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Pròleg

Per què cal recuperar la memòria històrica? Amb aquesta qüestió oberta, 
els responsables d’aquesta obra didàctica clouen el seu treball sobre la 
història de la Guerra Civil en els espais de la batalla del Segre, amb la ciutat 
de Balaguer com a centre neuràlgic. Els autors rubriquen així un recorregut 
impecablement historiat per a un públic escolar, que comença amb l’esclat 
de la guerra i la revolució que acompanyà el cop d’Estat del 18 de juliol 
de 1936, i acaba amb una reflexió sobre la importància de recuperar la 
memòria del que suposaren aquells esdeveniments, com també sobre 
l’oportunitat de preservar-ne els vestigis que han resistit el pas inexorable 
del temps. 

La tardor del 2005 vaig rebre l’encàrrec d’elaborar el denominat Pla 
pilot per al Memorial Democràtic de les Terres de Lleida, destinat a la 
localització, registre i senyalització dels llocs emblemàtics de la Guerra 
Civil, de la repressió franquista i de la lluita antifranquista a Lleida (1931-
1980), que havia de servir de base a la futura Xarxa d’Espais de Memòria 
de Catalunya, un projecte llavors incipient i avui ja consolidat i en expansió. 
En aquells moments tot just existia a la zona del cap de pont de Balaguer 
una embrionària actuació memorial, que s’ha demostrat, però, d’una 
importància cabdal, consistent en la instal·lació, l’any 1985, d’un modest 
monòlit commemoratiu dels combats que van registrar-se en aquest 
indret del Merengue durant la batalla del Segre. Havia estat posat per 
l’Associació dels Supervivents de la Lleva del Biberó, pionera en la tasca de 
la recuperació de la memòria històrica, ja iniciada en els anys de la transició 
democràtica. El 1987, aquesta entitat aconseguia l’exhumació dels cossos 
de desenes de soldats republicans i la seva sepultura en un espai dignificat 
del cementiri de Camarasa, ara convertit en lloc de dol i homenatge. 

Una embrionària actuació memorial, que s’ha demostrat, insisteixo, 
d’una importància cabdal a l’hora de convertit aquest indret en un lloc de 
memòria amb una història que recordar i explicar. En realitat, la memòria 
històrica renaix i s’expressa en gran part a través d’intervencions d’aquest 
tipus en territoris que ofereixen múltiples possibilitats d’intervenir-hi des del 
punt de vista memorialista. Que això ha estat així es fa ben palès a través 
de les diverses recuperacions i senyalitzacions dutes a terme en aquesta 
zona des del 2007 sota l’impuls del Memorial Democràtic i a partir del 
projecte ideat per l’Associació d’Estudiosos del Front del Segre, en curs 
de realització. Tot plegat, una confluència de circumstàncies que han fet 
possible, com així es remarca en el treball que ens ocupa, que el cap de 
pont de Balaguer hagi acabat essent el primer espai de la Xarxa d’Espais 
de Memòria de Catalunya en ser intervingut de manera sistemàtica. 

Però l’existència d’uns estudiosos amb uns coneixements sòlids, i la 
planificació ordenada que fa possible els plans d’actuació, restarien 
incompletes sense una activitat pedagògica organitzada que doni 
coherència i crèdit a les accions de recuperació de la memòria històrica. 
La xarxa de camps d’aprenentatge del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, de la qual són els principals usuaris els centres 
educatius i, per tant, els joves del nostre país, és un marc idoni per 
desenvolupar la creació d’estratègies i materials educatius al voltant de la 
difusió de la memòria històrica en el territori.

Els professionals del Camp d’Aprenentatge de la Noguera, amb seu a 
les antigues escoles de Sant Llorenç de Montgai, en les proximitats del 
Merengue, han realitzat en aquest sentit un treball pioner i exemplar. 
Història i memòria mantenen aquí un diàleg permanent al llarg de 
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l’itinerari pel qual són conduïts els joves estudiants, tot cercant a través 
de la interpretació de les restes bèl·liques el significat dels tres anys 
d’enfrontaments bèl·lics i canvis socials que es visqueren en un territori 
situat a dins de la «corba de foc», metàfora amb què els autors al·ludeixen a 
la línia de front on la primavera del 1938 la confrontació derivaria en una de 
les tragèdies humanes més sagnants de la Guerra Civil espanyola.

Les activitats d’aprenentatge dissenyades aborden els fets des de diverses 
perspectives, avinents a una aproximació a la complexitat d’una societat 
abocada a la guerra civil. És encertat el plantejament didàctic que parteix 
de referències locals que troben sentit en un marc general sempre present. 
Apareixen de manera equilibrada activitats que condueixen a l’estudi de 
les noves formes que anà adoptant la vida quotidiana durant l’evolució 
de la guerra, des el context promogut per la presència de les milícies 
revolucionàries, a les noves maneres de viure imposades per la dictadura 
militar, on imperava la repressió i el control social de la població.

Tanmateix, estic certa que seran els enfrontaments del turó del Merengue 
viscuts pels joves de la lleva del 41, els soldats dits de la “quinta” del 
biberó per la seva joventut i inexperiència, els esdeveniments que millor 
ajudaran a captar l’interès dels estudiants destinataris d’aquests materials. 
Ningú no estarà exempt de l’impacte emocional que provoca la mera 
contemplació de l’escenari dels fets en el seu estat actual, on el temps 
no ha aconseguit esborrar del tot l’evidència de la tragèdia. De la mateixa 
manera que crec que només amb propostes com aquesta, encaminades a 
difondre el coneixement històric als més joves, es podrà avançar vers una 
eficient pedagogia de la memòria, recolzada en l’educació de les noves 
generacions en uns valors que tinguin la democràcia i la pau com a fites 
irrenunciables. 

Conxita Mir Curcó
Universitat de Lleida
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Presentació

Quan l’any 2007 vam publicar el número 1 de la col·lecció Eines 
de Memòria, Guerra Civil a Catalunya. Veus dels sense nom, tant el 
Departament d’Educació com el Memorial Democràtic preteníem posar 
a l’abast dels docents unes publicacions que els permetessin treballar a 
l’escola o l’institut l’estudi de la nostra història recent. Tres anys després 
Corba de foc. El cap de  pont de  Balaguer, número 5 de la col·lecció, és 
un exemple reeixit d’aquesta pretensió.

Corba de foc és un exemple de treball fet en equip. El nom del grup de 
treball que l’ha redactat –Espais de la memòria històrica: aprofitament 
didàctic de les restes de la Guerra Civil a les Terres de Lleida, amb el 
suport i coordinació del Camp d’Aprenentatge de la Noguera¬– és prou 
eloqüent per situar l’experiència: l’aprofitament dels espais de memòria 
d’aquest àmbit territorial –i més específicament el treball de senyalització 
i recuperació dels vestigis del cap de pont de Balaguer– com a eix d’un 
treball d’història i memòria amb l’alumnat de batxillerat de la zona. Podem 
considerar aquesta proposta la primera que articula plenament a casa 
nostra espais de memòria i didàctica.

El magnífic resultat obtingut fa que, tot i centrar-se en un espai i uns 
fets ben concrets, el llibre sigui útil a tot el professorat que treballa en la 
recuperació de la memòria democràtica, bé com a invitació per visitar i 
estudiar l’escenari dels fets, bé com a model de treball aplicable al territori 
de memòria més pròxim a cada escola o institut.

