i cita la construcció de noves pistes dins el terme
d'Almatret per millorar les comunicacions entre les diverses unitats del XVè Cos d'Exèrcit.
Diu així: "En el sector Almatret-Fayón, en la orilla propia una sola carretera. LlardecansAlmatret, pasando por Mayals, y algunas pistas en especial la que fue construida por los
republicanos desde Almatret a la carretera de Palma de Ebro a Flix
Terreno muy elevado sobre el río, donde descendía en pendientes bruscar, orillas
acantiladas, corrienta rápida, no había vados para tender pasaderas, algunos remansos
del río al norte de Fayón, pero con muy difíciles accesos en la orilla propia y enemiga.
En la zona enemiga configuración análoga, profundos barrancos sobre el río, una
carretera de Fayón a la carretera de Maella a Fraga, dominando este cruce los altos de
los Auts. En ambas orillas terreno desértico, pocos cultivos, algunos matorrales, casi
ningún árbol y una gran escasez de agua".
L'informe s'acompanya d'un plànol, datat entre juny i juliol de 1938, amb la ubicació de les
unitats del XVè Cos d'Exèrcit, els llocs de comandament de cada Brigada Mixta, i la xarxa
de carreteres i pistes construïdes pels republicans en aquest període. Destaca la xarxa de
pistes construïdes al terme d'Almatret, la principal entre els llocs de comandament de la
226a Brigada Mixta, situat al poble d'Almatret, i la 227a Brigada Mixta, en un punt molt
proper a la carretera entre Flix i la Palma d'Ebre75. A partir d'aquesta pista de connexió,
s'adeqüen diversos accessos fins al riu Ebre.

El testimoni Francisco Vallès recorda que la pista militar per anar a la Palma d’Ebre sortia a l’atura del
Molí del Vent, estructura de pedra de seca, ubicada al costat del camí d’accés als Escambrons, a la partida
Planes de la Vila.
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Esquema elaborat pel cap del XVè Cos d’Exèrcit de l’Ebre on s’aprecia la xarxa de pistes forestals
construïdes al terme d’Almatret.
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Esquema del cap del XVè Cos d'Exèrcit de l'Ebre on s'aprecia la situació de les seves unitats entre
juny i juliol de 1938, abans de l'inici de la batalla de l'Ebre. A banda de la xarxa de pistes construïdes
al terme d'Almatret i veïns, s'aprecia que el lloc de comandament de la 226a Brigada Mixta és
Almatret, mentre que el de la 227a se situa prop de la carretera entre Flix i la Palma d'Ebre i el de la
59a Brigada Mixta se situa darrere de Móra la Nova.

Una ordre d’urgència76 emesa el 23 de maig de 1938 per l'Estat Major del XVè Cos
d'Exèrcit de l'Agrupación Autònoma del Ebro, exemplifica el nivell de zel mostrat en
aquesta tasca. Es tracta d'un elaborat programa d'investigació a aplicar per les tropes
adscrites al XVè Cos, entre elles les establertes al sector d'Almatret.
En primer lloc es reclama conèixer tots els detalls de la línia enemiga desplegada pel
bàndol franquista al marge dret del riu, és a dir llocs on l'enemic ha establert posicions i
les seves característiques, llocs que són vigilats mitjançant patrulles "especificando si son
de infanteria o caballería, cuantía, número de patrullas en intervalos de tiempo que
transcurre entre el paso de cada dos patrullas" i, finalment, es demana localitzar els
anomenats "puestos de escucha". Més enllà d'això, es demana identificar les unitats que
copen el sector 'enemic' i la localització d'armes automàtiques, morters i artilleria.
En tercer lloc es demana que s'identifiquen les 'organitzacions defensives' existents al
marge dret: la longitud i profunditat de les trinxeres i fil ferrats, característiques de fortins i
nius de metralladores i, finalment, de parapets, siguin de pedra o sacs terrers. És
significatiu que en aquest apartat s'especifica la vigilància del subsector 'MequinenzaFayón', que és el situat davant del municipi d'Almatret. L'ordre continua amb la reclamació
de localitzar i situar en el plànol la situació de les reserves i proveïments del bàndol
franquista.
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Finalment, i molt revelador, és el manament a les unitats militars d'identificar els punts del
riu Ebre que es poden creuar nedant, per l'existència de guals. També altres punts que si
bé a la primavera no es poden creuar finalment, sí que es podrien creuar a l'estiu. També
els punts on es pot superar el riu en barca, indicant el lloc de partida i el punt de
desembarcament. I encara més revelador de la intenció futura de l'Exèrcit de l'Ebre,
l'ordre demana una llista amb els indrets del riu on sigui factible establir ponts o
passarel·les. Per acabar, es reclama informe sobre els treballs a la rereguarda franquista.
Aquesta tasca intensa d'investigació es durà a terme a través de l'observació pròpia,
l'enviament de patrulles en territori enemic, les declaracions de presoners i evadits, i les
declaracions dels veïns.
La 42a Divisió, malgrat la seva reorganització, va excel·lir en aquesta feina. Així ho afirma
el Cap de l'Exèrcit de l'Ebre, Juan Modesto Guilloto, en les seves memòries77. Modesto
diu: “Sabíamos mucho del enemigo, pero teníamos que saber más. Ese más ayudaban a
encontrarlo los observadores; pero no los estáticos, sino los móviles. Los hombres
encargados de ello tenían que hacerlo sin error. El que lo cometiera, respondía de él. Su
error comprometúa a todos y podía costar muchas vidad’.
La unitat model en aquest camp, descriu, és la 42a Divisió. Modesto els hi dedica aquests
termes tan elogiosos: “En este terreno, la unidad modelo durante el período de
preparación de la operación fue la 42 división, la nueva. Todos los combatientes,
soldados y mandos, incluido el jefe de la misma, estaban empeñados en esa tarea.
Manolín y yo hablamos detenidamente sobre este problema. Su división cubría la
preparación de las demás para el paso del río; fue también la que proporcionó los datos
definitivos, ese más que nos faltaba antes y que ya teníamos en nuestras manos; que
llegó hasta el general Rojo, a quién se lo entregué personalmente. Aunque no era yo el
que había estado allí tres días seguidos o una semana, como solían pasarse los equipos
de exploradores. Y no en la profunda retaguardia, que tiene también sus riesgos, sino en
la más inmediata, incluso en los propios eslabones del despliegue enemigo.
Su labor era oscura, modesta, heroica, llena de abnegación. Trabajaban en
silencio, a quinientos, a cien metros de las posiciones enemigas, porqué tenían que
conocerlas bién, saber cuáles eran los sectores más fortificados, cúanta gente podía
haber y su régimen de vida; que armamento, cuál era automático en posición fija y
muchas cosas más; el servicio nocturno de seguridad del enemigo; qué recorrido de
patrulla había entre posición y posición; conocer sus itinerarios, los lugares donde estaba
emplazada su artillería, sus reservas y los puestos de mando. Algunas veces se
tropezaban con el enemigo, o éste pasaba a cincuenta, a veinte metros de su nido. Había
que esquivarlo y, a veces, aguantar hasta la respiración. Esto, dentro de lo difícil, era lo
más fácil. Otras veces había que reaccionar y dar antes que dieran, sin ruido;
manteniendo el silencio que es el lado fuerte del explorador. Una precisión de interés: en
la 42 división la inmensa mayoría eran campesinos.
El explorador el Ebro tenía que cruzar el río dos veces, en cada raid, nadando
ciento cincuenta/doscientos metros cada vez. En su propia orilla debía echarse al río sin
ruido para cruzarlo y salir a la opuesta con el mayor sigilo, sin dejar el menor rastro a su
paso.
Cuando era uno solo, se autocondenaba al silencio por el tiempo que fuera; si iban
más de uno, durante su trabajo se olvidaban de que tenían lengua. Los gestos, las
miradas suplían las formas normales de comunicación entre los hombres”
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5.3.3 El general Rojo visita al sector d’Almatret
Modesto coneixia el front i a la 42a Divisió perquè va visitar personalment més d'un cop el
front que cobria la unitat. En una ocasió s'ha documentat que ho va fer acompanyat del
Cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de la República, Vicente Rojo. Va ser a finals de juny,
coincidint amb la visita del llavors cap del partit socialista de l'índia, Jawaharlal Nehru, la
seva filla Indira Gandhi i Krishna Menon. Modesto no els va poder atendre perquè tenia
concertada la visita al front amb Rojo, i va deixar aquesta tasca al cap del Vè Cos
d'Exèrcit, Enrique Líster.
El quarter general de l'Exèrcit de l'Ebre estava situat al balneari de l'Espluga de Francolí.
És des d'aquí que, presumiblement, Modesto i Rojo van enfilar la carretera fins a arribar a
Almatret. Un cop al municipi del Segrià, es van apropar "a un obervatorio donde se
encontraba el jefe de brigada de la 42a División, comandante Antonio Órtiz Roldán”78.
Plegats, els tres oficials van parlar una estona.
Però la campanya de vigilància i rastreig del territori no només dirigeix la mirada a l'exèrcit
enemic, sinó també a les mateixes files. Una ordre signada el 5 de juliol de 1938 per
l'Estat Major del XVè Cos d'Exèrcit insta a detenir en el termini de tres dies als soldats
republicans que han desertat de les seves files i a aquells que han escapat de la
mobilització obligatòria i s'han amagat, els coneguts com a 'emboscats'. L'ordre admet
que se n'han detectat grups a la zona d'avantguarda i rereguarda de l'esmentat cos
d'exèrcit i que aprofiten l'extensió i la condició abrupta del terreny per a amagar-se.
L'ordre els considera "desafectos al régimen"; els primers per no complir els seus deures
militars i els altres per escapar a l'acció de la justícia.
D'aquesta manera s'ordena a la 42a Divisió, acantonada al sector d'Almatret, rastrejar el
sector, en una profunditat de sis quilòmetres a partir del marge esquerre del riu Ebre, per
evitar l'existència de qualsevol nucli de població civil "per exigu que sigui i poques
sospites que inspiri". A la 3a Divisió republicana, a la rereguarda de la 42a Divisió, se li
ordena el reconeixement de la carretera d'Almatret a Maials, entre altres objectius. Tots
els civils que es detectin en aquesta campanya de rastreig seran detinguts en el cas que
formin part de qualsevol de les quintes mobilitzades a files i, en un altre cas, que no
puguin justificar la seva estada en aquestes zones.

5.3.4 La convivència amb els civils
Ara bé, de la mateixa manera que els oficials republicans es mostren implacables amb
desertors, emboscats i amb aquells que no poden justificar la seva presència en el territori
on han estat descoberts, el XVè Cos d'Exèrcit vol establir les millors relacions possibles
amb població civil autòctona del territori ara ocupat pels militars. Una ordre del 21 de maig
així ho explicita79.
La població civil serà tractada amb "respeto y máxima consideración", procurant en tot
moment estrènyer els lligams de convivència i compenetració entre la tropa i el poble. Per
part de la tropa, els soldats hauran d'anar ben pentinats, néts, vestint l'uniforme militar i
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afaitats. Les casernes militars adequades als pobles hauran d'estat escrupolosament
netes; establint zones d'evacuació determinades per fer les necessitats, tirar la resta del
menjar, i abocar les aigües brutes, entre d'altres. Sempre, als afores de la població. En els
carrers del poble, es prohibeix l'abocament d'aigües brutes, menja o brossa.
L'ordre continua donant instruccions per establir serveis de guàrdia en els edificis ocupats
pel comandament i la resta de forces, la designació de patrulles de vigilància per fer
acomplir les instruccions dins el poble i als afores i, finalment, el compliment de la
disciplina militar en el sentit de donar la salutació militar i respectar als superiors. Els que
no compleixin les instruccions s'hauran de sotmetre a severes sancions.

5.3.5 Els records del pas dels soldats
Els veïns entrevistats conserven records esporàdics del pas dels soldats. No poden
identificar les unitats militars que van acampar al municipi, a excepció de l'estada dels
brigadistes pel fet de ser estrangers. Tampoc poden oferir un llistat exhaustiu dels indrets
ocupats per les tropes o narrar el seu dia a dia a Almatret. Amb tot, la informació facilitada
és prou valuosa per a descobrir a grans trets el tipus de relació mantinguda entre uns i
altres, i el grau de presència de les unitats republicanes al poble.
En aquest sentit, un dels testimonis més rellevants és el de Magda Vilà, de casa Jacinto,
perquè recorda l'estada dels militars a casa seva. Es tracta d'un habitatge gran i cèntric,
situat a la plaça Major, de tres plantes d'alçada amb tres balcons per pis. Vila explica que
al llarg de 1938 s'hi instal·là al primer pis un servei de cuina-menjador militar que
preparava i servia menjar. "Era la cuina pels militars, venien a dinar i a sopar aquí, i
després tornaven a marxar", recorda. L'ocupació de part de l'habitatge per aquest ús no
va significar l'expulsió dels seus propietaris, que van continuar vivint als pisos superiors,
concretament la mare de Vilà, l'avi, dues tietes i ella mateixa. No recorda converses amb
els soldats més enllà d'estar a la falda d'un d'ells. "Aquell home deia que tenia una nena
com jo, de la meva edat, m'agafava i em feia jugar. Tinc una idea vaga però me'n
recordo", expressa.
No era l'únic l'indret de la casa utilitzat pels militars. Casa Jacinto conserva un pany de
paret a l'escala que dóna accés al terrat que està farcit d'instruccions relatives a la
vigilància antiaèria. De fet, de la informació de les restes conservades, podria haver estat
una estació de vigilància antiaèria, que disposava d'un telèfon o aparell similar pel qual
avisaven a les altres estacions de vigilància de la presència d'avions enemics. Al pany de
paret es descriuen els codis per comunicar la informació amb rapidesa a la resta
d'estacions. De l'aparell de comunicació només en queden els ancoratges. L'estació
també s'encarregaria de la vigilància del mateix poble d'Almatret, advertint, si fos el cas,
que calia tocar les campanes per advertir la població de la possibilitat d'un imminent atac
aeri.
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Terrat de Casa Jacinto, lloc de vigilància antiaèria de l’Exèrcit de l’Est.
Foto: Andreu Caralt, setembre de 2017.

Grafit conservat a la paret d’accés al terrat, amb les
paraules Defensa Antiaèria Nº 15 Almatret. Foto: Andreu
Caralt, setembre 2017

Indicacions a utilitzar per als encarregats del punt de
defensa antiaèria. Foto: Andreu Caralt, setembre 2017.

Vilà recorda l’estada dels soldats amb alegria, “és la visió d’una nena de quatre anys, amb
soldats omplint la casa, records d’alegria...no vaig viure ni l’angoixa ni la tristor de la
guerra”. Magdalena Jové rememora que hi havia “soldats per a tot arreu”, mentre que per
Francesc Vallès, que llavors ja tenia més de deu anys, els records són precisos.
Detalla que als nens els hi va fer il·lusió l’arribada “amb camions” dels soldats, que es van
instal·lar al cap del poble. “Em penso que van venir a revisar les trinxeres”, diu Vallès.
Aquesta primera unitat va marxar poc després80, i en van venir uns segons que van
instal·lar un destacament al Molí de Vent, construcció aixecada a un quilòmetre del
poble81. “Allí els xiquets els hi portaven dos ous, per exemple, i ens donaven a canvi, un
xusco de pa”. Vallès detalla que els militars no van obligar a evacuar a la població civil
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En poc mesos, d'abril a juny de 1938, tres brigades mixtes de l'Exèrcit republicà es van rellevar al sector
d'Almatret.
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El Molí de Vent és una gran estructura construïda en pedra seca.
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d'Almatret -com corrobora Magda Vilà- i que la seva llarga estada no van causar
problemes a la població. "Convivíem junts soldats i civils, hi havia amistat, no van sorgir
problemes i, fins i tot, van néixer dos nens de relacions entre soldats i dones dels pobles".
De fet, Vallès recorda que a Casa Tarragó es feia ball on hi participaven soldats i civils,
homes i dones.

5.3.6 Objectius i fases de la batalla de l'Ebre
L'Exèrcit de l'Ebre s'ha creat oficialment el dia 25 de maig, i el 5 de juny l'Estat Major de
l'Exèrcit de Terra signa el pla d'operacions del que serà la batalla de l'Ebre. Setmanes
després, el 15 de juliol, s'emet la primera directiva derivada del pla d'operacions.
Segons aquesta documentació, l'objectiu és crear un cap de pont a la zona sud del riu
Ebre, que serveixi de base per a futures operacions. L'ofensiva dibuixa tres objectius: la
primera ha de conquerir el terreny comprès a l'interior de la línia formada pels pobles i
accidents geogràfics de Faió-Batea-Serra de Pàndols-Benifallet. En una segona fase s'ha
d'assolir la línia Faió-Batea-Valderrobles-Beseit i marge esquerre dels rius Mangrané i
Cèrvol. La tercera fase i posterior la determinarà el comandament.
D'aquesta manera, l'ofensiva es dividirà en quatre fases: travessar el riu i desplegar-se en
la seva fase primera, ocupació del primer objectiu en la fase segona, ocupar el segon
objectiu en la fase tercera, i ocupar, en el seu cas, el tercer objectiu i següents en la fase
quarta.
Tagüeña parla clarament que l'objectiu de l'acció pel sector d'Almatret és en un inici
perllongar el front de l'acció de l'ofensiva, distreure forces enemigues, impedir l'arribada
de reserves enemigues del front del Segre al de l'Ebre per la carretera MequinensaMaella i obligar-les a fer-ho fent un gran tomb per Casp. L'objectiu posterior és arribar a
Nonasp, a la seva estació ferroviària, que és un punt probable de desembarcament de
tropes enemigues. I l'objectiu final del conjunt de la batalla, si la situació és favorable, és
restablir la comunicació entre Catalunya i l'Espanya Central82.
El dia 18 de juliol, Modesto reuneix als principals comandaments de l'Exèrcit de l'Ebre, en
presència del general Rojo, i comunica l'ordre general de l'operació del pas del riu,
després coneguda com la batalla de l'Ebre. Repeteix una qüestió que considera
fonamental. El cap de la cada unitat haurà de travessar el riu amb la primera unitat
subordinada a ella, és a dir, el cap d'una divisió, amb la primera brigada; el cap d'una
brigada, amb el primer batalló, i així successivament.
A partir del 19 de juliol, les unitats de l'Exèrcit de l'Ebre designades per iniciar l'operació
del pas del riu comencen a apropar-se als punts designats per creuar l'Ebre. Modesto
explica que tothom és conscient dels múltiples handicaps de l'operació: superar un riu
d'aquesta amplada, la pobresa dels mitjans de pas, l'absència de suport de l'aviació, les
dificultats per obtenir el suport dels tancs i artilleria pròpia, la possibilitat que l'enemic
provoqués avingudes d'aigua i les dificultats per evacuar els ferits havent de superar al riu.
De la mateixa manera, però, diu el cap de l'Exèrcit de l'Ebre que "los combatientes, los
mandos de escuadra, pelotón, sección, compañía, batallón y todos los demás, teníamos
una confianza absoluta en el éxito de la operación83”.
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Tagüeña, Manuel. Correspondencia y escritos inéditos, pàg.328 i 371.
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Modesto, Juan. Soy del Quinto Regimiento, pàg 261.
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Aquest dia es comunica que l'atac començarà a les 00.00 hores del dia 24 de juliol. Pocs
dies després, s'ajornarà l'inici de l'atac per a les 00.15 hores del dia 25 perquè no havia
finalitzat en el termini inicialment previst la concentració de material de ponts i de parts de
l'artilleria de reforç, que van arribar en les primeres hores de la nit del 24 al 25.
Els dies 22 i 23 de juliol, sengles ordres d'operació de l'Exèrcit de l'Ebre i del XVè Cos
d'Exèrcit detallen respectivament els detalls de l'ofensiva. L'objectiu continua sent el
mateix: establir un fort cap de pont a la regió de Gandesa, que pugui servir de base per a
posteriors atacs, i si les condicions són favorables, continuar la penetració.
El pas del riu s'efectuarà en barques i passarel·les flotants sobre el riu per diversos punts
simultanis a fi i efecte de distreure l'atenció de l'enemic i facilitar l'acció de les columnes
principals que han d'atacar en profunditat i conquerir els objectius fixats. Dues accions
més llunyanes -amb base de partida a Almatret i Campredó (Tortosa)- permetran distreure
la possible reacció contrària i, en el seu cas, explotar l'èxit.
La 42a Divisió ha de participar en l'operació del pas del riu Ebre en un segon esglaó, però
Álvarez insisteix davant els seus superiors a voler participar en una missió activa. Davant
les demandes, Tagüeña proposa i s'acorda que dues brigades, la 226a i la 227a,
travessaran el riu en la primera onada entre Mequinensa i Faió amb l'objectiu d'ocupar
l'Alt dels Auts i tallar l'eix viari Fraga-Mequinensa-Maella (actual carreteres N-211i A-1411)
a l'altura de l'encreuament de Gilabert, prop de l'esmentat turó84. Aquest punt uneix, d’una
banda, la carretera A-1411, que uneix Mequinensa amb Maella, i formava part de l’eix viari
que permetria apropar amb més rapidesa, no l’única, tropes franquistes establertes al
front del Segre fins al front de l’Ebre. La segona carretera, de menor rang, és la CV-103,
que uneix la cruïlla amb l’antic poble de Faió85.
Un cop assegurada la cruïlla de carreteres s'iniciaria la segona fase de l'atac. Des de la
cruïlla, els atacants també es dirigiran al nord per impedir que els franquistes creuin l'Ebre
al sud de l'antic poble de Mequinensa i puguin establir-hi un cap de pont.
En una segona fase, i amb el suport de la resta d'unitats de la divisió -la 59 BM- atacarien
Faió, per conquerir-lo. En una tercera i última fase, s'avançaria en la direcció de l'eix viari
Maella-Fraga per conquerir Nonasp i Fabara i enllaçar amb les unitats del XVè Cos
d'Exèrcit situades més al sud. A banda, com s'ha dit, l'acció pretén atraure forces de
l'enemic i desorientar-la, amb l'objectiu que no localitzi ràpidament per on s'efectuarà el
gruix del pas de l'Ebre, que és més al sud, per la comarca de la Ribera d'Ebre. Durant
l'ofensiva, el comandament demana la realització de cops de mà contra els emplaçaments
localitzats d'artilleria enemiga per apoderar-se d'ells.
La 42a Divisió compta amb el suport d'una bateria d'artilleria (tres peces), de material
rígid, considerades pel Cap del XVè Cos d'Exèrcit de l'Ebre, Manuel Tagueña, com a
"vertaderes peces de museu de finals del segle passat (segle XIX)”86. Les peces
s’emplacen al marge dret del riu, dins el municipi d’Almatret. A més, per al pas del riu, la
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L’antic poble de Faió estava situat a la riba dreta del riu Ebre, al costat de la desembocadura del riu
Matarranya a l’Ebre. La construcció del pantà de Riba-roja la tardor de 1967.
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Grup d’Investigació ‘Coses del Poble’, Estiu Ardent. Acción del Alto de los ‘Auts’, pàg.70.
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unitat rep entre 14 i 20 barques, una passarel·la flotant de suro i un pas de barca per al
pas del material pesat87.

5.3.7 Les barques, al camp de futbol d’Almatret
El veí Josep Jové Mur era llavors un nen de sis anys. Recorda l’arribada d’una gran
quantitat de soldats republicans. Un dels dies, estant en una trinxera situada al camp de
futbol -avui un camp d’ametllers situat a prop de les piscines municipals- va veure arribar
una gran quantitat de barques “que ara em suposo devien ser per passar el riu Ebre”. Les
barques eren transportades a Almatret en camions. A la vegada, recorda també l’arribada
de molts cavalls.

5.3.8 L’exacalde Arbonés, voluntari a la batalla
Entre els milers de combatents de la jove 42a Divisió destaca un veí d'Almatret, de 36
anys, i exalcalde de la població, Joan Arbonés Vallès (1902-1979). Arran dels fets
d'octubre de 1934 i en ostentar l'alcaldia, fou fet presoner. És probable que entre 1937 i
1938 també assumís l’alcaldia88. Avançada la primavera de 1938, s'enrola voluntari a
l'Exèrcit de l'Ebre, concretament a l'àrea d'intendència de la 227a BM, en la seva condició
de mestre guarnicioner. Arbonés va confeccionar cables de 50 metres de llargada, perquè
els soldats, al seu pas i tornada, poguessin vorejar el riu amb més seguretat, ja que una
única passarel·la no era suficient per al pas d'una divisió i per una tornada amb garanties i
seguretat.
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Tagueña assegura que la 42a Divisió va recollir durant la seva estada en el seu sector, previ a l'inici de
l'ofensiva, aproximadament unes 80 barques. També es van recollir tines buides per poder-les utilitzar en la
construcció de passarel·les flotants sobre el riu. Grup d'Investigació 'Coses del Poble', Estiu Ardent. Acción
del Alto de los 'Auts', pàg.70. Modesto rebaixa el nombre de barques disponibles a 14, pàg.261.
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Massamunt i Marquès, Els biberons. Els seus escrits, vivències, trobades i ofrenes florals (1938-2000),
pàg.96.
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6. LA BATALLA DE L’EBRE;
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6.1

Introducció

La nit del 22 del 23 de juliol, les tropes efectuen el seu últim moviment i es situen a les
zones de concentració fixades. Lacort identifica aquest punt com el barranc de
l'Aiguamoll, que limita Almatret amb Mequinensa, a tocar de la important Mina Pilar.
Aquesta mateixa nit, patrulles de reconeixement de la Secció d'Informació, enviades al
marge esquerre, tornen amb un veí capturat a Mequinensa. Aquest explica el que sabia
de les forces del bàndol franquista desplegades al seu entorn, una informació que
coincideix amb els informes acumulats les darreres setmanes89.
Lacort continua explicant que van ser despertats l'endemà pels pontoners baixant a
espatlles pel barranc barques de poc calat i altres pertrets, una imatge que va confirmar
l'imminent inici de les hostilitats. Voluntaris del batalló Garcés van cremar cartes i
documents.
Al vespre del dia 24 de juliol, es dóna el sopar els soldats i aquests reben les instruccions
dels respectius comandants. S'informa que en les immediates hores es creuarà l'Ebre, en
silenci i amb rapidesa, que l'objectiu és 'Salvar València' i que les tropes han de creuar en
silenci, sense disparar un tret fins a nova ordre. Els comandants desitgen bona sort als
soldats. A continuació, se'ls entrega 100 cartutxos de bales addicionals, i bombes de mà,
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Tagueña, Manuel. Correspondencia y escritos inéditos, pàg.355. Sembla que el bàndol franquista
considera el sector de Faió com un dels seus principals punts febles, un motiu pel qual creia que l’Exèrcit de
l’Ebre executaria en aquest sector el seu cop principal.
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de tipus pinya, "que sacaban a destajo de cajones que abrían en el acto, de fábrica",
detalla Lacort. Els soldats van omplir les butxaques de la seva roba amb la munició,
recorda el també soldat biberó de la 226a Brigada Mixta, Joan Miquel Sans90.
Amb l'arribada de la nit, els soldats inicien l'última marxa fins al riu, en fila índia fins al riu.
Allí ja estan esteses les barques. Després d'una hora i mitja de preparatius, esperant els
soldats agafats de les mans per eludir el fort corrent del riu, comença l'embarcament. És
negra nit. La batalla de l'Ebre ha esclatat.

6.2

Dia 1, 25 de juliol

Els primers republicans a travessar el riu Ebre en aquest sector ho fan dos quilòmetres riu
avall de Mequinensa, a l'altura del barranc de l'Aiguamoll i el barranc de les Canotes, en el
límit entre els municipis d'Almatret i Mequinensa. Una de les barques, explica Lacort,
s'enfonsa i moren ofegats entre quatre i cinc soldats que criden d'angoixa enmig del
silenci de la nit91. Amb tot, el gruix de les primeres unitats de la 226a Brigada Mixta, el
batalló 901, antic batalló Garcés, passa amb èxit. Els homes que han creuat esperen,
asseguts a terra i mullats, que creuin la resta de companys.
Obren camí dos dels quatre batallons de la 226a Brigada Mixta de la 42a Divisió, el 901 i
molt probablement el 90492. Cada batalló estava format per uns 800 homes. El recent
creat batalló de metralladores de la divisió es distribueix al nord de l'àrea de pas, davant
del terme de Mequinensa, per cobrir l'arriscada operació dels seus companys. A les 03.30
hores de la matinada del 25 de juliol, totes aquestes tropes ja han posat els peus en
territori enemic.
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Massamunt i Marquès. Els biberons. Els seus escrits, vivències, trobades i ofrenes florals (1938-2000),
pàg. 19.
Una part destacada de les barques subministrades al XVè Cos d'Exèrcit —Tagüeña diu que eren la
majoria—es van enfonsar una vegada posades a l'aigua perquè estaven resseques. Només les que
posseïen de més temps i eren regades periòdicament van poder ser utilitzades amb normalitat. A més,
afegeix el tinent coronel que el personal de remers d'infanteria de marina, que sempre havia viscut a la
rereguarda, "era muy flojo, demasiado nervioso". Davant d'això, les barques en molts casos van ser
servides per remers improvisats de les mateixes unitats. Tagueña, Manuel. Correspondencia y escritos
inéditos, pàg.349.
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La 226a Brigada Mixta estava formada per quatre batallons, cadascun format per uns 800 homes. Els
batallons s’anomenen 901, 902, 903 i 904. Modesto assegura que van ser els tres batallons que van creuar
el dia 25,pàg. 269. Tagüeña, però, en els seus escrits defensa que són dos els batallons que passen el riu
primera instància.
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Imatge actual de la desembocadura del barranc de l’Aiguamoll, vist des del marge dret. Foto: Andreu Caralt,
desembre de 2017.

Les ordres prèvies de l’Estat Major de la 226a Brigada Mixta en relació al pas dels seus
batallons són les següents93.
El batalló 901 té l'ordre de travessar el riu, caminar pel marge dret del riu Ebre, en direcció
nord, fins a trobar el barranc de Valdurrera, a l'altura de la Mina de Flix. Ascendirà el
barranc i sortirà pel camí de les Mases, progressant fins trobar la carretera de
Mequinensa a Maella i col·locant-se en posició defensiva a les Cotes 258, 264 i 27794.
El batalló 902 es mantindrà al marge esquerre del riu, cobrint línia, davant del terme de
Faió.
El batalló 903 travessarà el riu, es dirigirà pel marge dret del riu Ebre fins a trobar el
barranc de Valdurrera, empalmant amb el camí de la Porxina, travessant la carretera de
Mequinensa a Maella, i col·locant-se a la Cota 295 i el Vèrtex Alt dels Auts en línia
defensiva.
Finalment, el batalló 904 travessarà el riu, es dirigirà pel marge dret del riu Ebre fins a
trobar el camí barranc de Valdecalama fins a ocupar la carretera de Mequinensa a Maella,
ocupant les carreteres 401 i 422 fins que el comandament no disposa una nova ordre.
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La mateixa ordre estableix la ubicació dels llocs de comandament de les diverses uniats.
Així la 42a Divisió disposarà d'un lloc de comandament avançat a Almatret. Ja dins el
marge dret del riu, el lloc de comandament de la 226a Brigada Mixta s'ubicarà a la Cota
228, el del batalló 901, al barranc del Pi, al costat de la corba de la carretera de
Mequinensa a Maella. El del batalló 903, al contrapendent al sud de la Cota 431, i el del
904, a 700 metres en direcció nord-oest de la Bassa de Gilabert, on hi ha una caseta. Pel
que als observatoris, el de la 42a Divisió se situarà a un indret conegut com l'Escambrón
II. L'observatori de la 226a s'ubicarà a la Cota 35295.
Les tropes republicanes avancen en silenci, durant més de mitja hora, ascendint fins a la
carena de l'altiplà de la Porxina, sense pràcticament resistència enemiga. Durant
l'ascensió, s'escolten els primers trets. Els soldats poseu peu a terra, i minuts després
reprenen la marxa més de pressa per una empinada rampa amb l'ànim viu dels soldats
que criden 'A ellos' i 'Viva la República'. De manera simultània, els atacants comencen a
rebre l'amenaça dels projectils disparats pels defensors franquistes, i malgrat que alguns
republicans fan la intenció de recular continua el gruix dels atacants fins a arribar a
l'altiplà. Lacort recorda al tinent de la seva companyia, Antonio Fernández Bruiseño, ferit
de gravetat. És negava a ser atès mentre cridava '!Yo no tengo remedio, a ellooos, que ya
son nuestros!'.
La segona companyia del batalló 901 captura quatre o cinc presoners canaris que els
braços alçats els estaven esperant. A continuació, la unitat es va dirigir al nord per complir
l'ordre d'impedir que els franquistes creuin l'Ebre al sud de l'antic poble de Mequinensa i
puguin establir-hi un cap de pont. De fet, el batalló 901 va poder veure el poble de
Mequinensa, amb el pont sobre l'Ebre volat al març pels republicans, i un grup de soldats
franquista que travessaven el riu en direcció al castell de Mequinensa, una potent plaça
franquista.
Altres companyies del batalló 901 i el batalló 904 de la 226a, al seu torn, es dirigeixen a la
Cruïlla de Gilabert, que acabarien conquerint aquest mateix dia. L'atac agafa per sorpresa
l'enemic, no se sofreixen baixes, i després de remuntar l'abrupte barranc del Peranso, ja
en terra plana es captura a la Bassa del Senyor una Bateria d'artilleria del 15,5, formada
per tres canyons amb els seus tres tractors, acabats de construir a la fàbrica d'armes de
Turbia (Asturies). S'agafen presoners els militars que l'operaven, entre ells alguns oficials.
Diversos presoners que expliquen que corria el rumor que el dia anterior havia dormit a la
caseta de peons camioners de la Cruïlla de Gilabert hi havia dormit el mateix cap del Cos
d'Exèrcit Marroquí (CEM), el general Yagüe. També es confisca un calaix ple de caixes de
tabac que van servir per subministrar els atacants.
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Imatge de la bassa del Senyor, avui, on es va capturar la Bateria
d’Artilleria. Foto: Andreu Caralt, desembre 2017.

Els republicans intenten sense èxit estendre la passarel·la flotant enviada per la
Inspección General de Ingenieros per les dificultats de traslladar a coll les peces de suro
de l'estructura pels profunds barrancs fins al riu. Tagüeña, a més, considera que aquest
personal estava molt mal entrenat. Aquests tipus de passarel·les no disposaven de fiador,
raó per la qual es van improvisar utilitzant cables d'una línia d'alta tensió pròxima. Molt
probablement els cables que hauria realitzat el guarnicioner d'Almatret, Joan Arbonés,
estan molt vinculats aquests.
Pel que a les barques, de les vint posades a priori a disposició dels dos batallons, només
una dotzena restaven operatives al final del dia.
A les 10 hores del dia 25 de juliol, es reporten els primers combats generalitzats entre
soldats de la 226a Brigada Mixta i defensors de la 18 Bandera de la Legió, que són
traslladats a corre-cuita a l'Alt dels Auts. Avions de l'aviació franquista sobrevolen el sector
en missió exclusiva de reconeixement i no de combat. A les 19,52 hores, es confirma la
conquesta republicana de l'Alt dels Auts, cota que domina l'entorn i aconsegueixen,
també, tallar al trànsit la carretera de Mequinensa a Maella. Els legionaris es retiren amb
la missió de defensar l'àrea de la intersecció de Gilabert.
Al llarg del dia intenten creuar el tercer dels batallons de la 226a Brigada Mixta mentre la
227a Brigada Mixta, provinent del sector Flix-Vinebre-la Torre de l'Espanyol, marxa a
Almatret a les 17 hores, després de la caiguda en mans republicanes del poble de Flix. El
viatge fins al poble del Segrià és llarg i pesat, a peu dret en camions. Un cop arribats a la
destinació esperen l'ordre per travessar el riu. L'última brigada de la divisió, la 59a Brigada
Mixta, comença la seva concentració a Móra la Nova, per dirigir-se també a Almatret quan
rebi l'ordre. A la nit del dia 25, un cop comprovat l'avenç de les tropes del Vè Cos
d'Exèrcit, rep l'ordre d'iniciar el trasllat.
La jornada finalitza amb la captura per part dels republicans de 155 presoners de l'exèrcit
franquistes
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Parte de Guerra, Exèrcit republicà96
“La jornada de hoy ha constituido un triunfo para las armas republicanas que han llevado
a cabo una operación de guerra de extraordinaria dificultad con la mayor precisión,
conquistando todos los objetivos señalados por el Mando.
En las primeras horas de la madrugada las fuerzas españolas cruzaron el río Ebro
entre Mequinenza y Amposta, por sorpresa en unos puntos y en otros a viva fuerza.
Nuestros soldados, arrollando todas las resistencias han hecho más de 500 prisioneros y
han capturado abundante material de guerra, artillería y armamento de infantería.
Muchas unidades enemigas, incapaces de resistir nuestro violento ataque, han
huido a la desbandada.
Nuestros soldados continúan su avance a la hora de cerrar este parte”.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista97
“En el frente del Ebro, en los sectores de Tortosa y de Flix, se han concentrado los
esfuerzos desesperados de los rojos, que al amparo de la noche construyeron puentes
que fueron destruidos por los efectos de nuestra aviación, que deshizo en los alrededores
de Tortosa y Amposta los preparativos enemigos, segando materialmente a las fuerzas
que intentaron alcanzar nuestra orilla. Unas partidas que en las inmediaciones de Fayón y
de Ascó consiguieron filtrarse con la complicidad de parte de la población civil roja de
estos pueblos, fueron acosados por nuestras tropas, que han causado al enemigo en este
sector varios millares de bajas”.

6.3

Dia 2, 26 de juliol

En el segon dia d'ofensiva creua el tercer batalló, molt probablement el 903, de la 226a
Brigada Mixta, mentre que el quart batalló es manté en reserva cobrint el front al marge
esqueri del riu, davant de Faió. El batalló de metralladores de la 42a Divisió continua més
al nord, davant del terme de Mequinensa. Aquest dia comencen a passar les primeres
unitats de la 227a Brigada Mixta. El pas s'ha de fer amb les barques, lluitant contra el
cabal crescut del riu, ja que el bàndol franquista provoca aquest dia la primera de les
avingudes d'aigua de l'Ebre amb l'aixecament de diverses preses del riu Noguera
Pallaresa, afluent de l'Ebre.
Aquesta acció inesperada encara retarda més l'estesa de la reclamada passarel·la de
flotadors de suro sobre el riu, un entrebanc afegit a les dificultats per transportar el
material de la passarel·la fins a la riba del riu. El biberó Josep Pascual Palau, natural de
Tarrès i membre del 908 batalló de la 227a recorda haver baixat fins al riu "a braços i
enmig del bosc" peces de suro premsa i massís de la passarel·la.98 De fet, els homes
d'aquesta unitat necessitaran tres dies (26, 27 i 28 de juliol) per completar el pas del riu.
Al seu torn, els homes de la 226a comencen a fortificar la posició conquerida de l’Alt dels
Auts mentre els franquistes inicien l’enviament d’unitats de reforç a aquest sector.
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Servicio Histórico Militar. Partes Oficiales de Guerra 1936-1939. Tomo II. Ejército de la República. Madrid:
Editorial San Martín, 1978.
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Servicio Histórico Militar. Partes Oficiales de Guerra 1936-1939. Tomo I. Ejército Nacional. Madrid:
Editorial San Martín, 1977.
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Massamunt i Marquès. Els biberons. Els seus escrits, vivències, trobades i ofrenes florals (1938-2000),
pàg. 82.
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La Guerra Civil a Almatret, cruïlla entre els fronts de l'Ebre i el Segre (1936-1939)
Al marge esquerre del riu, els soldats de la 59a Brigada Mixta de la 42a Divisió esperen
expectants. Un diari de guerra escrit per un soldat català de la brigada, Domènec Piqué,
és un document d'excepció per entendre l'atmosfera d'aquells dies en aquella nit. Mentre
encara estaven acampats entre Garcia i Vinebre, a la Ribera d'Ebre, Piqué i els seus
companys reben d'un oficial la nova de l'inici dels combats. "Ha comenzado la Gran
ofensiva para aplastar de una vez a la bestia fascista".
A les tres de la tarda els hi donen la instrucció d'iniciar la marxa. A la nit d'aquest dia
acampen al Masroig, al Priorat, cap a Almatret, encara que els soldats no ho saben. "Ens
fan acampar en una vinya, ens donen un plat d'arròs i a descansar. Sigui pel cansament o
per la forta excitació soferta, tot i que la terra és dura, vaig dormir fins l'endemà que ja era
força clar".
Parte de Guerra, Exèrcit republicà
“Hoy ha proseguido la brllantísima acción de los soldados españoles que siguen
avanzando victoriosamente en los sectores comprendidos entre Mequinenza y Amposta.
El enemigo ha sido desalojado y perseguido de la mayoría de sus posiciones y cercado y
reducido en aquellas otras en que opusa resistencia. En nuestro victorioso avance ha sido
ocupado el cruce de carreteras de Maella a Fraga con el camino de Fayon, montes de
Ascó, Sierras de Chercón y de Las Perlas y macizo Mugrón, cortando la carretera de Ascó
a Gandesa Castillo y pueblo de Ascó, Venta de Camposines, Sierra de los Caballos y
pueblo de Corbera, capturándose la guarnición íntegra del mismo. Otras fuerza lleales
han conquistado brillantelamente los pueblos de Ribarroja y Flix (..) El número de
prisioneros pasa de 3.000 habiéndose capturado numero y variado material de guerra, no
clasificado todavía.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
“En el frente de Cataluña el enemigo ha persistido en sus ataques en el valle del Ebro, al
amparo de los destacamentos ligeros que cruzaron el río durante la noche del 24 al 25
(...) Los que lo hicieron en la zona, al sur de Mequinenza, han sido también batidos y
acorralados por nuestras tropas, después de haber destruido su puente”.