En resum, teniu a les mans el resultat de la feina de molta gent i de la 
col·laboració de diverses instàncies –universitats de Lleida i autònoma 
de Barcelona, centres d’estudis, estudiosos locals, professorat d’institut, 
responsables de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya 
etc.–, i també del suport del Departament d’Educació i el Memorial 
Democràtic, compromesos de fa anys en la incorporació del contingut 
memorial a l’àmbit escolar. 

Miquel Caminal
Director del Memorial Democràtic

Jaume Graells i Veguin
Director General de l’Educació Bàsica
i el Batxillerat
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Introducció

Aquest material didàctic és el resultat del treball que durant dos anys ha 
realitzat el grup Espais de la memòria històrica: aprofitament didàctic de 
les restes de la Guerra Civil a les Terres de Lleida en el marc del Pla de 
Formació dels Serveis Educatius de la Noguera. La nostra tasca ha estat 
estimulada i coordinada des del Camp d’Aprenentatge de la Noguera del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i ha rebut el valuós 
suport del Museu de la Noguera i de l’Arxiu Comarcal de la Noguera, que 
ens han ajudat en la recerca de documentació i ens n’han facilitat la seva 
consulta i reproducció.

L’interès d’aquest treball ha estat l’elaboració d’uns materials didàctics per 
apropar l’alumnat d’educació secundària a l’estudi de la Guerra Civil des 
de la perspectiva de les Terres de Lleida. A més, la recent recuperació dels 
Espais de Memòria de la batalla del Segre ens va esperonar a centrar-nos en 
aquest episodi de la Guerra Civil, i més en concret en els combats al voltant 
del cap de pont de Balaguer, sense oblidar, però, els efectes del conflicte 
per a la població civil que el va viure des de la rereguarda.

Els objectius específics que des d’una perspectiva didàctica ens vam 
proposar poden sintetitzar-se en els punts següents:

uUtilitzar els espais de la memòria històrica com a font de coneixement del 
passat, i afavorir que l’alumnat s’enfronti al coneixement dels fets a partir 
dels llocs on perviu la seva memòria.

uPotenciar processos d’empatia històrica, tant per l’apropament a la 
història des dels espais de memòria com per la proximitat de l’alumnat de 
4t d’ESO i de Batxillerat a les edats dels actors històrics dels fets que es 
produïren en aquest indret (primeres actuacions en el front de guerra de 
l’anomenada Lleva del Biberó).

uVeure la història local com a eina d’apropament a la història més general. 
Les propostes didàctiques sobre uns espais concrets i propers a l’alumnat 
(la batalla del Segre en el cap de pont de Balaguer) han de permetre, en un 
diàleg permanent, el coneixement de fets més generals (la Guerra Civil a 
Catalunya i a Espanya).

uDissenyar activitats didàctiques que prioritzin la participació de l’alumnat en 
la construcció del coneixement. Les activitats estan integrades en set apartats 
on es desenvolupen estratègies didàctiques basades en la resolució de 
problemes, l’anàlisi de diferents punts de vista, l’empatia i el treball amb fonts 
històriques de diversa naturalesa, que permeten avançar en l’aprenentatge 
tant des del pensament inductiu com des de l’hipotètic-deductiu.

uPotenciar la visita i el treball de camp. Convertir els espais de la batalla 
del Segre en el cap de pont de Balaguer en espais d’aprenentatge que 
proporcionin elements de reflexió històrica a l’alumnat.

uPermetre l’assoliment de competències bàsiques relacionades amb: el 
foment d’habilitats vinculades a l’anàlisi sistemàtica i d’indagació científica; 
la representació d’informació; l’ús de les TIC; l’ús de la llengua amb la 
finalitat de promoure la consciència històrica i el desenvolupament de 
competències relatives a la vida en societat, vinculades a l’educació per 
a la ciutadania, que fomentin la sensibilitat de preservar la memòria i el 
patrimoni més proper.
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La proposta té com a marc referencial el principi segons el qual els estats 
democràtics basen la seva identitat en la proclamació de la tradició 
democràtica i en el reconeixement moral i social de tots aquells ciutadans 
i ciutadanes que van donar el millor de si mateixos per preservar els seus 
valors essencials.  Pensem que la recuperació de la memòria d’aquests 
indrets permet avançar en aquests principis ètics.

Cal destacar en aquest sentit la incorporació de l’Institut Ciutat de 
Balaguer al projecte l’Escola Adopta un Monument, impulsat des del Camp 
d’Aprenentatge de la Noguera i el Laboratori d’Arqueologia i Ensenyament 
del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP) 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’alumnat de 4t d’ESO d’aquest 
centre educatiu es forma cada curs com a especialista en els espais de la 
batalla del Segre i ha «adoptat» el turó del Merengue. Així mateix ha fet seus 
els principis de recuperació de la memòria històrica i s’ha compromès a 
vetllar per la divulgació dels fets que allà van succeir durant la Guerra Civil.

El treball s’ha desenvolupat sota la supervisió i validació científica de la 
doctora Conxita Mir Curcó i del professor Joan Sagués San José de la 
Universitat de Lleida i de Pol Galitó Martí de l’Associació d’Estudiosos del 
Front del Segre. A tots ells el nostre agraïment.

L’Equip de Treball
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“Personalment, en la guerra no 
hi trobo cap encant. Marxes, 
sol, fred, pluja, fang que t’arriba 
fins a la boca, canoneigs 
incessants, homes morts. Això 
és tot. I massa!”
Carta de Sigfried Bosch a Ferran Soldevilla 
(31/10/1937)

The real war will never get in 
the books. 
Walt Whitman (Prose Works, 1892) 
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Capítol 01
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Viure a Balaguer
en temps de guerra
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A   la dècada de 1930, abans de l’esclat de la Guerra 
Civil, la ciutat de Balaguer tenia una població de 
més de cinc mil habitants, que ocupaven el que 

avui dia és el nucli històric de la vila. La majoria dels seus 
habitants eren pagesos, ja que l’activitat econòmica principal 
era l’agricultura, i la producció d’oli n’era una de les més 
importants. També hi havia petites indústries dedicades a la 
manufactura del cànem i el lli, elaboració de sabó, gasoses, 
teuleries i adoberies que ocupaven un bon nombre de 
treballadors. 

Pel que fa a la vida política, Balaguer era una ciutat clarament 
republicana i d’esquerres. Entre les classes treballadores hi 
tenia molta força el Bloc Obrer i Camperol (BOC), liderat per 
Joaquim Maurín, que l’any 1935 es va integrar en el Partit 
Obrer d’Unificació Marxista (POUM). Així, en les eleccions 
generals del 28 de juny de 1931, la Coalició Republicana 
va treure el 71,3% dels vots, el BOC el 21,2% i el Partit 
Catalanista Republicà (AC) el 7,4%, mentre que els partits 
de dretes no s’hi van presentar. La reorganització de les 
dretes durant els primers anys republicans i la divisió de les 
esquerres també va palesar-se en l’electorat balaguerí, que 
a les eleccions legislatives del novembre de 1933 va atorgar 
a les dretes el 48% dels vots, mentre Esquerra Republicana 
n’obtenia el 34% i el Front d’Obrers i Pagesos el 16%. De 
totes maneres, la unió de les forces polítiques d’esquerra a 
les eleccions de febrer de 1936 va permetre la victòria del 
Front d’Esquerres de Catalunya amb el 57% dels vots mentre 
el Front Català d’Ordre n’obtenia el 38%. En la composició 
de l’ajuntament a les eleccions municipals del gener de 
1934, la Unió Republicana va obtenir deu regidors mentre 
la recomposta Lliga Catalana en guanyava sis. Aquesta 
última, després de les eleccions del febrer de 1936, va deixar 
d’assistir als plens municipals. 

Mapa d’Espanya de finals de juliol de 1936. Vicens Vives. 

u Fixa’t en el mapa. En 
quines zones va triomfar la 
insurrecció i en quines va 
fracassar? 

C
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El comitè revolucionari 
ocupa l’ajuntament

Els dies 17 i 18 de juliol de 1936 una insurrecció militar 
encapçalada per Franco va trencar la dinàmica democràtica 
republicana amb la intenció de foragitar del govern el Front 
Popular que havia guanyat les eleccions de febrer de 1936. 
La rebel·lió va fracassar a Catalunya i a les principals ciutats 
espanyoles, però va aconseguir d’imposar-se en una bona 
part del territori. Va ser l’inici d’un conflicte bèl·lic que va 
perllongar-se gairebé tres anys.

El fracàs del cop militar a Catalunya fou degut a la resistència 
tant de les forces d’ordre públic (Guàrdia d’Assalt i Guàrdia 
Civil) com de les milícies de les organitzacions obreres, 
que van assaltar les casernes militars i van enfrontar-se 
als revoltats. El protagonisme de les forces obreres va 
desencadenar un procés revolucionari que va fer trontollar 
les estructures del poder republicà i va comportar la creació 
de milers de comitès a tot Catalunya que es van fer amb el 
control del poder, sobretot municipal. 

A la ciutat de Balaguer, el 20 d’octubre de 1936, les forces 
antifeixistes van proposar prescindir de l’antiga llei municipal 
i estructurar l’ajuntament d’acord amb el nou esperit 
revolucionari. El nou ajuntament, format per sis representants 
d’Esquerra Republicana, cinc de la CNT, quatre del PSUC, 
dos del POUM i dos de la Unió de Rabassaires, es va 

Manifestacions polítiques a la plaça del Mercadal 
de Balaguer, 1936. ACN. Fons F. Borràs.

Viure a Balaguer en temps de guerra   

u Quin canvi es va produir 
en el poder municipal en els 
primers mesos de la guerra? 
 
u Quins grups polítics 
o sindicals controlaven 
l’Ajuntament de Balaguer? 
Analitza el significat del
seu lema.
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organitzar sota el lema «ser el més revolucionari possible ja 
que som revolucionaris». Així, s’acordà que a partir d’aquell 
moment no hi hauria càrrecs dins l’ajuntament i que a l’inici 
de cada ple s’escolliria un representant, a manera d’alcalde, 
que presidiria la sessió, però sense que això comportés cap 
superioritat ni jerarquia. Per tal d’organitzar la vida municipal 
es crearen diferents seccions, cadascuna de les quals tenia 
competències específiques: defensa i sanitat, obres públiques, 
hisenda, economia, cultura, agricultura, treball i transports.

L’organització de les milícies 
antifeixistes

El 20 de juliol de 1936, davant l’extensió de la revolta militar, 
el govern de la República va decidir dissoldre l’exèrcit. Per 
fer front a la situació de guerra, els sindicats i els partits 
d’esquerra van organitzar les pròpies milícies integrades per 
voluntaris a les quals es van afegir algunes unitats militars 
regulars, membres de la Guàrdia Civil i d’Assalt i oficials lleials 
a la República. Amb l’eufòria revolucionària, també les dones 
van allistar-se a l’exèrcit i van marxar al front a combatre el 
feixisme. Les milicianes van suposar un símbol de ruptura i de 
creació d’un nou ordre, en un món que no volia fer distincions 
de classe, ni de gènere.

A Balaguer, el comitè revolucionari debatia sobre la necessitat 
de crear unes milícies. 

«[...] el company Pàmies (PSUC) proposa crear unes 
milícies de reserva controlades pels partits amb un 
nombre igual de milicians de cada partit, que en cas 
necessari podrien utilitzar-se i que no causarien cap 
despesa, perquè aquests milicians anirien al treball no 
percebent cap sou i tenint l’arma sigui a casa o al treball 
sempre a punt de poder utilitzar-la i no per lluir-la pel 
carrer. [...] Peleteiro (CNT) diu que s’ha de posar límit 
a la disbauxa o desordre de les municions, el poble ha 
de conservar les armes que han servit i podrien tornar a 
servir per a la defensa del poble[...]»1

A Barcelona, per tal de coordinar l’organització de les 
milícies, i com a nou òrgan del poder revolucionari, es va 
crear el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, integrat 
per representants de totes les forces polítiques d’esquerra 
i sindicals, però amb una forta influència de la CNT-FAI, 
organització que havia estat decisiva en l’esclafament 
de la rebel·lió militar. Fortament impregnats de l’esperit 
revolucionari, gran part dels milicians s’allistaven no sols per 
aturar els revoltats, sinó sobretot per consolidar i estendre la 
revolució social. 

Les columnes de milicians van marxar amb gran entusiasme 
cap al front d’Aragó, Mallorca i a defensar Madrid. Com 

Cartell de Cristóbal Arteche, 1936. Biblioteca 
del Pavelló de la República (CRAI)-Universitat 
de Barcelona.

 

Retallable «Milicias del pueblo. Columna Durruti», 
1936. Col·lecció F. D’A. López Sala.

1. Acta de l’Ajuntament de Balaguer de 20 d’octubre de 1936. Fons Ajuntament de 
Balaguer. ACN. 

u Observa les dues 
il·lustracions i descriu com 
era l’uniforme dels milicians 
i milicianes. 

u Quina opinió tens sobre la 
incorporació de les dones a 
l’exèrcit? 
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Cartell del sindicat de dibuixants professionals 
UGT, 1936. Biblioteca del Pavelló de la República 
(CRAI) - Universitat de Barcelona.

Primeres columnes de milicians republicans en 
marxa cap el front de Saragossa, Barcelona. ANC. 
Fons Generalitat de Catalunya (II República).

Columnes de milicians amb els seus líders i afiliació política. 

a la resta de Catalunya, joves de  Balaguer van allistar-se 
en diferents columnes milicianes i tenim notícia que molts 
d’ells van marxar al front d’Aragó, amb el ferm propòsit de 
reconquerir territori en mans dels sollevats i arribar fins a 
Saragossa. En el seu camí cap a l’Aragó, les milícies de  les 
organitzacions revolucionàries van estimular els pagesos a 
col·lectivitzar la terra, alguns cops contra la  seva voluntat, i 
així van estendre la revolució.

«El company Torremorell (POUM) dóna compte que les 
notícies del front d’Aragó acusen la mort de deu milicians 
de Balaguer [...] i proposa que s’adoptin els acords 

Viure a Balaguer en temps de guerra   

Nom de la columna  Afiliació
de milicians  política Líder

Columna Ascaso CNT Domingo Ascaso

Los Aguiluchos FAI Garcia Oliver

Columna Durruti CNT Buenaventura Durruti

Columna Ortiz CNT Antonio Ortiz

Columna Lenin POUM Josep Rovira

Columna Carlos Marx PSUC Josep del Barrio

Columna Macià
Companys ERC Jesús Perez Sala

Columna Villalba Militars  Coronel Villalba
  regulars 
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convenients per a què les famílies d’aquests milicians 
que han sacrificat llurs vides per defensar la llibertat i 
els drets del poble contra el feixisme assassí no careixin 
del sustent a que tenen dret [...]. El company Cosialls 
(UR) proposa què l’Ajuntament passi a dites famílies 
una pensió equivalent al jornal que cobraven els morts, 
podent ingressar els fons necessaris d’una contribució 
dels capitalistes culpables d’aquesta guerra civil.»2

Les columnes milicianes van evidenciar ben aviat una notable 
desorganització interna i manca de comandament unificat. 
Per tal de millorar l’eficàcia dels combatents i la coordinació 
entre les diferents columnes, el desembre de 1936, la 
Generalitat va crear l’Exèrcit Popular de Catalunya que 
posteriorment va quedar integrat en l’Exèrcit Popular de la 
República. A aquesta unificació de les milícies es van oposar 
algunes organitzacions obreres , fonamentalment la CNT i el 
POUM. El 15 de febrer de 1937 es va fer a Balaguer la primera 
lleva de joves, que comprenia les quintes del 1932 al 1935. 
Els nous “quintos” van haver de presentar-se a Lleida per tal 
d’integrar-se al nou l’Exèrcit Popular.