6.4

Dia 3, 27 de juliol

Es produeix el primer contraatac franquista per recuperar els Auts, sota la direcció del
tinent coronel Gonzalo de la Lombana. Ataquen la posició els legionaris de la 18 Bandera,
el 7è Batalló de Valladolid, el 17è Batalló de Burgos. El primer batalló—dirigit per Jaramillo
Amaya amb José Obrero Rojas com a comissari— i el quart batalló de la 226 BM conegut
com a 'Dinamita' suporten l'atac.
Mentrestant, la 59 Brigada arriba en camions i espera a Almatret. Així ho relata el soldat
Piqué en el seu diari. "És ja fosc quan els camions s'aturen i ens fan baixar, és a ple
camp, no es veu ni una sola casa. Ens fan posar per companyies, i ens diuen que
descansem que ens donaran sopar, per cert que no tarden molt, es veu que les cuines
ens havien precedit. Després m'estiro un xic per descansar fins que avisin".
En el cantó franquista, arriben noves unitats per a reforçar el front: el 1r Batalló de la
Victòria (40a Divisió), el 8è Batalló de Mérida (63a Divisió), el 10è Batalló d'América (63a
Divisió) el 253è Batalló de la 150a Divisió, el 9è Tabor de Larache de la mateixa divisió, el
1r Batalló de Mérida (13a Divisió) i el 73è Batalló.
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Parte de Guerra, Exèrcit republicà
“Los soldados españoles han continuado hoy las operaciones de limpieza de la extensa
zona conquistada recogiéndose gran cantiad de material de guerra de todas clases. El
número de prisioneros aumenta sin cesar excediendo de 4.000 los capturados desde el
comienzo de estas operaciones. Se ha profundizado el avance, combatiéndose ya en las
inmediaciones de Villalba de los Arcos y Gandesa. Las aviación italo-germano ha actuado
con gran intensidad”.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
“En el sector del Ebro han continuado las operaciones de limpiza de las partidas que
pasaron el río entre Fayón y Mequinenza, recogiéndoseles 120 muertos y 80 prisioneros.
El sector de la costa ha quedado totalmente limpio y se ha podido comprobar el castigo
sufrido por los atacantes”.

6.5

Dia 4, 28 de juliol

A les set del matí d'aquest dia, i després de la riuada del dia 26, els republicans
aconsegueixen instal·lar finalment la passarel·la flotant a l'altura entre Mas de Chorizo, a
l'àrea de la Sénia, i la mina de Fustigueras, per on creuen els batallons restants de la
227a. La passarel·la permet el pas dels soldats, però sempre amb la temor de l'amenaça
dels atacs aeris i dels atacs d'artilleria enemiga emplaçada al castell de Mequinensa, que
es tindria a la vista. Un cop al marge dret del riu, la 227a realitza un atac sense suport
d'artilleria que no té èxit. Amb tot, es fan presoners de la 18a Bandera de la Legió i el
regiment de Mérida núm. 16.

Imatge per on van creuar els soldats de la 42a Divisió republicana i es va instal·lar la passarel·la, a l'altura
de la desembocadura del barranc de l'Aiguamoll. Foto: Andreu Caralt, desembre de 2017.
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La 59a Brigada Mixta comença a caminar fins a la passarel·la pel municipi d'Almatret. Ho
fan en plena foscor sense saber "ni on som ni on anem". Els soldats comencen a
descendir fins a un "lloc ple d'arbres on ens donen ordre d'acampar". Poc després, Piqué
s'adonà del trànsit de ferits evacuat de la zona en combat. "Un fet em cridà fortament
l'atenció, per un camí d'allí a prop veig passar una llitera, al cap de poc una altra i així
successivament, a intervals. En venir anaven plenes i en tornar buides, del que vaig
deduir que no estàvem molt lluny del front".
Abans de fer-se fosc, i amb l'ordre "d'agafar la manta i el fusell amb les municions i
bombes de mà, deixant allí els macutos i altres coses", la 59a Brigada Mixta travessa el
riu per "un pont de fusta, que es brincava molt". Un cop a l'altra banda, es van estirar a
terra i amb el silenci "més absolut" van esperar l'arribada de la claror del dia.
Un dels biberons de la 227a és el tarragoní Pere Godall, l’últim president general i un dels
impulsors del Monument de la Pau de la serra de Pàndols. Volia estudiar idiomes perquè li
agradava molt el francès i l’anglès99, però la mobilització el du al centre d’instrucció militar
habilitat al Parc Samà (Cambrils), després a la Palma d’Ebre, i a Capçanes on l’armen
amb un fusell i rep el seu destí definitiu. Gràcies a la seva condició de músic el col·loquen
a la banda de cornetes, fa la feina d'enllaç i és nomenat cornetí d'ordres del comandant
del seu batalló, Ángel Méndez.
El 25 juliol els soldats passen el riu, “amb el cul apretat” i s’endinsen en territori enemic.
“No hi havia descans psicològic ni físic, es combatia a cada moment del dia i de la nit.
L’únic moment que es baixaven els fusells, però no l’estat d’alerta, era per la nit, mentre
fèiem l’únic àpat del dia. El menjar era sempre gairebé el mateix: un tros de pa (xusco)
amb una llauna de conserves (...) De fet sempre en sobrava donades totes les baixes
diàries que es produïen i donada la situació de molts altres que els hi costava molt menjar
per raons ben diverses (malferits, apatia, bogeria, estats de xoc…). El que sí que vaig
patir va ser molta set. On nosaltres estàvem hi havia una bassa molt gran d’on bevien els
muls però d’on aprofitàvem també per omplir al màxim les nostres cantimplores; malgrat
això, la bassa s’esgotà en pocs dies100”.
Godall també assenyala que cada dia que passa s'endureixen els combats, i als trets de
fusell i morters enemics, s'hi afegeixen els obusos d'artilleria i l'acció de l'aviació enemiga
amb bombardeigs i metrallaments constants. Així, les unitats republicanes opten per
avançar quan marxa la claror del dia i així minimitzar pèrdues.
El subministrament de les tropes, abunda el biberó Josep Pascual, és indigne. "Pobre 42a
Divisió, que no tenia altre aprovisionament que el que podia donar una colla de mules
carregades que per passar el riu eren alleugerides del pas, perquè el poguessin creuar
negant, i novament carregades, arribarien a les provisions, per camps través, sense
camins, com és propi del pendent d'una muntanya que durant mesos ha estat entre dos
focs. Els combatents passaven gana, mancats de munició, i amb una set que els
arborava, sota aquell sol d'agost implacable que ho encenia tot101”.
Entrevista amb Pere Godall. 24-X-2016. La filla de Godall, Maria del Carme, li va fer classes d’anglès al
seu pare el 2016. Tenien l’objectiu comú de fer un viatge a Nova York que no es va poder culminar perquè
Godall va morir el març de 2017.
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Fàtima P. Godall. Una vida per recordar. Memòries de Pere Godall, Bubok Publishing, 2014.
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Massamunt i Marquès. Els biberons. Els seus escrits, vivències, trobades i ofrenes florals (1938-2000),
pàg. 82.
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Parte de Guerra, Exèrcit republicà
“(...) La aviación italo-germana ha actuado sin interrupción duranta toda la jornada,
realizando constantes bombardeos y ametrallamientos. Nuestros soldados, cuyo espíritu y
moral son admirables, han derribado, con fuego de ametralladora un ‘Messerschmidt’.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
Cap menció al sector de Fayó-Mequinensa.

6.6

Dia 5, 29 de juliol

El tinent coronel Gonzalo de la Lombana manté els atacs infructuosos sobre l'Alt dels Auts
mentre la 59a amb el suport de la 227a realitza un atac important, però també sense èxit,
en direcció al poble de Faió, entorn defensat pel 7è batalló de Valladolid.
Tagueña recordaria en un informe escrit el 1941 que la clau per mantenir la bossa en
mans republicanes era la conquesta del poble de Faió, considerat únic punt on es podia
instal·lar un pont amb accessos segurs a banda i banda. De la mateixa manera, la
conquesta del poble permetria tot seguit enllaçar amb les tropes que avançaven cap a la
Pobla de Massaluca a l'altra banda del riu Matarranya.
El 234 Batalló del quan en forma part Domènec Piqué avança durant tot el dia, cap a Faió
però sense entrar en combat "per un terreny completament pedregós, on amb prou feines
es veu senyals de cap herba. Tot passant per dreceres i caminals arribem a una arbreda,
on ens hi quedem per passar-hi el dia”.
Aquest dia s'intensifiquen els bombardeigs aeris de l'aviació franquista sobre el sector,
especialment sobre l'Alt dels Auts. Avions bombarders S-79 de la Brigada Aérea Hispana
ataquen el pont de Mequinensa mentre bombarders H-51 de la mateixa aviació metrallen i
bombardegen en diverses ocasions al llarg del dia les tropes republicanes que defensen
l'Alt dels Auts. Finalment, quinze bombarders S-81 de l'Aviació Legionària italiana ataquen
els ponts i passarel·les habilitades sobre l'Ebre entre Mequinensa i Vinebre.

Parte de Guerra, Exèrcit republicà
“(...) El enemigo, que sigue siendo reforzado con unidades de otros frentes ha opuesto
mayor resistencia que fue vencida por el empuje de nuestros soldados.
También se ha progresado notablemente en dirección a Fayón (...)”
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
Cap menció al sector de Fayó-Mequinensa.

6.7

Dia 6, 30 de juliol

Nova jornada en els diversos sectors, l'anomenada bossa Faió-Mequinensa, d'uns 20 km²
de superfície. Continuen els bombardeigs i metrallaments aeris franquistes sobre les
posicions de l'Alt dels Auts, els ponts i passarel·les al sud de Mequinensa. Un avió pilotat
pel tinent Jiménez és abatut i el pilot s'ha de llençar amb paracaigudes fins a caure a les
posicions pròpies. Un segon avió és tocar per foc republicà i aterra sense novetat i un
tercer avió també és tocat i pateix avaries greus.
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El comunicat del Comissariat de la 59a Brigada Mixta d'aquest dia cita aquesta acció.
Anota que els "bravos combatientes" de la 226a han tornat a abatre amb el foc de les
seves metralladores un altre avió "a los canallas del crimen". L'avió i el seu aviador cauen
en terreny republicà. I el comunicat finalitza amb la consigna. "Viva los Grupos de
Camaradas Antiavionistas".

Atac sobre la passarel·la estesa per la 42a Divisió entre Almatret i Mequinensa. Foto: AHEA

El comunicat detalla, també, que entre els dies 29 i 30 de juliol s'han capturat "infinidad"
de presoners, en una xifra de 4, i s'han provocat a l'enemic "infinidad" de baixes. Entre els
presoners hi ha un soldat que sembla un oficial, "que se ha arrancado las insignias" i un
segon soldat que exerceix de practicant o metge. El 4t Batalló ha recuperat també una
gorra del que sembla un Tinent Coronel de les forces franquistes "que fue abandonada en
su vergonzosa huida". Entre el material capturat destaquen quatre màquines
metralladores i diversos fusells metralladors.
S'assegura que el "chorro" d'evadits, en la seva majoria asturians, no s'atura. El comissari
subratlla que s'ha de tenir molt de compte amb els presoners, indicant que no els hi ha
passar res "porqué sería vergonzoso de que matáramos a compañeros nuestros". Entre
les pròpies tropes, reporten la mort d'un oficial, que es va intentar defensar en el moment
de fer-lo presoner.
Dos soldats de l'exèrcit franquista rebrien la Medalla Militar Individual per accions de
guerra aquest dia de juliol. Es tracta dels capitans de cavalleria Manuel Millana Bañeres i
Joaquín Nogueras Martínez, tots dos ferits en combat. Són les úniques distincions
concedides pels soldats franquistes que van lluitar en aquest sector.
La tensió dels republicans s'acumula dia a dia; el seu avanç s'ha aturat de manera
definitiva, havent de defensar en unes posicions molt febles, sense impossibilitat
d'excavar trinxeres en profunditat, sota una calor terrible, amb alimentació escassa, i sota
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constants atacs aeris enemics. En aquest marc, el Cap de la 227a Brigada Mixta emet
una ordre al cap del Batalló 906 manant que "dadas las circunstancias actuales y vista la
negligencia que existe por parte de ciertos individuos" tot soldat que abandoni o perdi el
fusell "será pasado por las armas102”, es a dir, afusellat.
Els oficials i comissaris intenten mantenir la moral alta a pesar de les enormes dificultats
de la lluita. Així, el comissari de la 59a afirma en el mateix comunicat: "Viva el Ejército
Popular. Viva la 59 Brigada Mixta. Viva los Nuevos Reclutas. Que saben luchar con
heroismo, y los veteranos que con su ejemplo han conseguido que todos contribuyan a la
victoria que hoy conseguimos con las armas en la mano. Así liberamos a nuestra España
de la Invasión extranjera, para que en ella se haga lo que los Españoles sentimos y
deseamos. Una República Libre, Democrática y Justa".
El biberó Lacort recorda que la set és "espantosa", que s'agreuja per la manca quasi total
d'aigua, i d'un ranxo fred consistent en ametlles, avellanes, entre d'altres, i una llauna de
carn picada argentina Cornebeef per a cinc persones/dia.
El soldat Piqué detalla amb minuciositat el suplici de la set durant aquells dies."M'he donat
compte i, per pròpia experiència, dels horribles sofriments que ocasiona la set. A primera
hora de la tarda, després d'aguantar un sol esgotador, he començat a sentir la necessitat
ineludible de beure aigua. Però com?, si no n'hi havia. Primerament la manca de saliva
produeix que la llengua s'agafi al paladar, després la respiració es fa impossible, falta
l'aire, un malestar horrible, que no es pot explicar, i finalment he perdut el coneixement i
me retornat, no sé al cap de quan, en el puesto de mando, estirat en una ‘camilla’ i un
sanitari que m'anava xopant els llavis amb aigua. Sortosament jo ho puc contar, però
desgraciadament alguns morien d'asfíxia. Sort que no hi ha hagut ni un sol tret, del
contrari no sé el que hauria passat".
Parte de Guerra, Exèrcit republicà
“Se combate intensamente al norte de Fayón y en los alrededores de Villalba de los
Arcos, veciendo las tropas españolas la tenaz resistencia del enemigo reforzado. Entre los
numerosos prisioneros capturados durante la jornada figuran varios moros. La aviación
extranjera actúa constantemente sobre nuestras líneas y pueblos próximos al río”.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
Cap menció al sector de Fayó-Mequinensa.

6.8

Dia 7, 31 de juliol

Aquest dia, assumeix el comandament de les tropes franquistes el general Delgado
Serrano. El nombre de tropes d'aquest bàndol no para de créixer, assolint l'equivalent a
17 batallons, mentre que la 42a Divisió republicana compta amb 12 batallons al marge
dret del riu. Les tropes franquistes són les següents: el 1r Batalló de la Victòria de la 40a
Divisió, dos batallons de la 13a Divisió (73è de Toledo i 1r de Mérida), quatre batallons de
la 102a Divisió, tres batallons de la 82a Divisió, la 18a Bandera de la Legió, cinc batallons
de la 63a Divisió (entre ells, el 8è de Mérida i el 10è d'Amèrica) i el 17è Batalló de Burgos
de la 50a Divisió.
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La Guerra Civil a Almatret, cruïlla entre els fronts de l'Ebre i el Segre (1936-1939)
El diari de Piqué anota la pèssima alimentació que han de suportar aquests dies. La seva
unitat només mengen un àpat al dia, al vespre un pot de carn per quatre i pa. I és clar,
extrema escassetat d'aigua.
Parte de Guerra, Exèrcit republicà
“Las fuerzas de la invasión, protegidas de gran cantidad de aviación de bombardeo y
tanques, ha proseguido hoy sus contraataques a nuestras posiciones del Fayón y cruce
camino de este pueblo con la carretera Maella-Mequinenza. Las tropas españolas
contienen enérgicamente la presión del enemigo, al que causan muchísimas bajas (...)
La aviación de los invasores continúa actuando ininterrumpidamente sobre
nuestras líneas (...)”
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
Cap menció al sector de Fayó-Mequinensa.

6.9

Dia 8, 1 d’agost

El Cap del XVè Cos d'Exèrcit republicà, Manuel Tagueña, expressa una gran preocupació
per la situació de les seves tropes a la bossa de Faió-Mequinensa. Admet que lluiten en
una zona quasi desèrtica, seca, rocosa i amb escassetat de vegetació i, sobretot, d'aigua,
i sense la possibilitat d'excavar trinxeres sòlides per a suportar amb èxit els contraatacs
enemics.
A més, els accessos al riu són difícils, ja que s'han de superar profunds barrancs quasi
verticals fins al riu, coberts de pins i vegetació de sotabosc. La bossa de terreny
conquerida, d'uns 60 quilòmetres quadrats, està incomunicada amb el gran cap de pont
de Gandesa, ja que la 42a Divisió no ha aconseguit conquerir Faió ni anar més enllà.
A la seva rereguarda tampoc té ponts fixos instal·lats —que no li han estat subministrats,
només compta amb la passarel·la flotant i les nombroses barques. Pel que al suport
d'artilleria és escàs. Només disposen dels antics canyons rígids, un grup del 105 que
s'anirà inutilitzant aviat i la bateria conquerida el primer dia de l'ofensiva a l'enemic.
Per a atenuar la greu situació, Tagueña ordena el pas pel riu des d’Almatret del Batalló de
fortificacions núm.16 amb la missió de fortificar l'Alt dels Auts. També envia a Almatret,
tres pontones de les capturades a l'enemic a Corbera d'Ebre per a construir una
passarel·la que permeti traslladar a l'interior de la bossa la bateria d'artilleria del 15,5
capturada el primer dia de l'ofensiva i que podien caure de nou en mans dels seus
propietaris originals en un dels constants contraatacs que realitzava el bàndol franquista.
L'avió Heinkel-51 pilotat pel capità Mariano Cuadra Merino és tocat per foc de terra i és
obligat a aterrar en terreny propi. Al llarg de la batalla de Faió-Mequinensa els soldats de
la 42a Divisió aconseguiran abatre cinc avions enemics amb foc de fusell. Amb tot, tota
l'ofensiva per aquest sector es va realitzar sense cap suport de l'aviació pròpia.
Aquest dia, el soldat Piqué pot menjar calent, arròs amb carn per dinar.
Parte de Guerra, Exèrcit republicà
“(...) Hoy continua el combate a iniciativa propia, progresando vigorosamente las uerzas
españolas en la zona norte de Fayón (...) Violentes contaataques enemigos al sur de
Mequinenza han sido rechazados”.
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La aviación de los invasores actuó con gran intensida en toda la zona del Ebro”.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
Cap menció al sector de Fayó-Mequinensa.

6.10 Dia 9, 2 d’agost
El General Franco tramet al quarter general de l'Exèrcit del Nord un minuciós pla per
'liquidar' la bossa de Faió-Mequinensa. Mentrestant, la 59a Brigada insisteix de manera
infructuosa en l'atac a Faió. L'ajut de l'artilleria que reben és dèbil, són peces rígides,
antigues i que pateixen constants avaries, emplaçades prop del turó de Montmeneu. Ni
les peces enviades de reforç del calibre 105 Schneider poden donar un suport eficaç a les
tropes que lluiten a l'altra banda del riu perquè s'avarien peça darrera peça.
Pel seu cantó, les peces de morter instal·lades al castell de Mequinensa i l'artilleria
instal·lada al turó de Montnegre, al nord de Mequinensa, i al turó de Vesecri, a l'oest de la
cruïlla de Gilabert, converteixen l'estada dels republicans a la bossa en un malson, ja que
es troben constantment amenaçats per l'enemic.
Aquest dia, finalitza l'atac republicà en el seu sector central, entre Gandesa i Vilalba dels
Arcs, més al sud de Faió-Mequinesa. L'Exèrcit de l'Ebre ha profunditzat uns 20
quilòmetres en terreny enemic, fins a les portes de Gandesa, Vilalba dels Arcs i la Pobla
de Massaluca. S'han conquerit els pobles d'Ascó, Flix, Riba-roja d'Ebre, la Fatarella,
Corbera d'Ebre, Móra d'Ebre, Benissanet, Miravet i el Pinell de Brai.
Fruit del nou pla de l'Exèrcit de l'Ebre, s'inicien uns intensos treballs de fortificació en tota
la zona conquerida. S'hi destinen diversos batallons de fortificació. Un d'ells, el 16è Batalló
de Fortificació és destinat a Almatret, en la construcció de pistes fins que finalitzi pocs dies
després la batalla a la bossa de Faió-Mequinensa.
Parte de Guerra, Exèrcit republicà
Cap menció al sector de Fayó-Mequinensa.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
Cap menció al sector de Fayó-Mequinensa.

6.11 Dia 10, 3 d’agost
Nova jornada d'atacs contra els defensors republicans dels Auts i dels republicans de la
59a contra les posicions franquistes al voltant de Faió. S'ocupen algunes posicions que
l'enemic franquista recuperar en el contraatac. L'aviació de la Brigada Aérea Hispana
intensifica els bombardeigs i metrallaments en aquest punt i al Vèrtex Roda, sempre al
marge dret del riu. Aquest dia, els franquistes han concentrat ja moltes forces i acumula
tots els mitjans que utilitzarà per a l'ofensiva final.
Aquest dia, o l'anterior, és reportat un cas insòlit d'atac de calor grupal. Quasi tot un
batalló cau fulminat a terra en una insolació col·lectiva per la calor intensíssima, la fatiga,
emocions violentes, escassetat d'aigua fresca, baixa pressió d'oxigen i cansament. Els
sanitaris van actuar ràpidament injectant analèptics i repartint cafè fresc a gotes i ben
aviat aigua en quantitat suficient. Un dels soldats va morir però els altres es van
recuperar.
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Josep Vives Ciurana, biberó tarragoní de la mateixa brigada, recordaria sempre una
anècdota que simbolitza el drama derivat de la manca d'aigua. En la seva condició de
correu del batalló, encarregat de la distribució dels enviaments als carters de la
companyia, explica que en el trajecte per anar a buscar el correu els seus companys li
entregaven les cantimplores per omplir-les d'aigua del riu Ebre. "Mai vaig poder tornar-les
plenes als seus propietaris perquè en passar per altres línies de soldats, assedegats i mal
alimentats, m'obligaven per les bones o les males, a deixar que en beguessin". Un dia,
culmina, va veure una filera enorme de soldats "que feien cua per orinar dins les
cantimplores i beure's els seus propis orins103”.
El biberó Pascual afegeix una impressió personal, també molt colpidora. "El meu lloc de
combat era vora el pont i veia arribar els ferits que saltaven de la llitera embogits per la
set. Els portants eren voluntaris que s'havien disposat a portar, pel mig del bosc uns
quants quilòmetres i sota un sol despiadat, aquell company ferit, amb l'esperança de
poder cobejar-se al riu i omplir unes cantimplores que amb prou feina arribarien a la
posició. Un company em deia: "Noi, he arribat a la trinxera i he trobat un soldat amb la
boca oberta, com a desmaiat. Li he tirat aigua a la boca i li passava. La gorja se li havia
assecat". Això no podia durar. Si la nostra divisió no aconseguia connectar amb les forces
que operaven per la zona de Móra d'Ebre i Flix, quedaven abocades al fracàs104”.
El batalló de Piqué de la 59a BM entra definitivament en combat aquest dia, al sector de
Faió. El seu relat és esfereïdor.
“El tiroteig és molt fort i cada vegada més a prop, fins a arribar un moment que
sense donar-me compte pugem per un camí i a l'arribar dalt hi ha uns oficials amb una
bandera republicana desplegada -que és l'única que he vist durant la guerra- i amb grans
crits de "Venga muchachos, duro con ellos" ens atien cap al lloc on ja hi han altres soldats
que jauen en terra. Posant-nos també a disparar, fins que al cap d’una bona estona van
minvant els trets i s’arriba quasi bé al silenci absolut.
Durant el dia tres o quatre vegades hi hem tornat, a tirar de valent, fins que en una
d’elles, ens donem compte que per la nostra esquerra tothom s’anava aixecant i
arrencaven a corra cap enrere. Tot seguit, sense esperar ordres, comencem a córrer en la
direcció d’on havíem vingut (…)
Jo durant tot el dia he disparat molt, però encara no sé ni on disparava ni contra
qui, perquè jo no he vist a ningú. Després de la tarda quan al trencar el front ens han fet
fugir, encara és l'hora que s'ha de sentir l'ordre de retirada. Tot ha sigut veure que els del
costat corrien, que campi qui pugui, i jo amb l'esverament m'he deixat la manta a terra"
Parte de Guerra, Exèrcit republicà
“En las jornada de hoy han sido rotundamente rechazados todos los ataques
desencadenados en la zona del Ebro por las fuerzas al servicio de la invasión, que
sufrieron grandes pérdidas, sin poder avanzar un solo paso”.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
“Un nuevo intento de alimentar el combate en el sector al norte de Fayón fue causa de
que sufriesen un dura descalabro y de que abandonasn en el campo más de 300 muertos
y un centenar de prisioneros”.

6.12 Dia 11, 4 d’agost
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Entrevista d’Antoni Guasch al Diari de Tarragona, 16 d’agost de 1998
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Massamunt i Marquès. Els biberons. Els seus escrits, vivències, trobades i ofrenes florals (1938-2000),
pag. 82
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Continuen els atacs republicans en una situació cada cop més desavantatjosa. El biberó
Pere Godall relata aquell dia de combats. "El 4 d'agost de 1938, avançàvem en línia per
conquerir una cota quan una metralladora enemiga ens fustigà de valent i el Comandant
Méndez caigué als meus peus ferits per una bala que li travessà el genoll de la cama. Jo
vaig cridar tant com vaig poder per atraure l'ajut dels sanitaris, qui evacuaren el
comandant enmig d'un foc que no cessava. Està clar que jo, com la resta, havíem de
seguir endavant malgrat que nosaltres volguéssim o no. Aquest cop sota l'ordre d'un
capità, que es va fer càrrec del batalló en caure ferit el comandant. Van conquerir la cota
però a costa d'un gran nombre de baixes que cada cop ens afeblia i minvava més
mentalment, psicològicament i militarment".
Parte de Guerra, Exèrcit republicà
“Se combate con gran dureza en la zona del Ebro, donde las tropas españolas han
rechazado todos los contraataques de las fuerzas al servició de la invasión, conquistando
las cotas número 301, 304 y 266, al norte de Fayón”.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
“En el sector de Mequinensa se ha avanzado nuestro frente, cogiendo 50 prisioneros,
entre los que figura un oficial húngaro, según el qual superan a 20.000 las bajas sufrias
por los rojos en estas batallas que dicho oficial ha visto”.

6.13 Dia 12, 5 d’agost
El cap de la 82a Divisió franquista, el general Delgado Serrano, rep l’ordre de destruir les
tropes enemigues situades a la bossa de Faió-Mequinensa en un atac d’oest a est.
Explica Tagüeña que els franquistes insistien en la idea que els republicans volen
perdurar i intensificar l’atac en aquest sector amb l’objectiu últim de conquerir Casp, situat
35 quilòmetres a l’oest de Faió.
La idea consisteix a fixar l'enemic en tot el front pel foc, i atacar després en dues
direccions, per apoderar-se de l'alt dels Auts i l'altiplà de la Porxina, reconquerir el tram de
carretera entre Mequinensa i la cruïlla de Gilabert, i a continuació avançar cap a la seva
dreta fins a conquerir el vèrtex Roda, Punta Cremada i rastrejar i arribar al riu pels
barrancs de Val de Granada i Valdurrera. L'operació la dirigia el general Juan Vigón, Cap
de l'Estat Major de l'Exèrcit del Nord, i el comandant directe de les tropes l'assumiria el
general Delgado Serrano.
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Juan Vigón, Cap de l’Estat Major de l’Exèrcit del
Nord.

Per a dur terme l'atac es van formar tres Agrupacions, dirigides pels tinents coronels Linos
Lage, Torrente i Moreno.
Els atacs duts a terme fins llavors, apunta el general García Valiño, no havien tingut èxit
pel nombre limitat de forces emprades i per haver-se intentat en direcció de sud a nord, fet
que dificultava l'ofensiva, ja que estaven sotmesos al foc de metralladores des de l'Alt dels
Auts i altres observatoris d'artilleria.
Aquell dia, Piqué poc veure des de la posició on es troba el riu Ebre, "pel que es veuen
baixar de tant en tant bastants cadàvers".
En previsió del que podia passar l'endemà, la nit del 5 al 6 d'agost es van retirar al marge
esquerre de l'Ebre les tres peces de la bateria franquista conquerida el primer dia amb un
pas de barca que es va habilitar amb tres pontones italianes de les captures pels
republicans a Corbera d'Ebre el 25 de juliol. També es decideix traslladar fins a Almatret
nombroses barques d'altres punts per si eren necessàries per ajudar a escapar als
republicans.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
“En el Ebro se han cogido al enemigo 87 muertos y más de 100 fusiles, habíendose
rechazado varios intentos de ataque de los rojos, que fueron perseguidos, ocupándose
por nuestra tropas nuevas e importantes posiciones”.

6.14 Dia 13, 6 d’agost
És el dia del contraatac definitiu. A les 9 del matí comença un espectacular atac d'artilleria
a càrrec d'unes 25 bateries. A les 11 hores, l'agrupació de tancs inicia l'ascensió als Auts
sense trobar excessiva oposició. Cal recordar que els republicans no comptaven amb cap
mitjà antitanc seriós. Al seu darrere, els soldats de l'Agrupació Torrente inicien la
conquesta definitiva dels Auts, que cau a les 17 hores, aproximadament.
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Imatge del front de la bossa de Faió-Mequinensa amb l'Alt dels Auts al fons de la imatge, des del mirador del Cingle de
la Pena. Foto: Andreu Caralt

Tot i la intensa calor, Vigon insisteix en l'atac per l'Agrupació Linos en direcció Punta
Cremada i l'Agrupació Moreno a Valdurrera. Mentrestant, l'Agrupació Torrente inicia el
camí cap al vèrtex Roda, que dominarà, definitivament el dia 7.
Tagueña descriu que els franquistes concentren uns 200 avions, 100 tancs i 60 peces
d'artilleria per donar suport a les unitats d'infanteria que recuperen les posicions
republicanes de la 226a i la 227a establertes a l'Alt dels Auts, aixafades pel contraatac, i
El soldat Piqué narra l'espant d'aquell dia: "El dia transcorre amb una continuada activitat
de l'aviació nacional, hi ha moments de veritable pànic, passant per sobre on estem
nosaltres i regant materialment de bombes aquells indrets. Això ha durat tot el dia. El
soroll dels motors era fortíssim, que acompanyat per les continuades explosions fa que el
sistema nerviós arribi un moment que sembli impossible poder resistir-ho".
Aquell dia decisiu, el Major Álvarez i Tagueña es trobaven junts al lloc de comandament
avançat de la 42a Divisió al marge dret del riu. Al migdia, reben plegats l'anunci de la
pèrdua dels Auts. Immediatament, Álvarez aconsegueix frenar el replegament de la 226a,
contenir l'enemic, i començar a preparar la delicada operació final a l'altre cantó de riu
amb barques i a través de la passarel·la mentre continuï dempeus.
Mentre, encara de dia, Tagueña creuen en barca fins a zona segura però són atacats per
un caça Fiat. El cap del XVè Cos d'Exèrcit, el capità Francisco Gullón i el tinent Nava han
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de sortir corrents de la riba del riu i refugiar-se en un bosc proper, on l'avió hi llença
bombes de mida petita. Després, sota un sol abrasador, els oficials marxen fins al segon
lloc de comandament de la 42a Divisió. Gullon i Nava, completament esgotats, perden el
coneixement i ha de ser Tagueña qui ha de continuar sol per demanar ajuda.
Els soldats de la 42a Divisió es retiren, moren en combat i també cauen ferits i són
recollits per l'enemic. És el cas del biberó de Sarral, Joan Miquel Sans. "El dia 6 d'agost
començà el foc de l'artilleria enemiga i, a continuació, avions Junkers i caces van
començar a descarregar bombes i munició per sobre nostre; a més, la tropa també es
dirigia cap a les nostres posicions (Sans és membre de la 2a companyia del batalló 901
de la 226a BM). Tota aquesta situació va fer que haguéssim d'evacuar les nostres
posicions amb urgència. Cada servidor portava quatre obusos a l'esquena. No havien
passat deu minuts quan un projectil va donar de ple al barranc on estàvem instal·lats fins
feia poc. Amb els obusos que van quedar allà hi va haver una tremenda explosió. Al cap
d'una bona estona un projectil em va arribar al genoll esquerre i el va travessar, però vaig
tenir sort perquè no va afectar l'articulació de l'ós. Vaig ser recollit, si no recordo
malament, per la quarta de Navarra i amb un soldat de contrapès vaig ser portat davant
de Mequinensa, posat en una barcassa al riu i portat a l'Hospital Civil d'aquesta
localitat”105.
El biberó Josep Pascual anota les seves impressions en el seu diari de guerra: 'Dia 6
d'agost, a mig matí l'enemic ha començat l'atac amb molta artilleria i ens assabentem que
ha trencat el front, les nostres forces vénen a la desbandada. Com que som pocs tenim
molta feina. A la tarda jo he estat esperant el subministrament, l'aviació ha actuat
constantment. En arribar a casa em diuen que les bombes han mort l'Espasa de Nalech,
el Martínez i un altre, i ferit greument el Pascual Catalan, cosa que sentim molt, car són
les primeres baixes de la companyia. Crec que les nostres forces les tenim quasi totes a
la part d'aquí, amb el que es comprèn que quedem com abans. L'aviació ha volat el pont.
S'adopten precaucions i nostres sempre amb les cames a punt. Ara ja és vespre. No se
sent un tret, a la tarda se'n sentia xiular. S'han ofegat alguns soldats que intentaren
passar el riu, car és traïdor i si no se sap nedar és impossible passar-lo. Hem tingut la
tarda molt pesada, ja que hem hagut de fer d'enllaç, i les ordres eren nombroses106”.
Per últim, Domènec Piqué, també relata la dura experiència del dia de la retirada107. La nit
anterior ell i els seus companys escolten de l’enemic una frase que es premonitoria.
"Rojos, ¿verdad que no habeis comido hoy? ataros las alpargatas que mañana vais a
correr".
El dia, explica Piqué, va transcórrer amb una continuada activitat de l'aviació franquista.
"Hi ha moments de veritable pànic, passant per sobre on estem nosaltres i regant
materialment de bombes aquells indrets. Això ha durat tot el dia. El soroll dels motors era
fortíssim, que acompanyat per les continuades explosions fa que el sistema nerviós arribi
un moment que sembli impossible poder resistir-ho".
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Massamunt i Marqués.Els biberons. Els seus escrits, vivències, trobades i ofrenes florals (1938-2000),
pàg, 20.
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Domènec Piqué situa en el seu diari el dia de la retirada com a dia 5 d’agost, encara que el gruix de la
retirada es va produir el dia 6. http://memoriahistorica.blog.cat/
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Van sobreviure amagats sota unes pedres, Piqué encomanant-se a Déu per poder sortir
en vida "d'aquell infern". En fer-se foc, la unitat va rebre l'ordre de marxar, però Piqué i set
més van ser portats a uns parapets amb l'ordre de disparar tota la munició disponible
sense parar.
Temps després, reben l'ordre també de marxar. Un enllaç els porta per camins "més aviat
planers" però després comencen a baixar, i després d'una estona de caminar, arriben a la
riba del riu, on retroben companys de la seva unitat."Les vores del riu estaven plenes
completament de soldats, aviat ens donaren compte de què passava. No era altra cosa
que una fugida. Ens tornàvem a trobar al mateix lloc on nits abans havien passat el riu,
amb la sola diferencia que ara el pont per on passarem no existia, l'aviació l'havia destruït
totalment. El repàs del riu l'estaven fent per mitjà d'una barca lligada a les dues vores per
evitar que el corrent del riu se l'emportés riu avall. L'esverament que hi havia no és per
escriure'l. Tothom volia fugir aviat d'aquell lloc per temor que vinguessin els nacionals.
L'oficialitat tota, anava pistola en mà per poder fer-se obeir. Foren molts que amb la
impaciència es llançaren al riu per guanyar el més prompte possible l'altra vora, però
desgraciadament foren molts els que degut a la foscor i a la forta corrent que per allí
portava l'Ebre foren arrossegats riu avall oint-se crits d'auxili i de desesperació, que
encara augmentaven molt més lo prou tràgic d'aquells moments. Jo recordo perfectament
que després de lluitar com vulgarment es diu a cop de punys, vaig poder ficar-me en la
cua formada per poder embarcar en el bot, sense donar-me compte, quan va arribar el
moment de pujar-hi em trobava amb l'aigua fins a la cintura, perquè les ganes de poder
fugir feia que els de davant anessin avançant cada vegada més cap allà on parava la
barca. A l'arribar a l'altre costat, en saltar a terra se'm desprengueren les soles de les
espardenyes i com que no tenia res més, no em tocà altre remei que anar descalç per
aquells camins plens de rocs i corrent perquè el dia ja començava a apuntar".
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
“En el día de hoy nuestras topas han atacado brillantemente las posiciones del enemigo
en el sector de Fayón-Mequinenza, ocupando las líneas rojas del alto de los Auts,
venciendo y arrollando todas las resistencias y acorralando violentamente a los rojos
contra el río.
Pasan de 2.000 los prisioneros hechos, encontrándose en estos momentos
muchos más enemigos cercados y sin posible salida. Algunas de las unidades rojas
enteras fueron envueltas y copadas.
El castigo inflingido al enemigo ha sido durísimo, pues se llevan recogidos más de
900 cadáveres de los rojos, entre ellos el del jefe de una brigada, y muchos oficiales.
Además se han recogido 1.600 fusiles de repetición, 56 ametralladoras, 180 fusiles
ametralladores y mucho material, que en su derrota no han podido retirar”.

6.15 Dia 14, 7 d’agost
Continua l'evacuació dels soldats de la 42a Divisió, molts a la desesperada. Un d'ells és el
biberó Pere Godall, que ho relata detalladament108. "El 7 d'agost les onades de soldats a
la desbandada eren ja enormes a causa dels atacs rebuts tant de l'artilleria com de
l'aviació enemiga. Vam perdre la posició dels Auts i ens van haver de replegar; aleshores
jo vaig emprendre la fugida cap al riu. En arribar-ho, vaig anar cap a la passarel·la per
poder creuar el riu i quan estava per la meitat em vaig topar amb un soldat ferit abandonat
en una llitera (el soldat li va dir: "Llévame, los otros me han dejado"). Volia ajudar-lo, però
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els trets de fusell i morters queien a dojo pels costats de la passarel·la impossibilitant el
pas per ella. A més a més, la passarel·la estava enderrocada, faltaven tres metres i
només s'aguantava pel cable que hi havia sota de la mateixa. Anant-m'hi la vida, sense
pensar-m'ho ni una vegada, em vaig tirar a l'aigua tot i que no sabia nedar i em vaig
intentar agafar al cable sota la passarel·la per poder travessar la part que estava
enderrocada. Estava tan nerviós, que em costà moltíssim poder tornar a pujar a la
passarel·la, però un cop dalt tot va ser córrer i córrer per arribar a l'altre costat del riu".
Godall afegeix en un altre relat un grup nombrós de soldats en veure que lle havia
aconseguit creuar van seguir el mateix camí. En aquell moment un morter va esclatar a la
passarel·la, trencant els cables i arrossegant a tots els soldats i al ferit. “De ellos no se
salvó ninguno”109.
El recluta de la quinta del 28, Pere Figuerola, natural de Torredembarra i membre de la
59a BM, recordava també el traumàtic pas del riu. Ell i dos soldats més del mateix poble
costaner es van despullar i van creuar agafats a una corda que unia les dues ribes del riu.
“Pero detrás de nosotros venían muchos y todos, al ver la cuerda, se lanzaron como locos
para pasar el río. Pero ¡claro!, iban cargados con la ropa, el fusil, macuto, zapatos y toda
aquella impedimenta de guerra....Era mucho peso. La cuerda se rompió y todos fueron
arrastrados por la corriente, río abajo (...)110”.
El soldat Piqué, després de caminar descalç pel terme d'Almatret, va arribar al punt on
havia deixat els estris abans de creuar el riu. "Em vaig llençar materialment a terra, doncs
estava completament desfet pel que havia viscut que no podia treure'm del cap, i pel fet
malbé que tenia els peus per haver hagut de fer tot el camí descalç. Durant tot el dia no
vaig moure'm del lloc on m'havia deixat anar". Aquell dia, poden menjar calent altre cop,
un plat d'arròs, i escriu una carta a la seva esposa, Amèlia, "però com és natural sense
poder explicar-li res del succeït".
El recompte de baixes a la 42a Divisió s'eleva a unes 3.000. Amb tot, sense rebre reforços
ni d'homes ni d'armament es va poder refer i al setembre tornaria a entrar en combat a la
batalla de l'Ebre.
L’atac, escriu Martínez Bande, ha sorprès l’enemic no per la seva realització sinó per la
violència i magnitud emprada. Un informe del Cos d’Exèrcit Marroquí111 detalla la reacció
republicana davant l’atac.“En las primeras horas los jefes de la División consiguieron
imponerser a sus fuerzas y oponer resistencia, pero bien pronto hasta los Mandos
perdieron la moral y la desvandada se inició en forma tal que el único puente del que
disponían ara pasar a la otra orilla se rompió, exclusivamente por la aglomeración
producida por los milicianos que huían enloquecidos (...) El castigo sufrio por la 42
División es enorme, hasta el punto que puede afirmarse que deja de existir como tal Gran
Unidad”.
Parte de Guerra, Exèrcit republicà
“Las fuerzas al servicio de la invasión, con apoyo de 70 aparatos de bombardeo y gran
candidad de tanques y artillería, consiguieron, a costa de muchas bajas, ocupar Alto de
109
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los Auts, al norte de Fayón. Otros ataques a nuestras posiciones del sector de Gandesa
fueron totalmnte rechazados”.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
“En el día de hoy ha quedado absolutamente limpia la zona del valle del Ebro, entre
Mequinenza y Fayón. La 42 división roja que la ocupaba ha sido destruída y sus hombres
muertos, prisioneros y abogados.
Su armamento, abandonado en las barrancadas y trincheras, fue recogido por
nuestro servicios, así como la gran cantidad de heridos abandonados sin curar por los
rojos.
El número de prisioneros hechos en el día de hoy pasa de 1.000 y el de muertos es
incalculable, pues a los recogidos en las trincheras y caminos hay que aumentar los
centenares que quedan abandonados en las barrancadas y la gran cantidad de ahogados
que arrastran las aguas del Ebro”.

6.16 Dia 15, 8 d’agost
La 82 Divisió franquista informa que s'han trobat 610 cadàvers de soldats de la 42a
Divisió i nombrós armament.
La unitat de Piqué marxa a peu del campament prop del riu, i muntanya amunt, arriben al
poble d'Almatret, on fan parada. "Allí, després de voltar vàries cases, vaig trobar una bona
gent que em donaren unes espardenyes". Al tard, tornaren a marxar fins a arribar a un
mas amb diversos pallers. "Agafem palla i pels voltants de la casa, en un lloc on hi havia
bastants ametllers, ens digueren podríem ficar-hi les xaboles". En aquest mas, d'ubicació
inconcreta, s'instal·len les oficines, el comissariat, la cuina i les habitacions per dormir dels
oficials. Als soldats se'ls prohibeix anar al poble i no poden moure's dels voltants del mas.
I segueix Piqué al seu diari. "A l'hora de dinar, un cop estem formats a l'era per recollir el
"ranxo" es presenten el tinent, el comissari i altres i ens llegeixen l'ordre del dia de la 42
Divisió, en la qual es va constar l'heroic comportament del 2n Batalló de la 59 Brigada, per
la seva "brillante operación de castigo llevada a cabo en Fayón gracias a la cual la
ofensiva iniciada con el paso del Ebro por el ejercito popular tuvo más profundidad" i
endemés entre moltes altres coses també diu "que no ha sido ninguna derrota el volver a
cruzar el río, sino que fué una operación concebida así por el mando". Un cop llegida ens
feu un parlament el Comissari i finalment ens distribueixen les llenties amb carn, plat
obligat de les grans solemnitats, per no variar dels altres dies. Lo succeït aquest dia em
demostrà una vegada més la incapacitat i pocs escrúpols dels qui portaven la direcció,
desprès d’una derrota i una fugida de campi qui pugui, que costà moltes vides, resulta
esser "una operación preconcebida por el mando”. Veritablement mort i desgràcia per tot
arreu”.
Parte de Guerra, Exèrcit franquista
“En el sector de Mequinenza-Fayón se siguen recogiendo muertos y armamentos, de los
que están cubiertos las laderas de las cañadas y los barrancos, pasando los 2.000 los
fusiles recogidos en el día de hoy y de 150 los fusiles ametralladoras”

6.17 Balanç de víctimes
Aquest quadre és l'ofert per Tagüeña en el seu informe de 1941 de baixes de la 42a
Divisió del 25 de juliol al 7 d'agost. Les sumes no donen. A més del material humà, es
donen per perdudes o espatllats 30 fusells metralladors, 9 metralladores i 4 morters.
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Unitats

Morts

Ferits

Desapareguts

Malalts

Total

226a Brigada

92

333

419

70

940

227a Brigada

147

674

386

56

1.263

59a Brigada

66

428

172

40

706

Total 42a D

309

1.442

978

156

2.895

El cap del XVè Cos d'Exèrcit Republicà afirma que malgrat que el càstig infligit la divisió
no va quedar aniquilada com es pretenia. Considera que els centenars de desapareguts,
la gran majoria d'ells fets presoners, no van ser una pèrdua gran sinó petita.
La 42a Divisió republicana, que estava composta per 9.500 homes el dia 25 de juliol. Una
segona taula eleva el nombre de baixes a 5.928 baixes, un 63 per cent del total. Les tres
brigades mixtes, formades per 3.100-3.200 homes queden reduïdes a un terç dels seus
efectius, fins als 1.100-1.200 homes112.
Unitat
Total 42a D

Morts

Ferits

Presoners

Total

817

3.485

1.626

5.928

Cal recordar que els comunicats de guerra del bàndol franquista i l'informe de la 82a
Divisió franquista parlen, respectivament, que s'han recollit 900 cadàvers de "los rojos" i
que s'han trobat 610 cadàvers de la 42a Divisió. Pel que als presoners,els comunicats els
dies 6 i 7 d'agost assenyalen que el dia 6 ja s'havien agafat més de 2.000 presoners i que
el dia 7 se n'hi sumen 1.000 més, assolint els 3.000, una xifra molt per sobre d'esmentada
abans i sembla, per tant, exagerada.

6.18 Destí dels soldats morts republicans
Les xifres de morts republicans oscil·len entre els 309 i els 900, tots a priori de la 42a
Divisió. No existeix un llistat de víctimes i només es coneixen dades parcials.
De les diverses informacions disponibles es pot despendre que el seu destí fou molt
divers.
Un nombre indeterminat de cóssos, els comunicats franquistes parlen de centenars i per
tant serien la gran majoria, haurien estat recollits i enterrats als cementiris de Fabara i
Caspe, a la rereguarda franquista
Un número indeterminat, però menor a l'anterior, haurien estat evacuats ferits al camp de
batalla i haurien mort en els punts de socors i hospitals habilitats per la xarxa sanitària
republicana. Al terme d'Almatret s'han identificat un mínim de dos punts d'atenció sanitària
en els quals s'ha documentat a través de testimonis orals l'existència de dues fosses
comunes. Al mas dels Redons d'Agneta, entre Almatret i Maials, s'hi va instal·lar un
hospital de campanya on diversos ferits van perdre la vida i van ser enterrats en una fossa
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comuna avui també documentada. A banda, podrien haver-hi ferits evacuats que haurien
mort en hospitals més a la rereguarda, en primer lloc al centre situat al poble de
Llardecans i a hospitals a l'interior de Catalunya.
Un nombre indeterminat de soldats republicans van morir en combat i les seves restes
van romandre al camp de batalla. Alguns van ser enterrats pels seus companys, sobretot
durant els primers dies de l'operació, i altres van romandre morts en superfície,
especialment durant la gran ofensiva del 6 d'agost.
Un nombre indeterminat de soldats es van ofegar al riu Ebre durant el pas del riu,
especialment el 25 de juliol, i durant la retirada del marge dret, especialment el dia 6
d'agost.
Pel que fa al bàndol franquista, un informe oficial del Cuerpo de Ejército Marroquí. El
nombre de soldats evacuats no és tan elevat com en el cas anterior però sí molt alt per
l'escassa durada de l'operació. L'informe reporta les següents dades:

Caps i oficials

Tropa

Presoners

Ferits

45

Malalts

5

Morts

5

Ferits

1.239

Malalts

228

Morts

130

Ferits

34

Total

1.686

El bàndol franquista va habilitar un hospital de primers auxilis a un quilòmetre a la
rereguarda de la cruïlla de carreteres de Gilabert. Des d'aquest punt, els ferits podien ser
traslladats a l'hospital habilitat al baixador ferroviari de Fabara i altres al centre quirúrgic i
hospital de Casp. Els més greus eren evacuats, per la seva banda, a l'hospital central de
Saragossa.

6.19 Les conclusions de Tagüeña
El tinent coronel Manuel Tagüeña, cap del XVè Cos d'Exèrcit de l'Exèrcit de l'Ebre, en el
seu informe de 1941, emet un seguit de conclusions sobre el resultat de la batalla de
Faió-Mequinensa. Apunta, en primer lloc, que els republicans haurien d'haver prestat una
atenció major a aquest sector. Crec que si en lloc dels dos batallons que es van utilitzar
per iniciar l'atac s'hagués assignat des d'un primer moment la divisió sencera, Faió hauria
caigut en mans republicanes, de la mateixa manera que van caure els pobles de Flix i
Ascó.
Recorda Tagüeña que a la rereguarda d'Almatret, és a dir a la zona de Maials-LlardecansLa Granadella hi havia acampades dues divisions, la 27a i la 60a del XVIIIè Cos, en
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reserva per actuar a l'operació Serós-Fraga. Si s'haguessin utilitzat aquestes unitats i
altres properes l'atac per Faió hauria pogut ser profund i podria haver obligat els
republicans a moure les seves forces que es concentraven sobre Gandesa i Vilalba dels
Arcs.
Amb tot, el tinent coronel considera que la 42a Divisió, tot i la lentitud en la concentració
de les seves tropes, la poca experiència combativa, el seu gran nombre de reclutes i els
seus oficials improvisats "dio un ejemplo brillante gracias al tesón y a la valentia de sus
mandos. La página de la 42 División en Fayón es una de las páginas más gloriosas de la
lucha en la batalla del Ebro113”. I recorda que la defensa de la divisió va fer una defensa
activa, amb contraatacs repetits fins a l’últim moment en direcció a Faió.
Finalment, s’afirma que la 42a Divisió va sortir enfortida d’aquesta batalla. “Ganó en
experiencia combativa y aunque no recibió ningún hombre para cubrir las bajas (material
tampoco fue recibido ninguno) su intervención posterior en la batalla del Ebro superó aún
en calidad a su intervención en los combates de Fayón”.

6.20 Un paisatge lunar
Són diversos els veïns que asseguren haver vist el terreny de la zona de combats
acabada la guerra i en els anys següents convertit en un paisatge lunar. Un d’ells és
Josep Jové Mur: “Jo treballava l’any 1950 en una màquina de tren de les mines, feia de
fogoner, baixava el carbó per carregar-lo després als llaguts. Doncs bé, la zona que havia
estat de combat estava ple de clots provocats per les bombes, es veia la blancor de la
terra”.
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7. ATENCIÓ SANITÀRIA, HOSPITALS REPUBLICANS
I FOSSES COMUNES
7.0

Introducció

7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

La fossa dels Redons d’Agneta
Com era l’hospital d’Almatret?
Els enterraments a la fossa
Del riu a l'Hospital
El testimoni d’un cirurgià

7.2

Fossa comuna de la Cadolla

7.3 Fossa comuna del Toll de Carlos
7.3.1 Altres informacions de fosses comunes
7.4 La 42a Divisió es recompon a Almatret, 7 d'agost-5 de setembre
7.4.1 Servei de guàrdia al campanar d’Almatret
7.4.2 Portes i finestres tancades

7.0

Introducció

En la zona del camp de batalla, al marge dret del riu Ebre, no s'instal·la cap hospital de
campanya, únicament un centre de recollida de ferits i primeres cures en la part alta del
barranc del Peranso. Els ferits eren traslladats, barranc avall, pel riu Ebre, fins al marge
esquerre del sector, fins al municipi d'Almatret, on la 42a Divisió havia habilitat diversos
punts d'atenció sanitària i un hospital de campanya al Mas de Redons d'Agneta, al costat
de la carretera entre Almatret i Maials. Alguns ferits continuaven camí fins a l'hospital de
Llardecans, més a la rereguarda.
El biberó Emili Lacort, del batalló 901 de la 226a BM, rememora que fou ferit durant
l'ofensiva i immediatament evacuat en llitera fins a un punt de socors, que no identifica,
però podria ser el centre de recollida de ferits i primers cures de Peranso. "El dia 2 de
agosto por la tarde fui herido junto con otro compañero, Fontanals, de Sarral, por un
proyectil de mortero en el pecho. Evacuados en camilla hasta el puesto de socorro, donde
se nos práctico la cura de urgencia, ahí presencié un espectáculo realmente dramático.
No menos de 125-150 hombres estacionados en camillas sobre el suelo, entre muertos y
heridos, algunos agonizando. De ahí en artola me llevaron, con otro, hasta la orilla del río,
donde se nos pasó en barco al otro lado114”.
La Generalitat de Catalunya gestiona el mapa de fosses de la Guerra Civil i la repressió a
Catalunya (www.fossesirepressio.cat), en el qual es descriuen totes les fosses
identificades i probables descobertes al país, actualment més de mig miler. Tres
d'aquestes se situen al municipi d'Almatret. Una d'elles, anomenada Toll de Carles, està
confirmada, mentre que les dues restants són només d'existència probable i no
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confirmada. Es tracta de la fossa de la Cadolla i, sobretot, de la fossa del Mas Redons de
Tarragó, o més ben dit, d'acord amb els veïns entrevistats, el Mas Redons d'Agneta.

Ubicació de les tres fosses comunes dins el terme d’Almatret documentades al mapa de fosses de la Guerra
Civil i la repressió a Catalunya.

És aquesta última, sens dubte, la més complexa i interessant en l'àmbit històric, i on més
cóssos hi podria haver enterrats. Segons un testimoni oral dels fets, aproximadament mig
centenar.

7.1

La fossa dels Redons d’Agneta

La fossa comuna del Mas Redons d'Agneta estaria situada en un bancal de terra plantat
d'ametllers a uns 300 metres de l'edificació, convertit en un hospital de campanya
republicà durant la batalla de l'Ebre, amb una elevada activitat entre finals de juliol i
principis d'agost de 1938, període en la qual es va lliurar duríssims combats a la bossa de
terreny situada al marge esquerre del riu Ebre, davant del terme d'Almatret. Uns combats
protagonitzats per la 42a Divisió adherida al XVè Cos d'Exèrcit de l'Ebre.
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És, per tant, una fossa on s'hi haurien exhumat soldats que traslladats a l'hospital no van
poder superar les ferides de combat. Amb tot, no es pot descartar l'exhumació -temporal o
perpètua- de civils dels municipis propers, atenent els testimonis recollits dels veïns
d'Almatret entrevistat per elaborar l'estudi.
El cirurgià neozelandès Douglas Jolly treballà des de desembre de 1936 fins al mes de
novembre de 1938 dins del Servei Sanitari de les Brigades Internacionals, present a la
batalla de l'Ebre. Fruit de les seves experiències va escriure un llibre115 on detalla
l’organització general del Servei Sanitari de l’Exèrcit republicà i en concret de les
disposicions preses durant la preparació de la batalla de l’Ebre.
Segons això, l'esquema bàsic d'atenció sanitària dels ferits es defineix pel concepte
batejat per Jolly 'Sistema de tres punts'. Amb l'objectiu de reduir al màxim l'interval de
temps transcorregut entre la producció de la ferida i la possibilitat de rebre l'oportú
tractament, es varen distribuir els llocs d'atenció de tal manera que en funció de la seva
distància al front i a la rereguarda els soldats pogueren ser tractats en el moment adequat
d'acord a la gravetat de les seves ferides. L'esquema és el següent:
1.Lloc de classificació de ferits (de Brigada o Divisió).
2.Hospital núm.1 (per als casos més urgents).
3.Hospital núm.2 (per als casos menys urgents).
Els ferits que arribaven als punts 1 i 2 havien de ser atesos abans de 5 hores; els que
arribaven a l'hospital núm. 2 no esperàvem més de 10 hores. Posteriorment eren dirigits
cap als hospitals d'evacuació a la rereguarda116. L'element bàsic de tot aquest sistema és
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el conegut equip quirúrgic mòbil o autochir, una unitat completa i autosuficient. El llibre de
Jolly conclou amb un apèndix d’importància clau, on l’autor presenta uns exemples de
com va acotar el sistema dels ‘tres punts avançats’ en diferents moments de la seva
actuació a Catalunya.
Durant l'etapa de preparació de la batalla de l'Ebre, el XVè Cos d'Exèrcit cobreix un front
des d'Almatret i fins a Móra d’Ebre117. Jolly descriu que es varen habilitar dos hospitals del
tipus 1, "un al nord prop de Maials" 118, i un altre al sud, a Marçà (Priorat), al Mas del
Magrinyà. Un hospital del núm.2 situat a les Escoles d'Ulldemolins s'utilitzava com a via
d'evacuació. Jolly cita també altres hospitals de rereguarda: un d'evacuació, de 1.000 llits
prop de Tarragona, que correspondria segurament al Sanatori de La Sabinosa, i un segon
de 600 llits, a Valls.
A partir de mitjans de juliol de 1938, es concentren nous contingents sanitaris a la zona,
fins a disposar de 23 unitats mòbils preparades immediatament abans de l'atac. El dia
abans de l'inici de la batalla de l'Ebre, relata Jolly, la disposició era la següent: un hospital
tipus 1 amb tres equips quirúrgics instal·lat en "una granja prop d'Almatret”119. Sis equips
més es van instal·lar a la Cova de Santa Llúcia a la Bisbal de Falset (Priorat), cinc equips
en un tren hospital a l'interior d'un túnel prop de Falset, i es varen reforçar, finalment, els
hospitals d'Ulldemolins i de Marçà.
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Brigada Mixta, Sanitat. En total hi són escrits 22 soldats'. D'acord amb això, hi podria haver hagut dos
hospitals en pocs quilòmetres, un a Maials amb víctimes d'aquesta Brigada Mixta del XIIè Cos d'Exercit i el
de Redons d'Agneta on els soldats ferits procedien del riu Ebre, on lluitava la 42a Divisió republicana del
XVè Cos d'Exèrcit.
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Aquesta localització correspondria, creu l’autor de l’estudi, en el Mas de Redons d’Agneta.
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La disposició va anar variant al llarg dels dies i setmanes, i diverses unitats mòbils van
crear el riu Ebre per atendre els ferits més a prop de la zona de combat, ja sigui a la
proximitat de la Venta de Camposines (La Fatarella) o en unes galeries excavades pels
franquistes a Móra d'Ebre. Jolly conclou que el resultat del sistema sanitari establert va
"ser bo i va demostrar la seva capacitat per adaptar-se a les evolucions de la lluita i donar
una assistència sempre propera a la línia de foc gràcies a la seva mobilitat..

7.2.1 Com era l’hospital d’Almatret?
El testimoni de Jaume Verdié, veí d'Almatret, és clau per a relatar l'existència de la fossa.
Entre els anys 2003 i 2006, fonamentalment, va ser objecte de diverses entrevistes 120 en
les quals certificava l'existència de l'indret perquè hi va treballar als 15-16 anys d'ajudant.
El veí Francisco Vallès assegura que els militars van reclutar un grup de veïns aptes per a
treballar a l’hospital i els va concentrar a la casa consistorial, abans d’encomanar-los la
feina.
El testimoni detalla que el centre hospitalari militar estava situat en aquest mas, que
disposa d'un cobert gran, amb espai suficient per encabir dos tractors. Al costat hi havia
un tancat de pedra, també ampli, d'uns cent metres quadrats. No tenia sostre, però fou
cobert amb rames de pi per a salvaguardar-lo del sol i la calor. A la façana del mas, en
una arcada, hi havia escrit la paraula 'Hogar del Combatiente', que identificava la funció
sanitària de l'indret121.

Detall del Mas dels Redons d’Agneta. Foto: Andreu Caralt, novembre de 2017.
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Setmanari SomGarrigues, novembre 2006 Es tracta del número corresponent al període entre el 20
d’octubre i el 2 de novembre.
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Entrevista de l’autor amb Maria Teresa Arbonés Claverol, de casa Agneta, 20 de setembre de 2017.
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Els ferits començaven a arribar de matí, alguns en carro, altres en camions i en
ambulància. Aquesta última arribava, com la resta de mitjans de transport, carregada de
ferits, una dotzena en cada viatge, disposats de maneres diferents, sigui asseguts,
acotxats o en llitera. Un cop arribaven els ferits del front de guerra, eren examinats pels
doctors. El centre atenia els ferits de major gravetat, "els que estaven molt fotuts", en
paraules de Verdiè. "Era una mena d'urgències", sintetitza. Els ferits que revestien menor
gravetat eren traslladats a hospitals una mica més allunyats d'aquest punt, amb un paper
lligat al peu o a la mà que explicava el que tenia.
En aquest corral estiraven els ferits a l'espera de rebre tractament o els moribunds que
esperaven la mort. Dins el cobert hi havia dos doctors, que operaven tot el dia. Els ferits
anaven entrant al cobert, on s'hi havien posat dues taules, i els metges feien el que
podien en unes condicions que deixaven molt de desitjar. Un cop operats tornaven al pati
o cap a la rereguarda.
A banda dels metges i infermers, en un número indeterminat, però tots homes. Amb
aquest personal la relació era distant, "si parlàvem d'alguna cosa, era només de la feina,
perquè la feina els matava. I amb raó". Verdié xifra entre quinze i vint els veïns d'Almatret
que hi treballaven d'ajudants, grans (majors de 40 anys) i petits (menors de 18 anys). La
resta d'homes del poble d'edats intermèdies estaven mobilitzats.
El testimoni descriu que els veïns van ser reclutats de manera obligada per anar-hi a
treballar, tot i que canvi cobraven un duro al dia. "Ens hi van fer anar per força. Ens van
dir que agaféssim plat i cullera, però manta no. I això era bon senyal perquè als que
portaven al front el feien agafar manta. Primer ens van dir que aniríem a Riudoms, però
no. A l'hospital hi esmorzàvem, dinàvem i sopàvem, i a dormir a casa". Una de les seves
principals feines va ser la d'obrir les rases per enterrar els cadàvers o membres de cossos
amputats.
La relació amb els soldats era ben escassa, perquè de fet n'hi havia "de tot arreu". Alguns
demanaven aigua o ser deslligats però els ajudants tenien ordres de no tocar els malalts.
La mirada dels veïns es dirigia, sobretot, a observar si algun dels soldats ferits era veí
d'Almatret. En van veure algun, però a peu dret, no en llitera, "un senyal que anava bé",
explica.
La feina de Verdié, als ulls actuals, era esgarrifosa. Sovint era cridat pels metges per
col·laborar en les nombroses amputacions que s'hi practicaven. L'adolescent de 16 anys
s'encarregava de subjectar el soldat. Ho relata així: "Quan havien d'amputar algú m'hi
feien anar a mi, que no em feia res, a subjetar-lo. Els grans deien "Coi, sí que ets valent' i
els responia "Oh, si els ho fan perquè puguin viure bé". Després portava la cama, el braç
o el que fos amb un llençol cap a la zanja. Mira si ho aguantava que quan encara faltava
una hora per dinar ja tenia gana, mentre que a d'altres se'ls passava en veure tot allò. N'hi
havia de maniàtics, també, que no volien el menjar que els donaven. I els deia que m'ho
donessin a mi, doncs. Les restes que quedaven a la taula també les arreplegava i cap a
casa".

7.2.2 Els enterraments a la fossa
Al matí, a primera hora, enterraven els que havien mort durant la nit. Els separaven dels
altres, els despullaven del tot i més tard cremaven la roba. Aleshores els posaven sobre
un llençol i, com si fos una llitera, amb un altre company del poble baixaven més o menys
dos-cents metres i els anaven a sepultar en un marge, on hi havien obert una llarga fossa.
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La fossa, recordava el testimoni, tenia dos o tres metres d'ample per quinze de llarg, i
potser tres metres de profunditat122. Amb el soldat mort s'hi apropaven i, des de dalt, el
deixaven caure, desempallegant-se del llençol a l'altra mà. I així durant cinc o sis dies, els
dies que va començar la batalla de l'Ebre, quan no van parar d'arribar ferits. Recorda que
devien enterrar entre deu i dotze soldats al dia, de manera que a la fossa hi deu haver les
restes de cinquanta homes, cita en una entrevista, i entre trenta i quaranta, en una altra.
A la nit repetien el mateix procediment, amb els morts que hi havia hagut durant el dia.
Verdié no recorda haver vist mai que els doctors apuntessin res, ni els soldats que morien
ni cap fitxa per als ferits. I tampoc sap quin va ser el destí de la documentació dels soldats
que morien, que no s'ha trobat. Probablement, pensa, es devia cremar amb la roba.

Finca dels Redons d’Agneta, on hi hauria la fossa comuna. Foto: Andreu Caralt, novembre de 2017.

Verdié fou enregistrat l’any 2003 pel programa de TV3 ‘Sense sepultura’ 123. En aquest
vídeo indica l'existència exacta de la fossa, el mode en el qual inhumaven els cóssos dels
soldats morts, i indica l'existència de dues altres fosses més properes al riu.

7.2.3 Del riu a l'Hospital
Els ajudants reclutats per treballar a l'hospital no van ser els únics veïns d'Almatret
mobilitzats aquests dies. Diversos veïns d'Almatret, que eren propietaris de carros, van
rebre la instrucció militar de transportar els ferits en combat al marge dret del riu Ebre,
davant d'Almatret, fins a l'hospital, un llarg i penós camí de tres hores de durada, de forta
pendent per un camí pedregós. És el cas del pare de Francesc Vallès, que tenia llavors
uns 6 anys. "El meu pare va ser reclutat per pujar els ferits en carro. Aquells ferits, em
deia el meu pare, patien molt, el camí era dolent i un carro no és una ambulància. Tenien
Entrevista amb Josep Jové Mur, setembre de 2017. Recorda que la fossa s’obria en terra panal i era
“bastant fonda”.
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Reportatge televisiu ‘Sense Sepultura’ Tarasca, núm.68. Dir. Felip Solé. Canal 33. Televisió de
Catalunya 2003. Conversa mantinguda el 4 de juliol de 2003.
123
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set i por. Molts d'ells, em va explicar, arribaven mort a l'hospital. Un home fluix d'esperit no
hauria aguantat allò però el meu pare era fort".
Maria Teresa Arbonés Claverol, de Casa Agneta, recorda que el sogre del seu germà
també va ser obligat a carregar ferits fins a l'hospital. Va habilitar dos pisos amb unes
fustes al carro per encabir-hi més soldats. "Molts se li morien pel camí, cridaven
'Carretero!, carreteroo!'. Altres els tenien al mas i els menys greus els duien fins a
l'Hospital de Llardecans". Durant la postguerra, ella mateixa recorda que jugant al mas,
propietat de la seva família, "sortien de la terra restes de tela dels vestits de soldats". El
bancal de la finca on es va obrir la fossa, afegeix, va ser respectada pel seu pare i no hi
va conrear. "Mai de la vida hi va fer res, ho va respectar".
Al seu torn, el veí Josep Jove, recordà que conjuntament amb el seu germà passaven pel
costat del Mas dels Redons d'Agneta de camí a altres masos i les persones que
treballaven a l'Hospital els convidaven a marxar d'aquell indret. "Ens deien. Què feu aquí?
Passeu, passeu, que això no ho heu de veure.....". Jové cita al veí d'Almatret, Jaume
Verdié, que treballava d'ajudant a l'hospital.

7.2.4 El testimoni d’un cirurgià
Es desconeixen el nom i experiències dels cirurgians destinats a l'Hospital dels Redons
d'Agneta. Tanmateix, sí que ha transcendit el testimoni d'un metge, Ricard Sola Carrio124,
que fou destinat durant la batalla de l'Ebre a la 226a Brigada de la 42 Divisió del XVè Cos
d'Exèrcit. El Cap de Sanitat de la Brigada és el metge Andrés Combalia Segura, i té el seu
lloc de comandament al poble de Marçà, al Priorat. En aquest destí, Sola Carrió viu tota la
batalla des d'un lloc de classificació i evacuació, molt proper a la línia de foc, fins que, els
darrers de la lluita, substitueix a Combalia com a Cap de Sanitat de la Brigada125.
Reproduïm el relat del doctor Sola per la seva intensitat i veracitat, pel fet de treballar en
un hospital de categoria número 1, la mateixa que el d'Almatret i, finalment, perquè estava
destinat a una unitat que va protagonitzar els seus primers combats davant d'Almatret, al
marge dret de l'Ebre. El seu relat, doncs, és extrapolable al que hauria succeït a Almatret.
‘El equipo que relevo ocupa la tienda grande. El servicio dura doce horas, seguidas de
veinticuatro de descanso. Cuando el turno es de día el trabajo es duro pero llevadero. El
trabajo de noche es horrible.
Llegan los heridos en camiones y en ambulancias. Los camilleros acuden a
trasladar a los de las ambulancias que son graves casi siempre. Los de los camiones
entran en tropel en la tienda instalándose donde pueden. Vienen amontonados como
reses en Katiuskas desvencijadas: sucios, malolientes, llenos de parásitos, de polvo y de
sangre. A la luz oscilante de los candiles, sus rostros aparecen negros y diabólicos y sus
harapos cuelgan mostrando la desnudez de las carnes y la rojez vinosa de las heridas.
En las camillas yacen los grandes mutilados. Voces que no parecen de hombres,
gemidos entrecortados, el estertor burbujeante de la muerte, se mezclan con el rumor
confuso de pasos ahogados en el suelo blando, de órdenes rápidas, bruscas,
acumuladas.
Se trabaja febrilmente. Jeringa en mano, los sanitarios van aplicando suero
antitetánico y antigangrenoso a todos los heridos sin excepción. Los vendajes
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Sola Carrio, R. Diario personal. Julio 1936 Diciembre (Barcelona)-Batalla del Ebro. Barcelona. E.M.,
1978.
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Hervàs i Puyal, C. Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil, Tesi doctoral.
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provisionales son arrancados por los mismos enfermos o por los camilleros y sustituidos
por otros definitivos. Los oficinistas inoportunan a las víctimas para llenar las fichas.
Yo inspecciono todas las heridas para clasificar la evacuación y hacer indicaciones
técnicas de cura y asistencia. Los camilleros entran y salen con su carga dantesca. El
suelo se llena de algodones y gasas que pronto están cubiertos de moscardones ávidos
de sangre. Un vaho picante de sudor, de suciedad humana, de aceite quemado, de
tabaco, enrarece la atmósfera densa y fría. Los candiles, ecasos y humeantes alumbran
apenas el contorno de un metro cuadrado. Y en este ambiente oscuro, sofocante,
tenebrosos, se mueven medio centenar de personas que parecen sombras.
Los heridos que pueden andar, entran, descubren sus heridas que son
desinfectadas y vendadas; desnudan sus muslos, reciben el suero; dan los nombres a los
oficinistas, recogen su ficha y salen de la tienda para tumbarse al raso en la oscuridad de
la noche, esperando el autocar de la evacuacion. Los más de ellos, antes de salir han
pagado su contribucion de tabaco, solicitando con frases jeremíacas estudiadas y
promesas de hallarlo con creces en el Hospital. Ese tabaco va a un fondo común que se
reparte al final del servicio. Estos heridos acostumbran a ser silenciosos y resignados.
Los grandes mutilados son asistidos los primeros en las mismas camillas en que
vinieron. El trabajo estandarizado facilita su traslado rápido a las ambulancias que
esperan y les llevan enseguida al río para ir a los equipos quirúrgicos o al Hospital de
urgencia. Antes de salir han huido despojados del tabaco si olvidaron de robárselo los que
los trajeron hasta aquí, pues la mayoría llegan ya sin macutos, sin abrigos y sin zapatos.
Estos infelices claman sin cesar, pidiendo morfina, implorando la muerte, llamando a sus
madres, llorando por sus hijos, gritando agua, chillonamente, atenazados por el dolor,
devorados por la sed “¡Agua!” “¡Agua!”. Aquí también, como en los campos secos de
Aragón, como en el cruce de las carreteras, como en todos los puestos de evacuacion del
frente, ese grito desesperado, ese clamor angustioso, hiere los oídos, tenaz y machacón.
¡Agua, agua!”.
Afortunadamente aquí la hay en abundancia. Lo que no hay es tiempo material de
repartirla, para saciar a los sedientos.
Las ambulancias y los autocares marchan vaciando la tienda. Pero llegan más
camiones y más ambulancias con nueva carga. Todos tenemos las manos llenas de
sangre y pegajosas, el cuerpo empapado en sudor, el rostro sucio de polvo y humo, la
garganta seca, los nervios crispados, la cabeza aturdida.
Hacia las dos termina el trabajo. En el fondo de la tienda solo quedan las camillas
ocupadas por los moribundos: aquellos para los que no hay solución y que ante la
escasez de transporte han de ceder el sitio a heridos curables. Mueren aquí, mientras
nosotros, mal lavadas las manos, fumamos a pleno pulmón y dejamos caer nuestros
cuerpos doloridos sobre las sillas que acaban de ocupar los evacuados.
Nadie hace caso de los moribundos...”.

7.3

Fossa comuna de la Cadolla

El mapa de fosses de la Guerra Civil i la repressió a Catalunya (www.fossesirepressio.cat)
n'identifica una segona al municipi d'Almatret, la fossa comuna de la Cadolla, tot i que la
seva existència només és probable, ja que no ha estat verificada. La seva localització és
coneguda gràcies a testimoni del veí d'Almatret, Jaume Verdié.
La fossa, excavada en terreny republicà, es situaria a uns 300 metres del riu Ebre, al
costat del camí del riu que uneix el nucli urbà d'Almatret amb l'embarcador fluvial. El
nombre de persones enterrades és desconegut.
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Verdié assenyala que en aquest punt, aleshores un abeurador, s'hi va instal·lar un punt
sanitari de primera línia, on els soldats rebien les primeres cures i tornaven al front o
continuaven la seva evacuació fins a la rereguarda. Al costat de l'abeurador de la Cadolla
s'hi haurien enterrat soldats republicans recollits ja moribunds o morts.

7.4

Fossa comuna del Toll de Carlos

La tercera de les fosses comunes d'Almatret registrada al mapa de fosses s'anomena
fossa de Toll de Carlos, al costat d'un mas del mateix nom i del camí de les Canotes, que
uneix el riu Ebre amb la carretera local LV-7046 (Maials-Almatret) a l'altura del quilòmetre
9 . És l'únic de les tres que està identificada però de la que se'n disposa menys
informació. Segons la fitxa del mapa de fosses hi haurà enterrades entre quatre i cinc
persones, i la mida aproximada de la fossa és de dos metres de llargària i d'un metre
d'ample.
Un grup de veïns d’Almatret126, durant una visita a l'indret, asseguren que a l'indret hi
hauria hagut un indret de primeres cures per atendre els ferits del bàndol republicà que
lluitaven a la bossa de Faió-Mequinensa. Els que morien durant l'atenció mèdica o
arribaven morts se'ls podia enterrar aquí mateix. Els entrevistats també afirmen que els
carros que feien el trasllat arribaven fins aquest primer punt de cura i que, a parir d'aquí,
camions i ambulància transportaven els ferits fins a l'Hospital dels Redons d'Agneta.
La veïna Magdalena Jové recorda que un home, un soldat, fou mort i el van enterrar a la
fossa del Toll de Carles, prop del barranc de les Canotes.

Imatge del Toll de Carlos, estiu de 2017. Foto: A.Caralt

Un valuós mapa localitzat a l'Arxiu General Militar d'Àvila (AGMAV) de la secció
cartogràfica de la 145 Brigada Mixta de la 44 Divisió republicana situa un dels llocs de
126

Entrevista realitzada el 28 d’abril de 2017.
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socors d'unitat, estacionada a Almatret els mesos d'abril i maig de 1938, en un punt molt
proper al Toll de Carlos (Punt marcat amb una creu encerclada de color vermell). La
instal·lació d'aquest punt d'atenció sanitària, que s'hauria pogut mantenir els mesos
següents amb l'inici de la batalla de l'Ebre, confirmaria la versió dels veïns i l'existència de
la fossa.

7.4.1 Altres informacions de fosses comunes
La veïna Magdalena Jové apunta que dues veïnes d'Almatret, de nom Maria de Bernat i
Agripina, van descobrir restes humanes en una finca propera al riu Ebre, en el seu marge
esquerre, avui convertida en finca frutícola i coneguda per ella com Finca de Guillermo o
Casa Guillermo, un peu d'un combatent amb una espardenya envetada. "Van anar darrere
unes mates, vora el riu, per estendre la roba i la llana. Llavors van sentir a terra un soroll
com si trenquessin alguna cosa 'croc, croc, croc'... Eren costelles, calaveres i coses de
morts".

7.5

La 42a Divisió es recompon a Almatret, 7 d'agost-5 de setembre

Acabada l'acció, els soldats derrotats de la 42a Divisió tornen a les seves bases de
partida, dins el municipi d'Almatret. És el cas del biberó vendrellenc Anton Ferrer Vives,
de la 59 Brigada Mixta. Escriu que el dia 9 d'agost marxa a peu sota la pluja d'un
campament d'Almatret a un segon comandant, més a l'interior, que organitzen entre
Maials i Almatret, en un lloc indeterminat. Tres dies més tard, tornem a aixecar el
campament i marxen a un altre campament situat al límit de les províncies de Tarragona,
Lleida i Saragossa, on s'ha documentat que unitats tant de la 145a BM com la XIII Brigada
Internacional s'hi havien instal·lat entre abril i maig de 1938.
Ferrer Vives escriu un valuossíssim diari de guerra127 que permet conèixer molts detalls
de la vida de la brigada mixta en aquest campament. Del 12 al 28 d’agost estableixen el
campament al costat mateix de la fita, “a només a 25 metres de la fita, una pedra d‘1,5
metres d’altura, límit de les tres províncies”.

127

Ferre Vives, Anton. Diari de Guerra d’un de la Quinta del 41. 1938-39. Manuscrit.
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Imatge de la fita de les tres províncies, on va acampar la 59a Brigada Mixta de la 42a Divisió Republicana. Foto:
Andreu Caralt, setembre 2017.