La violència revolucionària
 

La nova situació revolucionària va desencadenar a la 
zona republicana la persecució de les persones de dretes 
més significades, dels empresaris i del clergat perquè es 
considerava que donaven suport al cop d’estat. Aquesta 
repressió va ser duta a terme per alguns elements 
incontrolats d’algunes organitzacions polítiques i sindicals 
d’esquerres i dels nous comitès revolucionaris, i va tenir 
lloc els primers mesos de la guerra, fins al mes d’octubre, 
quan el govern de la Generalitat i dels ajuntaments van 
poder començar a controlar-la. Sovint milícies procedents 
de capitals de comarca o de ciutats grans feien batudes 
pels pobles veïns «a fi i efecte de fer neteja». A la comarca 
de la Noguera es calcula que unes 159 persones van morir 
a conseqüència d’aquesta violència, mentre que al Segrià, 
una de les més castigades de Catalunya, ho van fer 523. Fruit 
d’aquesta repressió, a Balaguer van ser assassinades més de 
cinquanta persones, principalment religiosos i gent de dretes. 

Contra l’Església...
El suport de l’Església a l’aixecament en moltes zones 
d’Espanya i la tradició anticlerical, que la identificava amb 
les forces més reaccionàries de la societat, va desencadenar 
una violència indiscriminada que va comportar confiscació 
de béns, destrucció de patrimoni religiós i l’empresonament o 
assassinat de nombrosos religiosos.

A Balaguer la major part dels edificis de l’Església van ser 
confiscats pels comitès revolucionaris. L’església del Miracle 
o l’edifici de les monges de la Vetlla es van convertir en 

Comissariat de Propaganda de la Generalitat 
de Catalunya, 1936. Biblioteca del Pavelló de la 
República (CRAI)- Universitat de Barcelona.

uQuines mesures es van
proposar a l’ajuntament 
per donar suport a les 
famílies dels milicians? 
Eren coherents amb l’esperit 
revolucionari del moment? 

uPer què es van organitzar 
milícies de voluntaris per 
lluitar contra els revoltats? 
De qui depenien? 

uObserva el cartell del 
Comissariat de Propaganda 
de la Generalitat. Llegeix 
la consigna i analitza el 
missatge tot fent especial 
esment als conceptes 
«exèrcit regular, victòria 
i tothom a les ordres del 
govern». Quina diferent 
organització comportava 
respecte a les milícies? 2. Acta de l’Ajuntament de Balaguer de 23 d’octubre de 1936. Fons Ajuntament de 

Balaguer. ACN. 
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hospitals, l’església de Santa Maria en presó, el santuari del 
Sant Crist en caserna militar i a Sant Domènec, a més d’un 
altre hospital, s’hi allotjà un batalló d’aviació. En aquest procés, 
van ser assassinats nou religiosos al mateix temps que moltes 
esglésies van ser incendiades i les imatges, els retaules, els 
tapissos que les decoraven van ser llançats al foc. 

Contra les dretes...
La persecució dels elements representatius de la dreta 
va tenir a Balaguer un dramàtic episodi, conegut com «el 
cas dels 19 de Balaguer», en el qual van ser segrestades 
i assassinades dinou persones, membres de famílies 
benestants de dretes i frares franciscans.

«Recordo exactament que era cap a la matinada quan 
van arribar a Balaguer tres camions amb milicians armats 
de metralladores i bombes de mà. Les bombes de mà, o 
granades rompedores, eren a la moda, i aquells ximples 
les duien penjades al coll com rams de cireres garrafals.
[...] Els forasters els acompanyaven tres xicots del 
POUM lleidatà, que afirmaven, fora de polleguera, que 
els feixistes acabaven d’assassinar-ne un dels seus a la 
carretera, davant Alcoletge, prop de Lleida. [...] Un d’ells, 
el capitost, amb una bomba a la mà com si fos una poma, 
cridava: “Hemos venido a buscar fachas y no vamos a 

Crema d’objectes religiosos, Balaguer 1936. 
ACN. Fons Daniel Torruella. 

Viure a Balaguer en temps de guerra   

u Explica com es duia a terme 
la repressió revolucionària 
segons el relat de Tomàs 
i Teresa Pàmies. Com ens 
descriuen l’escamot de 
milicians?

u Cerca informació sobre els 
autors del Testament a Praga 
i de la seva participació en la 
Guerra Civil. 
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volvernos con las manos de señoritas!”. I un membre 
de l’Ajuntament de Balaguer o del Comitè Revolucionari 
[...] els va acompanyar a la presó, on esperaven judici 
els cavernícoles de Balaguer i alguns frares del convent 
de Sant Domingo i dels Escolapis. [...] ens hi vam 
oposar, a risc de deixar-hi la pell, acusats de tous per 
aquells escamots assedegats de sang facha. [...] En van 
treure dinou de la presó i els van deixar estenallats a la 
carretera, com les garbes que cauen dels carros després 
de segar, un a tres passos de l’altre.»3

Contra els desertors i emboscats...
A partir que la República va decretar les lleves obligatòries, 
alguns dels mobilitzats van optar per amagar-se en 
cases, masies, coves i boscos per tal d’escapolir-se del 
front. D’altres van desertar i tenim constància que a la 
Noguera, com en d’altres indrets de Catalunya, hi havia 
una organització que ajudava les expedicions de pròfugs a 
fugir. Els desertors eren perseguits i acusats de traïdors i, en 
alguns casos, condemnats a mort.

Per evitar les desercions dels soldats, l’Ajuntament de 
Balaguer va prendre mesures per sancionar els fugitius i les 
seves famílies. El 24 de juliol de 1937, a l’entrada de la plaça 
del Mercadal, es va posar un cartell amb els noms de vuit 
joves que s’havien amagat per no haver d’anar a files, però 
sembla que la mesura va acabar per fer l’efecte contrari i 
va propiciar la fugida de més joves. Camilo Cava, advocat 
i periodista conservador, va escriure un detallat diari dels 
esdeveniments que van tenir lloc durant la Guerra Civil a 
Balaguer, ciutat on residia. En diferents fragments, Camilo 
Cava deixa constància de la persecució dels emboscats i de 
les mesures sancionadores.