Els soldats s'aixequen d'hora i reben d'esmorzar cafè amb un xusco de pa i unes dues
preses de xocolata. Després poden rebre el ranxo per dinar —a vegades, el ranxo d'un es
reparteix per a tres soldats— i el sopar, que un dels cops són mongetes i vi i en una altra
ocasió només llenties. De postres a vegades els hi donen una tallada de síndria o meló.
L'escassa i monòtona alimentació l'han de complementar els mateixos soldats anant a
buscar fruits a l'entorn, especialment ametlles. "Quasi tots hi van", diu Ferrer Viver. "Hi ha
qui en porta inclús saquets plens. Anem a collir-les als molts ametllers que hi ha molt a
prop nostre". També és comú anar a collir figues i posar-les dins un macuto, un saquet o
el mateix casc del soldat i baix prop del riu per anar a buscar raïms. Un dels cops, el
biberó del Vendrell en cull 10 quilos.
Per últim, els soldats encara disposen d'un segon mètode per obtenir més menjar:
l'intercanvi de productes. Així és habitual canviar cigarretes —alguns són de la marca
Virginia— per xuscos de pa. Habitualment el tracte és cinc cigarrets per mig xusco i 10
cigarretes per un xusco.
El vertader problema, de la mateixa manera que ho havia estat a la batalla de la bossa de
Faió-Mequinensa, és l'escassetat d'aigua potable. Els soldats destinats a les trinxeres
més properes al riu reben l'aigua d'un dipòsit situat a 600 metres del campament. Els del
campament havien d'esperar l'arribada del camió cisterna. "Estem molt justets d'aquest
líquid", admet el biberó.
El deficient subministrament d'aigua suposa problemes menors com no poder servir cafè
als soldats per manca d'aigua i altres de major gravetat com no poder rentar la roba o
rentar-se el cos per evitar l'afectació de paràsits i malalties infeccioses.
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En aquest sentit, està estesa entre la tropa la malaltia de la sarna. Així ho explica Ferrer
Vives: "Mentre estava de reconeixement ha vingut un xicot i li han dit que tenia sarna, l'hi
ha apuntat el nom, però l'hi han dit que no el podien evacuar perquè els hospitals estan
plens. De la nostra companyia també n'hi ha que ho tenen. Això s'encomana molt, i són
uns granets, que ve de no poder-te rentar, Si es continua així, ho agafarem tots. Ara m'he
rentat un xic, que feia molts dies que no ho podia fer per falta d'aigua".
De fet, els soldats passen els dies a la intempèrie i dormen en xaboles, que en la majoria
de casos ells mateixos s'han hagut de fer. En la del biberó del Vendrell hi viuen cinc
soldats, tres de la lleva del biberó nascut al mateix poble del Penedès i dos soldats de la
lleva del 25, una de les denominades lleves del sac. La xabola, admet Ferrer Vives,
sembla un rebost. "Hi ha un munt d'ametlles que he fet assecar; a les bigues hi ha molts
raïms penjats, verds encara, però ho fem perquè és de l'única manera que en pots collir i
esperem que madurin. En un racó amb palla hi ha dos o tres manats de figues també
verdes, amb l'esperança que madurin. Jo el meu casc d'acer el tinc ple de raïms, i
després en una capseta hi ha algunes tomaques molt verdes també amb palla esperant
que es tornin vermelles".
A banda de dormir, la xabola és l'espai habitual escollit pels soldats per escriure cartes als
seus éssers estimats: mares, pares, germans i parents més propers en el cas dels
biberons, i també a la dona en el cas dels soldats de la quinta del sac perquè molts d'ells
són casats. Els soldats han de comprar els sobres i el paper per fer realitat un dels seus
grans desitjos en aquests dies, establir comunicació amb la seva vida lluny del front, la
guerra i la mort. A banda d'enviar cartes, Ferrer Vives i altres soldats envien giros amb
diners de la seva paga mensual a casa seva. Una de les ocasions el biberó en fa un de
550 pessetes del total de 620 pessetes que, diu, ha cobrat recentment.
Alguns soldats, sobretot els voluntaris cordovesos de la 42a Divisió, són analfabets i
demanen ajuda per poder escriure a casa. Ferrer Vives recorda el nom d'un ells, que és
cabo i la fa de sergent: Alejo Benavides de Villanueva de Córdoba, carrer Bailén núm. 3.
El dia a dia dels soldats es completa anant a rentar la seva roba, si hi ha possibilitat de
fer-ho, o amb sessions teòriques a càrrecs de comandants i comissaris polítics sobre
ideologia i la motivació de la lluita. Els soldats que no saben llegir i escriure també reben
classes d'alfabetització.
Els que tenen sort poden marxar de permís uns dies. Ferrer Vives explica que s'escullen
per llista i que marxen en grups de quatre. Un d'aquests grups està format per un tinent, u
sergent, un cabo i un soldat.
La calma, amb tot, és efímera. Un dia reben la visita amenaçadora d'un estol d'avions
enemics, un altre l'advertiment de matinada dels seus comandaments que es posin en
alerta immediatament. Finalment, el dia 27 d'agost reben nou armament -bombes de mà i
munició- i l'endemà són traslladats a primera línia de front, davant mateix del marge
esquerre del riu, a l'atura de l'antic poble de Faió. Entre la impedimenta i pertrets bàsics
que han de transportar els soldats hi ha la manta, les sabates, la cantimplora i el tabardo.
No tots els soldats disposen d'aquests elements.
El primer que fan és fer guàrdia de nit i l'endemà buscar una xabola on poder deixar els
pertrets i dormir la següent nit. Així ho escriu el biberó: "Cap a mitjanit ens preparen per
marxar, està molt núvol, inclús cauen gotes, ens pensem que ens mullarem. Al cap de
dues o tres hores de caminar, hem descansat un xic. Arribem a dalt d'una muntanya a on
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ens hem de quedar. La primera guàrdia la fem nosaltres en acabar d'arribar. Després ens
posem a dormir a sota uns arbres perquè la mullena no ens caigui tan a sobre. La primera
secció de la companyia s'ha quedat a baix, que fan patrulla al riu, i els restants som ací
dalt, que solament fem guàrdia. Ja tornem a ser a primera línia. Davant mateix nostre hi
ha el poble de Faió, és bastant bonic i situat a la vora mateix del riu".

Imatge del sector que van cobrir els soldats de la 59a Brigada Mixta a finals del mes
d’agost de 1938, davant del poble de Faió, avui sota les aigües. Foto: Andreu Caralt,
desembre 2017.

Prop del riu, collint raïms i escoltant forts combats al marge dret del riu, hi romanen fins al
5 de setembre, que arriba el relleu d'una tropa procedent de Gandesa i la 42a Divisió
abandona definitivament el municipi d'Almatret. Alguns soldats, esperançats, pensen que
seran conduïts a front molts més tranquils com els Pirineus però altres temem tornar a
l'horror de l'Ebre. Així ho explica el biberó: "A on teníem la cuina ens reunim les dues
Seccions, i d'ací emprenem el camí en direcció a Almatret (...) Després de caminar
bastant, ens aturem a un bosquet. Ací ens donen una mica de carn fregida i una lata de
carn per dos i el xusco. Dinem, i després d'algunes hores tornem a marxar, i poc més
lluny trobem els camions. Pugem dalt i continuem la marxa. Passem per Almatret i Maials.
En sortir d'aquest poble, veiem que agafem la carretera (per cert no és bona) que va a Flix
i ja perdem totes les esperances d'anar als Pirineus. (...) Després d'haver fet algunes
parades, perquè ara encara s'hi veu, arribem en u lloc davant la presa. Tot passant omplo
la cantimplora encara que l'aigua està molt tèrbola. Passem pel costat mateix de la
Fàbrica de Flix a on hi ha obrers que estan treballant (...)".

7.5.1 Servei de guàrdia al campanar d’Almatret
El dietari de Domènec Piqué aborda també la reorganització de la unitat al terme
d'Almatret després de la dolorosa derrota a la bossa de Faió-Mequinensa. Instal·lats en
un mas amb pallers als afores del poble, la unitat rep l'ordre d'un oficial que cada dia un
grup de dotze soldats aniran al poble a fer guàrdia, "ja que alí s'hi troba el mando de la
Brigada". És el dia 15 d'agost de 1938.
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El dia 16 d'agost marxen a Almatret per primer cop a fer guàrdia. "Després d'esmorzar
agafem el fusell on inclús ens hi fan posar baioneta i amb el plat i la manta cap al poble
s'ha dit". Arribats a Almatret, es dirigeixen a l'església i a la casa consistorial on hi ha
instal·lat el gobierno militar."Hi trobem formats altres soldats que són del 1r Batalló, que
han vingut fent guàrdia els dies anteriors. Fem el rellevament de la guàrdia i ens
distribueixen pels llocs on s'ha de prestar servei. Al campanar de l'església, un soldat amb
la consigna de vigilar l'aviació, en cas d'oir o veure aparells enemics tocar immediatament
la campana com a senyal de perill per avisar al poble. Quatre més en una altra casa on
s'ha de fer guàrdia a la porta, són les oficines i despatx del jefe de la brigada, i altres a la
carretera, a l'entrada del poble per demanar la documentació a tothom que entri o surti.

7.5.2 Portes i finestres tancades
El següent paràgraf del dietari revela dos aspectes molt importants de la vida diària al
poble d'Almatret. En primer lloc, que no havia estat evacuat malgrat la proximitat del front
i, en segon lloc, que estava completament militaritzat. "Al vespre, en fer-se fosc, es
passejava una patrulla que feia tancar totes les cases, quedant terminantment prohibit
que és veies la més mínima claror interior, ja que si en passar es traslluïa, encara que fos
per una escletxa dels finestrons, la més petita claror se'ls amenaçava de denunciar-los
per feixistes i de fer senyals a l'enemic. Pobra gent!. Treballant al camp, perquè així
contribuïen a la guerra. i al vespre no se'ls permetia ni tan sols poder estar sentats al peu
de la casa per prendre la fresca. Sort que només hi havia que vells, dones i criatures i no
els tocava altre que obeir".
L'endemà va arribar el relleu i van tornar al campament. El servei de guàrdia a Almatret el
van realitzar altres vegades, recorda Piqué.
El dia 20 d'agost continua la reorganització necessària, "esperant, segons diuen, enviïn de
la divisió els homes necessaris per a completar les companyies, cobrint així les moltes
baixes que tinguérem en els últims combats". Aquells dies, el soldat visita el lloc de
comandament del seu batalló, el 234, "que està situat a uns tres quarts del nostre
campament, en una masia i en sentit oposat al poble d'Almatret". A finals de mes es
traslladen als afores de Riba-roja d'Ebre I el dia 4 de setembre creuen la resclosa de Flix i
tornem a la zona de combat de la batalla de l'Ebre.
La divisió tornarà al front de guerra al setembre al nord de la comarca de la Terra Alta,
primer al sector de la Pobla de Massaluca i dies després a la zona de majors combats, al
voltant del nus de les Camposines. Mentrestant, la 42a Divisió és substituïda al sector
Faió-Mequinensa per la 16a Divisió republicana, que venia del sector de Vilalba dels Arcs,
on s'havien produït combats ferotges amb milers de baixes.
La divisió està formada per la 23a Brigada Mixta, la 24a Brigada Mixta128,i la 179a Brigada
Mixta. El dia 22 d'agost, bona part de la divisió havia retrocedit davant l'embat de l'enemic.
Tres o quatre mil homes van ser recollits disseminats "cuando perdida toda disciplina
trataban de pasar el Ebro"129. El seu comandant, l'anarquista Manuel Mora, va abandonar
el seu lloc de comandament durant unes hores després d'haver advertit a la tropa de les
128

El cap de la 23 BM era Alberto Calderón Martínez, essent substituït després pel Major Sánchez de la
Mata. El cap de la 24a Brigada Mixta era el comandant José Sánchez Ledesma, i el comissari polític Juan
Antonio Pla Diez. Llibre Cabrera Castillo, pàg 463.
129

Tagueña Lacorte, Manuel. Testimonio de dos guerras, pàg 238.
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conseqüències fatals de fer-ho. Mora fou destituït de manera fulminant del seu càrrec. El
va substituir el comandant Sebastían Zamora Medina.El comissari polític de la divisió era
Ernesto Antuña Garcia.
El relleu de les tropes a Almatret es realitza en el marc d'un complicat reagrupament de
les unitats disponibles per reconstruir la reserva del XVè Cos d'Exèrcit. Un complex
moviment de tropes, diu Tagueña, necessari per disposar de les unitats que podien donar
el millor resultat en els terribles combats que s'estaven desenvolupament. I la 42a Divisió
era considerada una de les millors unitats.
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8. EL BOMBARDEIG DEL 12 D’OCTUBRE;
LA TRAGÈDIA
8.0

Introducció

8.1

La Brigada Aèria Hispana

8.2 El dia de l’atac
8.2.1 Altres hipòtesis sobre la justificació de l’atac
8.3 La vigilància aèria i els refugis d’Almatret
8.3.1 La casa enrunada del carrer Pou
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4

La vivència dels supervivents
Magda Vila, de Casa Jacinto (Almatret, 1934)
Francisco Vallès (França, 1926)
Magdalena Jové Descarrega (Almatret, 1930)
Josep Jové Mur (Almatret, 1932)

8.5

Les víctimes civils del 12 d’Octubre

8.0

Introducció

El primer bombardeig conegut sobre el municipi d'Almatret va succeir el mes de gener de
1937. Així ho va comunicar l'alcalde, Jesús Rodríguez, a la Comissaria d'Investigació i
Vigilància de Lleida tot informant que s'havien trobat tres bombes sense explotar
llençades per l'aviació del bàndol franquista i que sortosament, diu l'informe, no van
causar ni víctimes ni danys materials130.
Poques setmanes després, el 27 de febrer, l'Ajuntament va advertir els veïns dels perills
de l'aviació enemiga. Va ser a la sessió plenària del 27 de febrer, quan el conseller de
defensa del municipi, Víctor Duaïgues, va fer saber a tots els veïns mitjançant les
organitzacions polítiques i sindicals a les quals pertanyen "els perills que corren de
l'aviació enemiga, si vingués en cap de bombardeig". Una mesura fonamental per atenuar
el risc fou la col·locació de vigilants en un terrat de la plaça Major d'Almatret on s'havia
subjectat una llarga corda a la campana del campanar per a fer-la sonar a distància en
cas d'alarma per bombardeig de l'aviació franquista131.
Almatret es va convertir a partir del mes d'abril de 1938 en un municipi situat en una línia
de front de guerra, la del riu Ebre, i a la rereguarda immediata de la línia del front de
guerra del riu Segre. L'arribada dels fronts de guerra a les portes del poble del Segrià va
suposar un increment molt notable de presència militar al marge esquerre dels dos rius,
sota poder franquista, i al seu marge dret, sota poder republicà. Fins i tot el perill era major
130

Diari Acracia, de la CNT, 27 de gener de 1938, pàg.2. Arxiu Municipal de Lleida. Premsa Digitalitzada.

131

Els vigilants estarien situats al terrat i la seva escala d'accés de casa Jacinto, on es conserven restes
evidents a les parets de l'activitat de vigilància aèria durant la Guerra Civil.
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que en altres municipis amb una situació semblant, ja que un dels caps de pont que
l'exèrcit franquista havia pogut constituir al marge dret del riu Segre fou a l'altura del pont
vell de Serós, municipi veí d'Almatret.
A partir de llavors, el risc que el poble d'Almatret, situat en zona republicana, patís
bombardejos aeris de l'aviació del bàndol franquista va créixer; un risc que encara va
augmentar més amb l'inici de la batalla de l'Ebre, a partir del 25 de juliol. L'Exèrcit de
l'Ebre va decidir establir un dels punts de pas de les seves tropes a l'altura del municipi
d'Almatret amb l'objectiu de conquerir i avançar a través de l'alt dels Auts i la cruïlla de
carreteres de Gilabert.
Durant quinze dies es van produir combats molt durs en aquesta franja de terreny
conquerida pels republicans, batejada amb el nom de bossa de Faió-Mequinensa, per
pertànyer a aquests municipis del Baix Aragó. Els bombardeigs aeris franquistes en tota
aquesta àrea van ser diaris i d'intensitat terrible, especialment el dia 6 d'agost de 1938.
El nucli urbà d'Almatret se situava a escassos cinc quilòmetres d'uns terrenys situats a
l'altre cantó de riu on la Brigada Aèria Hispana, especialment, llençava desenes,
centenars de bombes. Però ni llavors ni en les setmanes següents, quan el gruix dels
combats de la batalla de l'Ebre es van desplaçar més al sud, a la comarca de la Terra
Alta, Almatret va patir l'impacte de les bombes. Així ho testimonien els comunicats de
campanya de l'aviació franquista i els testimonis recollits de supervivents. Fins al dia de la
festivitat del Pilar, el 12 d'octubre de 1938.

8.1

La Brigada Aèria Hispana

Durant la batalla de l'Ebre, l'Exèrcit franquista va comptar amb la participació activa de les
tres aviacions a les seves ordres: l'Aviació Legionària italiana, enviada per la dictadura de
Mussolini en ajut de Franco; la Legió Còndor alemanya, enviada pel Tercer Reich, i
l'Aviació Hispana creada pel bàndol sublevat amb l'inici de la Guerra Civil.
Tanmateix, i a diferència de les forces aèries estrangeres, els pilots de l'aviació hispana
eren espanyols. Els avions eren de fabricació italiana i alemanya, models utilitzats també
per la Legió Còndor i l'Aviació Legionària. En total, els espanyols disposaven de 146
avions a la regió d'Aragó i Catalunya el mes d'octubre de 1938, pels 132 de l'Aviació
Legionària i els 70 de la Legió Còndor 132.

132

Salas Larrazabal, Jesús, Guerra Aérea 1936/39, Tomo IV, pàg. 95
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Avions Savoia Marchetti S-79 com els utilitzats per l’Aviació Hispana sobre Almatret. Foto: AHEA

Els 146 aparells de l'Aviació Hispana es dividien en diversos grups i brigades, del que
destaca la 2ª Brigada Aèria, amb base a l'aeròdrom aragonès d'Alfamen, sota les ordres
d'Alfonso d'Orleans i Borbón (1886-1975), i formada per vint avions bombarders, és a dir
amb capacitat de llençar bombes. La unitat es dividia en dues esquadres, la número 2,
sota les ordres de José Lacalle Larraga (1897-1981), i la número tres, sota les ordres
d'Enrique Palacios Ruíz de Almodóvar (1898-1986). Cada esquadra disposava de 10
bombarders, de fabricació italiana, model Savoia Marchetti S-79.
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Imatge del camp d’aviació d’Alfamen, a
Saragossa, amb els avions bombardes al
fons de la imatge. Foto: AHEA

L'Esquadra número 2 de la 2ª Brigada Aèria es dividia a la vegada en dos grups, amb cinc
aparells S-79 cadascun d'ells. El primer grup s'anomenava 3G28, comandat per L. Pardo,
i el segon, 4G28, comandat per L. Navarro G. Al seu torn, l'Esquadra núm. 3 estava
formada per un únic grup de 10 avions S-79, anomenat 6G28, comandat per F.Vives. 133.
Els avions bombarders de la 2a Brigada Aèria van actuar intensament en el front de la
batalla de l'Ebre, quasi en exclusiva durant els primers quinze dies de combats a la bossa
de Faió-Mequinensa. Culminada amb èxit amb aquesta operació, van continuar en
combat a la comarca de la Terra Alta, l'escenari principal de la batalla.

Emblema del grup 3G28. Foto: AHEA

Emblema del grup 5G28. Foto: AHEA

133Salas

Larrazabal, Jesús. Guerra Aérea 1936/39, Tomo IV. Madrid:Ed. Instituto de Historia y Cultura
Aeronáuticas.1936/39, pag. 95.
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Així, i entrat el mes d'octubre, la 2ª Esquadra de la 2ª Brigada Aèria efectua dos
bombardejos al barranc de la Pellisa, al terme de la Fatarella (Terra Alta) amb el
llançament de 148 bombes de 50, 100 i 250 quilos de pes.

8.2

El dia de l’atac

Dos dies més tard, el 12 d'octubre, l'objectiu assenyalat pels bombarders de la 2ª i la 3ª
Esquadra és l'atac a les cotes 484-503 i espolón al quilòmetre 3 de la carretera en la
Fatarella i el nucli de la Venda de les Camposines, al mateix municipi, convertit en nucli de
resistència republicà.
Els avions s'enlairen al matí de l'aeròdrom d'Alfamen cap al seu objectiu, situat a 220
quilòmetres. Quan arriben a l'àrea de la Fatarella la zona està coberta de "núvols baixos" i
descarten aquest bombardeig però decideixen descarregar les bombes sobre un altre
objectiu, no previst en un inici, els pobles d'Almatret i Maials, situats a la rereguarda
republicana.
El comunicat del 12 d'octubre de 1938 signat pel Coronel Jefe de la Brigada i dirigit al
General Jefe del Aire resa així.
‘Por encontrarse cubierto el objetivo no se pudo cumplimentar la orden bombardeándose
en los sectores de Mayals, Almatret. Se observó una fuerte explosión después del
bombardeo en el pueblo de Almatret 134’.
El comunicat del mateix dia de l'Estat Major de l'Aire que recull les operacions de les tres
aviacions del bàndol franquista resa així pel que fa a l'actuació de la 2a Brigada Aèria.
‘Dos escuadras efectual un servicio de bombardeo sobre Almatret-Mallol y Flix po no
poderlo realizar en la zona de operaciones del Ebro a causa de nubes bajas 135’
Els comunicats no informen de l’hora de l’atac aeri sobre Almatret però els supervivents
entrevistats coincideixen que es va produir al voltant de les 14.00 hores, a plena llum del
dia. En el bombardeig segur dels dos pobles veïns del Segrià es van llençar 20 bombes
de 250 quilos de pes, 36 de 100 quilos i 72 de 50 quilos. En total, 128 bombes amb un
pes global de 12.200 quilos. El primer comunicat indica, finalment, l’existència d’activitat
antiaèria enemiga, es a dir republicana, a la zona, sense precisar més.
L'endemà, dia 13, la 2a Brigada Aèria va tornar a la tràgica rutina d'aquells dies amb un
nou bombardeig al municipi de la Fatarella, ara sí possible per les bones condicions
meteorològiques.

8.2.1 Altres hipòtesis sobre la justificació de l’atac
Alguns dels veïns d’Almatret de major edat sostenen que la raó de l’atac fou la presència
notable de soldats republicans al poble i al seu voltant. La veïna Magdalena Jové precisa
més i apunta que els avions buscaven atacar soldats de la quinta del 26 (nascuts el 1905 i
amb 32 o 33 anys) que s’afirma estaven en aquells moments al poble. Aquests mateixos
soldats, tanca la veïna, van marxar del poble després de l’atac.
134

135

Expedient A-9130, Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA), Villaviciosa de Odón, Madrid.

Quan parla de Mallol, probablement es refereix a Maials. Expedient A-9123, Archivo Histórico del Ejército
del Aire (AHEA), Villaviciosa de Odón, Madrid.
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8.3

La vigilància aèria i els refugis d’Almatret

Almatret comptava, a més del sistema d'observació aèria a Casa Jacinto i el campanar
d'església, amb un sistema de refugis antiaeris que es van excavar en part en forma de
mina aprofitant el cingle existent.
De les entrevistes realitzades amb veïns d'Almatret, es desprèn que es van construir els
següents refugis136.
1.-Un al carrer Pou137
2.-Un al carrer de la Bassa, a casa Serafina.
3.-Un al carrer Maials
4.-Un al carrer Nou
5.-Un al carrer Sant Joan, a l’altura del carrer Josep de Molins.
6.-Dos a la plaça Major. El primer amb boca d’entrada a Casa Jacinto i el segon amb boca
d’entrada a Casa Andreu.
7.-Un a l’actual l’edifici de la Societat del ball
En un estudi sobre els refugis antiaeris construïts a Catalunya138, s'afirma que Almatret
tenia quatre refugis: al carrer Maials, al carrer Pou, al carrer Nou i a la plaça Major. Sobre
el seu estat s'apunta que dels refugis només en resten els accessos des d'alguns cellers.
Una part dels refugis travessaven el carrer i les seves boques estaven situades en cases
diferents, que quedaven unides mitjançant el refugi. Aquests refugis, explica Josep Jové,
eren amples i alts per poder passar-hi una persona adulta en posició dreta. En la majoria
de cases aprofitaven l'existència d'una gruixuda capa de cingle (roca), d'uns set pams
precisa Jové, i excavaven el refugi a sota com si fos una mina No disposaven
d'alimentació elèctrica ni, aparentment, de cap altre servei. Amb tot, Jové recorda que el
refugi del carrer Pou s'hi dormia . Els nens d'Almatret duien a sobre un "totxet de fusta"
que els adults els hi feien posar a la boca per atenuar l'impacte i ona expansiva de les
bombes en cas d'atac.
El bombardeig es va produir al voltant de les 14 hores; primer els avions van llençar
papers de propaganda139 i després les bombes. Els carrers més afectats segons el relat
dels veïns van ser el carrer Pou, la plaça de l'Hospital, la plaça Major, el carrer Maials, el
carrer de la Bassa, on en podrien haver caigut dos o tres140, i l'Hort d'Andreu, un espai
gran amb diversos refugis o coves i on hi havia estacionats soldats republicans. Les
bombes van destruir un mínim d’entre 8 i 12 cases del poble. Entre aquestes, Casa Maria
Jaume al carrer de la Bassa i casa Guillermo al carrer Pou.
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No s'ha trobat documentació oficial sobre el procés de construcció dels refugis, els seus promotors i la
ubicació exacta d'aquests. La veïna Magdalena Jové sosté que els haurien construït veïns del mateix poble.
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Entrevista de l'autor amb Magdalena Jové, setembre de 2017. A les escales del refugi, mentre intentava
baixar, va morir un home de Can Panton.
Pujadó i Puigdomèch, Judit. Contra l’oblit. Els refugis antiaeris poble a poble. Barcelona: Publicans de
l’Abadia de Montserrat, 2006, pàg. 252 i 261.
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Un veí d’Almatret afirma que els papers de propaganda portaven escrit el següent text: ‘En la España de
Franco encontraréis Paz, Pan y Perdón’.
139

140

Testimoni de Francisco Vallès, entrevista setembre 2017.
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En vermell, el punt aproximat on van caure algunes de les bombes. Elaboració pròpia.

L’any 1939, un batalló de treballadors format per presoners republicans treballaran a
Almatret en el desenrunament i neteja de runes del nucli urbà causades per l'ensorrament
d'edificis. El consistori justifica el treball forçat dels presoners afirmant que és el batalló el
que s'ha ofert a fer la feina i els responsables municipals els que l'han acceptat.
Les cases enrunades en la gran majoria de casos es van refer i altres es van haver de
rehabilitar141.

8.3.1 La casa enrunada del carrer Pou
Els veïns entrevistats reporten que el carrer Pou fou un dels més afectats pel bombardeig
aeri. Avui, el principal testimoni de l’atac és la casa ensorrada del número 9 del mateix
carrer.

141

Entrevista de l’autor a Magladena Jové Descarrega, setembre de 2017.
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Detall de les runes de la casa del número 8 del carrer Pou, destruïda pel bombardeig del 12 d’octubre.
Foto: Google

8.4

La vivència dels supervivents

8.4.1 Magda Vila, de Casa Jacinto (Almatret, 1934)
Tenia 4 anys el dia de bombardeig.
"El dia que van bombardejar el poble, jo estava amb una amigueta a la casa del costat de
la meva (a la plaça Major). Era de dia. Vam sentir les campanes de l'església (d'avís
d'atac aeri) i la 'mama' em va venir a buscar perquè estàvem soles. Jo assenyalava al cel i
deia: -Mira, mira, un altre avió.... Vam córrer per la vorera de la plaça fins que ens vam
amagar al celler de casa nostra (que actuava de refugi antiaeri).
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Entrevista a Magda Vilà, per Andreu Caralt, setembre de 2017. Foto: A.Caralt

La plaça va quedar plena de pols perquè les bombes van fer caure cases, tres a tocar de
la nostra. En canvi, el meu (home) no es va voler moure de casa. Li va caure una porta
(d’una habitació que tocava amb el menjador, on estava) i la claraboia de l’escala també
va caure arran de terra. De la casa del costat, on estàvem, també va caure la claraboia.
Després del bombardeig van portar a casa una senyora del carrer Sant Joan, d’on havia
caigut la casa. La seva cara estava coberta de pols. La meva mare li va rentar la cara i
aquella dona només cridava: ‘Home mort!, home mort!’. I la mama, deia: - Bueno, home,
però vostè s’ha salvat!. Ella va respondre: -És lo meu!’. El bombardeig els va atrapar als
dos i només ella es va salvar.
Aquell dia el meu pare estava a Serós. Va observar el bombardeig i va pensar que havia
estat a Almatret, per això va demanar permís i ens va vindre a veure. A nosaltres no ens
va passar res però de bombes en van caure forces per tot lo poble i va haver-hi bastants
morts. Jo a la plaça no en vaig veure de morts, però ho he sentit explicar. També s'ha dit
que hi va haver molts soldats morts, però després dels bombardeigs es van donar molta
pressa (la guarnició de l'Exèrcit republicà) i ja no se'n va veure cap. No sé per què van
bombardejar el poble. Crec que només hi va haver aquest de bombardeig al poble'..

8.4.2 Francisco Vallès (França, 1926)
‘Jo estava a Maials amb el meu pare i un de Maials va dir: ‘Mireu, que Almatret se
crema!’-. Llavors vam decidir vindre de seguida, però en carro són tres hores de viatge.
Aquí ja estava tot arreglat i no vaig veure res (de morts al carrer, vol dir). La casa on
estem (cantonada dels carrers Sant Joan i Maials) la van bombardejar i la van tirar a terra.
De cases en van caure, entre vuit, deu o dotze. Els carrers més afectats van ser el carrer
Pou, el carrer de la Bassa, i la plaça Major.
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Francisco Vallès, durant l’entrevista, setembre 2017. Foto: A.Caralt

Diuen que de soldats en van morir molts, fins a 60 o més, a l'Hort de l'Andreu, que està
darrere del carrer de Julio. Jo no ho vaig veure. Crec que era un canvi de forces
(republicanes), algú s'havia d'haver 'enterat' o algú els havia de dir que havien de
bombardejar i van fer molt mal. De veïns d'Almatret crec que en van morir entre 18 i 19.

8.4.3 Magdalena Jové Descarrega (Almatret, 1930)
'Aquell dia estàvem juntes jo, la Trini i la Maria Pepet, tres nenes que vam anar amb
l'animal a buscar aigua a l'hort (del Sebastià). Llavors vam veure que passaven els avions
i tiràvem paperets (de propaganda, probablement). Vam decidir baixar de l'animal per
recollir els paperets i llavors ens va caure una bomba al costat mateix on estàvem naltros.
No va explotar. Nos va recollir un mestre de la quinta del 26, per portar-nos en algú del
poble. Tot estava ple de fum. Vam arribar a un pou, el Pou de la Vila. Al poble no hi
entràrem.
Després ens va portar a un pla, en un hort de família de Mateu. Allà vam trobar un senyor
amb les cames tallades que cridava: -Porteu-me aigua!, porteu-me aigua!. Després vam
anar al poble, per la carretera. El vam veure tot caigut i ens van dir: -Fulano mort, sotano
mort, Leonor de Mateu morta... (Magdalena enumera una llista de les víctimes del
bombardeig).
Crec que van vindre a bombardejar perquè buscaven aquesta quinta, la del 26, que
estaven aquí a Almatret. Deien: -Ens busquen a naltros, hem de marxar.
Al carrer Maials, al carrer Pou, a l'Hort de l'Andreu hi va haver una mortaldat. A l'hort hi
havia molts soldats. El poble va quedar molt afectat, es van tenir que fer cases noves.
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Magdalena Jové, durant l’entrevista, setembre 2017. Foto: A.Caralt

El dia 12 d'octubre era la festivitat del Pilar i festa al poble. No hi havia escola, per tant. Si
hi hagués hagut escola, hi hauria hagut més morts perquè una bomba va caure a l'escola,
al carrer de la Bassa'

8.4.4 Josep Jové Mur (Almatret, 1932)
'Recordo molt bé el dia que vam bombardejar el poble, era el dia del Pilar, era festa. Sort
que em van tindre d’això, la casa on anàvem a estudi (l’escola) va quedar bombardejada.
No és que caigués tota la casa, però sí la part de la teulada, van caure molts bocins. No
es pot dir els morts que hi hauria hagut

Josep Jové,durant l’entrevista, setembre de 2017. Foto: A.Caralt

El dia de bombardeig anava a una casa, cal Balibeny, una de les cases més fortes, tenien
moltes terres. La mare era cosina de l'ama de casa. Vam anar a fer ensenyar a fer sabó.
Com que era festa hi vaig anar, hi ha una placeta davant la casa. Quan hi érem van venir
els avions i vam començar a tirar paperets. Jo vaig anar a casa d'una cosina a guaitar des
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d'una finestra, quan va caure una bomba a Cal Balibeny...i tota la casa a terra. Al segon
pis va quedar un bocí del trebol, l'amo està fent migdiada, i en veure el que havia succeït
va començar a cridar: Auxili, auxili, envieu una escala!.
Vaig anar a la torreta de Balibeny, allí hi havia molts soldats. Allí hi havia un vell de Casa
Mateu molt allí per un bocí de metralla, també un home de Casa Panton mort a la boca
d'un refugi per l'impacte de la metralla. Una filla, molt jove, que potser pel mateix vent de
la bomba se l'havia emportat i tenia l'esquena oberta de dalt a baix i cridava: 'Mateu-me!,
mateu-me!.
Van vindre uns camions i se la van emportar. També a un fill d'aquests. Se'ls van
emportar a Llardecans, que hi havia un hospital. Els dos es van morir (Jove es refereix de
ben segur a Benita Alentorn i Miquel Vila).
Vam anar a un pati gran que hi havia unes figueres i unes coves on dormien molts
soldats. Ens van retrobar tots, imagini l'alegria. Tots estàvem bé. Aquell dia la meva
família va decidir marxar del poble, i van anar al Mas del Soriguet".

8.5

Les víctimes civils del 12 d’Octubre

El Registre Civil d'Almatret conserva la partida de defunció de 14 veïns d'Almatret morts el
12 d'octubre de 1938, víctima del bombardeig aeri. Al registre no hi consta la mort de cap
militar, tot i que els supervivents asseguren que van morir molts soldats, en una xifra que
podria arribar entre prop de vint fins a una seixantena, segona les fonts orals recollides.
No s’ha trobat, però, cap document sobre la presència dels soldats i quants d’ells van
morir durant l’atac aeri. A banda, el bombardeig va deixar un nombre indeterminat de
ferits. El veí Josep Jové recorda un cas, el d’un veí que va viure la resta de la vida amb
bocins petits de metralla del bombardeig als braços i a les cames.
Entre les víctimes documentades al registre, deu són homes i quatre són dones. La
víctima més jove és el nen Francesc Estop Verdié, de sis mesos d'edat, i la persona més
gran és Mateo Daban, de Ca Mateu, de 75 anys. Totes les morts són tràgiques, però són
especialment colpidores la pèrdua de dos nens: Miquel Vila, de set anys, i Benita
Alentorn, de 10 anys, que van impactar profundament a les seves famílies.
El llibre ‘Mai Més’, editat el 1998 pels Amics de la Mare de Déu de la Carrassumada 142
explica que són 15 els veïns del poble morts a l’atac aeri.
1.Mateo Daban Viñes (de cal Mateu), de 75 anys, natural de Serós, comerciant i vidu.
Mor al carrer del Pou per metralla d’una bomba.
2.Leonor Daban Riba, de 29 anys, natural d’Almatret, casada, sense fills i mestressa de
casa. Filla de Mateo Daban Viñes. Mor al camp per la metralla d’una bomba.
Mateu nasqué a Seròs l'any 1860 i la seva filla Leonor nasqué a Almatret el 19 de
desembre de 1909. No es tenen dades dels pares de Mateu. Com que la seva joventut va
transcórrer a Seròs, se suposa que devia cursar els estudis primaris en aquella població,
ja que sabia llegir, escriure i fer comptes. Es va casar amb Maria Riba Arbonès, de ca la
Pequenya, d'Almatret, poble on va viure de casats, treballant el Mateu de pagès i ajudant
l'esposa amb el petit negoci que havien muntat. Fruit d'aquest matrimoni, van néixer set
fills: Adela, Teresa, Francesca, Mateu, Pilar, Josep i Francesc. Quan aquest darrer fill
142

Amics de la Mare de Déu de la Carrassumada. Mai més, pàgines 117-136.
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tenia dos anys, el Mateu va enviudar, però, al cap de poc temps, es va tornar a casar de
segones noces amb Francesca Riba, germana de la difunta, amb la qual tingué quatre fills
més: Manel, Jacint, Leonor i Nicolau.
La seva filla Leonor va cursar els estudis primaris a Almatret i era una alumna aplicada i
molt activa. En deixar l'escola, es va fer càrrec de la botiga que tenien a casa fins que es
va casar amb Francesc Mur Lluc, de cal Potro, també d'Almatret. De casada, es va
dedicar a fer de mestressa de la casa de pagès, com era la del marit. Quan el març de
1938, es va instal·lar el front a la línia Segre-Ebre, el poble d'Almatret es va veure castigar
per l'artilleria i l'aviació enemiga.
El 12 d'octubre d'aquell any, a les dues de la tarda, va tenir lloc un intens bombardeig aeri.
El Mateu, que era a la plaça de l'Hospital, on van caure unes bombes, fou ferit al cor per
la metralla d'una d'elles, que li va produir la mort instantània. La Leonor, que era a casa
seva del carrer de Nord quan els avions feren el primer atac, va decidir sortir als afores
pensant que hi estaria més segura. En arribar al cap del carrer, a un hort que hi havia, va
explotar una bomba, que la va agafar de ple ocasionant-li la mort instantània. Un cop
passat el bombardeig, es va organitzar un servei d'auxili de veïns i militars. Uns recollien
els ferits per auxiliar-los, i els altres carregaven els cadàvers, entre ells el de Mateu i el de
Leonor, per enterrar-los junts en una fossa comuna, que van cavar per aquesta finalitat al
cementiri municipal.
(Dades facilitades per Maria Daban Vallès, néta i neboda, respectivament, dels difunts).
3.Magdalena Verdié Tarragó, de 29 anys, natural d’Almatret, casada, sense fills i
mestressa de casa. Mor al camp pel bombardeig. Nasqué a Almatret, Magdalena, el 13 de
gener de 1910. La Magdalena era filla de Francesc i de Teresa, i tenia set germans més
grans: Tereseta, Marieta, Josepet, Jaume, Francesc, Francesqueta i Mundeta. Devia
cursar estudis primaris al poble, ja que sabia llegir i escriure. Era una noieta molt seriosa i
obedient.
Va començar a treballar molt aviat, ficant-se de minyona a Barcelona a can Fàbregues,
casa en la qual ja havien servit abans altres germanes seves. Allí va aprendre de modista.
Solia venir al poble per les festes majors. En una d’aquestes ocasions, es va ficar a
festejar amb Francesc Estop de cal Burxet, fill també d’Almatret, amb el qual es va casar i
fruit del matrimoni va ser el Francesc. Van viure al carrer de Sant Joan, en una casa dels
pares de Magdalena. Magdalena feia de modista i ensenyava a cosir a les noies del
poble.
La felicitat del matrimoni es va veure truncada quan el 12 d'octubre de 1938, a les dues de
la tarda, es va presentar un estol de bombarders nacionals que començaven a tirar
bombes sobre Almatret. A aquella hora, la Magdalena i el seu fill es trobaven damunt de
l'hort de l'Andreu cap al cantó de la sort de Montserrada. Atemorida la mare, es refugià
amb el fill a la soca d'un ametller, on va explotar una de les bombes, que va matar el fill i
va ferir greument la mare, la qual va perdre el coneixement. Un cop passat el bombardeig,
els serveis auxiliars que es van organitzar entre veïns i militar es van dedicar a recollir els
ferits. La Magdalena va ser traslladada a Llardecans en una ambulància. Allí, a l'hospital
d'urgències que s'hi havia muntat, la Magdalena va recobrar el coneixement i va suplicar
els familiars que li portessin al fill. Poc després, ella també va morir.
(Dades facilitades per Maria Molins Verdié, neboda de la difunta).
4.Benita Alentorn Castelló, de 10 anys, natural d’Almatret. Mor al carrer del Pou pel
bombardeig. (De Cal Ferrer Vell).-Nasqué a Almatret el 20 de gener de 1928. Era filla de
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Josep i de Cristina, i tenia dues germanes més grans: Francesca i Josefina. Va fer els
estudis primaris al poble i era una alumna normal. Era molt divertida i participava en tots
els jocs propis de les noies que es feien aleshores. A conseqüència de la guerra, quan el
març del 1938 es va assentar el front a la línia Ebre-Segre, el poble d’Almatret era sovint
fustigat per l’artilleria enemiga, fins i tot per l’aviació.
El 12 d'octubre de 1938, a les dues de la tarda, es va presentar un estol de bombarders
nacionals que van començar a llançar bombes, produint moltes destrosses al poble i
ocasionant quinze víctimes entre la població civil. Una d'elles va ser la Benita, que es
trobava al carrer jugant amb unes amiguetes i que, quan va sentir l'aviació, es va posar a
córrer cap a casa (que és allò que li havia recomanat la seva mare), però abans d'arribarhi va explotar prop d'ella una de les bombes, que li va ocasionar fortes ferides,
especialment en una de les cames, la qual pràcticament li va tallar en rodó.

Benita Alentorn. Foto: Mai Més. Amics de la Mare de Déu de
la Carramussada

Un cop passat el bombardeig, es va organitzar immediatament un servei d'auxili, compost
per militars i veïns del poble, que recolliren els ferits i els concentraren a un hort de casa
Andreu. La Benita va ser recollida per dos col·laboradors el poble, el Ramon Florensa i el
Ton Llop, que, després d'embolicar-la amb una manta, la van portar al lloc indicat.
A la Benita, però, i a altres ferits greus, els van carregar en un camió per traslladar-los a
Llardecans, on hi havia instal·lat un hospital d'urgències. Allí li van practicar unes primeres
cures, les quals no foren suficients, ja que va morir dessagnada la matinada del dia 13.
El seu cadàver i els dels Miquel de cal Balibeny i de la Magdalena de casa Jaumet,
cadascun en la seva caixa respectiva, van ser carregats en un camió i traslladats a
Almatret per enterrar-los al cementiri municipal.
(Dades facilitades per Josefina Alentorn i Ramon Florença, germana i cunyat de la
difunta).
5.Isidro Oró Bea, de 59 anys, natural d'Artesa de Lleida, pagès, casat i pare de dos fills.
Mor a causa del bombardeig.
6.Francesc Arbonés Piñol (de casa Montserrada), de 69 anys, natural d'Almatret,
propietari, vidu i pare d'una filla. Mor al seu domicili -carrer Major, 33- pel bombardeig i per
asfíxia. Nasqué a Almatret l'any 1869. Era fill de Francesc i de Gertrudis, i tenia tres
germans més petits: Ramon, Agustí i Josepa. Va cursar eles estudis primaris al poble i fou
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un alumne molt avantatjat, que dominava a la perfecció totes les assignatures. En deixar
l'escola, es va ficar a treballar de pagès a casa al costat del seu pare, a fi i efecte de
preparar-se per dirigir i administrar les seves propietats i un petit negoci que tenia de
recria de bestiar oví. També li agradava molt de caçar.
Es va casar amb Josepa Duaigües, de cal Cania,f illa també d'Almatret, i fruit del
matrimoni va ser la Francesca. Com que el Francesc era una persona molt activa i
preparada, va fer de jutge de pau i també d'alcalde d'Almatret durant bastants anys, fins i
tot quan es va implantar la república el 1931. Poc després, però, es va retirar d'aquests
afers administratius i representatius locals, per dedicar-se exclusivament als seus afers
particulars. Quan el març del 1938, els nacionals van arribar a l'Ebre-Segre, el poble va
quedar molt a prop del front, però molts veïns no van deixar les seves cases malgrat que
el poble fos sovint fustigat per l'artilleria i l'aviació d'aquells.
Concretament el 12 d'octubre de 1938, a les dues de la tarda, Almatret va ser objecte d'un
intens bombardeig que ocasionar quinze víctimes i va destruir moltes cases. Entre
aquestes, la del Francesc, que era al carrer Major. La família, que era dins la casa, en
sentir el soroll de les primeres explosions, uns van posar-se a córrer cap al carrer, però el
Francesc va refugiar-se a un indret de l'edifici, on precisament va caure la bomba que li va
ocasionar la mort. L'endemà, els familiars i veïns van desenrunar la part de la casa
afectada per l'explosió i van rescatar el cadàver del Francesc, el quan van embolicar amb
dues mantes i el van enterrar a la fossa comuna, junt amb les altres víctimes. (Dades
facilitades per Ramona Molins, néta del difunt).
7.Carme Estop Casas (de casa Estop), de 30 anys, natural d'Almatret, mestressa de
casa, vídua i mare de tres fills menors d'edat. Mor al seu domicili pel bombardeig. Nasqué
Almatret l'any 1905. Era filla de Josep i de Ramona, i tenia tres germans més grans:
Ramon, Maria i Josep. Devia haver anat, poc o molt, a escola, ja que es defensava llegint
i escrivint. Després, es va quedar a casa ajudant la seva mare en les feines pròpies d'una
casa de pagès, com era la seva, que a més tenien bestiar. Allí va viure fins que es va
casar amb Antoni Tarragó, de ca la Sal, fill també d'Almatret. Fruit d'aquest matrimoni, van
néixer tres fills, Josep Maria, Maria Rosa i Antoni.
Durant la guerra civil, concretament l'estiu de 1937, va resultar mort el cap de família, i el
12 d'octubre de 1938, en un intens bombardeig de l'aviació nacional i a conseqüència de
l'explosió d'una de les bombes, Carme va resultar ferida de consideració quan es trobava
als afores del poble, prop de l'hort de l'Andreu. Un cop passat el bombardeig, els serveis
d'auxili que es van organitzar entre els veïns i els militars, van recollir la Carme i altres
ferits, els quals van traslladar en un camió cap a un centre de cures d'urgència que havien
muntat a Llardecans. Allí, però, va morir al cap de poques hores d'haver ingressat. Va ser
enterrada al cementiri d'aquella localitat.
(Dades facilitades per Josep Masip Estop, nebot de la difunta).
8.Francesc Caselles Arbonés (de cal Paulino), de 54 anys, natural d'Almatret, pagès,
casat i amb dos fills. Mor al seu domicili -carrer Pou número 6- pel bombardeig. Nasqué a
Almatret el 20 de març de 1883. Era fill de Francesc i de Dolors, i tenia una germana més
petita: Maria. No va anar a escola, ja que, de molt jovenet, va començar a treballar de
pagès a casa, al costat del seu pare conreant les seves terres i anant al jornal. Tenia
afició a la caça, sobretot a parar rateres als conills. Es va casar amb Maria Vila
Descàrrega, de cal Senier, que era vídua, amb un fill de nom Francesc Mariné Vila. Fruit
d'aquest matrimoni van ser la Dolors i l'Elvira.

128

La Guerra Civil a Almatret, cruïlla entre els fronts de l'Ebre i el Segre (1936-1939)
Un cop casats, l'any 1908, el matrimoni i el fill de la Maria van emigrar ca a l'Argentina per
ficar-se a treballar en una chacra (una casa de camp d'aquells indrets). Allí van néixer les
dues filles. La Dolors nasqué a Percanes, província de Còrdova, el 19 de febrer de 1912, i
l'Elvira a Firmat, província de Santa Fe, el 25 d'agost de 1916. L'any 1916 (després
d'haver-se repatriat dos anys abans el Francesc, reclamat pels seus padrins materns) es
va repatriar la resta de la família i s'instal·laren de nou a Almatret. Francesc es va ficar a
treballar a les mines de carbó del terme, mentre els seus pares tingueren facultats per
conrear la terra. Quan això no fou possible, el Francesc es va fer càrrec de les terres. I
quan els seus pares van morir, es convertí en cap de família. Quan, durant la guerra civil,
el front s'instal·là a la ribera Ebre-Segre, Almatret va quedar a prop d'aquesta línia
divisòria. Per aquest motiu es produïa molt moviment de tropa que hi descansaven en ser
rellevades de la primera línia, i per aquest motiu era sovint fustigat per l'artilleria enemiga,
fins i tot l'aviació.
Concretament, el 12 d'octubre de 1938, a les dues de la tarda, es va presentar un estol de
bombarders els nacionals que van efectuar un intens bombardeig al poble i la rodalia. El
Francesc i la seva dona eren dins la seva casa del carrer del Pou, quan hi va caure una
bomba que la va enderrocar en part i Francesc en va resultar malferit, mentre la Mari, que
s'havia amagat en un racó, va resultar il·lesa, resguardada per unes bigues i canyissos
que s'havien desprès del sostre. Un cop passat el bombardeig, es va muntar un servei
d'auxilis entre els veïns del poble i els militars per tal d'ajudar els ferits. Entre ells, van
recuperar el Francesc en un estat força greu i el van traslladar en camió, junt amb altres, a
un lloc de primeres cures de Llardecans, on va morir al cap de poques hores d'ingressarhi. Gràcies a les gestions de la seva filla Dolors, va ser enterrat, dins un taüt, al cementiri
de Llardecans.
(Dades facilitades per Dolors Caselles, filla del difunt, i la col·laboració de la néta Maria
Rosa Florenca i el marit d'aquesta, Josep Duaigües Ballesté)
9. Francesc Estop Verdié, de sis mesos d'edat, havia nascut el 19 d'abril de 1938,
natural d'Almatret, filla de Magdalena Verdié, morta pel bombardeig. Mor al camp per
asfíxia.
10.Ramón Tarragó Miarnau (de cal Piranet), de 56 anys, natural d'Almatret, pagès,
casat i pare de dos fills. Mor al seu domicili per l'impacte del bombardeig i l'asfixia. Nasqué
a Almatret el 26 de juliol de 1884. Era fill de Josep i de Teresa, i tenia tres germans més
grans: Josep, Teresa i Magdalena. Devia anar ben poc a l'escola, ja que no sabia llegir ni
escriure. Va començar a treballar de pagès de molt jovenet al costat del seu pare i germà,
que treballaven les seves terres. Ramon també anava a treballar amb un paleta i, per
aquest motiu, va mig dominar l'ofici, i ell mateix es feia les obres de casa. També es
dedicava a parar rateres per als conills. A les festes, la seva distracció era anar al cafè a
fer la partideta de cartes amb els amics que s'hi jugaven la consumició. Es va casar amb
una xicota el poble, de casa Llorenç.
D'aquest matrimoni no va quedar descendència, ja que els dos fills que van tenir moriren
al cap de pocs dies d'haver nascut i molt aviat també va morir l'esposa. Es va tornar a
casar, de segones noces, amb Francesca Suñé Folch, de la Fatarella. Fruit del matrimoni
van ser quatre fills, però només dos van arribar a grans, Ramon i Mundeta. Quan, a
conseqüència de la guerra, el front es va establir a la línia Ebre-Segre, Almatret va ser un
dels pobles de primera rereguarda amb molt moviment de tropes i, per tant, instigat sovint
per l'artilleria i l'aviació enemigues,. Malgrat aquestes circumstàncies, la majoria dels
veïns continuaven vivint a, poble, corrent molt perill les seves vides.
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El 12 d'octubre de 1938 es va presentar un estol d'avions bombarders enemics que van
desfermar a Almatret un intens bombardeig i van ocasionar l'enderrocament de moltes
cases i gran quantitat de víctimes humanes, entre elles el Ramon. Els fets succeïren de la
següent manera: Quan van tocar les campanes que anunciaves el perill, ell no va voler
anar cap al refugi, com van fer la seva esposa i filla. Es va limitar a baixar a l'entrada i
resguardar-se sota la llosa de la sellonera que hi havia davall de l'escola. Una bomba,
però, va caure al bell mig de la casa, la qual es va ensorrar totalment ocasionant la mort
del Ramon.
Un cop passat el bombardeig, la seva esposa i filla van buscar-lo desesperadament, però,
en no trobar-lo i veure la casa derruïda, ja es van pensar el pitjor. Ajudades per uns veïns,
van entrar a casa després de desenrunar l'entrada i aviat van trobar el cos del Ramon, ja
cadàver, sota l'esmentada llosa. El van embolicar amb una manta i el van dur a enterrar a
la fossa comuna que s'havia cavat al cementiri municipal. Abans buidaren les seves
butxaques, de les quals tragueren una navalla un encenedor i una capsa de mistos tallada
en fusta, de forma molt artística, per tenir un record tangible d'ell.
(Dades facilitades per Raimunda Tarragó i Magí Verdié, filla i gendre, respectivament, del
difunt).
11. Pau Aran Duaigües, de 42 anys, natural d'Almatret, agricultor, vidu i pare d'una filla.
Mor al seu domicili per l'impacte de la metralla al seu ventre. (de casa Torreta).Nasqué a
Almatret el 6 d'octubre de 1896. Era fill de Pau i de Teresa, i tenia tres germans més
petits: Teresa, Joan i Sebastià.
Va anar a escola, on va aprendre a llegir, escriure i matemàtiques. Va començar a
treballar de molt jove de pagès, al costat del seu pare, conreant les seves terres. Era molt
emprenedor. En fer-se més grandet i, a causa de les divergències entre els seus padrins i
els seus pares (que van acabar amb el trencament de la convivència familiar dels dos
matrimonis), Pau es va quedar a viure amb els seus padrins, administrant i treballant les
terres d'aquests. A més de molt treballador, també li agradava molt caçar amb escopeta,
ajudat per uns bons coses. Quan van morir els padrins, els seus pares van retornar a la
casa pairal.
Es va casar amb la Mundeta Cases, de cal Tuto, també d'Almatret, i fruit del matrimoni va
ser la Victòria. Es va quedar vidu molt aviat, però no es va tornar a casar, sinó que es va
sobreposar a la desgràcia i va continuar desenvolupant les feines habituals mentre veia
com creixia la seva filla.
Durant la guerra civil, el 12 d'octubre de 1938, Almatret va ser objecte d'un intens
bombardeig efectuat per l'aviació dels nacionals. En sentit el soroll dels avions, el pare i la
filla, que eren a casa, van baixar a l'entrada amb la intenció de resguardar-se al celler.
Mentre la Victòria s'hi refugiava, el pare va sortir al carrer per veure cap a on es dirigien
els avions. En aquell precís moment, va fer explosió una bomba davant de la casa i la
balda de la porta se li va encastar al ventre, deixant-lo molt mal ferit, davant la
desesperació de la filla.
Passat el bombardeig, es va organitzar un servei de socors per recollir els ferits. No fou
fàcil arrancar la Victòria del costat del seu pare, ja que s'abraçava fortament amb ell, tot
lamentant-se que no hagués anat amb ella cap al celler. El Pau, que tot i estat molt mal
ferit, era conscient, l'animava dient-li que s'estigués tranquil·la, ja que ell es trobava bé,
quan en realitat agonitzava, Efectivament, va morir a les mans dels que intentaven ajudarlo i aquests es van preocupar d'amortallar-lo amb un llençol i junt amb altres víctimes del
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poble (unes quinze del poble en total) van enterrar els seus cossos al cementiri en una
fossa comuna oberta per aquest cas.
(Dades facilitades per Teresa Estop Aran, neboda i fillola del difunt)
12.-José Antonio Rei Seró, de 42 anys d’edat, natural d'Albagés, pagès, casat i pare
d'un fill menor d'edat. Mor al carrer del Pou per l'impacte d'una bomba al ventre.
13.-Miguel Vilà Suñé (de cal Batlle-vell), de 7 anys, natural d'Almatret, fill de Rosendo
Vilà i Teresa Suñé. Mor a l'Hospital Militar de Llardecans per les ferides d'una explosió
d'una bomba. Nasqué a Almatret el 29 de 1931. Era fill de Rossend i de Teresa, i tenia
dos germans: Ramon i Rossend. Ell era el segon. Va cursar els estudis primaris, era
aplicat, simpàtic i bon noiet. Totes aquestes bones qualitats que es manifestaven en ell no
va poder desenvolupar-les, ja que va morir quan només tenia set anys a conseqüència de
la guerra. Almatret el març de 1938 va restar un dels pobles més propers al front de
guerra. Per aquest motiu, hi havia molt moviment de tropes o sovint la població era
atacada per l'artilleria enemiga i fins i tot l'aviació.

Miquel Vila. Foto: Mai Més. Amics de la Mare
de Déu de Carrassumada.

Concretament, el 12 d'octubre de 1938, a les dues de la tarda, es va presentar un estol de
bombarders nacionals que van llençar bombes quan ell i la seva mare, que feia poc que
havien acabat de dinar, es trobaven dintre casa seva, de la plaça de l'Hospital. En sentir
els primers esclats de les bombes, van baixar a l'entrada i s'amagaren sota l'escala,
creient que estarien més resguardats. Una de les bombes, però, va agafar de ple
l'habitatge i ells quedaren atrapats sota les runes de les parets, els trebols i la teulada
enderrocats, A més, l'ona expansiva de la metralla va llençar la Miquel sobre la seva
mare. Aquesta, que havia resultat il·lesa, va començar a apartar les runes per tal d'obrirse pas cap al carrer, al mateix temps que cridava auxili desesperadament. Al final, va
aconseguir sortir al carrer, portant fortament el seu fill Miquel que sagnava per les ferides
rebudes.
Els serveis d'auxili que havien organitzat els veïns del poble i militars van dur l'infant cap a
l'hort de l'Andreu on hi concentraven tots els ferits. La seva mare va pujar dalt de la casa,
a les dependències que encara quedaven en peu, per tal d'agafar una manta per
embolicar el seu fill. Quan va arribar a l'hort esmentat, el Miquel ja havia estat traslladat en
camió, junt amb altres ferits, a un lloc de primeres cures. L'endemà la mare del Miquel i el
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seu germà Ramon van anar a peu cap a Maials creient que els trobarien allí, però els van
di que era a l'hospital que s'havia improvisat a Llardecans. Quan hi arribaren, van rebre la
trista i desagradable sorpresa de la mort del Miquel.
Tots aquests fets van afectar molt l'ànim de la mare, que va quedar totalment decaiguda
anímicament. Sort en va tenir de la Cristina del Ferrer -que també havia patit a mort d'una
filla en les mateixes circumstàncies-, la qual va tenir la serenitat i energies suficients per
fer els tràmits necessaris per a traslladar les dues víctimes i enterrar-les al cementiri
d'Almatret. El Miquel el van dipositar al nínxol familiar.
(Dades facilitades per Teresa Suñé, mare del difunt).
14.-Pedro Pallarés Mateu, de 41 anys d’edat natural d'Almatret, solter i de professor
escrivent. Mor al carrer del Pou per l'impacte de metralla d'una bomba.
Un tercer bombardeig prop del poble
Diversos veïns d’Almatret mantenen que el poble va patir un tercer atac aeri, prop del
poble. Fou després del bombardeig del 12 d’octubre, tot i que no hi ha constància
documental d’això. Una de les bombes va caure prop del cementiri d’Almatret, en direcció
al poble de Riba-roja d’Ebre. Aquest tercer atac no hauria provocat víctimes cívils.
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9.1

Introducció

El terreny guanyat pels republicans entre l'Ebre i el municipi de Gandesa es consumeix a
poc a poc, setmana rere setmana, a costa de milers de baixes entre els dos bàndols en
una terrible lluita de desgast. Els soldats republicans que han acampat durant els últims
mesos a Almatret —la 145a BM de la 44a Divisió, la XIII Brigada Internacional de la 35a
Divisió, la 42a Divisió i la 16a Divisió— pateixen múltiples privacions. El biberó Ferrer
Vives, que segueix escrivint el seu diari de guerra, cau ferit i és evacuat. Els internacionals
polonesos, com la resta de voluntaris estrangers de l'Exèrcit de l'Ebre, són retirats del
front a partir del 23 de setembre.
El poble d'Almatret, al seu torn, viu en xoc pel brutal i inesperat atac aeri, que ha deixat
moltes víctimes mortals. Molts veïns busquen refugi i seguretat als masos disseminats pel
terme municipal. És el cas de la família de Josep Jové Mur, que arran de l’atac aeri,
decideix marxar del poble per anar al seu mas, el Mas del Soriguet. Carreguen el carro i
inicien la marxa però en arribar-hi el troben ple de soldats, de soldats republicans que
acampaven al terme. “El vam trobar ple de soldats i ple de polls que pujaven per les
parets del mas en rengles”. Els militars van entendre la situació i van marxar a un mas
situat a uns 100 metres.

9.1

Subsistència i intercanvi amb els soldats

A partir d'aquells moments, famílies com la de Jové i d'altres que decideixen residir de
manera permanent als masos dediquen els seus esforços a la subsistència diària a
l'espera que finalitzi la guerra que es desenvolupa a tocar del seu terme municipal. La
principal preocupació, a més de gaudir d'una mínima seguretat, és proveir-se dels
aliments necessaris per a menjar. Aquest és el cas de la família de Jové. Disposen d'una
cabra, o a vegades dos, que fan llet, tenen gallines de les quals n'obtenen ous i un germà
gran de Josep, de 12 anys, és aficionat a la caça, i amb el seu gos i furó, caça conills. De
tant en tant, també aconsegueixen un corder i el maten per la seva carn. Per pastar el pa
anaven al Mas de Manuela, a uns dos quilòmetre del seu, on hi havia un forn. "El pa sortia
com sortia però tot era bo llavors". En un d'aquests viatges, Jové recorda haver vist com
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recorrien el cel un avió. "De tanta por que tenia després del bombardeig, jo no menjava
res", detalla.
La família també visitava un altre mas, el Mas Blanc, on les tropes republicanes havia
d'instal·lar un punt d'intendència. Els Jové hi porten un gall, dues dotzenes d'ous, algun
conill, ametlles i rebien dels soldats xocolata, galetes, fideus, sopa.... "Fèiem intercanvi i,
així, anem passant els dies", relata el veí. Una de les receptes preferides dels soldats,
explica, eren les ametlles torrades amb un mica de sal.
En un altre mas s'hi instal·là un punt sanitari on, entre d'altres, atenien soldats i civils amb
malalties com la sarna. Jové explica que els soldats eren despullats i se'ls dutxava amb
aigua que escalfaven en unes grans calderes. Als civils, com els nens Jové, també
afectats per la sarna, els hi col·loquen un ungüent a les mans, a la unió d'un dit amb
l'altra.
Francisco Vallès, veí d’Almatret, recorda que soldats republicans, no pot precisar quins,
potser els Brigadistes, van ocupar el Mas Caragol, a la partida de les Planes de la Vila,
situat al costat del camí d’accés als Escambrons i el pas de barca per accedir a Faió.
Vallès que els soldats hi van instal·lar una cuina. “Ens donaven ‘galletes’ que a ells els
sobrava, també gastaven molta carn russa”.
En l'aspecte militar, en aquell període, l'atenció es desplaçava progressivament de la zona
del riu, on fa setmanes han finalitzat els combats oberts, a la zona nord del municipi,
limítrofa amb els municipis de Maials i Serós.
En aquesta zona, el XIIè Cos d'Exèrcit acumula forces per iniciar un nou atac, aquest cop
en direcció al cap de pont de Seròs, per ajudar a les tropes que lluitaven encara a la
batalla de l'Ebre.

9.2

El llegat del metge Pere Tarrés

Una d’aquestes unitats que són traslladades per a participar en la nova ofensiva és la 24a
Divisió republicana, on hi combat un tinent metge, català i cristià de vida curta i intensa
petjada a la societat catalana, el manresà Pere Tarrès 143. Ell, com Ferrer Vives, escrivia
un diari de guerra i gràcies a ell es coneixen molts detalls de l'estada de la unitat, entre el
21 d'octubre i el 8 de novembre, a la vall de la Pererola, situada al municipi de Serós, amb

143

Enciclopèdia Catalana. Fill d'obrers, alternà l'estudi de la medicina amb una forta activitat dins la
Federació de Joves Cristians de Catalunya, de la qual fou dirigent del 1931 al 1936. Com a vicepresident del
consell federal participà en tota mena d'assemblees de l'entitat i escriví nombroses Glosses al setmanari
Flama. Exercí de metge a Avinyó i a Monistrol de Calders fins que s'establí a Gràcia. Malgrat que durant els
primers mesos de la Guerra Civil Espanyola fou perseguit per la seva militància cristiana i hagué de viure
amagat, el maig del 1938 fou mobilitzat en un cos de sanitat fins a la fi de la guerra. Tingué una acció
destacada com a metge en la batalla de Baladredo, al juliol. Després de la guerra ingressà al seminari de
Barcelona i, un cop sacerdot (1942), fou vicari a Sant Esteve Sesrovires i es llicencià en teologia a
Salamanca (1944). L'ambient eclesiàstic de la postguerra l'apartà del seu apostolat preferit, entre els joves,
però treballà sis anys als Centres d'Acció Catòlica femenina de Sarrià. El 1947, amb Gerard Manresa, fundà
la Clínica Sanatori de la Mercè i intervingué en diverses obres assistencials. El 1949 fou nomenat consiliari
de l'Escola Catòlica d'Assistents Socials, on també exercí de docent. El 1973 li fou publicat el seu Diari de
guerra. El setembre del 2004 fou beatificat. L'any 1985, a partir del Servei de Colònies de Càritas, fou
creada la Fundació Pere Tarrés, organització no lucrativa d'acció social i educativa, fonamentada en
l'humanisme cristià, dedicada a la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la
intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu. L'any 2016 l'entitat rebé la Creu de Sant Jordi.
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accés entre els punts quilomètric 5 i 6 de la carretera C-45 entre Maials i Serós, a
escassos deu quilòmetres del municipi d'Almatret.
El metge Tarrés relata com arriben a la vall després d'una caminada de 37 quilòmetres
des de Torres de Segre. "Passàrem després a Maials i d'aquí, sense saber on anàvem,
caminant i cercant entre aquelles planes d'ametllers, cansats, portant el cap el sol de tot el
dia, sense una gota d'aigua, car el país és àrid, extraordinàriament àrid, sense trobar un
enllaç que ens orientés, vàrem arribar per casualitat al lloc on havíem d’anar, dintre una
petita vall a tres quilòmetres del front, davant Seròs, en qualitat de reserva”144.
L'endemà, Tarrés mostra la satisfacció per haver escapat de moment d'anar al front de
guerra de la batalla de l'Ebre, d'on arriben històries terribles. "Per ara ens escapem de
l'Ebre. Déu meu, és que escolteu les pregàries de tants que preguen pel nostre Batalló?
Tot venint, un soldat de la 143a ens va dir que la nostra vinguda li feia mala espina,
perquè tots els qui passaven per ací anaven després de dret cap a l'Ebre. Que es faci,
Senyor, la vostra voluntat santa!!” 145.

El beat Pere Tarrés. Foto: Fundació Pere Tarrés.

Aquestes paraules indiquen que tant Almatret, com s'ha demostrat, com els municipis
limítrofs van ser zona de constant tràfec d'unitats de l'Exèrcit de l'Ebre o l'Exèrcit de l'Est
que anaven o venien dels respectius fronts.
Dies després, l'1 de novembre, Tarrés cita l'activitat del front de l'Estat, tan a prop del seu
campament. "Pel nostre sector, aquesta tarda es diverteixen a canonades, d'aquelles que
se senten xiular. No sé pas on van a parar, però el que és la seva veu de sirena sinistra,
mentre l'obús fendeix l'espai, se sent molta a la vora146”.
Aquest mateix dia se li anuncia a la tropa l'organització "d'una excursió" de 15 quilòmetres
fins a Almatret, "pel desig lloable que tenen que no se'ns entumeixin les cames". Es tracta
d'una marxa fins al coll de Panissot i la bassa d'Escambrons, tocant a l'Ebre, diu Tarrés,
punt final de la prova. "Si tan avall anem, potser ens arribarem a mullar els peus a l'Ebre",
diu el metge en el seu diari.
L'exercici no era una excursió, sinó a priori un supòsit tàctic consistent a veure si era
possible desplaçar ràpidament la força al lloc previst en cas d'atac enemic. La marxa va
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Tarrés, Pere. El meu Diari de Guerra,1938-1939, Pere Tarrés, Publicacions Abadía Montserrat, 1987,
pàg. 167.
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Tarrés, Pere. El meu Diari de Guerra,1938-1939, pàg. 182.
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començar a les vuit de la tarda del dia 1 de novembre i en tres hores van arribar a
Almatret.
La marxa, relata, fou ràpida, sense repòs ni parada de cap mena. Els soldats de
Transmissions, seguint el pas, han anat instal·lant el fil telefònic per mantenir la
comunicació entre el comandament del batalló i la brigada.
Arribats al poble d'Almatret, la tropa fa una mica de "ressopó" i tot seguit inicien el camí de
tornada, per arribar a les cinc de la matinada altre cop al campament. Els comandaments
han decidit que no era necessari arribar fins al final del trajecte anunciat en un primer
moment, estalviant-se sis quilòmetres de ruta. Tarrés, quan arriba a Almatret, anota el que
hi veu. "He arribat a Almatret cansat. Aqueix poble, com tots aquests de la província de
Lleida, és gran. A la claror de la lluna, es veien moltes cases destrossades per l'aviació.
Allí la tropa ha fet una mica de ressopó i seguidament hem retornat".
Tarrés té la sort de tornar al campament amb vehicle, amb el cotxe de la Brigada,
juntament amb el comandant Macho i el capità Arribas.

9.3

L'últim atac republicà al cap de pont de Serós

En la fase final de la batalla de l'Ebre, assumies les tropes de l'Exèrcit de l'Ebre, que el
replegament a les posicions inicials era inevitable, l'Estat Major Central de l'Exèrcit
republicà va decidir iniciar un nou atac, aquest cop el sector del Baix Segre, dominat pel
que semblava inexpugnable cap de pont de Serós. Dues eren les raons fonamentals,
donar suport a l'última fase del replegament de l'Ebre i conservar la iniciativa. 147.
Els plans inicials eren molt ambiciosos; pretenien que quatre divisions republicanes del XII
cos d'Exèrcit de l'Est d'Etelvino Vega ataquessin pel nord per Soses i Torres de Segre, i al
sud per Aitona i Serós. L'objectiu era avançar en territori enemic fins a arribar a la línia del
Cinca, ocupant Fraga.
Els republicans, però, no disposaven de les tropes necessàries i l'atac el van haver
d'assumir menys unitats de les previstes. El dia 6 de novembre, els republicans van atacar
per Torres de Segre i pel pont destruït d'Aitona, més al sud. Mentrestant, forces de la 24a
Divisió —la gran unitat a la qual pertanyia Pere Tarrés— atacava frontalment el cap de
pont de Serós sense èxit. Amb tot, els republicans van poder arribar al marge dret i
avançar superant els pobles de Serós, Aitona i Soses. L'arribada de reserves franquistes,
la manca de combativitat d'algunes unitats republicanes i el plantejament limitat de
l'ofensiva va provocar la derrota republicana. Els combats es van allargar fins al 22 de
novembre fins a la retirada definitiva dels republicans al marge esquerre del Segre. Es
calcula que van perdre uns 15.000 soldats, la meitat dels que van lluitar. L'objectiu
d'atraure forces franquistes del front de l'Ebre no es va aconseguir

9.4

Franco inicia la Campanya de Catalunya

El dia 23 de desembre, l'Exèrcit de Franco va iniciar el definitiu atac per conquerir la
immensa part del territori català que es mantenia sota poder republicà. L'ofensiva
s'executaria al front del Noguera Pallaresa-Segre en un gran moviment de pinça entre pel
Diversos. Les batalles del Segre i la Noguera Pallaresa. L’atac final contra Catalunya (Abril-Desembre).
Lleida: Pagès Editors, 2006, pàg.242.
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nord i el sud per tal d'envoltar les tropes republicanes que guarnien el front i tallar la seva
retirada. En concret, Franco volia trencar el front als caps de pont de Tremp, la Baronia i
Serós. Després s'envoltaria al mateix temps l'Exèrcit de l'Est republicà a la planta d'Urgell
mitjançant un atac en la direcció d'Artesa de Segre-Tàrrega i Sarroca -les Borges
Blanques, i l'Exèrcit de l'Ebre a les comarques tarragonines. En acabar, s'avançaria cap al
Pirineu i cap a Barcelona. El cap de l'Exèrcit del Nord, el general Dávila, disposava de
300.000 homes, 565 peces d’artilleria i uns 500 aparells que li atorgaven una absoluta
superioritat aèria148.
El 23 de desembre, les quatre divisions italianes del Corpo di Truppe Volontarie (CTV) van
atacar pel cap de pont de Serós, a escassos vint quilòmetres d'Almatret, després d'una
preparació artilleria curta i poc suport aeri. Les posicions republicanes que envoltaven el
cap de pont no van resistir gens i en poca estona els italians van avançar uns tres
quilòmetres en territori republicà al marge esquerre del riu Segre, en direcció Maials per
una banda i en direcció Sarroca per l'altra. Defensaven aquest sector la 56a Divisió
Republicana, reforçada amb la 179a Brigada Mixta de Carrabiners i la 56a Brigada
d'infanteria de marina. A la reserva es mantenia la 16a Divisió.
L'endemà, dia 24, vigília de Nadal, entra en combat el Cos d'Exèrcit de Navarra (CEN)
que creuar el cap de pont de Serós per conquerir tot el terreny situat entre l'avanç del CTV
i el riu Ebre. La 12a Divisió arriba a la rodalia de Maials, mentre que la 1 Divisió de
Cavalleria entra a la Granja d'Escarp i agafa la dominant muntanya de Montmeneu. La 5a
Divisió, al seu torn, ocupa Maials i Llardecans.
Les tropes republicanes de la 56 i la 16a Divisió que defensen el territori reculen i queden
destrossades per l'empenta de l'enemic. L'endemà, dia de Nadal, la 1 Divisió de
Cavalleria del CEN ocupa Almatret i 'neteja' el terreny de republicans.

9.5

‘¡Venga, todos abajo, al pueblo!’

Josep Jové, veí d'Almatret, va viure en primera persona l'entrada de les tropes franquistes
quan era un nen de 6 anys. Després del terrible bombardeig del 12 d'octubre, la seva
família havia marxat del poble d'Almatret per por a nous bombardeigs. El dia 24 de
desembre estava en un mas amb la seva família, entre els quals tres germans més.
També hi residia una padrina amb tres nens més. Aquell dia ja van veure els soldats de la
1a Divisió de Cavalleria a l'altura del Mas de Sabaté. L'endemà, dia de Nadal, van iniciar
la marxa fins que van arribar al mas. Recorda que els soldats van dir a la família. "Venga,
todos abajo, al pueblo". El cap de família va respondre que tenien canalla. Els soldats van
insistir en el fet que havien de marxar, així que van carregar el carro i van marxar a la
casa del poble.
Francisco Vallès, veí d'Almatret, i la seva família estaven refugiats al Mas del Rei, una
masia gran situada prop del camí que es dirigeix als Escambrons i al pas de barca de Faió
Vell, en el límit entre els termes d'Almatret i Riba-Roja d'Ebre. "El dia que van entrar els
nacionals nos vam quedar allà. Un que era pintor i tenia molta por es va quedar a la mina.
Els germans estaven al mas. Soldats joves volien escapar per la pista que havien fet els
militars republicans. També van venir dos fugitius dels 'rojos', encara van tenir temps de
dinar amb nosaltres. Els trobàvem molt bona gent".

Diversos. Les batalles del Segre i la Noguera Pallaresa. L’atac final contra Catalunya (Abril-Desembre),
pàg.242.
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10.0 Introducció

El veí Francisco Vallès, veí d'Almatret, recorda de l'entrada de les tropes franquistes que
van ocupar diverses cases del poble, algunes d'elles per posar-hi cavalls. "Van ocupar
unes quantes cases, a casa nostra, per exemple. Hi van posar cavalls als estables.
També van establir llocs de comandament". Vallès recorda que la presència militar es va
estendre uns 15 dies.
El 26 de desembre de 1938, diada de Sant Esteve, l'endemà de la conquesta del poble,
els veïns reben un magre consol per les dificultats patides a la crònica escassetat
d'aliments patida els anys de la guerra. La Jefatura de Abastecimiento y Transporte
entregà al poble 25 quintals mètrics de farina –ingredient alimentari imprescindible per
elaborar pa– i 500 quilos de mongetes. Dos dies més tard, s'efectua una nova entrega de
subministraments, consistent en trenta quintals mètrics de farina i "una gran cantidad de
víveres". Els subministraments emmagatzemats seran posats a la venda a casa de Juan
(Joan) del Roig i casa Pauleta, donant facilitats als veïns per a la seva adquisició podent
fiar el seu pagament.
Això a banda, l'Exèrcit franquista reparteix ranxo en un punt
d'Almatret. Ho recorda Josep Jové, que llavors era un nen de sis
llenties, cigrons, mongetes negres.... Era més suc que una altra
contents. De menjar, recorda el veí, n'hi havia escassetat, sobretot
gallines.... Però faltava el pa".

darrere l'Ajuntament
anys. "Ens posàvem
cosa, però nosaltres
de pa. "Hi havia ous,
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Per la seva banda, la veïna Magdalena Jové recorda haver vist tropes de mercenaris
marroquins de l'Exèrcit franquista al poble, coneguts a l'època com 'els moros', saquejant
els habitatges. "Entraven a les cases i ho tiraven tot al carrer: matalassos, robes, sacs de
gra... Tot. Per què? Potser perquè aquelles cases eren dels 'rojos'".
El dia 1 de gener de 1939, el secretari de l'Ajuntament obre un nou llibre d'actes, de cent
pàgines, per a redactar les actes que celebri la comissió municipal o també dita gestora
d'Almatret. La Comissió Gestora Provisional d'Almatret s'havia format dos dies abans, el
30 de desembre de 1938, pel tinent Tomás Garda en nom del General en Cap del Cos
d'Exèrcit de Navarra. Els membres escollits, i que recull l'acta d'aquell dia, són::
Alcalde-president: Francisco Claverol Fenosa
Conseller: Francisco Arbonés Canella149
Conseller: Antonio Molins Ballesté
Conseller: José Duaigües Miarnau
Conseller: Miquel Molins Ballesté
Conseller: José Teixidó150 Tarragó
Conseller: José Molins Ballesté
Secretari: José Arbonés Molins
Els nomenaments són provisionals i només subsistiran fins que les autoritats designades
pel Ministeri de l’Interior procedeixin a la constitució definitiva de les corporacions
municipals.
Els nous responsables municipals juren pel seu honor i amb l’aval de la seva signatura
“desempeñar fielmente sus respectivas funciones con celo, austeridad y energía,
inspirándosa en las normas de la Espaá Nacional y del Generalísimo Franco, nuestro
glorioso Caudillo, realizando su cometido con la máxima rápidez que la acertada
resolución de cada caso exija, en unión de las demás personas a quines esta Autoridad
militar, designará, si lo estima conveniente, para ocupar otros puestos que faciliten el más
próximo restablecimiento de la vida civil de este Municipio151”.
A partir de llavors, i sota el control del Comandat Militar de la Plaza, s'inicia el
funcionament ordinari del nou ajuntament en unes circumstàncies extraordinàries. La
primera reunió del nou ajuntament provisional franquista d'Almatret es celebra l'1 de gener
de 1939. Hi assisteix l'alcalde i únicament dos regidors. L'acta de la sessió reflexa que els
responsables municipals presents accepten "gustosos y con el mayor entusiasmo los
cargos designados para ser fieles y útiles a la Patria”. Més enllà d'aquesta declaració
política de caràcter patriòtic, s'acorda dur a terme les sessions plenàries els diumenges a
les 12 hores i que sigui el mateix alcalde “dadas las circumstancias anormales en las que
se encuentra la población” el que convoqui les sessions quan ell ho cregui convenient.

149

L’escriptura del segon cognom porta a confusió, es podia interpretar també com a Comella o Conella.

150

L’escriptura del primer cognom també porta a confusió.

151

Aquesta fórmula de jurament al nou règim és genèrica. L'autoanomenat Ejército de Ocupación va editar i
imprimir un formulari d'acta de constitució provisional de la comissió gestora de cada municipi amb caselles
buides que s'havien d'emplenar per a cada municipi –la data de l'acte, els membres de la comissió, la unitat
militar que ha ocupat la plaça, etc.– mentre que la resta d'informació continguda a l'acta –el tipus de
jurament, el caràcter provisional dels càrrecs, etc.– són comuns a la resta de municipis.
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Una setmana després, el nou i precari organisme oficial nomena l’agutzil Sebastià
Vallés152 juntament amb els agents de la Guàrdia Civil comissionats per a organitzar
l'allotjament de les forces (militars) existents a Almatret. Al seu torn, el regidor Miquel
Molins és nomenat Delegado de Abastos per a organitzar l'elaboració del pa i els
subministraments de proveïments a la població civil. Dies més tard, Molins agrairà al
comandant militar, com a representant del nou Govern, el donatiu d'Auxilio Social
consistent en un camió de proveïments153 (xocolata, llets, llaunes de conserva, pa, etc.).
El subministrament de farina permetrà als forners d’Almatret, tres en aquells moments,
tornar a elaborar pa i els seus derivats. Només dos dels tres, però, obtenen permís
municipal per fer-ho: Juan Cuadrat i Francisco Gasull.
En aquest lent però inexorable camí cap a la normalitat de la institució militar, en sessió
de 16 de gener de 1939 s'acorden les regidories que assumirà cada conseller, sempre
sota el control i supervisió del comandant militar. Són aquestes:
Abastecimientos y enlace con Intendencia Militar:
Cementerio, ornto público, iglesia y Escuelas:
Higiene y salubridad pública:
Organizador de Milícias:
Requisa militar:
José Teixidó

Miquel Molins
Antonio Molins
José Molins
Francisco Arbonés
José Duaigües

Amb tot, la presència i ocupació militar és encara durant el mes de gener el factor
predominant a la població. Així, el Comandant Militar de la Plaça ordena pel seu compte, i
així ho aprova la comissió municipal, el desplegament de guàrdia armada permanent a la
casa consistorial i el patrullatge pels carrers i els afores del poble, sent doblada a la nit,
per part de "todos los vecinos de orden" d'Almatret, és a dir, els afectes al nou règim
dictatorial.
En la mateixa sessió, es dicten ordes al conseller Antonio Molins perquè prengui mesures
amb l'objectiu de poder reprendre el culte religiós a l'església parroquial.
Finalment, s'informa que un batalló de treballadors format per presoners republicans
treballaran a Almatret en el desenrunament i neteja de runes del nucli urbà causades per
l'ensorrament d'edificis. L'acta municipal no cita que el col·lapse dels edificis va ser
produït pel bombardeig aeri del 12 d'octubre de 1938. La comissió municipal donarà
cavalleries i bolquets al batalló. La comissió justifica el treball forçat dels presoners
afirmant que és el batalló el que s'ha ofert a fer la feina i els responsables municipals els
que l'han acceptat.
En la sessió del 5 de febrer, s'acorda crear una comissió, també de caràcter excepcional,
presidida pel jutge d'Almatret, per anar a recollir els cadàvers, pas previ al seu
reconeixement per a procedir "al piadoso acto de inhumación". Aquesta comissió
s'encarregarà a la vegada de localitzar i recollir els fusells i tota classe d'armament de
l'antic camp de batalla.

152

153

Vallés dimitirà i serà substituït el 7 de maig de 1939 en el seu càrrec per Jaime Oró Duaigües.