«Els agents de la policia local [...] han anat a Os i 
Vilanova de la Sal per tal de detenir alguns joves que 
estaven amagats al molí vell del Canteré, per tal de no 
anar a soldat. Han engegat a l’aire alguns trets per tal 
d’espantar-los i després els han agafat, en nombre de 10, 
i els han baixat a la presó.»4

«Avui no hi ha pa per a ningú. És el primer dia que ens 
quedem sense pa. L’alcaldia obliga totes les famílies dels 
fugitius que retornin les targes de racionament de sucre i 
d’altres articles. Així es veuran privades de poder comprar 
aquests gèneres.»5

Les col.lectivitzacions i les 
indústries de guerra

Arran de l’alçament, els patrons de moltes empreses van fugir 
i els treballadors van posar de nou en marxa la producció. 

u Explica per què creus que 
es va produir una violència 
generalitzada contra les 
persones de dreta i contra 
l’Església els primers mesos 
de la Guerra Civil. 

u Investiga el patrimoni de 
la teva població que va ser 
destruït durant la Guerra Civil. 

u Qui eren els emboscats? 
Per què s’amagaven? Què 
els podia passar si eren 
descoberts?

3. PÀMIES, T. i T. Testament a Praga (1971).
4. 15/03/1938 Fragment del diari de Camilo Cava.
5. 21/03/1938 Fragment del diari de Camilo Cava.
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Aleshores, es va iniciar un procés de col·lectivització, i les 
fàbriques –així com la terra, els bancs, els transports etc.– 
van passar a ser controlats per les organitzacions obreres i els 
sindicats. Aquesta iniciativa dels treballadors va ser recollida 
immediatament pels sindicats obrers i camperols, sobre tot la 
CNT-FAI, que van iniciar la confiscació de les empreses.  

Per donar legalitat a una situació de fet, la Generalitat de 
Catalunya va promulgar el Decret de col·lectivitzacions i 
control obrer d’indústries i comerços.

«... el principi de l’organització economicosocial de la 
gran indústria ha de ser la producció col·lectivitzada. La 
substitució de la propietat individual per la col·lectivitat 
la concep el Consell de la Generalitat col·lectivitzant els 
béns de les grans empreses, és a dir, el capital, i deixant 
que la petita propietat privada subsisteixi dels béns de 
consum i de la petita indústria.»6

«El POUM va realitzar una de les col·lectivitzacions més 
importants de Catalunya a Raïmat, en una propietat de 
3.000 hectàrees. Es tractava d’una explotació agrària 
moderna, amb un modern sistema de rec, de maquinària 
i un sistema de vinificació amb celler propi. La producció 
era de 550 tones de cereals, 60 tones de farratge i 
700.000 litres de vi. La mà d’obra la formaven 130 famílies 
que vivien en la mateixa finca.»
«La Cooperativa comunal de Raimat fou dirigida per 

6. Decret de col·lectivitzacions i control obrer d’indústries i comerços de Catalunya de 
24 d’octubre de 1936.

Dones simpatitzants del POUM, 1936. ACN. 
Fons F. Borràs. 

Cartell del POUM, 1936 Fons Pau Mercadé. 

Viure a Balaguer en temps de guerra   
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una junta directiva de sis membres que tenien cura 
de l’administració, els conreus, el celler, la vinificació, 
l’habitatge i el treball del camp.
La nova col·lectivitat augmentà de cinc a vuit pessetes el 
jornal, reduí a la meitat el lloguer dels habitatges i donà de 
franc la llenya per a les llars. La botiga de queviures va ser 
també col·lectivitzada i passà a control de la Junta Directiva 
i es va construir una fleca per abaratir el cost del pa. També 
s’endegà un menjador comunal, on podien anar a menjar les 
famílies o bé adquirir els aliments els treballadors.
Es va maldar per introduir nova maquinària i crear una 
marca pròpia de comercialització vinícola. Així mateix es 
va construir una granja avícola al costat de l’explotació 
lletera per incrementar els beneficis i donar feina a les 
dones. Finalment cal destacar la utilització dels locals de 
l’escola com a casa de colònies dels refugiats del front de 
Madrid, gestionada pel Socors Roig del POUM.
Els criteris salarials foren assignar un sou mínim, més uns 
suplements segons el nombre de persones a càrrec del 
treballador, i una més gran retribució segons les hores 
treballades, el tipus de treball i el nivell de responsabilitat.
Dels beneficis obtinguts es pagava una part establerta 
a l’estat, una altra part es destinava a la inversió en les 
millores de l’explotació i serveis comunals i, el sobrant, 
es repartia a parts iguals respecte del nombre de jornals 
treballats pels seus membres.»7

L’Ajuntament de Balaguer va prendre mesures 
col·lectivitzadores com la redistribució i repartiment de la 
propietat de la terra, que havia de permetre l’augment dels 
rendiments agraris i una més gran equitat social. El diari de 
Camilo Cava, també va reflectir aquesta col·lectivització:

«Apareixen de bon matí, uns cartells grossos, pegats 
a les parets. En ells es llegeix: “Camperols, si no teniu 
prou terra, demaneu-ne. PSUC. Jornalers agrícoles i 
petits conreadors, si no teniu terra, o no en teniu prou, 
feu la vostra demanda i presenteu-la a la Junta Municipal 
Agrària del vostre poble.”»8

L’autogestió es va estendre com a model, i es van 
col·lectivitzar empreses grans i petites. Fins i tot les barberies 
no van escapar a la col·lectivització tal com queda reflectit en 
l’acta del Consistori de Balaguer de 20 de febrer de 1937.

«... una comunicació sota signada pels companys 
President i secretari del ram de l’edificació posant en 
coneixement del consistori que ja està definitivament 
constituïda la seva col·lectivització i que disposen 
d’elements capacitats i d’elements de tota mena de 
treballs que es considerin propis de la professió.
Es dóna compte d’un escrit del Comitè del control 
de la indústria col·lectivitzada del ram de barberies, 
manifestant que, reunits en Assemblea extraordinària el 
dia primer de l’actual els obrers barbers que pertanyen a 
les dues centrals sindicals CNT (Confederació Nacional 

 
7. MAYAYO, A. El conflicte social al camp. La Guerra Civil a Catalunya (2004).
8. 16/03/1938 Fragment del diari de Camilo Cava. 

Direcció General d’Agricultura, 1937. Fons Pau 
Mercadé.

uExplica en què va consistir 
la col·lectivització de les 
finques de Raimat. Quin 
canvi representava respecte 
de la situació anterior?. 

u A partir de les dues fonts 
primàries sintetitza quines 
mesures va prendre la 
Generalitat respecte de la 
propietat de la terra. 

u Llegeix l’acta de 
l’Ajuntament de Balaguer i 
explica quin fet s’hi relata. 

uAnalitza els cartells de la 
pàgina següent (iconografia 
i text) i explica quin objectiu 
persegueix.
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9. Acta de l’Ajuntament de Balaguer de 1937. Fons Ajuntament de Balaguer. ACN
10. Acta de l’Ajuntament de Balaguer de 27 d’octubre de 1937.?

del Treball) i UGT (Unió General de Treballadors) en el 
local de la primera, han acordat deixar sense efecte la 
petició que havien fet en vint-i-sis de gener d’enguany 
referent als locals números 5 i 39 del carrer d’Avall per 
a instal·lar-hi les barberies col·lectivitzades i demanar 
a l’Ajuntament un préstec per realitzar les obres 
necessàries en el local del carrer d’Avall número 36 a on 
està actualment instal·lada la recaptació de contribucions. 
No fixen quantitat perquè creuen que abans és necessari 
fer una inspecció per un Perit d’Obres, que els podia 
facilitar l’Ajuntament per a determinar l’import de les 
obres. Consideren aquest local adequat per treballar 
reunits tots, cosa convenient per a la bona marxa de la 
col·lectivització.»9

La indústria de Catalunya havia de reconvertir-se en una 
indústria de guerra capaç d’abastir els soldats del front. 
Per fer-ho, es va recórrer al sindicat metal·lúrgic i al químic 
que van elaborar un pla de producció d’armament. Totes 
les fàbriques implicades van quedar sota el control de la 
Comissió d’Indústria de Guerra (CIG).