Aquest camió d'Auxilio Social podria correspondre a l'entrega del 28 de desembre o a un segon en dates
posteriors.
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10.1 Recollida d'armament
En aquest sentit, són diversos els veïns entrevistats que recorden el temps en el qual
persones rastrejaven el municipi per trobar objectes bèl·lics amb el propòsit, aparentment,
de vendre’l i obtenir uns diners a canvi. El veí Josep Jové rememora que la zona del
castell dels Moros o partida dels Escampillars, a prop del riu, es van replegar "quilos i
quilos de metralla". De fet, a la zona hi ha restes de trinxeres i és una de les zones de
major activitat bèl·lica durant la batalla de l'Ebre perquè ben a prop s'hi va instal·lar la
passarel·la de fusta i van creuar els soldats de la 42a Divisió republicana. "Hi havia nius
de metralladores amb una gran quantitat de bales, material sencer, bombes, de tot... Hi
havia persones que ho arreplegaven i anaven per totes les muntanyes".
Josep Jové i Magdalena Jové també reporten la mort d'un adolescent del poble, Pere
Molins, conegut com a Peret de Cal Carreté, resident al carrer Sant Joan, mentre
manipulava una bomba de mà, que sembla ser era del tipus Lafitte, "com un pot de
tomata", diu Jove. "Era aficionat als objectes bèl·lics, manipulava la bomba amb la navalla
i va explotar. El seu cos va quedar completament destrossat". En un segon accident,
afegeix, un nou va perdre un ull quan "feia petar bales".
A l’Ajuntament d’Almatret no se celebren sessions plenàries cada setmana, especialment
per no haver-hi el nombre suficient de consellers. En altres ocasions, les sessions –així ho
reflecteix l'acta— són més de tràmit. És el cas de la sessió del 5 de març de 1939 on
únicament s'acorda que sigui la veïna Aurora Tarragó l'encarregada de la venda de la llet
condensada al poble.O a la sessió de la setmana posterior quan únicament s'aprova
canviar el segell municipal per haver-se danyat i substituir-lo per un amb les "armas de
España". I encara el 28 de maig, quan l'única decisió rellevant, és la rescissió i liquidació
del contracte del servei del cotxe funerari amb Sebastián Solé. Immediatament s'acorda
les condicions del nou servei pel qual es pagarà 10 pessetes per la cavalleria prestada i
cinc pessetes per al conductor.
Durant el primer semestre de 1939, les dificultats per retornar a la normalitat continuen
sent enormes. Un exemple d'això és l'acord de 2 d'abril perquè l'alcalde i el mossèn
procedeixen a la reconstrucció de les necessitats més precises de l'església dins les
disponibilitats dels fons municipals.
El 16 d'abril, i amb l'objectiu de regularitzar el tresor municipal, es decideix procedir a la
reorganització del 'Dret', com es fa immediatament amb el nomenament d'una junta
directiva.

10.2 L’alcalde Claverol demana el relleu
La situació d'excepcionalitat que es viu al poble i per extensió al país passa factura als
representants municipals i en sessió de 18 de juny demanen plegats al Governador Civil
que modifiqui l'organigrama municipal o simplement els rellevin dels seus càrrecs "por
considerarse fatigados".
Gestionar el municipi en aquestes circumstàncies històriques no és senzill. A la supervisió
i control, també abusos i immoralitats154, que exerceixen sobre alcaldes i regidors els nous
responsables militars, policials, polítics i civils del territori, són múltiples les circumstàncies
154

Veure l’apartat 10.8 El ‘terror’ dels Miarnau.
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veïnals que ressonen al poble: des de les moltes famílies trencades perquè han perdut un
o més dels seus membres en el front de guerra o en el fatídic bombardeig aeri del 12
d'octubre, a veïns excombatents del bàndol república que estan empresonats, altres que
estan encausats, fins als veïns que necessiten ajut extern per poder tirar endavant.
Una de les tasques realitzades per l'alcalde Claverol, malgrat pertànyer al nou règim, és
expedir a petició dels familiars de la persona privada de llibertat imprescindibles avals de
bona conducta per a veïns excombatents republicans que els necessitin per evitar
represàlies. Expedeix un mínim de set certificats en els quals avala la bona conducta de
l’encausat tot i la seva filiació a partits enemics del nou règim. És el cas, per exemple, del
document signat per a Alfredo Soler Soler, de 25 anys, solter i veí del carrer Sant Joan,
núm. 18. Subratlla que abans del 18 de juliol de 1936 no estava afiliat a cap partit i
mostrava "buena conducta pública i privada". Amb posterioritat es va afiliar al sindicat
anarquista CNT, no obstant això, diu Claverol, "se comportó muy bién no cometiendo
hecho delictivo alguno ni como autor no como dirigente ni cómplice, ni se ha destacadao
por su desafección a la Causa Nacional".
La resta de beneficiaris dels certificats expedits per Claverol són aquests:
Alfredo Soler Soler
Fransco Jové Garriga
Eloi Oró Duaigües
Guillermo Duaigües Escolá
José Salamó Mateu
Francisco Tamarit Aresté
Miguel Pallisé Estop

25 anys
18 anys
19 anys
22 anys
21 anys
25 anys
35 anys

Solter C/San Juan,18
Afiliat CNT
Solter C/Mayor,7
Afiliat UGT
Solter C/San Juan, 1
Afiliat CNT
Solter C/Pozo, 35 Afiliat POUM-UGT
Solter C/Balsa, 20
Afiliat UGT
Solter C/Mayals,10
Afiliat UGT
Solter C/Mayals, 9
Afiliat UGT

10.3 Accions en pro de la recuperació de l’església
Una de les primeres preocupacions dels responsables locals del nou règim fou la
rehabilitació de l'església parroquial, que havia estat saquejada en l'episodi revolucionari
al principi de la Guerra Civil. Una de les primeres decisions es va prendre el 23 de juliol de
1939, quan el cura ecònom comunica que la família del senyor Casimiro Figueras
obsequia a la parròquia amb una imatge del Sagrat Cor per al seu culte a l'església.
L'Ajuntament va acordar donar les gràcies a la família donant i organitzar pel seu compte
les festes i solemnitat pertinents per al dia de la benedicció solemne de l'esmentada
imatge.
Pocs dies més tard, l'Ajuntament convida diverses personalitats conjuntament amb el
mossèn-ecònom per a tractar de l'arranjament de l'església parroquial. S'acorda la
necessitat del seu arranjament total, assumint que s'ha d'executar en un llarg període de
temps "donades les condicions pèssimes en les quals es troba el municipi".
Es pren l'acord de formular un pressupost de despeses i repartir les despeses entre els
que es creu eren els culpables "d'incendiar les imatges així com els objectes de culte".
Tanmateix es pren una primera acció d'urgència: construir un altar major per suplir el que
amb cortines s'ha improvisat.
Una setmana després, les mateixes personalitats i l'Ajuntament acorden donar una
subvenció al mossèn-ecònom per a les seves despeses personals de 200 pessetes, a
més d'una quantitat per exercir el culte. Es comunica també que per subscripció pública
s'estan recollint diners per adquirir una imatge de l'Arcàngel Sant Miquel, patró de la
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parròquia i del poble. S'acorda que l'Ajuntament satisfarà la diferència de preu si el cost
de la imatge és superior als diners recollits en la subscripció.
En la sessió del 24 de setembre, es decideix enaltir els actes religiosos de les pròximes
festes de Sant Miquel amb la celebració d'una "grandiosa procesión", encara més si arriba
a temps la imatge del "glorioso arcángel". Es demana que tots els membres de
l'Ajuntament assisteixi a tots els actes i s'atorga un ajut de 150 pessetes als organitzadors
de les festes.
En aquests primers mesos de nou govern municipal es despatxen altres assumptes
d'interès. El 9 de juliol es presenta un estudi sobre les taxes per vendre productes a
l'espai públic. Així, per exemple, les dones de Riba-roja que fan compravenda ambulant
pagaran una pesseta a dia, el carro carregat de verdures pagarà cinc pessetes, i els
venedors de peix, quatre passés per caixa. La situació econòmica del consistori no era
gens bona, com ho demostra el fet que s'acorda, en la sessió del 16 de juliol, demanar
prestar al Sindicat Agrícola del poble 5.000 pessetes per pagar una factura de
subministrament a la població amb càrrec a la venda d'ametlles que té en dipòsit el 'Dret'.
En una sessió, primer es dóna el condol i, tot seguit, s'acorda assistir als funerals de
Francisco Arbonés Canella, conseller i cap local de Falange, mor en accident de camió.
En una altra ocasió es llegeix la necrològica del mossèn Ramon Molins, rector de
Llardecans, "màrtir de Dios y de la Patria vilmente asesinado por las hordas marxistas". El
màrtir és tiet de dos dels consellers més actius, Antoni i Miquel Molins Ballesté. S'acorda
també designar Eloi Oró, enterramorts d'aquesta població, amb el sou de 500 pessetes
anuals. Es nomena Andrés Jové Arbonés perquè com a Delegat d'Abastos gestioni del
Governador civil de la Província el subministrament de farina a Almatret. I el 12 de
novembre, per acabar, l'Ajuntament acorda reprimir amb duresa el vici de la blasfèmia.

10.4 Relleu a l'alcaldia, de Claverol a Molins
El 16 de novembre se celebra una sessió extraordinària en virtut de la citació ordenada
pel Guàrdia segon, Aurelio Espinosa, per delegació del Comandant del Lloc de Maials i
per ordre del Governador Civil de Lleida. Espinosa detalla que l'objecte de la reunió és
dissoldre l'actual ajuntament i constituir-ne un de nou d'acord amb les instruccions
rebudes. Són escollides les següents persones, les quals reben les acreditacions dels
nous càrrecs que ostenten de mà del mateix Espinosa.
Alcalde-gestor:
Tinent d’alcalde:
Gestor:
Gestor:
Gestor:
Gestor:
Gestor:

José Molins Ballesté
Pedro Arbonés Fenosa
José Pons Mateu
Ramon Duaigües Miarnau
José Salomó Prunera
José Miarnau Ormo
Juan Bladé Munté

Les primeres decisions que pren el nou Ajuntament presidit per José Molins són assistir
als solemnes funerals per l'ànima del fundador de Falange Española, José Antonio Primo
de Rivera, que se celebraran a l'església. També s'acorda fer una estadística del bestiar
existent a Almatret i comunicar al president de la Societat de ball la circular del
Governador Civil referida a l'entrada al ball dels menors de 14 anys.
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10.5 Nous impostos
La pèssima situació econòmica de l'Ajuntament obliga el consistori a prendre noves
mesures impositives per recaptar més diners. Així, en sessió de 4 de febrer de 1940,
s'aprova la imposició d'un gravamen sobre el 3 per cent del producte brut de les mines
que s'exploten en aquest municipi estiguin al municipi o donin treball a un determinat
nombre d'obrers del municipi. S'assignen les següents quotes anuals a les mines:
Bosqué.2.000 pessetes, Manuel: 2.000 pessetes i La Carbonífera: 3.000 pessetes.
Més tard, en sessió del 14 de juliol, s'acorda estudiar una fórmula perquè els ingressos
del municipi siguin suficients per atendre els pagaments que té pendents l'Ajuntament. Per
això es creu convenient que les quotes d'ajuda mèdica s'augmentin en cinquanta cèntims
per individu de cada família al mes, en lloc dels cinquanta cèntims que, fins a la data,
s'anaven pagant. I encara més tard, el consistori convida els components de la Junta del
Dret a una reunió conjuntament amb l'Ajuntament per deliberar sobre la conveniència
d'augmentar el pagament de 'mesureta'. També es fixen els drets d’escorxador segons la
següent escala: corders i cabrits, 2,5 pessetes per cap; ovelles: 4 pessetes/cap i cabres 5
pessetes/cap, i 'machos', 10 pessetes/cap.

10.6 Informe municipal: ‘Falta de todo’
El mes de juny de 1940, l'alcalde José Molins a petició de les autoritats superiors emet un
informe sobre la situació econòmica del municipi. Les respostes de l'alcalde són
demolidores, clar exemple de les dificultats que pateix el veïnat en l'àmbit econòmic.
L'informe detalla que Almatret compta amb 2.000 hectàrees d'oliveres i 1.000 hectàrees
d'ametlles, a més de sembrat de blat. Admet que l'estat general dels camps de cultius és
dolent, que la floració de les oliveres no ha estat bona per l'escassetat d'aigua, i que els
agricultors no han pogut realitzar les tasques agràries amb regularitat "porqué falta de
todo".
El document recorda que l'activitat ramadera al municipi, tot i haver-hi uns 300 corrals,
només permet abastir al poble, que Almatret no disposa de fàbriques, i que el
subministrament d'aigua prové d'aigua de bassa i cisternes. El municipi exporta oli,
ametlles i carbó mineral i assenyala la llenya com una riquesa natural però admet que ha
d'importar la resta, entre aquests la farina, cereals, teixits, etc.
En aquest sentit, el consistori decideix prendre diverses per garantir l'autoabastiment,
especialment de la carn. En primer lloc, s'acorda cridar els ramaders del poble per fer una
estadística del bestiar que posseeixen. Cal fer un recompte de caps de bestiar lanar i
caprino en mans dels pastors-ramaders i equiparar-los als efectes tributaris als agricultors
del poble. S'imposa un impost de dues pessetes per cap.
En sessió plenària del 26 de novembre de 1939 s'acorda subhastar els pesos i mesures,
satisfer el viatge a tots els veïns que han estat cridats a Lleida per a declarar davant
l'Auditoria Militar i finalment, treure a concurs el manteniment del rellotge públic.

10.7 Homenatge a les víctimes del bombardeig
Abans de Nadal se celebra una nova sessió ordinària on es convida el rector-ecònom per
a celebrar la Missa del Gall en la qual hi assistiran els membres de la corporació, així com
membres de la jerarquia del Movimiento i el mateix jutge. Es comunica que el dia de
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Nadal se celebrarà un ofici solemne i a continuació es cantarà un solemne Te Deum, una
acció de gràcies per "l'alliberament" d'Almatret l'any anterior, és a dir, la conquesta
franquista del poble.
El 7 de gener de 1940, s'han d'efectuar totes les operacions d'allistament i classificació
dels mossos que pertanyen als reemplaçaments de 1930 a 1941 i, a finals de gener,
s'acorda fer un recompte els veïns que han de ser assistit per Auxili Social durant el
pròxim mes de febrer.
El maig s'acorda nomenar un nou secretari amb caràcter interí amb el sou de 4.000
pessetes, i entre maig i juliol, no hi ha més sessions per no assistir el nombre mínim de
regidors. El 18 de juliol de 1940 se celebra la festa del règim amb un ofici solemne,
amenitzat amb música, i es dóna una subvenció a la Societat del Ball pel pagament de la
música. Es proposen uns solemnes funerals en sufragi de l'ànima del "malogrado" José
Calvo Sotelo, amb l'assistència de l'Ajuntament en ple, raó per la qual es creu oportú
anunciar-ho a través d'un decret convidant a la població.
El 4 d'agost s'acorda deixar en suspens l'arrendament de pesos i mesures per creure més
beneficiós per a l'Ajuntament recaptar els arbitris, com es fa en l'actualitat, i quan arribi la
recol·lecció de les ametlles i les olives que es nomeni una persona de confiança perquè
intervingui en el pes i mesura dels articles, assignant a aquesta persona un tant per cent
com a pagament al seu treball.
Així mateix, s'aprova la plantilla de personal de l'Ajuntament per a la seva inserció al
Butlletí Oficial de la província. La plantilla, d'acord amb l'Ordre dictada el 30 d'octubre de
1939, i aprovada pel consistori és la següent155:
Secretari:
Agutzil:
Guarda de camp:
Metge titular:
Practicant:
Comadrona:
Veterinari:
Enterramorts:
Inspector carns
Encarregat rellotge
Farmacèutic

Sou, 3.000 pessetes.
Sou, 912,50 pessetes.
Sou,1.500 pessetes.
Sou, 2.000 pessetes.
Sou, 450 pessetes.
Sou, 450 pessetes.
Sou, 500 pessetes.
Sou, 500 pessetes.
Sou, 250 pessetes
Sou, 120 pessetes
Sou, 1.000 pessetes

Servit de manera interina
Servit de manera interina
Vacant
Servit de manera interina
Vacant
Vacant
Servit de manera interina
Servit de manera interina
Servit de manera interina
Servit de manera interina
Servit en propietat. Agrupació

amb Maials.
L'activitat municipal continua amb el nomenament del comissionat de l'Ajuntament per
assistir als judicis de revisions al secretari Manuel Garcia i de dos consellers per
acompanyar als del 'Dret' pel peritatge de la collita de cereals.
L'1 de setembre de 1940, i en compliment d'allò que ordena el Ministeri d'Educació
Nacional, es creu oportú dur a terme l'arranjament de les Escoles Municipals, respecte a
la neteja, emblanquinament, col·locació de vidres i arranjament de portes i finestres, per
abans que comenci el curs. El mateix mes s'acorda que per tal de procedir a la neteja de
les escoles i altres locals oficials es decreta que assumeixi aquesta tasca la veïna Cecília
Teixidó, amb un sou de 25 pessetes mensuals.
155

Boletín Oficial de la Provincia de Lérida, núm. 96, del 10 d’agost de 1940. Pàg. 387.
145

En segon lloc, se cedeix a la FET i les JONS el local que ja ocupa l'organització per un
període de sis anys. I es posa a disposició de la FET i les JONS la màquina d'escriure de
l'Ajuntament per tot allò que pugui necessitar. També s'atén la petició feta per la comissió
de festes i societat de ball, a qui se li encarrega l'organització dels menjars de festa major
i altres actes propis de l'Ajuntament, raó per la qual se li assigna la quantitat de 100
pessetes, i 100 pesat més per l'ajuda al pagament de la música.
L'Ajuntament aprova el pressupost de 1941, de 40.000 pessetes. El 19 d'abril d'aquell any
s'atorga en sessió plenària una donació de 25 pessetes per la petició del Governador civil
de Lleida per a sufragar la construcció d'un mausoleu al cementiri de Lleida, per iniciativa
de l'Ajuntament de Lleida, en memòria als Caídos po Dios y por España.
Per últim, el 21 de juny de 1941, en sessió extraordinària, per ordre del governador civil i
sota la presidència del comandant del lloc de la Guàrdia Civil accidental, Victoriano Garcia
Gil, es constitueix un nou Ajuntament d'Almatret. El nou govern municipal està format per:
Alcalde-gestor:
Tinent d’alcalde:
Gestor:
Gestor:
Gestor:
Gestor:
Gestor:

Miquel Molins Ballesté
Manuel Vilá Segura
José Miarnau Molins
José Molins Arbonés
José Duaigües Salomó
Miguel Molins Molins
José Vilá Ferrer

10.8 El ‘terror’ dels Miarnau
Només un mes després, un informe demolidor de la Delegació Provincial del partit únic,
Falange Española de las JONS, Carlos Hernández, destapa l'abús de poder i les
pràctiques delinqüents practicades a partir de 1939 per dues persones de la mateixa
família, Andrés Miarnau Vilá i el seu pare Mariano Miarnau Bergada. El primer ostentava
el càrrec de Delegat Local d'Informació i Investigació de FET i de les JONS i el segon era
el Secretari Local de la Delegació de la Central Nacional-Sindicalista (CNS). L'informe
signat el 22 de juliol de 1941 conclou que pare i fill van utilitzar els seus càrrecs per
cometre "toda clase de ilegalidades é inmoralidades", amb l'única finalitat de l'interès
personal. Per evitar ser denunciats, continua la denúncia, "han impuesto el terror en
Almatret, amenazando contínuamente a sus habitantes, haciendo alarde de que ellos todo
lo podían".
El document sentencia que els fets esmentats tenen caràcter delictiu i s'acusa com a
còmplices el llavors alcalde, José Molins Ballesté, tots els regidors que formaven
l'Ajuntament per ell presidit, el que era Cap Local de FET i de les JONS, Pedro Molins
Ballesté, i el Jutge Municipal, Antonio Florensa Ballesté.
La llista d'abusos comesos és llarga. Aquests són els afers més destacats relatats pel
Delegat Provincial de FET i de les JONS. S'acredita que Miarnau es va apoderar de tot el
material automobilístic que va restar a Almatret un cop acabada la guerra, format per
diversos cotxes, una motocicleta i un camió. En aquest últim cas, el va restaurar i
revendre. Ell va justificar que tenia autorització del Jefe de Obras Públicas per a vendre'l.
Andrés Miarnau tenia la responsabilitat d’exercir de professor, però ja feia més d’un mes
que no donava classes, escollint per a substituir-lo el veí Miquel Pons Palau, pagès de
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professió. Pons només va cobrar per la feina els dies laborables mentre que Miarnau es
va quedar amb els diners corresponent als festius i les vacances. L’informe assegura que
tot el poble podia informar d’aquest fet.
Miarnau també va fer el cens de racionament d’Almatret posant més de 200 racions
d’excés, amb la pretensió de quedar-se amb el subministrament restant. L’exalcalde
d’Almatret, Francisco Claverol, va declarar el 26 de juny de 1941 contra aquestes
“inmoralidades” comeses al poble. A finals de 1939, i actuant com a Secretari de
l’Ajuntament, recorda que ordres superiors van encarregar l’elaboració d’un cens. Del
cens es va desprendre que un total de 1.076 persones tenien dret a racionament, incloses
les persones ateses per Auxili Social. L’alcalde d’Almatret, José Molins Ballesté, havia de
signar el document però es va interposar Miarnau Vila, llavors Delegat Local o Comarcal
d’Informació i Investigació.
Diu Claverol que Miarnau tenia “mediatizado” l’Ajuntament i “aterrorizada a toda la
población”. Va exigir augmentar el nombre de racions, l’alcalde i la corporació li van
respondre que era immoral, però va respondre que es feia a tots els pobles i que no
passaria res. De fet, volia augmentar la xifra de racions a 1.500 però les objeccions de
Claverol van fer disminuir la xifra definitiva a les 1.314 racions. En veure el perill que
comportava, l’alcalde Molins es va negar a signar la petició, fent-ho l’agutzil, que actuava
d’auxiliar. L’extra de 238 racions va arribar a Almatret durant 15 mesos, sense que els
encarregats de subministrar el racionament denunciessin mai l’existència de sobrants,
senyal que algú els agafava.
L'informe també relata que Miarnau va exigir a diversos veïns d'Almatret la signatura d'un
document obligant-los sota amenaça a pagar-li 2.000 pessetes. A aquestes mateixes
persones se'ls va obligar a satisfer 25 pessetes cada quinzena de mes sense que Miarnau
els volgués signar cap rebut. També, a dos d'ells, se'ls va obligar a treballar en feines
particulars i a favor dels seus interessos sense pagar-los ni un cèntim.
En un altre de les acusacions, l'anomenat camarada Miarnau es va dedicar a administrar
els béns dels veïns d'Almatret empresonats, amb l'ajuda del seu pare, Mariano Miarnau
Bergadá. Ambdós van ordenar un veí, José Ballesté Sillué, a treballar aquestes finques o
béns. I es van fer càrrec del ramat de bestiar de la veïna, Josefa Arbonés Arbonés, que
tenia un fill a França. A la dona, anciana, se li va prohibir vendre cap animal malgrat
necessitar-ho, ja que no tenia mitjans econòmics i el seu marit havia mort. Volien vendre
bestiar per pagar l'enterrament del seu marit però no ho van poder fer. Miarnau va
justificar que el bestiar pertanyia al Jutjat de Responsabilitats Polítiques. La família
s'assabenta que això no era cert però Miarnau va respondre que sinó "constaba ya
constaría". També la va amenaçar que li podia fer molt de mal si venia el ramat i li va dir
que només podia vendre animals per pagar l'enterrament, res més.
Miarnau va demanar sense permís una mula i l'utilitzava com animal de càrrega en una
mina, en la qual tenia una participació com a soci. Un dia, la mula va morir en accident i el
propietari, el capitalista de la mina, José Duro, va pagar 800 pessetes com a
compensació. El resultat és que el propietari de la mula no va rebre ni un cèntim ni
coneixia que se l'havia gratificat.
També va ordenar al ferrer d'Almatret, José Alentorn, que anés a desmuntar dels seus
xassissos uns motors de cotxes que pertanyien a l'Estat, ja que eren de recuperació de la
guerra. Les peces estaven guardades per l'ordre de l'alcalde Claverol en un corral. Van
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entrar sense permís i s'ho van endur. Miarnau s'apropià, a la vegada, d'una motocicleta
abandonada per les tropes republicanes i la va amagar.
L'informe afegeix que Miarnau va cobrar del senyor Enrique Bosqué un total de 1.800
pessetes per atendre a les millores urbanes del poble i dels veïns vertaderament
necessitats. Se li van entregar a ell perquè aquest va manifestar que era el representant
de l'Ajuntament. La corporació municipal mai va rebre un cèntim d'aquestes aportacions.
És més, assabentat que s'havia descobert la seva estafa, va fer signar un seguit de rebuts
a veïns del poble segons havien rebut diners. L'alcalde, José Molins, no va negar ni
afirmar les falsificacions.
De la mateixa manera, es va poder comprovar que al poble d'Almatret es censurava la
correspondència, que era intervinguda per Miarnau i el carter. Seleccionaven les cartes i
les que els semblaven més interessants eren obertes, llegides i es tornaven a tancar.
L'alcalde retenia una carta del Cap Provincial del Movimiento dirigit al Cap Local,
l'esmentat Miarnau, on se'l destituïa i es nomenava un nou responsable.
L'última de les acusacions és que Miarnau pare, com a secretari local de la CNS, amb la
participació del seu fill, havia venut sempre l'oli per al consum del poble a preus abusius,
venent gran quantitat d'oli a gent forastera a preus exorbitants. El mateix va fer amb els
productes alimentaris, fent pare i fill una "auténtica fortuna con el estraperlo".

10.9 La significació de la mineria
La mineria a la zona del Baix Segre es va desenvolupar al voltant de l'explotació dels
lignits de la conca del Baix Segre, que comprenia els municipis d'Almatret, Mequinensa,
La Granja d'Escarp i Torrent de Cinca. La conca comptava amb 196 mines reconegudes,
de les quals 14 s'emplaçaven al municipi d'Almatret.
El lignit és una varietat de carbó de qualitat intermèdia, entre el carbó de torba i el
bituminós, de color negre i estructura fibrosa o llenyosa. Es troba en diversos estrats
gairebé horitzontals, de 10 a 100 centímetres de gruix, entremig de capes de calcàries i
d'altres materials sedimentaris. La capacitat calorífica és inferior a la del carbó comú a
causa de l'alt contingut en aigua (43,4 %) en comparació al contingut en carboni (37,8 %) .
L'elevat contingut en material volàtil (18,8 %) provoca la seva desintegració exposat a
l'aire.
El mètode d'explotació era per caños; consistia en obrir dues galeries directes i dues de
transversals des de les quals s'anaven obrint els ramals o caños que s'anaven explotant.
Els miners picaven sobre les betes de carbó i els carregaven en uns caixons amb rodes
coneguts com a gats. Quan els gats eren plens de carbó (120-150 kg) s'arrossegaven fins
a les galeries principals on es descarregaven en uns vagons col·locats damunt de raïls. Ja
plens, els vagons eren estirats, manualment o amb mules fins a l'exterior de la mina, on
es pesaven i transportaven fins al carregador.
El segon semestre del segle XIX es van constituir les primeres empreses mineres a la
conca, el 1863 es crea La Carbonífera de Serós SA, que explotaria el grup miner de la
Canota, a més de la societat Carbones de Mequinenza SA, que explotava la mina Virgen
del Pilar, i les activitats mineres del grup industrial de la família Girona.
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Les dificultats d'explotació i les necessitades de fortes inversions porten les tres empreses
a fusionar-se en una, La Carbonífera del Ebro, fundada el 27 de febrer de 1880. És el
punt d'inici de l'auge de la mineria en aquest territori.
L'esclat de la Primera Guerra Mundial va provocar la desaparició de les importacions de
carbó britànic, fet que va determinar la posada en marxa de diversos jaciments fins
aleshores quasi no explotats, entre ells a la conca del Baix Segre. Això va comportar
l'obertura de moltes mines i la creació de nombroses societats mineres. L'augment va ser
extraordinari; de 21.755 tones extretes el 1914 en nou mines diferents, a les 215.041
tones el 1918. Acabada la confrontació europea, la conjuntura d'inestabilitat política a
escala internacional va permetre mantenir el nivell de producció. Així, l'any 1920 es van
extraure 189.229 tones en 45 mines.
L'auge del sector es va estendre a la navegació fluvial, convertint el transport de lignits en
el trànsit de mercaderies més important pel riu Ebre en aquella època. El trànsit es
realitzava bàsicament entre els embarcadors fluvials de la conca minera fins a l'estació de
Faió o les instal·lacions de l'electroquímica de Flix. A l'estació de Faió es van construir un
seguit d'instal·lacions (plànol inclinat, carregadors i vies apartades) per facilitar la càrrega
dels vagons de carbó que arribaven per via fluvial. Durant els anys de la Primera Guerra
Mundial, l'estació va superar la càrrega de les 400.000 tones de lignits durant els anys de
la Primera Guerra Mundial i s'estabilitzaria al voltant de les 200.000 tones anuals durant la
dècada següent. L'any 1936, un inventari xifra la flora de llaguts en 61, de les quals 16
matriculades a Mequinensa i 22 a Faió. Cap ho estava a Almatret.
La corba de producció al Baix Segre va decréixer a partir de llavors fruit de la
normalització dels fluxos d'extracció i comercialització de carbó a escala estatal i
internacional, una situació que va perjudicar la conca perquè comptava amb una matèria
primera, el lignit, que era de menor qualitat. D'aquesta manera, l'any 1930 la producció
havia disminuït a les 123.449 tones, extretes en menys d'una vintena de mines. En la
primera meitat dels anys 30 del segle XX, la producció s'estabilitzaria en unes 100.000
tones. Van sorgir diversos projectes de construcció de ferrocarrils industrials i cables aeris
per comunicar les mines amb l'estació de Faió, però l'esclat de la Guerra Civil va provocar
l'arraconament dels projectes.
Amb l'esclat de la Guerra Civil, la majoria de les mines es van continuar explorant, tot i
que les de majors dimensions, com La Carbonífera del Ebro o les mines de
l'Electroquímica de Flix, van ser gestionades per un comitè obrer. Durant un temps, per
apaivagar les necessitats de la guerra, va créixer lleugerament la producció, però amb
l'arribada del front de guerra als rius Segre i Ebre, a partir de l'abril de 1938, l'activitat
minera es va paralitzar completament. Durant la Guerra Civil, especialment a la batalla de
l'Ebre, molts dels llaguts emprats per a transportar els lignits van ser destruïts.
En acabar la guerra, la totalitat de les mines es trobaven en pèssimes condicions, per
l'absència de manteniment i l'exposició a la destrucció de la guerra pel fet de localitzar-se
a primera línia de front.
Durant els anys de postguerra, i davant l'escassetat de combustibles que patia Espanya,
la conca minera va viure una segona edat d'or. A partir de 1940 es va incrementar
notablement la producció de les mines encara en explotació poc temps abans, es va
reobrir les mines abandonades després de la Primera Guerra Mundial i, fins i tot, se'n van
obrir de noves. Les necessitats de la postguerra van determinar la reconstrucció de bona
part del parc de llaguts.
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De fet, la prosperitat de la conca, conjuntament amb el fet d'estar allunyada de grans
nuclis de població, va procurar que moltes persones amb antecedents polítics, i fugint de
la repressió policial, decidissin refugiar-se a la conca treballant com a miners. La
producció minera era tan estratègica que els estaments oficials ho van permetre. Així,
durant els anys 40 la producció es va mantenir al voltant de les 300.000 tones, amb el
1945 com a any record. A partir de 1950, la situació es va tornar a capgirar, l'extracció va
decréixer fins a les 200.000 tones.
Ara bé, la construcció de l'embassament de Riba-roja d'Ebre va cobrir una part important
de les mines i les seves instal·lacions annexes, a més d'impedir la navegació fluvial fins a
l'estació de Faió. Això va accelerar la davallada del sector. Anys més tard, la crisi
energètica dels anys 70 encara li va donar a la conca minera del Baix Segre una última
oportunitat, amb la recuperació de l'activitat d'algunes empreses, com les emblemàtiques
La Carbonífera del Ebro i Cloratita SA.
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11. VEÏNS I RESIDENTS REPRESALIATS
PEL FRANQUISME
11.0

Introducció

11.1

El llistat

11.2

Expedients de represaliats

11.0 Introducció

La

Dictadura va considerar enemigues les persones que, per raó de la seva afiliació
política, sindical, associativa, per les seves idees o creences o per les seves opcions
vitals, no eren afins al règim. I per erradicar tota forma de pensament antagonista o
dissident de la ideologia franquista, va crear institucions amb finalitats exclusivament
repressives, com ara els tribunals de l'Auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació
(anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar), el Tribunal Regional de
Responsabilitats Polítiques de Catalunya, el Tribunal Especial per a la Repressió de la
Maçoneria i el Comunisme, el Tribunal d'Ordre Públic, entre d'altres. La repressió va ser
sistemàtica i transversal: homes i dones de totes les edats, orígens, condició social,
professions... van ser represaliats.
El Parlament de Catalunya va aprovar a l'estiu de 2017 la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de
reparació jurídica de víctimes del franquisme publicada al DOGC núm. 7406, de 6 de juliol
de 2017 (correcció d'errades al DOGC núm. 7406, de 17.7.2017), i en aplicació de la llei
l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) ha publicat la relació de persones a les quals es va
instruir un procediment judicial militar durant la Dictadura de Franco, actualment amb
69.803 registres.
La llista de veïns d'Almatret i residents al poble que s'hi inclou és extensa, com també ho
és a la resta de municipis de Catalunya, encara que és menor als represaliats als pobles
de l'entorn. A Almatret, són 31 les persones que segons l'ANC van ser represàlies, un
2,57 per cent de la població que tenia el poble l'any 1936, 1.206 habitants. A Maials els
represaliats són 89 amb un percentatge del 4,05 per cent, a Llardecans la xifra de
persones afectades és de 70, amb un percentatge del 5,7 per cent, i a Seròs, de 83 i un
percentatge menor del 2,75 per cent.

11.1 El llistat
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Cognoms, nom

Proce
diment

Núm
causa

Inici Sentèn
causa
cia

Pena

Commutació

Ref.

AGUSIL GARRIGA, Consells
1940
Pablo
de Guerra
30 anys
Natural de Lleida i
resident a Lleida
AGUSIL GARRIGA,
1945
Pablo
35 anys
Natural de Lleida i
resident a Lleida
RODRÍGUEZ MIRA, Consells Sumaríssim 896
1939
Jesús
de Guerra
Segona Segona
55 anys
causa causa
Natural d’Albaida i
5113
1939
resident a Almatret
PUJOL BALLESTÉ, Consells Sumaríssim 4489
1939
Antonia
de Guerra
48 anys

1943

20 anys i un dia Indultat
de reclusió
major

32808

1945

Llibertat

59470

1939
Segona
causa
1939

Quinze anys de Sis anys i un
reclusió
dia de presó
temporal
major
Segona causa
Sobreseïment
Dotze anys i un
dia de reclusió
temporal

78718

PRUNERA MORA, Consells Sumaríssim 5629
Antonio
de Guerra
20 anys

1940

1941

Dos anys de
presó
correccional

26517

GUILLEM BOBET,
Miguel
24 anys

Consells Sumaríssim 5629
de Guerra

1940

1941

Sis anys i un dia Tres anys de
de presó major presó menor

26517

VILA ARBONES,
Modesto
35 anys

Consells Sumaríssim 175
de Guerra

1939

1939

Mort

Executat

73899

Sumaríssim 896

1939

1939

Reclusió
perpètua

Dos anys de
presó menor

78718

Sumaríssim 26081

1940

1942

Dotze anys i un Sis anys de
dia de reclusió presó menor
temporal

21434

Sumaríssim 2261

1939

1940

Absolt

26650

Sumaríssim 896

1939

1939

Reclusió
perpètua

Sumaríssim 23194

1940

1943

Llibertat

31468

Sumaríssim 789

1939

1939

Absolt

39212

Sumaríssim 2350

1939

1939

33710

1940

1942

Absolt, remissió
o a disposició
d’altres
autoritats
Dotze anys i un
dia de reclusió
temporal
Arxiu sense
declaració de
responsabilitats
i un mes
d’arrest menor

ARBONÉS
Consells
ARBONÉS, José
de Guerra
38 anys
ARBONÉS
Consell de
BALLESTER,
Guerra
Francisco
46 anys
Resident a Sant Boi
de Llobregat
BALLESTÉ
Consell de
CUADRAT, Mariano Guerra
24 anys
BALLESTÉ
Consell de
PRUNERA, Miguel Guerra
52 anys
BALLESTÉ SILLUÉ, Consell de
Antonio
Guerra
36 anys
Resident a
Albatàrrec
BES ALFONSO,
Consell de
José
Guerra
49 anys
Natural de Nonasp,
resident a Almatret
DESCÀRREGA
Consell de
MOLINS, Isidro
Guerra
34 anys

DESCÀRREGA
Consell de Sumaríssim 23765
MOLINS, Primo
Guerra
30 anys
DUAIGÜAS
-----------ARBONÈS, Virginia
35 anys
Resident a
Barcelona

1939

1940

35261

39150

Dotze anys de 78718
presó major

31715

10685
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DUAIGÜES
DUAIGÜES, Maria
44 anys
Resident a
l’Hospitalet de
Llobregat
DUAYGUAS
ARBONÉS, Virginia
40 anys
Resident a
Barcelona
ESTOP VILA,
Antonio
37 anys
Resident a Pallejà
FENOSA MATEU,
Domingo
45 anys
Resident a Pallejà
FONT TARRAGÓ,
Miguel
32 anys
FONT TARRAGÓ,
Miguel
27 anys
GIRONÉS GRISO,
Pablo
Natural de Reus,
resident a Almatret
39 anys
GUARDIOLA
ARBONES, Miguel
25 anys
Resident a
Barcelona
GUILLEM MUR,
Víctor
25 anys
GUILLEN PUJOL,
Miguel
40 anys
JOVÉ PONS, Pedro
28 anys

Consell de Sumaríssim 19185
Guerra

1939

1942

Quinze anys de
reclusió
temporal

30753

Consell de Sumaríssim 16531
Guerra

1942

1942

Absolt

19768

Consell de Sumaríssim 977
Guerra

1939

1943

Llibertat

32442

Consell de Sumaríssim 720
Guerra

1939

1939

Reclusió
perpètua

Consell de Causa
Guerra
ordinària

1944

MATEU FENOSA,
Miguel
67 anys
MOLINS ARESTÉ,
Ramón
34 anys
Resident a Pallejà
MOLINS VALLÈS,
Juan
39 anys
MONTE PUIG, José
53 anys
Natural de Riba-roja
d’Ebre i resident a
Almatret
PONS PALAU,
Miguel
25 anys
PRUNEDA MUR,
Pedro
39 anys
Natural d’Almatret i
resident a Balaguer

32544

Dotze anys de 216
presó major

Quatre mesos
d’arrest major

77238

Quinze anys de
reclusió
temporal
Absolt

77238

Consell de Sumaríssim 496
Guerra

1939

1940

Consell de Sumaríssim 896
Guerra

1939

1939

Consell de Sumaríssim 23048
Guerra

1940

1942

Dotze anys i un Deu anys de
dia de reclusió presó menor
temporal

39915

Consell de Sumaríssim 5113
Guerra

1940

1941

Sis anys i un dia Tres anys de
de presó major presó menor

35989

Consell de Sumaríssim 729
Guerra

1939

1939

69498

Consell de Sumaríssim 4488
Guerra

1939

1940

Dotze anys i un
dia de reclusió
temporal
Sis anys i un dia
de presó major

Consell de Sumaríssim 122
Guerra

1938

Sobreseïment

28413

Consell de Sumaríssim 7499
Guerra

1939

1939

Reclusió
perpètua

Consell de Sumaríssim 896
Guerra

1939

1939

Absolt

78178

Consell de Sumaríssim 4490
Guerra

1939

1940

Dotze anys i un
dia de reclusió
temporal

39635

Consell de Sumaríssim 120
Guerra

1939

1939

Sobreseïment

13

Consell de Sumaríssim 820
Guerra

1939

1939

Quinze anys de
reclusió
temporal

40107

78178

21310

Dotze anys de 692
presó major
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PRUNERA
BALLESTAR,
Enrique
45 anys
Naturatl d’Almatret i
resident a Vielha
PRUNERA
BALLESTÉ, José
50 anys

Diligències Diligències
prèvies
prèvies

11705

1944

1946

Sense
declaración de
responsabilitats

59551

1939

1939

35035

RIBA VALLÈS, Juan Consell de Sumaríssim 22882
35 anys
Guerra

1940

1943

Absolt, remissió
o a disposició
d’altres
autoritats
Reclusió
perpètua

RIUS MUR, Antonia Consell de Causa
40 anys
Guerra

1939

1939

69498

RIUS MUR, Miguel Consell de Sumaríssim 4316
36 anys
Guerra

1939

1940

Dotze anys i un
dia de reclusió
temporal
Mort
Reclusió per
executat/da

ROCA PRUNERA,
José
52 anys
ALBA FERRÉ,
Francisco
45 anys
Natural de Seròs i
resident a Almatret
SUÑÉ LLOP,
Bautista
45 anys
TRAVÉ MOLINS,
José
37 anys
TRAVÉ MOLINS,
José
36 anys
VALLÈS SALOMO,
Antonio
50 anys
Natural d’Almatret i
resident a Sabadell