Un dels principals problemes d’aquestes indústries de guerra 
va ser la seva producció insuficient, deguda fonamentalment 
a la manca de matèries primeres, de personal especialitzat i 
d’energia. A partir de l’abril de 1938, la caiguda en mans dels 
franquistes de les grans centrals hidroelèctriques lleidatanes 
va agreujar encara més la davallada de la producció industrial. 

Per donar suport a la indústria de guerra, el consistori 
balaguerí va optar per fondre totes les campanes de les 
esglésies per fabricar material bèl·lic. També es van plantejar 
intensificar la jornada de treball en les indústries de guerra en 
consideració als companys que estaven al front. 

«[...] essent l’opinió general que per a les indústries de 
guerra no deu haver limitació d’hores de treball. [...] creu 
que tots els obrers que se sentin revolucionaris no deuen 
fer festa el dissabte a la tarda en consideració als seus 
germans del front [...]»10

El desenvolupament del conflicte bèl·lic va fer que les dones 
s’ocupessin de les tasques que els homes havien deixat 
vacants a la rereguarda. Així, van crear associacions de 
suport per poder tenir cura de les feines de defensa civil, la 
sanitat, l’atenció a orfes i refugiats... També van implicar-se en 
els tallers i les indústries per produir tot allò que els soldats 
necessitaven al front: armes i municions, però també mantes, 
uniformes, sabates...

Cartell de Martí Blas i Blasi per al PSU, 1936. 
Biblioteca del Pavelló de la República (CRAI) 
Universitat de Barcelona.

Cartell del PSU, 1938. Biblioteca del Pavelló de 
la República (CRAI) - Universitat de Barcelona.

uQuin paper van tenir les 
dones a la rereguarda durant 
la Guerra Civil?  

uExplica quins aspectes
del treball femení mostren 
les dues fotografies. Esbrina 
què era el Socors Roig 
Internacional.

Viure a Balaguer en temps de guerra   
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Dones treballant a la reraguarda en una indústria de guerra 
instal·lada a la fàbrica la Hispano Suiza S.A. ANC. Fons Brangulí.

Grup de dones del Socors Roig, Balaguer. 1936-38. ACN. 
Fons F. Borràs.
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Conviure en temps de guerra 

Enmig dels soldats que marxaven cap al front, d’uns comitès 
que organitzaven la vida municipal i d’una nova organització 
de treball i de la producció, la vida quotidiana, la de cada dia, 
continuava, i la població de la rereguarda havia d’adaptar-se a, 
unes noves condicions. Amb la guerra es va abandonar bona 
part del treball agrícola, i aconseguir menjar va esdevenir 
el problema més greu de la població de Balaguer. A partir 
de final de 1936, la falta de queviures va començar a notar-se, 
situació que es va agreujar en el transcurs de la guerra i 
amb l’arribada de refugiats. La fam va aparèixer i s’estengué 
la pràctica de l’intercanvi i de sortir al camp per aconseguir 
qualsevol cosa que pogués apaivagar la gana.

Aquesta escassetat d’aliments va fer-ne apujar els preus i 
les cues per proveir-se’n es van posar a l’orde del dia. Per 
distribuir aliments, controlar-ne el preu i evitar intermediaris i 
estraperlistes, l’ajuntament balaguerí va crear el Departament 
de Proveïments, que es convertí en l’únic organisme autoritzat 
en la venda directa al consumidor. Entre els caps de família 
es van distribuir targetes de racionament on constava el 
nombre de membres de la família i es fixava el consum per 
persona i dia. Cada cop que es feia una compra es retallava 
un cupó o bé es marcava amb un punxó. 

Entre els productes de primera necessitat sotmesos a 
racionament hi havia el pa, els ous, la llet, l’oli, el sucre... 
i altres productes com el tabac o el sabó. L’agost de 1937, 
la manca d’aquest darrer es va convertir en un problema que 
va obligar l’ajuntament a prendre mesures com proveir-se de 
sosa o guardar els residus de greixos i olis per elaborar-ne
de manera artesanal.

El diari de Camilo Cava es va fer ressò d’aquesta situació:

«La carestia de preus ha arribat a tota classe d’articles 
fins als més senzills i econòmics. De posar mitges soles 
a unes sabates, els adobets en cobren 25 pessetes. El 
paper d’escriure cartes va caríssim, i no se’n troba enlloc. 
La tinta escasseja també i els llapis es venen a més de 
10 vegades el preu que tenien abans. La vida es fa cada 
dia més difícil, i tot va pujant, sense que ningú sàpiga on 
arribarem.»11

Un altre aspecte que modificà els costums de la població fou 
la retirada de la circulació de les monedes, perquè el metall 
garantia un valor per si mateix. Aquesta desaparició de la 
moneda fraccionària va comportar un cert trasbals comercial 
perquè dificultava tornar canvi. Per solucionar el problema, la 
Generalitat va autoritzar els municipis a crear el propi paper 
moneda, que només tenia validesa dins del propi municipi. 
A Balaguer es van emetre bons municipals per un valor de 
100.000 pessetes distribuïdes en bons d’una pesseta, 50 i 25 
cèntims. L’excessiva fabricació de paper moneda va afavorir 
encara més la inflació, que l’any 1938 va arribar al 300%.

11. 08/01/1938 Fragment del diari de Camilo Cava. 

uFixa’t en les il·lustracions 
superiors i explica com era 
una targeta de racionament, 
quina utilitat tenia i per què 
l’ajuntament va haver de 
distribuir-ne entre la població. 

u Quin fet palesa el diari de 
Camilo Cava? Explica’n les 
causes.

Anvers i revers d’un targeta de racionament 
de pa de l’Ajuntament de Balaguer, 1937. 
Col·lecció particular.

Viure a Balaguer en temps de guerra   
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L’ajuntament també va tenir cura de la preservació del 
patrimoni, la difusió de la cultura i de fer arribar l’ensenyament 
a tots els nens i nenes. La preocupació per protegir el 
patrimoni i els objectes d’art destruïts o malmesos durant els 
primers mesos de la guerra va comportar la creació, el febrer 
de 1938, d’una associació anomenada Amics dels Museus 
amb la finalitat de catalogar els objectes emmagatzemats en 
alguns edificis de Balaguer per salvaguardar-los.

Pel que fa a l’ensenyament, el consistori va promoure una 
sèrie de mesures perquè tots els infants assistissin a escola 
–com la creació de cantines escolars o l’atorgament de 
premis per l’esforç i l’assistència a l’estudi– i va construir unes 
noves escoles públiques i gratuïtes a l’edifici dels Escolapis 
que havia estat confiscat.

«[...] el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya en el decret de 21 de desembre de 1937 
accepta la proposta de l’Ajuntament de Balaguer de 
destinar a les Escoles d’Ensenyament Primari de la 
Generalitat de Catalunya l’edifici que fou convent dels 
Escolapis i es crea al mateix un grup escolar de deu 
seccions amb les corresponents places de mestre [...]»12

Amb l’objectiu de mantenir un ambient de normalitat i fer 
que la població s’evadís de la dura realitat de la guerra, 
l’Ajuntament de Balaguer va potenciar la projecció de 
cinema, obres de teatre, sessions de ball, corals, festivals de 
caràcter benèfic... Sovint, les recaptacions de les entrades 
es destinaven a causes relacionades amb la guerra: els 
hospitals de sang, la construcció de refugis, les milícies... 
Camilo Cava en un dels fragments del seu diari ens parla 
d’aquestes activitats d’oci. 

«La població, principalment el jovent, no adverteix que 
la guerra s’atansa. Cada vespre, abans de sopar, hi ha 
ball públic al cafè del Tomàs i es veu, tots els dies, força 
concorregut per soldats, aviadors i el jovent local. No hi 
fa res que mengem poc pa, que molts barcelonins vinguin 
a refugiar-se ací horroritzats i esfereïts dels bombardejos 
que sofreix aquella ciutat i que dels pobles comarcals 
com Poal, Ivars d’Urgell i d’altres ens arribin noves 
punyents de persecució cruel i bàrbara que sofreixen 
els familiars dels fugitius, i que la guerra pugui arribar 
ací dins de pocs dies, el jovent segueix divertint-se 
inconscientment.»13

12. Acta de l’Ajuntament de Balaguer de 29 de desembre de 1937. Fons Ajuntament de 
Balaguer. ACN.
13. 23/03/1938 Fragment del diari de Camilo Cava.

u Als bons emesos pels 
diferents ajuntaments s’hi 
representava algun element 
simbòlic o significatiu 
de la ciutat on s’emetien. 
Dissenya un bo d’una pesseta 
representatiu de la teva ciutat 
sense oblidar que la seva 
emissió va ser l’any 1937.

Paper moneda emès per ajuntaments 
lleidatans. Col·lecció particular.
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Programació de pel·lícules de l’any 1938 a Balaguer. Fons Ajuntament de 
Balaguer. ACN.

Carta rebuda per l’Ajuntament de Balaguer procedent de la Secció 
cinematogràfica del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de 
Catalunya, 1938. Fons Ajuntament de Balaguer. ACN.

u La Generalitat de 
Catalunya destinava 
recursos a la divulgació 
de pel·lícules i noticiaris. 
Llegeix el document i 
explica què sol·licitava el 
Comissariat de Propaganda 
i amb quina intencionalitat 
política ho feia.  

Viure a Balaguer en temps de guerra   
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L’acolliment de refugiats 

Catalunya va restar en zona republicana gairebé fins a la fi de 
la guerra i, per tant, va rebre una gran quantitat de refugiats 
procedents de les zones ocupades per l’exèrcit franquista.
 
Balaguer, com moltes altres poblacions de Catalunya, va 
acollir centenars de refugiats que procedien bàsicament   
d’Extremadura, Madrid, Andalusia, País Basc, Aragó, Astúries, 
Cantàbria i també d’altres terres catalanes, fortament 
castigades per l’exèrcit franquista. 

En el diari de Camilo Cava es recull el testimoni de l’arribada 
contínua de refugiats.

«(…) Amb el tren de la Noguera Pallaresa arriben molts 
fugitius. Són lleidatans, i principalment aragonesos que 
no volen caure en mans dels nacionals, fugen no saben 
certament cap on.
En fosquejar, els empleats municipals acompanyen 
un centenar d’aquests fugitius a Casa la Ciutat. Pobra 
gent, fan vertadera llàstima! Hi ha ancians que amb prou 
feines poden caminar, algun és cec; hi ha dones que 
ploren. Unes amb grossos farcells i altres amb criatures 
de bolquers als braços, i tots ells amb un aspecte 
d’esfereïment i misèria que emociona de debò. Poca 
estona després d’estar reunits a Casa la Ciutat, els fan 
pujar a un camió que els ha facilitat Intendència i marxen 
fora de Balaguer. Pobra gent! Quantes penes passaran 
abans no tornaran a ésser a les seves cases.»14

Per atendre els refugiats, la Generalitat va crear el Comitè 
Central d’Ajuda als Refugiats i també diversos comitès 
comarcals, que estaven coordinats per Sanitat i Assistència 
Social i rebien ajut econòmic de la Conselleria de Finances.
Cada municipi tenia un contingent (cupo) de refugiats i els 
ajuntaments eren els encarregats d’elaborar-ne el cens, 
gestionar-ne l’allotjament, mantenir-hi la convivència, 
solucionar els conflictes i organitzar els trasllats a d’altres 
poblacions. En el cas de Balaguer, per allotjar els refugiats 
es van adequar edificis, com el convent de Sant Domènec, o 
se’ls facilitaren pisos de particulars.

14. 27/3/1938. Fragment del diari de Camilo Cava.

u Com pot explicar-se 
l’increment de refugiats que 
s’observa en la gràfica? 

uPer quins motius moltes 
persones van decidir 
abandonar-ho tot i convertir-se 
en refugiats? 

uCom descriu Camilo Cava 
l’arribada dels refugiats a 
Balaguer? Quin aspecte el va 
emocionar més?

Població refugiada a Catalunya.
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u Quin és el sexe i grup 
d’edat més representat a la 
llista? Per què? 

u Quina és la procedència 
dels refugiats?  

u On s’allotjaven? Qui els 
proporcionava l’acolliment? 

u Quines dades constaven de 
cadascun dels refugiats a la 
llista i fitxa familiar?  

u Escriu una petita història 
de la situació en què creus 
que devia trobar-se l’Antònia 
de Pere Redondo en arribar a 
Sant Llorenç de Montgai.

Les següents imatges mostren que, tot i el pas del temps, 
els conflictes bèl·lics arreu del món continuen provocant 
l’existència de milions de refugiats que constitueixen una de 
les més dramàtiques conseqüències de la guerra . 

Llista de refugiats acollits a Sant Llorenç de Montgai,1937. ACN

Fitxa d’una família de refugiats acollida a Sant Llorenç de Montgai, 1937.ACN.

Viure a Balaguer en temps de guerra   
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Refugiats que marxen de Rwanda 1994. Agencia EFE.
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Evacuació de civils de la ciutat de Terol durant la 
recuperació de la ciutat per les forces republicanes, 
1938 ANC.Fons Brangulí. 
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Activitat en grup

u Dividiu el grup classe en sis equips 
cadascun dels quals haurà de fer un petit 
treball d’investigació d’un dels països on 
l’ACNUR ajuda els desplaçats. 
 
u Expliqueu les causes que han provocat 
els desplaçaments de la població. 
 
u Descriviu on s’han desplaçat i en quines 
condicions. 
 
u Expliqueu els projectes que l’ACNUR 
duu a terme per ajudar aquests refugiats. 
 
u Finalitzada la tasca de recerca, cada 
grup ho posarà en comú amb la resta de 
la classe per poder tenir una visió àmplia 
d’aquest problema en l’actualitat.  
 
u Localitzeu en un mapamundi on hi 
ha població refugiada avui dia. A quin 
continent n’hi ha més? Per què?  
 
u Quins drets i quines obligacions té un 
refugiat? 
 
u Us ha sorprès la quantitat de persones 
que viuen en aquesta situació? Per què?  
 
u Per fer el treball podeu consultar la 
pàgina web : http://www.eacnur.org/

u Compara les dues imatges 
i cerca-hi similituds i 
diferències. 

u Fixa’t en les persones 
que surten a les imatges i 
comenta en petit grup quins 
sentiments mostren? 

u Intenta d’imaginar quins 
serien els teus sentiments 
si t’haguessis de desplaçar 
per la força del teu lloc de 
residència i esdevinguessis 
un refugiat.  

u Els refugiats de la Guerra 
Civil espanyola rebien el 
suport dels ajuntaments. 
Actualment, qui ajuda 
els desplaçats a causa 
de conflictes bèl·lics, de 
catàstrofes naturals, per 
motius econòmics, etc.?