Consell de Sumaríssim 896
Guerra

1939

1939

Absolt

78718

Consell de Sumaríssim 729
Guerra

1939

1939

Reclusió
perpètua

69498

Consell de Sumaríssim 896
Guerra

1939

1939

Absolt

78178

Consell de Sumaríssim 24520
Guerra

1940

1941

Sobreseïment

22019

Consell de Sumaríssim 4486
Guerra

1939

1940

Absolt

18346

Consell de
Guerra

1939

1939

Llibertat

1656

Consell de Sumaríssim 2260
Guerra

729

10151

44136

13675
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11.2 Expedients de represaliats
11.2.1

Jesús Rodríguez Mira

L'alcalde d'Almatret a partir d'octubre de 1936, Jesús Rodríguez Mira, va ser objecte d'un
consell de guerra sumaríssim d'urgència immediatament després d'haver finalitzat a
guerra. El Consell de Guerra Permanent de LIeida va dictar sentència el 15 de maig de
1939. Fill de Pedro i Consuelo, de 55 anys, casat, retirat de la Guàrdia Civil, natural
d'Albaida (València) i veí d'Almatret, Jesús Rodríguez és acusat d'haver-se afiliat a la
CNT, tot i que no tenia antecedents previs. Essent alcalde hauria exigit diners a "algunes
persones de dretes" i hauria obligat a una persona a pagar 3.600 pessetes. A més, diu
l'acusació, va ajudar "la Col·lectivitat llibertària" entregant-li locals per a la seva instal·lació
i funcionament. Per aquests motius, que s'estimen provats, se l'acusa d'un delicte d'auxili
per cometre la rebel·lió militar i és condemnat a 15 anys de reclusió temporal.
L'1 de desembre del mateix s'inicia la instrucció al Tribunal de Responsabilitats Polítiques,
amb el número 210156, que no finalitzarà fins al 28 de juny de 1940. El Jutge Instructor,
Tinent d'Infanteria i advocat, Francisco Monso Tirbio, comença a recollir denúncies contra
l'exalcalde.
La primera d'elles, del 23 d'octubre de 1939, és de Pedro Arbonés Fenosa, davant el Jefe
Local de FET i de las JONS. El cap local de Falange, Pedro Molins, ratifica la denúncia.
Arbonés afirma que Rodríguez té una casa al carrer Nueva (Nou) número 3, per un valor
de 2.000 pessetes, una finca a la partida de Les Canotes, valorada en 3.000 pessetes,
una segona finca a la partida de les Basses Roiges amb un valor de 3.000 pessetes, i se
suposa que té un compte corrent en algun banc. La persona denunciant creu que el valor
aproximat dels béns de Rodríguez és d'unes 8.000 pessetes. També afirma que va
pertànyer a la CNT i que fou alcalde i secretari del Sindicat Agrícola. Arbonés reclama en
la denúncia que li siguin indemnitzades les pessetes que el denunciat li va fer entregar "a
manera de atraco violento" fent-li signat un document perquè el Govern de la Generalitat
respongués d'elles.
La Parròquia Sant Miquel d'Almatret emet un informe l'1 de desembre de 1939. El
sotasignant diu que ha demanat informes a persones fidedignes, ja que no coneixia al tal
Jesús Rodríguez. Aquestes persones asseguren que abans del 18 de juliol de 1936,
Rodríguez no pertanyia a la CNT i s'ignora si ho va fer a un altre partit. La seva orientació
política abans de la República, recorden, era conservadora; aparentment, anava a missa
els diumenges, però criticava les autoritats religioses. Després del 18 de juliol de 1936, va
ingressar a la CNT i va formar part de la seva directiva, continua l'informe. Semblava que
des de l'alcaldia donava suport als col·lectivistes, potser influenciat per la por. Alguns
veïns diuen que els va fer pagar diners i altres van rebre atencions. En el Sindicat la seva
actuació va ser bona. Durant els anys de la guerra, diuen que va entregar algunes
quantitats als 'rojos' per la guerra. El document acaba detallant que Rodríguez posseeix
dues finques, una rústica i una urbana, i la paga de Guàrdia Civil retirat.
El següent informe és el de la Jefatura Local de la FET y de las JONS d'Almatret, signada
pel seu responsable, Pedro Molins, el 5 de desembre de 1939. S'explica que abans del 18
de juliol de 1936, Rodríguez era "izquierdista, si bien no se destacó, observando una
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conducta regular". Després de l'aixecament es va afiliar a la CNT, càrrec que va utilitzar
per cometre “requisas y desmanes”. Entre altres, va obligar Pedro Arbonés Fenosa a
entregar 6.300 pessetes sota amenaça. En matèria religiosa, diu Molins, el condemnat és
indiferent i referent al Movimiento Nacional és contrari. Finalment també es detallen els
seus béns: una casa a Almatret, al número 3 del carrer Nou, per valor de 3.000 pessetes.
Una finca de terra a la partida de Les Canotes valorada en 3.300 pessetes i una segona
finca a les Bases Roiges d'un valor de 2.500 pessetes.
El tercer informe és de l'alcalde gestor de l'Ajuntament d'Almatret, José Molins Ballesté,
de 6 de desembre de 1939. Diu que Jesús Rodríguez Mira, casat, de 56 anys, abans de
l'aixecament pertanyia al partit Izquierda Republicana però no es va destacar com a
dirigent. Després de l'aixecament militar, va esdevenir alcalde de l'Ajuntament popular.
Per ser la màxima autoritat dictà requises i va obligar a Pedro Arbonés Fenosa a entregar
6.000 pessetes en metàl·lic de manera efectiva sota to d'amenaça. En matèria religiosa es
diu que és ateu, i és contrari al Movimiento Nacional. Els seus béns són una casa al carrer
Nou per valor de 3.300 pessetes, la finca de les Canotes (3.000 pessetes) i la finca de las
Basses Roiges (2.000 pessetes).
Una setmana després, l'alcalde, José Molins, informa que Rodríguez està complint
condemna a la Presó Model de Barcelona atenent a la pena imposada pel Tribunal
competent d'Auditoria de la Quarta Regió, Delegació de Lleida.
El 13 de desembre de 1939, el jutge instructor del cas, Francisco Monso Tirbio, demana
que es prengui declaració a Rodríguez a la Presó Model i que se li doni lectura dels
càrrecs que se li imputen en la denúncia contra ell. Són els següents:
1.-Que el denunciat pertanyia a la CNT havent desenvolupat els càrrecs d'alcalde i
secretaria del Sindicat Agrícola durant el domini "rojo separatista"; que el denunciat va fer
entregar a manera d'atracament violent a persones d'ordre, obligant-les fins i tot a signar
documents, certes sumes de diners, si bé la Generalitat responia d'ells.
2.-Preguntar-li si té alguna cosa més que manifestar respecte els càrrecs que se li
imputen.
Se li atorga un termini de cinc dies perquè aportin les proves que li interessin a la defensa
o proposi per escrit per a una pràctica d'ofici, les proves que consideri convenients.

11.2.1.1

Declaració de Josep Rodríguez

El 24 de febrer de 1940, l'exalcalde signa la seva declaració dirigida al Tribunal de
Responsabilitats Polítiques. Pel seu elevat interès, es reprodueix íntegrament.
“Documento-nota para entregar en el Tribunal de Responsabilidades Polítiques
El abajo firmado Jesús Rodríguez Mira, del pueblo de Almatret (Lérida), tiene que aclarar
a lo declarado el 22 del actual en la Prisión Celular de Barcelona para defenderse de las
acusaciones que se le hacen en los cargos del expediente respectivo (...) lo siguiente:
Tuvo que sacarse carnet de la CNT dos o tres meses después de la iniciación del
G.M.N. (Gran Movimiento Nacional) pero fue por serle ya indispensable sacar un carnet u
otro para poder viajar, ya que de no hacerlo se exponía a grandes contratiempos si salía
del pueblo.
De las circumstancias de tener carnet y de la de estar varios días ausente del
pueblo, se aprovecharon los de dicha Sindical para designarme representante de la
misma en el Ayuntamiento y una vez en él, los representantes de las demás
organizaciones me designaron para que fuera alcalde sin mi consentimiento ni
consultarme para ello siquiera, pues fui objeto de coacción, y no lo hice sinó después de
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oponer toda clase de razones o motivos en que fundar mi oposición, que fueron
insuficientes desgraciadamente para mi.
El cargo de secretario del Sindicato Agrícola era absolutamente apolítico y ya lo
desempeñaba desde diciembre de 1932.
Es completamente inexacto el que hiciera peticiones de dinero en ninguna forma y
mucho menos en la que se me acusa en la denuncia, pues como ya tengo declarado en el
sumarísimo de urgencia, lo que ocurrió fue que por todos los concejales reunidos al
efecto, se propuso al vecino del pueblo de Almatret Pedro Arbonés Fenosa el que podía
ceder al Ayuntamiento parte de una cantidad que le adeudaba un individuo de Borges
Blanques, que el Arbonés podía considerar de momento incobrable, y con este ardid se
intentaba justificar su adhesión al regimen imperante entonces en aquel pueblo disipando
con ello las grandes sospechas e imputaciones que contra el se hacían, y que implicaban
indudable peligro de mayores males para el Arbonés, a cuya propuesta este aceptó
voluntariamente, firmando juntamente con él todos los concejales un documento en el que
así se hacía constar:en esto es en lo que intervino el que abajo firma como uno de tantos
y el documento quedó archivado en el Ayuntamiento.
Durante la actuación como alcalde, del que suscribe, devolvió a varios vecinos del
mismo pueblo, varias importantes cantidades de dinero, entre ellos a los llamados Miguel
Vilá Jové y Francisco Fenosa Ballesté, lo que demuestra lo contrario de lo que se le
imputa en la denuncia, pues deshacia lo que otros habían hecho en el sentido de
incautarle dinero. Es corroboración de los antes manifestado: o sea, la intención de evitar
un mal mayor para el Pedro Arbonés, lo que nos indujo a hacerle la susodicha proposición
aceptada por él y que luego se llevó a efecto.
Como aval de la veracidad de lo antes dicho, aduzco el testimonio de los vecinos
del mismo pueblo Ramón Arbonés, Francisco Claverol y Antonio Molins Ballesté, todos
personas de orden y de derechas entre la generalidad de todos los de pueblo, a las
cuales creo merecen un concepto en absoluto incompatible con la posibilidad siquiera de
haber hecho peticiones de dinero en la forma indicada en la denuncia y de la que se me
acusa en el cargo del expediente de responsabilidades políticas.
Barcelona a 24 de febrero de 1940 ¡Arriba España! Saludo a Franco
El Declarante (signatura Jesús Rodríguez Mira).
Dos mesos més tard dicta una relació jurada dels seus béns. Són els següents:
.Una finca de secà amb oliveres, maset situada a les 'Basses Roiges', municipi
d'Almatret. El seu valor és de 5.500 pessetes.
.Una casa al poble d'Almatret, al número 1 Bis del carrer Nueva (Nou), estimat en
un valor de 4.000 pessetes
.El mobiliari i enseres de la casa que habita, per un valor estimat de 1.500
pessetes.
El 26 d'abril de 1940, el secretari habilitat de Causes del Jutjat Militar de Liquidacions de
Lleida certifica la primera sentència rebuda contra Rodríguez el 1939.
“Sentència del Consell de Guerra Permanent de Lleida. A Lleida el 15 de maig de 1939,
reunit en Consell de Guerra Permanent per fallar les causes intruïdes pel procediment
sumaríssim d'urgència contra Jesús Rodríguez. Rodríguez, fill de Pedro i Consuelo, de 55
anys, casat, retirat de la Guàrdia Civil, natural d'Albaida (València) i veí d'Almatret, sense
antecedents polítics, durant el Gran Movimiento s'afilià a la CNT i va ser alcalde del primer
ajuntament 'rojo' exigint diners a algunes persones de dretes i obligant el testimoni del foli
13 a pagar 3.600 pessetes, va ajudar la Col·lectivitat llibertària entregant-li locals per a la
seva instal·lació i funcionament. El Consell estima provats que els fets relatats són
constitutius d'un delicte d'auxili per cometre la rebel·lió militar. “Debemos condenar y
condenamos a Jesús Rodríguez Mira a 15 años de reclusión temporal”.
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11.2.1.2

Mort a la presó

El 24 de gener de 1947 és citada davant del jutge l'esposa de Rodríguez, Mercedes
Molins Ballesté, natural d'Almatret. El document revela que el seu marit ha mort a la
presó, quedant ella viuda i sense fills. És interrogada sobre si els seus béns havien
quedat embargats en virtut de l'expedient obert contra l'exalcalde i ella respon que no.
Finalment se li comunica "solemnemente" que l'expedient obert contra el seu marit s'ha
arxivat.

11.2.2

Juan Arbonés Valles

L'exalcalde d'Almatret, Joan Arbonés Vallés, fou represaliat per les autoritats franquistes,
malgrat que el seu no apareix a la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme
emesa per l'Arxiu Nacional de Catalunya el 2017. L'Arxiu Històric de Lleida custodia
documentació relativa al seu cas, per exemple un informe datat el 3 l'agost de 1940 per
part del Comandant del Lloc de la Guàrdia Civil de Maials, Martínez Martínez, que és
enviat al Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Lleida. En aquest informe, s'assegura que
Arbonés abans del 18 de juliol de 1936 era membre del 'partit d'esquerres' havent estat
alcalde de l'Ajuntament d'Almatret l'any 1934 i un gran propagandista del comunisme.
Amb l'aixecament militar, s'assegura que fou membre del Comitè Revolucionari dedicantse a la "requisa de finques, entre altres les de Mariano Miarnau". A més, l'informe l'acusa
d'implicació en l'assassinat dels mossens del poble. Fou afiliat al Partit Obres d'Unificació
Marxista (POUM). El text acaba detallant que l'exalcalde disposava d'una casa i d'una
finca de gran extensió superficial.
Cinc anys més tard, el 31 de juliol de 1945, i en compliment de l'ordre de l'Audiència
Provincial de Lleida, es manifesta que han estat aixecades i deixades sense efecte els
quants embargs i altres mesures preventives preses contra els béns de l'inculpat.

11.2.3

Antònia Pujol Ballesté

La veïna d’Almatret fou condemnada a 12 anys i un dia de reclusió temporal en un
procediment sumaríssim d’urgència, núm. 4489, de l’Auditoria de Guerra Delegada de
Lleida157. La sentència fou dictada l'11 de desembre de 1939. El tribunal afirma que Pujol
tenia idees d'esquerres amb anterioritat al Movimiento Nacional. A partir del 18 de juliol de
1936 assegura el tribunal que va prendre part activa en la crema de les imatges de
l'església parroquial actuant de dirigent i distingint-se per les seves amenaces i
excitacions en contra de les persones d'ordre havent inclús sortit al carrer amb un ganivet
amenaçant als que anomenava "fascistas" o feixistes. Es considera que els fets han estat
provats i constitueixen un delicte d'auxili per cometre la rebel·lió militar. La sentència és
confirmada el 18 de març de 1940.
El 23 de novembre de 1943, la veïna condemnada compareix davant del jutge per
informar dels béns que posseeix. Segons declaració jurada són:
.Ella no té béns de cap classe. Els bens del seu marit, Miguel Llop Cornadó, són:
.Una finca rústica a la partida de Valdellena de valor
1.500 pessetes
.Una finca rústica a la partida Camino de Fayón de valor
1.000 pessetes
.Una finca rústica a la partida Rio de valor
1.500 pessetes.
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.Una casa al poble d’Almatret de valor
.El total els béns tenen un valor de

2.000 pessetes.
6.000 pessetes.

Antònia Pujol declara que no té deutes, i que té un fill de 20 anys i una filla de 22 anys.
Per ordre del Jutge, des d’aquell moment no pot realitzar actes de disposició de béns sota
apercebiment de ser processada “por el amiento de bienes y desobediencia grave a la
autoridad”. El document no està signat per Antònia Pujol perquè manifesta que no ho sap
fer i en el seu lloc signa el document la seva filla, Pilar Llop Pujol.

11.2.4

Antonio Prunera Mora i Miguel Guillem Bobet

Els veïns Antonio Prunera mora i Miguel Guillem Bobet són condemnats en el
procediment sumaríssim d’urgència obert amb el número 5629158 pel Consell de Guerra
de Lleida. Antonio Prunera Mora, de 20 anys, és agricultor, solter, fill de José i
Magdalena, natural i veí d'Almatret. Miguel Guillem Bobet, de 24 anys, és solter, miner, fill
de Francisco i de Ventura, i veí d'Almatret.
Consideren Prunera i Mora d'idees d'esquerres abans de l'aixecament militar —fet històric
que els militars anomenen G.M.N. (Gran Movimiento Nacional)—.Arran de l'aixecament
militar es va afiliar a la sindical anarquista FAI i a les Joventuts Llibertàries, essent dirigent
d'aquesta organització i fent propaganda de la causa marxista, va ingressar posteriorment
com a voluntari "en el Ejércto Rojo en calidad de voluntario".
Guillem Bobet també antecedents d'esquerres. Arran de l'aixecament militar s'afilia
a la sindical anarquista FAi fent constantment propaganda de les seves idees i marxant
voluntari al 'Ejército Rojo'.
El Consell de Guerra declara provats els fets i considera són constitutius d'un
delicte d'exaltació per cometre la rebel·lió previst i penat. Tenint en compte que en el
moment dels fets, Prunera Mora, tenia entre 16 i 18 anys, és condemnat a una pena de
dos anys de presó correccional. A Miguel Guillem Bobet el condemnen a sis anys i un dia
de presó. S'afegeix que "la totalidad de la prisión preventiva sufrida por esta causa" serà
abonada. La pena de Guillem Bobet és revisada i passa a ser de tres anys de presó
menor. Se signa i confirma l'11 de març de 1942.

11.2.5

José Munté i Puig

Militant Izquierda Republicana de l'aixecament militar. S'afirma que ostenta el càrrec de
president de dit partit. Arran del 18 de juliol de 1936, s'afilia al Partit Obrer d'Unificació
Marxista (POUM), d'idees ultra revolucionàries, fent activa propaganda per al reclutament
voluntari de l'exèrcit republicà. També se l'acusa que va prendre part activa en la
destrucció i crema de l'església d'Almatret. És condemnat per un delicte d'auxili a la
rebel·lió a una pena de 12 anys i un dia de presó.

11.2.6

Miquel Rius Mur

Nasqué a Almatret el 24 d’agost de 1904. Era fill de Miquel i Mariana. Només sabem que
era casat, no tenia fills, treballava en el ram de la construcció i que va ser executat a
Tarragona el 6 de setembre de 1940159.
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11.2.7

José Arbonés, deportat i mort en un camp nazi

Josep Arbonés és l'únic veí d'Almatret documentat que fou deportat a un camp nazi, on va
morir el dia 28 de gener de 1945. Nascut l'11 de gener 1903, i de professió paleta, fou
empresonat a la presó de Compiègne i traslladat al camp nazi de Neuengamme
(Alemanya) el 18 de juliol de 1944 on ingressà amb el número de presoner 37.201. Va
morir al camp nazi a la data precisada als 42 anys.

Imatge del camp nazi de Neuengamme. Foto: KZ-Gedenkstätte Neuengamme

El Museu de la Memòria de Neuengamme, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, disposa d’una
fitxa d’Arbonés.

Fitxa de José Arbonés al Museu de la Memòria de Neuengamme.

Aquesta és l'escassa informació que ha transcendit de José Arbonés. Cap dels veïns
entrevistats en aquest estudi tenen coneixement de la seva existència.
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De fet, la Universitat de Bremen (Alemanya) es va posar en contacte per carta amb
l'Ajuntament d'Almatret el maig de 1999 sol·licitant informació sobre Arbonés donat que
encara no s'havien pogut posar en contacte amb els seus familiars.
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12. ELS VEÏNS COMBATENTS MORTS EN COMBAT
Nom del soldat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sebastià Arbonés Duaigües
Domènec Cases Pujol
Amadeu Florensa Suñé
Ramon Llop Jové
Pere Mateu Montagut
Miquel Mateu Mur
Josep Mur Aran
Salvador Mur Aran
Miquel Mur Aran
Josep Mur Arbonés
Miquel Pardell Solé
Francesc Piñol Teixidó
Andreu Prunera Mora
Josep Prunera Mora
Antoni Tarragó
Josep Vallès Rius
Valentí Verdié Pons
Josep Vila Florensa
Josep Vilà Vallès

Any
naixement
1917
1910
1910
1920
1908
1913
1914
1917
1920
1920
1920
1920
1911
1913
1903
1916
1902
1907
1919

Quinta

Data de la mort

Front

38
31
31
41
29
34
35
38
41
41
41
41
32
34
24
37
23
28
40

8/10/1938
Febrer 1938
Agost/Set 1938
Agost 1938
Primavera 1938
Estiu 1938
-Primavera 1938
Agost 1938
Juliol 1938
Octubre 1938
Agost 1938
--Estiu 1937
Agost 1936
Gener 1939
Maig 1938
Agost 1938

Batalla de l’Ebre
Front d’Osca-Pirineu
Batalla de l’Ebre
Batalla de l’Ebre
Front de Llevant
Batalla de l’Ebre
Hospital de Barcelona
Sector Tortosa
Batalla de l’Ebre
Batalla de l’Ebre
Batalla de l’Ebre
Batalla de l’Ebre
--Sector de Belchite
Front d’Aragó
Ulldemolins (Priorat)
Front del Segre
Batalla de l’Ebre

La majoria de víctimes civils a Almatret durant la Guerra Civil són veïns morts en combat.
L'extraordinària recerca duta a terme els anys 90 del segle XX pels Amics de la Mare de
Déu de la Carrassumada xifra en 19 el nombre de víctimes civils. El grup més majoritari
són els combatents de la lleva del Biberó-41, un total de cinc, tots morts a la batalla de
l'Ebre. De fet, és en aquest episodi on moren la majoria de combatents d'Almatret, en un
número de nou que estiguin confirmats. Als soldats de la lleva del 42 s'hi ha d'afegir un
biberó de la lleva del 40 mort en combat, Josep Vilà Vallès. El soldat més gran mort en
combat és de la lleva del 23, Valenti Verdié, de 36 anys. A banda de l'Ebre, es produeixen
víctimes al front del Segre, al front d'Aragó, al front de Llevant, al sector d'Osca, de
Belchite, de Tortosa, del Priorat i a l'Hospital de Barcelona.
La història més tràgica, car totes ho són, és la dels tres germans de Ca L'Estrelat, morts
en pocs mesos l'any 1938. Eren Josep, de la quinta del 35, Salvador, de la quinta del 38, i
el més jove dels tres, el biberó Miquel, de la quinta del 41.
Pel seu elevat interès històric i documental, es reprodueixen íntegrament els textos
biogràfics inclosos al llibre dels Amics de la Mare de la Carrassumada.
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Sebastià Arbonés Duaigües, de cal Roiget.- Nasqué a Almatret el 17 d'octubre de
1917. Era fill de Sebastià i de Maria, i tenia quatre germans: Maria Pilar, Primitiva, Ramon
i Pere. Va cursar els estudis primaris al poble i va ser bon estudiant. Era amics de tots els
companys, obedient amb els mestres i es distingia per l'honradesa que imprimia en totes
les seves accions. En deixar l'escola, es va ficar a treballar de pagès per dominar les
moltes tasques que comporta aquesta activitat. També va ser un bon comerciant. Li
agradaven molt els esports, practicava la caça i el futbol, i era conegut per tota la comarca
amb el sobrenom del 'Roget', ja que era molt petit, però a la vegada un gran futbolista, de
caràcter molt pacífic i bon company en tots els aspectes.
Com que era de la quinta del 38, va ingressar a l'exèrcit, amb caràcter obligatori, a la
tardor de 1937, i va ser destinat a Cuenca. D'acord amb els esdeveniments de la guerra,
va passar al front de Catalunya i va participar en els combats que es lliuraven a la rodalia
de Balaguer, quan l'agost de 1938 els republicans van traspassar el riu per Vilanova de la
Barca. En contraatacar els nacionals per fer recular els republicans a les seves anteriors
posicions, com que el Sebastià no sabia nedar, sort en va tenir d'un company que se'l va
carregar al coll, ja que, sinó, possiblement hauria mort ofegat. Després va ser traslladat al
front de l'Ebre, al sector de Gandesa, on lluitant per aquells indrets, va morir el 8 d'octubre
de 1938. (Dades facilitades per Ramon Arbonès, germà del difunt).
Domènec (Domingo) Cases Pujol, de cal Tuto.- Nasqué a Almatret el 10 de juny de
1910. Era fill de Domènec i d'Antònia, i tenia quatre germans més petits: Francesc, Josep,
Francesc i Evarist. Va cursar els estudis primaris al poble i era un alumne normal d'aquells
temps. Quan va deixar l'escola, va començar a treballar de pagès a casa al costat del seu
pare, conreant les seves terres i anar a jornal. Era aficionat a la caça de conills i perdius, i
li agradava el ball. Es va casar amb Teresa Mateu Mur, de cal Batistet, filla també
d'Almatret, i fruit del matrimoni va néixer el seu fill Domènec (Domingo).

Domènec Cases Pujol, assegut a l’esquerra, amb una colla d’amics i
amigues. Foto: Mai Més! Amics de la Mare de Déu de la Carrassumada.

L'agost de 1937 va ser mobilitzat i destinat al front d'Aragó, al sector d'Osca. Quan, el
febrer del 1938, era a la primera línia de foc a un indret proper als Pirineus, el van atrapar
una bala que li va travessar el cap causant-li la mort instantània. Aquest fet el va contar a
la família un company d'armes d'un poble veí, el qual s'havia preocupat d'enterrar-lo.
(Dades facilitades per Domènec Cases, fill del difunt)
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Amadeu Florensa Suñé, de casa Pere.- Nasqué a Almatret el 28 de març de 1910. Era
fill de Fermí i d'Antònia, i tenia tres germans: Joan, Miquel i Josep. Ell era el tercer. Va
cursar els estudis primaris al poble, i fou un alumne molt aplicat, i fins i tot va iniciar els
cursos de batxillerat. Quan els deixà, es va ficar a treballar de pagès a casa i , pels seus
dots de comandament, el van posar al capdavant de l'administració de les finques, les
quals constituïen un notable patrimoni.
Li agradava molt el ball i tenia moltes amistats perquè era molt sociable. Es va casar amb
Maria Florensa Oró, de casa Lufla, fruit del matrimoni van ser la Neus i l'Amadeu.
Tot i que políticament era de tendències republicanes de caràcter progressista, quan va
esclatar la guerra, no va participar en cap de les accions revolucionàries que es van
produir. En canvi, sí que va procurar apaivagar els ànims dels més exaltats i evitar mals
majors.
En ser mobilitzada la seva quinta, va actuar en diferents fronts. Però fou al front de l'Ebre,
en un dels combats que tingueren lloc a la rodalia de Gandesa, on va trobar la mort
l'agost-setembre del 1938, segons van confirmar diferents testimonis, quan es feren els
tràmits oficials perquè la seva esposa pogués rebre l'ajuda de viduïtat.
(Dades facilitades per Santiago Arbonés, gendre del difunt).
Ramon Llop Jové, de cal Genoll.- Nasqué a Almatret el 22 d'octubre de 1920. Era fill de
Josep i de Maria, i tenia tres germanes: Ramona, Leonor i Pepeta. Ell era el tercer. Va
cursar els estudis primaris al poble i va ser un bon alumne, simpàtic i divertit. En deixar
l'escola, va començar a treballar de pagès a casa del seu oncle Ramon. Li agradava el
ball i participava en quasi totes les activitats recreatives i culturals que organitzava el
jovent del poble. També era molt cantador.
Durant la guerra civil, l'abril del 1938, va ser mobilitzada la seva quinta i ell va anar
destinat al front del Segre, des d'on es cartejava amb la família i amb una noieta del
poble.
Els últims dies de juliol del 1938, quan els republicans van desermar l'ofensiva de l'Ebre,
ell hi va intervenir a les serres de Pàndols i de Cavalls. Mentre va estar per aquell sector,
es va desplaçar a casa alguns cops, i de retorn venia carregat de viandes, que repartia
entre els companys d'armes, els quals el motejaven amicalment com 'Nen del poble'.
Més endavant, va ser destinat al sector de la Pobla de Massaluca i allí un bon dia del mes
d'agost, quan anava a omplir unes cantimplores en una fonteta que hi havia una mica al
darrere de la primera línia de foc, va començar a disparar l'artilleria enemiga i ell fou
abatut al mig del camp per l'explosió d'un obús, que el va ferir de mort. Els seus
companys van enterrar-lo en aquell mateix lloc, a les serres que hi ha enfront de Faió.
El tinent de la seva companyia, que l'apreciava molt, es va personar a casa per informar a
la família del que havia succeït, expressant el seu condol i el de tots els seus companys.
Al mateix temps, els va portar uns guants i la cartera amb la seva documentació. La
cartera estava mig esbotzada per la metralla que li havia ocasionat la mort160.
(Dades facilitades per Ramona i Leonor Llop, germana el difunt, i la col·laboració de
Josepa i Maria Mateu, nebodes també del difunt).

Entrevista de l’autor amb Josè Jové Mur. Explica que Ramon Llop Jové era cosí germà seu. Era baixat i
prim i el fusell li tocava al terra.
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Pere Mateu Montagut, de casa Ramundeta.- Nasqué a Almatret el 28 de maig de 1908.
Era fill de Francesc i de Maria Teresa, i tenia un germà més gran, de nom Francesc. Va
cursar els estudis primaris al poble i era un alumne que li agradava molt estudiar. Per
aquest motiu, en acabar-se l’edat escolar, va continuar anant a repàs els capvespres.
També va aprendre solfeig.
Quan va deixar l’escola, va començar a treballar de pagès a casa, al costat del seu pare,
conreant les terres de la seva propietat. Tenia molta afició a la música i va acabar tocant
la trompeta a l’orquestra del poble. Prenia part activa en les activitats recreatives i
culturals que es feien al poble, en les representacions teatrals, era un dels principals
protagonistes.

Pere Mateu Montagut. Foto: Mai
Més. Amics de la Mare de Déu de
la Carrassumada.

Va ser el servei militar obligatori a infanteria de Lleida. En llicenciar-se va tornar a cas per
incorporar-se de nou a les seves feines habituals.
Quan va esclatar la guerra, va ser cridada la seva quinta el març del 1938 i ell fou destinat
al front d'Aragó, al sector d'Alcanyís. Quan els nacionals van seccionar l'Espanya
republicana en dues parts, ell es va quedar a la part del sud, junt amb altres companys
d'Almatret, fins que va desaparèixer. Un d'aquests companys, un cop acabada la guerra,
va comunicar als de casa seva que els dos havien intervingut en una operació bèl·lica,
però que el seu fill Pere no havia retornat a la base.
(Dades facilitades per Francesc Mateu, germà del difunt).
Poc mesos després d'acabada la guerra, la mare de Mateu publicava a La Vanguardia
Española un anunci a la secció de classificats demanant informació pel seu desaparegut
en combat. En aquest anunci, la família informa que Mateu formava part del 368 Batalló
de la 92 Brigada Mixta de la 70 Divisió republicana. Les últimes notícies d'ell són el 13 de
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juny de 1918 a Castelló. La mare "agraeix" a qualsevol persona que pugui donar dades
sobre el seu fill.
Miquel Mateu Mur, de casa Batitstet.- Nasqué a Almatret el 16 de novembre de 1913.
Era fill de Josep i de Dolors, i tenia cinc germans: Josep, Teresa, Pilar, Ramon i Maria. Ell
era el penúltim.
Va començar els estudis primaris al poble i ben aviat es va fer palès que prometia en
aquest camp. Però, com que els pares no podien permetre's pagar-li els estudis, li va ser
concedida una beca perquè pogués completar els estudis a un centre religiós de
Barbastre. Com que no devia tenia vocació religiosa, en acabar aquesta etapa, va tornar a
casa. Va començar a treballar fent de pastor d'un ramat de bestiar que tenia el seu pare,
conjuntament amb el seu oncle Miquel, que vivia a casa seva. Li agradava el futbol, i era
bon ballador.

Miquel Mateu, assegut, amb un amic. Foto: Mai
Més.Amics de la Mare de Déu de la Carrassumada.

Va fer el servei militar obligatori a Saragossa a l'arma d'infanteria. En llicenciar-se, va
tornar a les seves activitats anteriors. El juny de 1937 es va casar amb la Francesca
Guillem Bovet, de cal Serengui, també d'Almatret, i fruit d'aquest matrimoni va ser la
Paquita.
Quan sols feia un mes que eren casats, va incorporar-se a files amb caràcter obligatori.
Després de dos o tres dies de concentració a Lleida, fou traslladat a Barcelona i destinat a
la brigada 36. Quan el març de 1938 es produí la desbandada d'Aragó, la seva unitat va
ser de les primeres que formaren una línia de resistència al llarg del Segre i a ell li va
tocar el sector de Montoliu.
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Quan al juliol es va obrir el front de l'Ebre i és a saber que l'havien de traslladar, va decidir
anar-se'n cap al poble a veure la família, que estava refugiada al mas d'Ampedrola de
Tarragó, ja que encara no coneixia la seva filla, que havia nascut el 18 de març d'aquell
any. Un cop feta la visita, es va presentar a la comandància de Maials i el van incorporar a
la mateixa brigada, que ben aviat va actuar per les serres de Pàndols i de Cavalls. Allí va
desaparèixer en un dels molts combats que s'hi van dur a terme.
Després de la guerra, la seva esposa va ser molts passos per saber alguna cosa d'ell.
Només va poder conèixer de forma oficiosa i per mediació del Pepito del Sabater, que el
Miquel i altres companys s'havien resguardat en un bosc que va ser intensament
bombardejat, i del qual només set van sortir-ne vius dels molts que hi van entrar.
Malgrat aquestes notícies, la Francesca va fer noves gestions, aquest cop prop de la
Casa de Franco, d'on li van contestar que el seu marit no constava mort en cap llista, ni
nacional ni internacional. Així, doncs, els familiars el van donar com a desaparegut.
(Dades facilitades per Francesca Guillem, esposa del difunt).
Josep, Salvador i Miquel Mur Aran, de ca l’Estrelat- Nasqueren els tres a Almatret;
Josep el dia 23 d'abril de 1914; Salvador el dia 18 d'abril de 1917 i Miquel el 7 de març de
1920. Eren fills de Josep i de Teresa, i tenien una germana més gran de nom Teresa. Els
tres van cursar els estudis primaris al poble i devien ser uns estudiants aplicats, ja que
dominaven perfectament les tres principals assignatures: lectura, escriptura i
matemàtiques. Ja de jovenets eren els tres molt simpàtics i tenien molts amiguets.
En deixar l'escola, el Josep i el Salvador es van ficar a treballar de pagès a casa al costat
del seu pare conreant les terres de la seva propietat i el mas d'Andreu (entre els termes
de Seròs i de Maials), que el menaven a tractes. En canvi el Miquel, se'n va anar aprenent
de baster a cal Lloisó, fins que va esdevenir oficial. Aleshores es va establir pel seu
compte. No obstant això, entre els tres van regentar el Cafè de l'Estrelat, situat al carrer
de la Bassa, número 2. A la vegada, feien transport de mercaderies cap a Lleida amb
carro. Tots ells eren aficionats a la caça. També els agradava cantar i tocar la guitarra,
fent gresca al poble.
Josep Mur.- Festejava amb la Pepita de casa Cania. A causa de la guerra, va ser
mobilitzat i incorporat al front, on va caure ferit en combat i va ser hospitalitzat a
Barcelona. Allí el van anar a veure la seva mare i xicota, i pogueren apreciar que la ferida
que tenia a la cama no revestia gaire perill. La realitat, però, va ser molt diferent, ja que se
li va gangrenar i li va ocasionar la mort quan estava internat a l'Hospital Clínic. Fou
enterrat en un cementiri de Barcelona.
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Josep Mur Aran. Foto: Mai Més.

Salvador Mur.- Festejava amb la Magdalena de Torregrossa. Va ser mobilitzat poc
després del seu germà Josep. També va actuar en diferents fronts i, quan es va establir la
línia de foc al llarg de l'Ebre, ell era al sector de Tortosa. En un bombardeig de l'aviació
enemiga, mentre intentava resguardar-se de les bombes, quan ja era molt a prop de la
boca del refugi, ca caure una bomba que li va ocasionar la mort instantània.
Un amic del poble (el Pep de cal Pere) va recollir els seus objectes personals, entre ells
una cartera molt treballada de marroquineria que contenia la documentació -encara que
mig desfeta per la metralla d'aquesta fatídica bomba- i la va dur a la seva família.

Salvador Mur Aran. Foto: Mai Més! Amics
de la Mare de Déu de la Carrassumada.

A casa seva van tenir la notificació oficial de la mort del Salvador el mateix dia que els era
comunicada la trista nova de la desaparició del Miquel en els combats de l'Ebre.
Miquel Mur.-No va ser cridat a files fins a l'abril de 1938, continuaven fent de baster i
festejava amb la Júlia la Soguera, filla també d'Almatret,
Primer, tots els de la seva quinta van ser concentrats durant dos i tres dies a l'Ajuntament
d'Almatret. Després, els van carregar en un camió (els familiars els van poder acomiadar),
i els van distribuir en diferents sectors del front del Segre. Un bon dia (segurament quan
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els traslladaven per atacar el front de l'Ebre), va passar en camió per Almatret en direcció
a Faió, encara que no el van deixar baixar. Tan sols va poder saludar des del camió
estant a la seva mare i germana. Va ser l'última vegada que el van veure, ja que devia
morir en un dels combats que es lliuraren al sector de Gandesa, possiblement l'agostsetembre del 1938, sent comunicada la trista nova a la família el mateix dia que coneixien
la mort del Salvador.

Miquel Mur Aran. Foto: Mai Més. Amics de la
Mare de la Carrassumada

(Dades facilitades per Mercè Arbonès, neboda dels difunts, i Miquel Roca, marit
d’aquesta)
Josep (Pepe) Mur Arbonés.- Nasqué a Almatret el 4 d'abril de 1920. Era fill de Josep i
d'Antònia, i tenia una germana més jove que es deia Maria. Va cursar els estudis primaris
al poble i va ser un alumne molt avantatjat. Era un gran lector, potser perquè de molt petit,
com que a casa seva tenien premsa diària i el seu pare era analfabet, ell era l'encarregat
de llegir-la en veu alta. Era un nen molt assenyat i obedient, que gaudia de les simpaties
de la gent del poble i tenia molts amics. Tots els cridaven pel renom de Ramon de Pau.
En deixar l'escola, va començar a treballar de pagès al costat del seu pare, conreant les
terres de la seva propietat. Li agradava molt el ball i es divertia molt a les festes. Tenia
molta requesta entre les noies.
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Tot i viure en uns moments molt agitats -políticament parlant-, no es va involucrar mai en
cap acte bel·ligerant, com tampoc no ho féu el seu pare. Així com part de la gent jove, en
esclatar la guerra, seguint el corrent entusiasta dels primers dies, va participar en alguns
aldarulls antireligiosos, ell, fent cas dels consells del seu pare, no va participar-hi mai.
A final de març del 1938, els nacionals van ocupar el marge dret del Segre i la part baixa
de l'Ebre, on van establir les línies del front. La part republicana va estar desocupada
durant quatre o cinc dies. Passats aquests dies, es van presentar a Almatret forces de
carabiners i d'infanteria, les quals van cridar a l'ajuntament tots els joves del poble.
Un cop determinada la seva edat, van retenir els que eren de la quinta del 41 i els van
instal·lar als baixos de l'ajuntament durant quatre o cinc dies, tot permetent als familiars
que els portessin menjar. Després, els van traslladar en un camió al Parc Samà, proper a
Reus, que era un punt de concentració de detinguts, sense que en coneguessin la causa.
Més tard, el Pepe va ser incorporat a files i destinat al terme d'Almatret, a una finca
denominada del Xalapes, on féu d'assistent d'un tinent. Durant aquest període, el tinent li
donava permís, de tant en tant, per anar al poble a veure els familiars.
Quan, el 24 de juliol de 1938, els republicans van iniciar l'ofensiva de l'Ebre, la unitat de la
qual formava part en Pepe va entrar en acció des del primer moment, sent els primers que
van travessar el riu per la zona de la Sénia i van ocupar terrenys entre Faió i Mequinensa.
En una esplanada que hi ha en aquells indrets, el van ferir i fou recollit per un portalliteres
que van intentar dur-lo a l'altra banda del riu, en un lloc de primeres cures que estava
instal·lat al mas del Redons d'Agneta. Mentre el portaveu, va fer acte de presència
l'aviació nacional que va desencadenar un intens bombardeig. Els que duien la llitera van
deixar el ferit al descobert i es van refugiar en un indret resguardat. Un cop passat el
bombardeig, acudiren al lloc on havien deixat el ferit i trobaren el seu cos completament
destrossat a causa d'una bomba que l'havia agafat de ple, fins al punt que ni tan sols van
poder recollir les seves restes.
El pare del Pepe, que havia tingut notícies que l'havien retirat ferit, va anar diverses
vegades al mas del Redons i a altres llocs que feien d'hospital, amb l'esperança de trobarlo internat en algun d'ells, fet que no es va produir. Així, doncs, van haver d'acceptar la
trista realitat d'haver-lo perdut per sempre més.
(Dades facilitades per Maria Mur i Josep Salomó, germana i cunyat, respectivament, del
difunt)
Miquel Pardell Solé, de cal Bernat.- Nasqué a Almatret el 10 de maig de 1920, Era fill de
Bernat i de Dolors, i tenia tres germans: Bernat, Josep i Dolors. Com que el para va
enviudar, es casà en segones núpcies amb Dolors, filla de cal Mitjà, de Faió, i fruit
d'aquest matrimoni van néixer altres fills: Maria, Miquel i Jaume (aquests darrers eren
bessons). Va cursar els estudis primaris, sent un alumne normal. En deixar l'escola, es va
ficar a treballar de pagès a casa al costat del seu pare, conreant les terres de la família.
Era bon ballador i li agradava la gresca.
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Miquel Pardell Solé. Foto: Mai Més! Amics de
la Mare de Déu de la Carrassumada.

Quan la darreria de març de 1938, es va instal·lar el front Ebre-Segre per tal d'organitzar
la línia de defensa dels republicans, la força de Carrabiners es va presentar al poble per
mobilitzar els joves de la quinta del 41, els quals concentrà als baixos de l'Ajuntament,
entre ells el Miquel. Després de quatre o cinc dies, uns camions els van traslladar al parc
Samà, proper a Reus, on van rebre instrucció. Al cap d'un temps, van anar destinats al
front de l'Ebre per participar en els combats. En un d'aquests combats, Miquel va ser ferit i
hospitalitzat. Un cop curada la ferida, li van concedir uns dies de convalescència a cas. A
la tornada a la unitat, va morir al cap de poc temps al sector de la serra de Pàndols, el 6
d'octubre de 1938.
(Dades facilitades per Jaume i Maria Pardell Solé, germans del difunt).
Francesc Piñol Teixidó, de ca l’Eusebio la Potreta.- Nasqué a Almatret el 8 de març de
1920. Era fill d'Eusebi i de Francesca, i tenia set germans més petits: Amèlia, Mercè,
Robert, Magda, Jordi, Pilar i Eusebi. Va cursar els estudis primaris al poble i era un
alumne molt aplicat, amb una especial disposició per al dibuix. Era bon noi, simpàtic i
tenia molts amiguets, entre ells el Roland de ca Moixo, el Ramon de cal Genoll i el Miquel
de casa Bernat. En deixar l'escola, va començar a treballar de pagès a casa al costat del
seu pare, conreant les seves terres i anant també a jornal. Li agradava la caça, la qual
practicava junt amb el seu pare, usant les modalitats d'escopeta, persecució amb gossos,
parar rateres i llosetes, etc. Era bon ballador i amic de la gresca.
En esclatar la guerra, la seva quina va ser cridada l'abril del 1938. Primer va actuar en
diferents indrets del front del Segre. Quan, el 24 de juliol de 1938, es van iniciar les
operacions del front de l'Ebre, ell hi va prendre part i va lluitar a la rodalia de Vilalba dels
Arcs durant l'agost i hi va morir en un barranc a conseqüència de l'explosió d'un obús
d'artilleria que li va deixar la cara destrossada.
Un amic seu d'Alcarràs, amb qui havia fet tota la campanya, se'l va carregar al coll, ja
cadàver, i el va portar a les parets del cementiri de Vilalba per enterrar-lo a la fossa
comuna, on enterraven la majoria de soldats que morien en aquella rodalia en els molts
combats que s'hi van lliurar.
Aquest company d'Alcarràs, que va tenir la sort de quedar en vida, un cop acabada la
guerra va tenir la delicadesa de comunicar-ho als pares del Francesc i, a més de la versió
dels fets que els va fer, els va dur algun objecte personal del seu fill com a record
perdurable i tangible d'ell.
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(Dades facilitades per Pilar Piñol i Albert Arbonès, germana i cunyat del difunt).
Andreu i Josep Prunera Mora, de cal Andreu del Porrone.- Nasqueren a Almatret;
l'Andreu el 5 de març de 1911 i el Josep el 22 de desembre de 1913. Eren fills de Josep i
de Magdalena, i tenien cinc germans més petits: Antoni, Maria, Ovidi, Bonaventura i
Reinal. Els dos van anar a l'escola nacional del poble, encara que amb moltes
intermitències. No obstant això, sabien llegir, escriure i comptes. Eren bons noiets i molt
obedients. L'Andreu va començar a treballar de pagès de molt jove a Serós. Després es
va llogar a Riba-roja d'Ebre a cal Reino on l'apreciaven molt. Va fer el servei militat a
Barcelona al cos de Cavalleria. Era molt bon picador i fins i tot li van atorgar un premi per
la doma de cavalls. En acabar el servei, va tornar a Riba-roja on tenia moltes amistats,
com també les tenia a Almatret. Era molt ballador i començar a festejar amb una xicota de
Riba-roja dita Balbina.
En esclatar la guerra, es va allistar de voluntari des dels primers dies i va prendre part al
desembarcament que els republicans van intentar a Mallorca per tal de conquerir l'illa on
havia triomfat l'aixecament militar. L'operació va ser un fracàs i van haver de desistir,
després d'haver sofert moltes baixes a la rodalia de Port Cristo; entre elles, l'Andreu, que
va morir el 26 d'agost del 1936.
Josep també va començar a treballar de pagès de molt jove, a casa la Mariana. Aviat es
va quedar sense pare i, a causa d'aquesta circumstància, va assumir ell la responsabilitat
com a cap de família. Per aquest motiu, es va ficar a treballar les terres que tenia en
propietat, i alternava aquesta tasca amb la d'anar a jornal.
Era molt ballador i participava en les activitats lúdiques que organitzava la joventut del
poble, formant part de la Junta del ball. Li agradava l'esport i jugava a futbol amb l'equip
local, on havia començat de juvenil. Es va lliurar del servei militar per ser excedent de
contingent (cupo).
Quan va esclatar la guerra, la seva quinta va ser cridada el setembre-octubre del 1936 i ell
fou destinat al front d'Aragó, on s'incorporà a la 32 divisió, brigada 141, i actuà en un
combat entre Gelsa i Quinto. Va seguir la retirada d'Aragó i, un cop establert el front de
l'Ebre-Segre, es va trobar amb el seu germà Antoni a la conca de Tremp, molt a prop
d'Isona. Allí es van separar i no se sap on va actuar el Josep. De l'Antoni es coneix que va
ser ferit de consideració a la serra de Pàndols i que va anar a parar a diversos hospitals
fins a acabar al de Banyoles, on va rebre la visita de la seva mare, junt amb el seu germà
Josep. D'aquest darrer, però, no se'n va saber res més del cert. Se suposa que va
desaparèixer durant la retirada de Catalunya al petit poble de Montclar (un enclavament
de l'Urgell dintre de la Noguera), a conseqüència d'un bombardeig que es va produir a
mitjans de gener del 1939.
(Dades facilitades per Odília i Antoni Prunera, germans dels difunts).
Antoni Tarragó, de ca la Sal.- Nasqué a Almatret l'any 1903. Es desconeixen els noms
dels seus pares, però se sap que tenia dos germans més grans: Josep i Pau. Va cursar
els estudis primaris al poble, sent un alumne normal d'aquells temps. En deixar l'escola,
es va ficar a treballar de pagès a casa al costat del seu pare i germans, conreant les
seves terres i d'altres que menaven a tractes. La seva diversió a les festes era el ball. Es
va casar amb Carme Estop Cases -víctima del bombardeig del 12 d'octubre de 1938-. Els
esposos, junt amb els seus fills Josep Maria, Maria Rosa i Antoni vivien feliços fons que, a
conseqüència de la guerra, el pare va ser mobilitzat i va anar destinat al front d'Aragó, al
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sector de Belchite. Allí va morir en un dels aferrissats combats amb les forces
republicanes. (Dades facilitades per Josep Maria Estop, nebot del difunt).
Josep Vallès Rius, de cal Soguer.-Nasqué a França, circumstancialment, l'any 1916.
Era fill de Francesc i de Modesta, i tenia quatre germans més petits: Òscar, Tereseta,
Francesc i Ramona. Va cursar els estudis primaris i va ser un alumne normal. En deixar
l'escola, va començar a treballar de pagès al costat del seu pare conreant les terres de la
seva propietat. Tant ell com el pare anaven també a esporgar a jornal i a fer la campanya
de la sega per l'Urgell, ja que eren molt bons segadors, motiu pel qual eren molt
sol·licitats.
Al Josep li agradaven els esports i jugava a futbol. També tenia afició a la caça,
especialment a parar rateres. Era molt ballador i fins i tot es desplaçava a ballar als pobles
veïns, sobretot a les festes majors. Començava a festejar amb una xicota de Maials que,
quan ell va morir, se'n va doldre molt.

Josep Vallès és el més gran. Foto: Mai Més!
Amics de la Mare de Déu de la Carrassumada.

En un dels combats, tot volent ajudar a un company que havia caigut ferit -ja que el Josep
era el portalliteres-, el va abastar una bala explosiva, que li va destrossar el cap
ocasionant-li la mort instantània.
Uns companys, entre els quals n'hi havia un dels pobles, el van poder retirar de la línia de
foc i el van enterrar prop de la via del tren. Aquests fets van succeir l'agost del 1936.
Quan la família va rebre el comunicat oficial, el seu pare va fer gestions per anar a
recuperar el cadàver. En arribar a Bujaraloz, els comandaments militars no li van deixar
continuar el camí, a causa del perill que existia d'allí endavant.
(Dades facilitades per Francesc Vallès i Ramon Valès, germà i nebot, respectivament, del
difunt).
Valentí Verdié Pons, de cal Jaumet del Mestre- Nasqué a Almatret l’11 de febrer de
1902. Era fill de Francesc i de Teresa, i tenia quatre germans: Maria, Pilar, Conrad i
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Teresa. Era el tercer. Va cursar els estudis primaris al poble i era un alumne normal
d’aquell temps. En deixar l’escola, es va ficar a treballar de pagès al costat del seu pare
conreant les terres de la seva propietat; a l’estiu durant el segar i batre, també anaven a
jornal. Tenia afició a la caça, la qual practicava amb gossos i parava rateres.
Va fer el servei obligatori a Reus al cos de cavalleria. També va formar part de les forces
expedicionàries d’Àfrica i va intervenir directament en alguns combats, durant un període
de tres anys. En llicenciar-se, va tornar cap a casa per continuar amb les mateixes
tasques anteriors. Al cap de poc temps, es va casar amb Teresa Molins Salomó de cal
Tigon, també filla d’Almatret. Fruit del matrimoni van ser la Nuri i l’Hilari. En esclatar la
guerra, el setembre-octubre del 1938 va ser mobilitzat, amb caràcter obligatori, i va ser
agregat a la 42a Divisió, 227a Brigada, 108 batalló, 4ª companyia Turia CC, núm. 15. Va
ser destinar a Vilatorrada (prop de Manresa), des d’on escrivia cartes a la seva familia. La
seva esposa el va anar a veure un cop a Manresa. Les cartes rebudes portaven les
següents dades: 5 d’octubre, 27 de novembre i 2 de desembre de 1938. Aquesta darrera
era una mena de targeta que deia que pertanyia al Socorro Roig de Catalunya (Secció
SRI). Aquestes foren les últimes notícies que tingué d’ell la seva família. Sols van córrer
rumors que havia desaparegut prop d’Ulldemolins al començament de gener del 1939.
(Dades facilitades per Núria Verdié i Josep Masip, fill i gendre del difunt).
Josep Vila Florensa, de cal Granjol- Nasqué a Almatret el 17 de setembre de 1907. Era
fill de Josep i de Raimunda, i tenia quatre germans: Raimunda, Constantina, Enric i
Teresa. Ell era el segon. Va cursar els estudis primaris al poble i era un bon alumne, en
tots els sentits. La mort del pare abans que ell fes els 14 anys, segurament va propiciar
que no aprofités al màxim tot el temps que hauria pogut dedicar als estudis. No obstant
això, es defensava perfectament en llegir, escriure i en comptes. Com que era el més gran
dels nois, en morir el seu pare va haver d'actuar com a cap de família i ficar-se a treballar
de pagès conreant les seves terres, tasca a la qual es va dedicar intensament i va assumir
la responsabilitat que comportava, sense donar-se gaires oportunitats de recrear-se en les
distraccions pròpies de la joventut. Gairebé tots els esforços els dedicava a oferir a la
família una bona situació material i moral. Conta la Teresina (que era la més petita) que, a
ella, li va fer més de pare que de mare.
Malgrat tot, cal reconèixer que li agradava el ball i es divertia molt a les festes junt amb els
seus amics que, com que era molt bona persona i afable amb tothom, en tenia una bona
colla, tant d'un sexe com de l'altre. Tenia ben arrelats sentiments religiosos i era de
tendències polítiques conservadores, encara que mai va intervenir de forma activa en cap
acte polític dels que tant proliferaran a partir de la instauració de la República el 1931.
En esclatar la guerra, si bé van rebre algunes amenaces, tant ell com tota la família van
continuar vivint al poble sense passar gaires dificultats.
L'abril del 1938 la seva quinta i la del 41 van ser mobilitzades; o sia, que uns tenien 18
anys i altres 31. Els van concentrar durant dos o tres dies a l'ajuntament d'Almatret sense
que la família els pogués visitar. Després els van traslladar tots cap a Foradada (poblet de
la Noguera, entre Cubells i Artesa de Segre). En un dels permisos concedits, alguns
companys del seu poble ho van aprofitar per anar a veure la família. En arribar a Almatret,
van tranquil·litzar els familiars del Josep dient-los que no es preocupessin, ja que aquest
es trobava perfectament. Ells, però, es quedaren amb certa recança a causa de les
amenaces de les quals havien estat objecte durant els prop de dos anys que durava la
guerra. No obstant això, quan els companys van tornar a incorporar-se, un cop acabat el
permís, els van donar un bon paquet per al Josep, encara que aquest mai no va arribar a
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les seves mans, ja que, en arribar de nou a Foradada, ja no el van poder localitzar, tot i
que no hi havia hagut cap combat on hi hagués intervingut la unitat a la qual pertanyia. Se
suposa, doncs, que el Josep havia estat denunciat per algú i que els republicans l'havien
afusellat. Confirma aquesta suposició el fet que, quan els seus familiars van saber que
havia desaparegut i van fer moltes indagacions per hospitals i llocs d'aquarterament, mai
no van poder esbrinar què havia passat amb el seu fill. Fossin quines fossin les
circumstàncies de la seva desaparició, els fets van passar el maig de 1938.
(Dades facilitades per Teresina Vilà, germana del difunt).
Josep Vilà Vallès, de cal Cisco Vilà- Nasqué a Almatret el 14 de gener de 1919. Era fill
de Josep i de Rosa, i tenia dos germans: Ester i Màrius. Ell era el segon. Va cursar els
estudis primaris al poble i era un alumne normal i molt seriós. En deixar l'escola, va
començar a treballar de pagès a casa al costat del seu pare, conreant les seves terres i
altres que menaven a tractes. Li agradava el ball, que era la seva principal distracció a les
festes. Començava a festejar amb una xicota del poble.

Milicians del POUM, Josep Vilà és el segon, a la dreta, del grup del mig.Foto: Mai Més! Amics de
la Mare de Déu de la Carrassumada.

En esclatar la guerra, es va allistar voluntari els primers dies i va formar part de les
milícies del POUM. El van destinar al front d'Aragó, al sector de la serra d'Alcubierre, junt
amb cinc o sis amics més del poble. Allí s'hi van estar tres o quatre mesos. Durant
aquests temps, se'ls devia apaivagar l'entusiasme guerrer dels primers dies i alguns -entre
ells el Josep- se'n van tornar cap a casa.
El 10 de març de 1938 va ser mobilitzat de nou, aquest cop amb caràcter obligatori.
Després d'estar concentrat uns dies a Lleida, se suposa que el van destinar a algun sector
del front del Segre. Quan es va dur a terme l'ofensiva de l'Ebre, ell va intervenir pel sector
de les serres de Pàndols i de Cavalls, on va morir l'agost o setembre, fet que fou
comunicat oficialment als familiars. Després de la guerra, un amic de Llardecans -que més
tard es va fer capellà-, els va dir que Josep va morir a conseqüència de la metralla d'un
obús d'artilleria, que el va ferir mortalment sense que els companys poguessin fer-hi res,
sinó enterrar-lo en el mateix lloc on va caure.
(Dades facilitades per Màrius Vilà i la seva esposa, germà i cunyada del difunt)
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13. ANNEX I. IMATGES I CROQUIS
DEL FRONT D’ALMATRET-FAIÓ-MEQUINENSA
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14. ANNEX II. CASES I MASOS D’ALMATRET
D’INTERÈS DURANT LA GUERRA CIVIL
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5

Cases al poble d’Almatret
Casa Tarragó
Casa Jacinto
Església Parroquial
Casa consistorial
Casa ensorrada al carrer Pou

14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
14.2.8
14.2.9
14.2.10
14.2.11
14.2.12

Masos, altres construccions i elements d’Almatret
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14.1

Cases al poble d’Almatret

14.1.1

Casa Tarragó

Segons indicacions dels veïns, l'anomenada Casa Tarragó correspon a l'habitatge del
número 12 del carrer Major. Es tracta d'un habitatge de planta baixa i dues plantes, amb
un primer pis presidit per un ampli balcó. La casa se situa ben a prop de la casa
consistorial, l'església i la plaça Major.
El testimoni Francesc Vallès recorda que la casa hauria estat allotjament de refugiats a
partir de 1937, probablement la seu de l'alberg de refugiats que documentalment s'ha
constatat es va instal·lar al poble. Vallès rememora que un dia va veure arribar un camió
ple de refugiats procedents d'Astúries i que les autoritats locals els van traslladar a
aquesta casa. El mateix testimoni indica que a la casa s'hi organitzaven durant 1938 en
els quals participaven soldats i civils, homes i dones.
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A l’esquerra Casa Tarragó, al carrer Major número
12. Foto: Google.

14.1.2

Casa Jacinto

Casa Jacinto és una casa de grans dimensions situada a la plaça Major d’Almatret.
Diposa de tres plantes d’alçada i terrat, amb tres portes d’accés i tres balcons a les dues
primeres plantes.
Aquest habitatge és molt important durant l’època de la Guera Civil per diversos veïns. La
filla de la casa, Magda Vilà, explica que al llarg de 1938 s'hi instal·là al primer pis un
servei de cuina-menjador militar que preparava i servia menjar. "Era la cuina pels militars,
venien a dinar i a sopar aquí, i després tornaven a marxar", recorda. L'ocupació de part de
l'habitatge per aquest ús no va significar l'expulsió dels seus propietaris, que van continuar
vivint als pisos superiors, concretament la mare de Vilà, l'avi, dues tietes i ella mateixa. No
recorda converses amb els soldats més enllà d'estar a la falda d'un d'ells. "Aquell home
deia que tenia una nena com jo, de la meva edat, m'agafava i em feia jugar. Tinc una idea
vaga però me'n recordo", expressa.
No era l'únic l'indret de la casa utilitzat pels militars. Casa Jacinto conserva un pany de
paret a l'escala que dóna accés al terrat que està farcit d'instruccions relatives a la
vigilància antiaèria. De fet, de la informació de les restes conservades, podria haver estat
una estació de vigilància antiaèria de l’Exèrcit de l’Est, que disposava d'un telèfon o
aparell similar pel qual avisaven a les altres estacions de vigilància de la presència
d'avions enemics. Al pany de paret es descriuen els codis per comunicar la informació
amb rapidesa a la resta d'estacions. De l'aparell de comunicació només en queden els
ancoratges. L'estació també s'encarregaria de la vigilància del mateix poble d'Almatret,
advertint, si fos el cas, que calia tocar les campanes per advertir la població de la
possibilitat d'un imminent atac aeri. Per últim, la casa conserva un antic celler al soterrani,
de grans dimensions, que va ser utilitzat com a refugi antiaeri durant els combats. Des
d'aquesta casa, finalment, s'accedia a un refugi antiaeri excavat durant els anys de la
Guerra Civil que circulava per sota la plaça Major.
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Imatge de Casa Jacinto, a la dreta, de tres plantes i balcons, a la placa Major. Foto: Google

14.1.3

Església Parroquial

L'Església de Sant Miquel d'Almatret (segle XVIII), situada a la plaça Major, és d'estil
barroc, la portada és emmarcada per dues columnes de capitells compostos i el conjunt
decorat forma una harmoniosa unitat amb el campanar. L'església barroca queda beneïda
el 9 de setembre de 1768. Anys més tard, el 1786, es beneeix l'altar. Abans de la
construcció d'aquest temple, el municipi hauria tingut una església gòtica, edificada poc
després de l'establiment de les famílies que consten en la seva carta de poblament,
datada el 1301 .
En la documentació de la Causa General relativa al municipi d'Almatret, elaborada pel
bàndol franquista en els anys immediatament posteriors a la fi de la guerra, assegura que
el 24 de juliol de 1936, un grup de persones va saquejar l'església parroquial, van ser
destruïts i cremats els altars, les imatges, els ornaments i els objectes de culte a la plaça
pública, a la plaça Major.161.

14.1.4

Casa consistorial

La casa consistorial és un edifici de planta baixa i dos pisos d’alçada situat al número 2
del carrer Major. A més d’exercir de seu de l’Ajuntament d’Almatret, segons els testimonis
recollits ha estat lloc de concentració de veïns destinats a tasques auxiliars amb l’Exèrcit
republicà, seu d’un anomenat Gobierno Militar dels republicans l’any 1938, i lloc de
protecció especial per l’Exèrcit franquista en els dies següents a la conquesta del poble, a
partír del 25 de desembre de 1938.

161

Més informació a l’apartat 1.1 del present estudi.
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14.1.5

Casa ensorrada al carrer Pou

Veure apartat 8.3.1 d’aquest estudi.

14.2 Masos, altres construccions i elements constructius al terme
d’Almatret
14.2.1

Mas Redons d’Agneta

Veure apartats 7.1, 7.1.1, 7.2.1, 7.1.3 d’aquest estudi.

14.2.2

Mas de Caterino

El Mas de Caterino és l'escenari en el qual soldats de la XIII Brigada Internacional es van
fotografiar la primavera de 1938. El mas se situa prop del camí de Faió i de la Fita de les
Províncies. Més informació a l'apartat 5.3.1. del present estudi.

Imatge actual del Mas de Caterino. Foto: Andreu Caralt

14.2.3

Mas Blanc

Segons les indicacions de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al nord del nucli
urbà d'Almatret, a l'indret anomenat Finca de Feliu, es conserven les restes en runes de
Mas Blanc.
El testimoni Josep Jové afirma que de nen, l'any 1938, ell i la seva família van visitar
aquest, convertit per les tropes republicanes en un punt d'intendència. Jové recorda que la
seva família hi duia un gall, dues dotzenes d'ous, algun conill, ametlles i rebien dels
soldats xocolata, galetes, fideus, sopa.... "Fèiem intercanvi i, així, anem passant els dies",
relata el veí. Una de les receptes preferides dels soldats, explica, eren les ametlles
torrades amb un mica de sal
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Imatge aèria de Mas Blanc, en runes. Foto: ICGC

14.2.4

Mas del Rei

Aquest mas ha estat convertit en allotjament rural (www.masdelrei.net ). Està ubicat al
costat del camí dels Escambrons, en el qual hi ha dos elements d'interès històric.
Pel que fa a aquest mas, el testimoni Francisco Vallès indica que l'any 1938 s'hi va
refugiar amb la seva família. Quan van entrar les tropes franquistes al poble, el 25 de
desembre de 1939, estaven en aquest mas. Això ho recorda: "El dia que van entrar els
nacionals nos vam quedar allà. Un que era pintor i tenia molta por es va quedar a la mina.
Els germans estaven al mas. Soldats joves volien escapar per la pista que havien fet els
militars republicans. També van venir dos fugitius dels 'rojos', encara van tenir temps de
dinar amb nosaltres. Els trobàvem molt bona gent".

Imatge de la casa rural de Mas del Rei. Foto: masdelrei.net
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14.2.5

Mas del Caragol

En el camí dels Escambrons, entremig de dos aerogeneradors, a l'indret conegut com a
Plana de Reinaldo, s'ubica aquest mas de grans dimensions, dividit en dos grans mòduls.
Un mas de dues plantes amb una escala d'accés en primer terme, i un gran patit al seu
darrere al descobert.
El testimoni Francisco Vallès assegura que al llarg de 1938 tropes republicanes van
ocupar aquest mas. Disposava d'un servei de cuina, per tant era un punt d'intendència i
probablement hauria acollit altres serveis donada la magnitud del mas. Vallès recorda una
imatge del contacte que va establir de nen amb els soldats del mas. "Ells ens donaven
galetes que a ells els sobrava, també gastaven molta carn russa".

Imatge del Mas del Caragol, al camí dels Escambrons, amb l’escala d’accés al mas. Foto: Andreu Caralt.

14.2.6

Molí del Vent

Situada just al costat del camí dels Escambrons, a l'indret anomenat Plana de Sant Joan,
el Molí del Vent Gran és una estructura de pedra seca en forma de cabana. Consta d'una
porta d'entrada amb porta de fusta, una obertura posterior i una volta de canó. L'estructura
està actualment abandonada i en estat de degradació.
El testimoni Francisco Vallès afirma que una de les unitats republicanes que es van
desplegar al municipi al llarg de 1938 va establir un dels destacaments precisament al
Molí del Vent. I relata una imatge de la presència militar en aquest indret. "Allí els xiquets
els hi portaven dos ous, per exemple, i ens donaven a canvi, un xusco de pa".
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Imatge del Molí del Vent en un dia de boira, desembre de 2017. Foto: Andreu Caralt

14.2.7

Monument a les víctimes del bombardeig

Un monument recorda les víctimes del bombardeig d’Almatret del 12 d’octubre de 1938.
Fou inaugurat el 12 d’octubre de 2008 al mirador de l’Ermita de Sant Joan, edifici religiós
situat al costat del cementiri municipal, i a uns 300 metres sortint del poble pel carrer Sant
Joan. El monument està format per una base formada per lloses de pedra i una pedra de
grans dimensions d’orientació vertical amb una placa metàl·lica al centre que llueix la
inscripció: ‘En record a les víctimes del bombardeig-1938. 12 d’octubre de 2008’.
Aprofitant una obertura existent entre la placa i la pedra, s’hi col·loquen rams de flors per
honrar les víctimes.
L’ermita de Sant Joan s’ha reconstruït recentment guardant l’estil i les característiques de
l’ermita que hi havia fa uns anys i que va ser destruïda.
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Imatge del monument a les víctimes del bombardeig de 1938. Foto: Andreu Caralt

14.2.8

Creu gòtica de la plaça Major

Veure apartats 1.2 i 1.2.1 d’aquest estudi.

14.2.9

Malacate de la mina del Manuel

La mina del Manuel disposava d'un sistema de transport del carbó fins a la vora del riu, on
era carregat als llaüts que es traslladaven aigües avall pel riu Ebre. Per superar el fort
pendent, pròpia dels tossals d'Almatret, es va construir una rampa de 125 metres de
longitud i 2,5 metres d'alçada, una estructura similar a una muralla que sobresurt entre
l'entorn natural que l'envolta. La part baixa de la rampa està destruïda pel que podria
haver estat un bomba d'aviació, segons testimonis orals no contrastats documentalment.
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Imatge de la rampa del malacate de la mina del
Manuel, amb la part baixa destruïda. Foto: A. Caralt

14.2.10

Fita de les Tres Províncies

Situada en la intersecció dels límits d’Almatret (Lleida), Riba-roja d’Ebre (Tarragona) i Faió
(Saragossa), la fita marca el punt d’unió entre les tres províncies. Es desconeix l’origen de
l’element, que està documentada el 1918 durant els treballs de partionament municipal
promoguts per l’Instituto Geográfico y Estadístico amb la finalitat de crear un registre fiscal
de les propietats o cadastre. La fita és de pedra treballada i de base triangular d’un metre i
cinc centímetres d’altura. A la cara que mira a Almatret té gravada la lletra A i la inscripció
P.A.Lérida. La que mira a Faió, té gravada la lletra F i la inscripció P.A. Zaragoza, i la que
mira a Riba-roja d’Ebre, té gravada la lletra R. I la inscripció P.A. Tarragona. Veure apartat
7.5 d’aquest estudi. A l’entorn d’aquest punt, forces de la 42a Divisió republicana van
instal·lar un campament durant la batalla de l’Ebre, el mes d’agost de 1938.

Imatge de la Fita de les Tres Províncies. Foto: A.C.
189

14.2.11

Posició fortificada del Cingle de la Pena

Veure apartats 4.2 i 4.3 d’aquest estudi.

14.2.12

Posició fortificada dels Escambrons (terme de Riba-roja d’Ebre)

A tocar del límit del terme d’Almatret, però dins el municipi de Riba-roja d’Ebre, es
conserven les restes abandonades de la posició fortificada dels Escambrons, també
pertanyents a la línia fortificada del Cinca erigida a partir del segon semestre de 1937.
L’accés a les restes es produeix a través del camí de Faió, dins el terme d’Almatret. La
posició fortificada dominava el poble de Faió (destruït durant la construcció de
l’embassament de Riba-roja) i la confluència entre els rius Matarranya i l’Ebre.
Entre les restes, envoltades de vegetació, destaca un refugi de grans dimensions excavat
en forma de mina amb una entrada fortificada. Els informes elaborats sobre la línia
fortificada el 1936 i 1937 detallen que a la posició s’hi emplaçaven dues peces d'artilleria
de campanya i dos nius de metralladores, construint 1.750 de camins i abrics en galeria,
amb una trinxera amb capacitat per a 100 homes. Més informació, veure apartat 4
d’aquest estudi.

Imatge d’entrada a un refugi de la posició dels
Escambrons. Foto: M.Segrià Sec.

Imatge de l’interior d’un refugi a la posició dels
Escambrons. Font: M. Segrià Sec.

Imatge de la posició dels
Escambrons. Foto: M. Segrià Sec.
190

La Guerra Civil a Almatret, cruïlla entre els fronts de l'Ebre i el Segre (1936-1939)

15. ANNEX III. GUERRA AÈRIA
A LA BOSSA ALMATRET-FAIÓ-MEQUINENSA
Extracte dels comunicats de campanya del Estado Mayor del Aire. 3ª Sección, amb el
detall de l’activitat aèria de les tres aviacions del bàndol franquista i de l’activitat detectada
per aquests del bàndol republicà, exclusivament del sector de la bossa Almatret-FaióMequinensa durant la batalla de l’Ebre, entre el 25 de juliol i el 9 d’agost.
26 de Julio
Brigada Aérea Hispana
Unidades de Cooperación.-He-51. Un Grupo reconoce la zona del Ebro de Pinell a FayónMequinenza, no observó actividad enemiga durante el servicio y sólo escaso tráfico que
ametralló y bombardeó. Observa no existe puentes desde Móra la Nueva a Mequinenza.
Actividad Aérea Enemiga (Republicana).- A las 10.15 h, tres aviones enemigos reconocen
el sector de Gandesa a Fayón, bombardeando este último punto, causando un Sartº.
muerto y algunos heridos.
A las 5h, 30, aviones enemigos sin determinar tipo ni número han bombardeado las prox.
de Pobla de Massaluca y las prox. de Fayón.
A las 20h,, trece aviones enemigos han bombardeado la zona al E. de Fayón.
28 de Julio
Brigada Aérea Hispana
CR.32.-Dos aviones reconocen el frente de Mequinenza hasta los Auts y Prat de Comte,
observando en las prox. de Fayón y Alto de los Auts numeroso enemigo; uno de los
aviones fue alcanzdo en el depóstio de gasolina por disparo enemigo, entrando en
barrena y resultando muerto el piloto Cap. Gautier.
Unidades de Cooperación
He.51.-Una Cadena ametralla y bombardea fortificaciones enemigas en las laderas al E.
del Alto de los Auts y Val de Granada.
29 de julio
Brigada Aérea Hispana
S-79. Bombardean puente de Mequinenza y baterias A.A. en el sector de Flix.
Unidades de cooperación
He-51. Por dos cadenas sucesivas ametrallan y bombardean cooperando al avance de
las fuerzas de tierra, posiciones y fuerzas enemigas en la zona de Alto de Auts.
Segundo servicio. Una Cadena ametralla y bombardea posiciones enemigas de alto de
Auts ( S. de Mequinenza) no observan avance de nuestras fuerzas al parecer por
resistencia enemiga.
Aviación Legionaria
S.81.-Quince aviones bombardean puentes sobre el Ebro en la zona VinebreMequinenza.
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30 de Julio
Brigada Aérea Hispana
S-79. Primer servicio. Una Escuadra bombardea posiciones enemigas del Alto de los
Auts.
Segundo servicio. Una Escuadra bombardea puentes sobre el Ebre al S. de Mequinenza
y Ascó, no alcanzándolo.
CR.32. Primer servicio. Efectuan la protección de las Unidades de Cooperación en la zona
S. de Mequinenza.
Unidades de Cooperación
He. 45. Un Grupo bombardea y ametralla posiciones enemigas del Alto de los Auts ( S. de
Mequinenza).
He.51. Una Cadena bombardea y ametralla el objetivo anterior.
Fue derribado por fuego de tierra un avión pilotado por el Tte. Jimenez que se arrojo en
paracaidas y consiguió llegar a nuestras líneas. Otro avión fue alcanzado por fuego
enemigo aterrizando fuera del aeródromo sin novedad. Un tercer avión fue alcanzado por
fuego enemigo sufrinedo averías graves.
Aviación Legionaria
RO-37. Dos aviones efectuan un reconocimiento visual y fotogràfico en la zona de
Mequinenza.
31 de Julio
Brigada Aérea Hispana
Ju.52. Una Escuadra bombardeó Vèrtice Alto de los Auts, al parecer con eficacia.
S-79. Una Escuadra bombardeó puente de Mequinenza, alcanzando las cabezas de
puente sin alcanzar este.
CR-32. Dos aviaciones efectuan un servicio de corrección del tiro de la artillería, sin
conseguirlo, obsevando 200 ms, aguas arriba del Puente de Mequinenza (objeto de la
corrección) una pequeña isla por donde se observa movimiento de barcazas que
transportan personal y material.
Unidades de Cooperación
He-51. Una Cadena bombardea y ametralla con eficacia fortificaciones enemigas en el
Alto de los Auts. Todos los aviones regresaron con impactos sufridos por fuego de tierra,
uno de ellos con averias graves.
He-45. Primer servicio. Un Grupo bombardea trncheras enemigas en el Alto de los Auts.
Segundo servicio. Un Grupo bombardea y ametralla sobre el objetivo anterior.
1 de agosto
Brigada Aérea Hispana
S-70. Primer servicio. Una Escuadra bombardea posiciones enemigas al E. del Alto de los
Auts ( S. de Mequinenza).
Segundo servicio. Una Escuadra bombardea el mismo objetivo.
Ju. 52. Una Escuadra bombardea posiciones enemigas en el Alto de los Auts.
Segundo objetivo. La misma Escuadra bombardea sobre el mismo objetivo.
Unidades de Cooperación
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He.51.-Un Grupo ametralla y bombardea cooperando al avance de fuerzas de tierra
posiciones enemigas del Alto de los Auts; fue alcanzado por fuego de tierra un avión
pilotado por el Cap. Cuadra que aterrizó en líneas propias.
2 de agosto
Brigada Aérea Hispana
Ju.52.-Una Escuadra bombardea posiciones enemigas al E. del Alto de los Auts.
S.79. Dos Escuadras bombardean el mismo objetivo.
CR-32.-Efectuan la protección de los Ju.52, observando que nuestras ropas jalonan poco.
3 de agosto
Brigada Aérea Hispana
S-79. Primer servicio. Una Escuadra bombardea puente sobre el Ebro al S. de
Mequinenza, alcanzándole con bombas pequeñas.
Segundo servicio. Una Escuadra bombadea zonas de reservas enemigas al N. del Vèrtice
Roda.
Dos aviones efectuan un reconocimiento fotográfico de la zona Alto de los Auts y Vèrtice
Roda.
Ju.52. Primer servicio. Una Escuadra bombardea concentraciones enemigas y
fortificaciones en la zona del Alto de los Auts.
Segundo servicio. Una Escuadra bombardea concentraciones enemigas en la zona W. del
Vèrtice Roda.
He.45. Primer servico. Un Grupo bombardea zonas de reservas enemigas al N. del Alto
de los Auts, obteniendo fotografias.
Segundo servicio. Un grupo bombardea el anterior objetivo.
CR.32. Primer servico. Efectua la protección de los JU.52 y He.45 y reconocen el frente
del Ebro. Avistaron unos 15 viones Boeing en la zona de Mequinenza, dirigiéndose hacía
ellos los cuales se retiran internándose en sus líneas sin entablar combate.
Segundo servicio. Igual la anterior.
Actividad Aérea Enemiga (Republicana)
A las 12.30 h, cuatro Katiuskas protegidos por 20 cazas evolucionan sobre nuestras
posiciones de Fayon.
4 de Agosto
Brigada Aérea Hispana
S.79 Primer servicio.- 2 Escuadras bombardean el puente sobre el Ebre al S. de
Mequinenza no alcanzándolo.
2º servicio- 1 avión efectúa un reconocimiento fotográfico en el mismo sector.
3ª servico.-2 escuadras bombardean zona de reservas enemigas en el sector anterior.
JU.52.-1 escuadra bombardea zonas de resevas enemigas en la bolsa al S. de
Mequinenza.
He.45.-1 Grupo bombardea zona de reservas enemigas al E. del Vértice Roda.
5 de Agosto
Brigada Aérea Hispana
S.79.-2 Escuadras bombardean zona de reservas enemigas en la bolsa de Mequinenza.
JU.52.-1ª Servicio.-1 Escuadra bombardea mismos objetivos.
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2º Servicio.-Una Escuadra bombardea zona de reservas enemigas al NE. del Vértice
Roda ( Bolsa Mequinenza).
He.45.-1º Servicio.-1 Grupo bombardea análogos objetivos a los anteriores.
2ª Servicio.-1 Grupo bombardea bosque en las pendientes al N. del Vertice de los Auts.
CR.32.-Efectuan dos servicios de protección de los JU.52 Y he.45 y reconocen el frente
anterior.
6 de agosto
Brigada Aérea Hispana
S.79.-1 Escuadra bombardeó la loma 437 y Espolón al Sur. Regresando sin novedad.
Otra Escuadra bombardeó el puente de Mequinenza y cabeza del mismo sin destruirlo,
quedando batida la cabeza de puente de la orilla derecha,
2º Servicio.-Una escuadra bombardeó la loma 437 y Espolón al Sur, regresando sin
novedad.
Otra escuadra bombardeó por grupos la pasarela de Mequinenza sin alcanzarla, batiendo
en cambio la margen izquierda del río a la altura del puente.
JU.52.-1 Escuadra bombardeó el vértice de Alto de los Auts.
Otra Escuadra bombardeó el puente al S. de Mequinenza y entrada y salida del mismo no
consiguiendo destruirlo; como consecuancia el puente citado ha quedado torcido.
CR-32.-Protegieron a las JU.52 y unidades de Cooperación.
2 aviones efectuan reconocimiento en la zona de Mequinenza observando que aguas
arriba del puente de Mequinenza en las islas del río se encuentran detenidos tres
artefactos explosivos. Por el puente de Mequinenza se observa circulación de vehículos
que pasan a la margen izquierda del mismo.
He.51.-Primer servicio.-Bombardean y ametrallan las trincheras del Alto de los Auts.
2ª Servicio.-Se ametralla y bombardea las trincheras de las cotas 372 y 378.
He.45.-Primer Servicio se bombardea Punta Quemada y el Alto de los Auts ametrallando
trincheras del macizo.
2ª Servicio.-Se bombardean todas las fortificaciones de Punta Quemada.
En el 2ª servicio de los He. 51 al regresar a su base a unos 6 kms. al E. de Caspe, el
aparato 80 tripulado por el Tte. del Valle, entra en barrena, tirandose el piloto con
paracaidas, que al parecer, no llega a desplegarse del todo, suponiendo que haya
resultado muerto.
Legión Condor
Primer servicio. He 111.- 19 aviones bombardean zona enemiga en la bolza de
Mequinenza
2ª Servicio.-21 avión bombardean zona enemiga en el mismo secor y pasarela al S. de
Mequinenza, que fué tocaDO.17.-Efectuan 6 servicions de reconocimiento del frente del
Ebro y reconocimiento fotográfico en dicho sector.
Aviación Legionaria
S.81 bombardean zona de reservas enemigas, pasarelas y caminos en la zona al S. de
Mequinenza con un total de 40 aviones.
S.79.-bombardean los mismos objetivos con un total de 40 aviones.
CR.32.-Efecuan dos servicions de escolta de los S.81 con un total de 48 aviones y 2
cruceros de vigilancia y protección con un total de 50 aviones.
7 de agosto
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Actividad aérea enemiga
A las 12.30 h. 3 aviones reconocen nuetras líneas de Aitona a Fayón.
8 de agosto
9 de agosto
-
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