Viure a Balaguer en temps de guerra   
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L’evolució del
front de guerra
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F ins a l’any 1938, Catalunya es va trobar allunyada dels 
principals escenaris militars de la Guerra Civil, que es 
van desenvolupar fonamentalment al voltant de Madrid 

(novembre 1936-març 1937) i al front del Nord (abril-octubre 1937).

La defensa de Madrid i 
l’ocupació del Nord

Les tropes de legionaris i regulars marroquins arribades 
d’Àfrica van iniciar un ràpid avanç cap a Madrid amb l’objectiu 
de prendre la capital i acabar ràpidament la guerra. La 
població de Madrid es va mobilitzar al crit de «No pasarán», 
i l’arribada de milers de voluntaris de tot Espanya –entre 
els quals hi havia molts catalans– així com de les Brigades 
Internacionals van aconseguir defensar la capital.

La impossibilitat de prendre Madrid va fer canviar l’estratègia 
de Franco, que ja no cercava de posar fi ràpidament 
al conflicte sinó atacar les zones més vulnerables dels 
republicans. Així, la primavera del 1937 els franquistes van 
iniciar la campanya del Nord (Cantàbria, Astúries i Euskadi), 
que havia quedat aïllat de la resta del territori republicà. 
La pèrdua d’aquests territoris l’octubre de 1937 va privar la 
República d’una important zona industrial, va comportar 
importants pèrdues humanes i materials i va significar una 
gran derrota moral. 

La batalla de Terol

La tardor de 1937, i després de quinze mesos d’aferrissats 
combats, la Guerra Civil encara no tenia un clar vencedor, 
si bé cada cop era més evident que la seva evolució no era 
favorable als interessos de la República. 

Després de la caiguda del Nord, el govern republicà es 
trobava necessitat d’un èxit militar que pogués capgirar el 
rumb de la guerra o si més no mantenir viva la creença en 
les possibilitats de la victòria. Llavors, els comandaments 
republicans van preparar una ofensiva militar per recuperar la 
ciutat de Terol, que va culminar amb la rendició dels soldats 
franquistes el dia 8 de gener de 1938.

«Tal com estava planificada, aquella ofensiva sobre Terol 
era només un contrapunt estratègic per guanyar temps 
a Extremadura i en veure les reserves nacionals, sense 
cap objectiu d’explotació immediata: des de Terol, no es 
podia anar enlloc [...]. L’atac havia de servir per atreure 
les reserves que amenaçaven Madrid i evitar l’atac sobre 
la capital.»15  

Cartell de Lorenzo Goñi de suport al Nord davant 
l’ofensiva franquista. Barcelona, 1937. Biblioteca 
del Pavelló de la República. (CRAI) - Universitat 
de Barcelona.

Cartell de Martí i Blas, 1936. Biblioteca del 
Pavelló de la República (CRAI) - Universitat de 
Barcelona

u Analitza els cartells. Quins 
objectius persegueixen? 
Quins recursos iconogràfics 
utilitzen? Explica el sentit 
de la frase del primer en el 
context dels primers mesos 
de la guerra. Estableix 
similituds i diferències entre 
els dos. 15. SOLÉ SABATÉ, Josep M. (dir). La guerra civil a Catalunya (2004). 
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Situació dels fronts el desembre de 1937. Vicens Vives.

Compara el mapa superior 
amb la pàgina 16.

u Quin nou territori havia 
caigut en mans de l’exèrcit 
franquista el desembre de 
1937? Quina importància 
estratègica i política tenia? 

u Quines conseqüències es 
van derivar d’aquesta pèrdua 
per a la República?  

u Llegeix els textos dels dos 
historiadors i explica quin 
objectiu es proposaven els 
comandaments republicans 
amb l’ofensiva sobre Terol. 
Quines conseqüències se’n 
van derivar per a l’evolució 
de la guerra?  

uExplica amb l’ajut del mapa 
en què va consistir la batalla 
de Terol.

La Vanguardia es fa ressò de l’ofensiva 
republicana sobre Terol, 26 desembre de 1937. 
Fons La Vanguardia.

La batalla de Terol (novembre 1937-gener 1938). 
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uResumeix amb les teves 
paraules el contingut de la 
poesia i descriu els dibuixos 
que l’acompanyen. 

uQuina era la intencionalitat 
de Pere Quart (pseudònim 
de Joan Oliver)? Cerca 
informació sobre aquest 
poeta i la seva situació 
durant la guerra. 

Campanya contra el fred impulsada per la Generalitat de Catalunya, 
desembre 1937. Col·lecció particular.

«La batalla de Teruel representó un gran desgaste para 
ambos bandos, pero sobre todo para los republicanos 
que después de dos meses de ininterrumpidos pero 
cruentos combates se vieron obligados finalmente a 
abandonar la plaza el 22 de febrero. [...] La conquista 
de Teruel deja las manos libres a Franco para lanzar sus 
tropas contra las posiciones republicanas estacionadas 
en el frente de Aragón y, luego, avanzar hacia la costa de 
Levante. El objetivo es ahora aislar a Cataluña del resto 
de la República.»16

Els dies de la campanya de Terol es van viure les 
temperatures més baixes de tot el segle (-18 ºC), fet que 
va comportar que el nombre de baixes per congelació fos 
més elevat que per arma de foc. Aquell hivern glaçat es va 
sentir també a Catalunya, on el govern de la Generalitat va 
promoure campanyes per combatre’l.

16. AMOR I SAGUÉS, Joan: La última batalla (2004).
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u Fixa’t en el mapa i explica 
en què va consistir l’ofensiva 
franquista a l’Aragó i 
estableix-ne les etapes. 

uOn es va aturar el front 
en terres lleidatanes? D’on 
venien les tropes que van 
ocupar Lleida i Balaguer?  

uAmb l’ajut de l’escala 
gràfica, calcula sobre quants 
quilòmetres de front es va dur 
a terme l’ofensiva franquista.

L’enfonsament de la línia 
defensiva d’Aragó

A començament de març del 1938, l’exèrcit franquista va 
iniciar un atac general sobre l’Aragó, on la línia de front 
havia quedat gairebé sense modificacions des del juliol 
de 1936. En pocs dies, els franquistes van aconseguir un 
avanç considerable, resultat de l’enorme desgast republicà 
i la superioritat dels mitjans emprats. La ruptura del front va 
començar el 9 de març, al sud de l’Ebre i el xoc d’ambdues 
artilleries va ser tan fort que la remor dels canons se sentia 
des del secà de Balaguer. Amb la rereguarda i les vies de 
comunicació amenaçades per l’aviació, el front republicà 
es va enfonsar i la línia de combat va penetrar en terres 
catalanes. 

L’ofensiva franquista a l’Aragó (març – abril 1938).
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El front arriba
a Catalunya

Soldat passejant per Balaguer ACN. Fons Daniel Torruella
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L ’avanç sobre el territori català es va fer simultàniament, 
pel nord i sud del dispositiu d’atac de l’exèrcit 
franquista que havia aconseguit trencar la línia del 

front d’Aragó. Ens centrarem només en l’ofensiva a la zona 
Nord, que és la que ens conduirà al cap de pont de Balaguer. 
En aquesta direcció, la primera població catalana ocupada 
va ser Massalcoreig, el 7 de març, el mateix dia en què el 
general Yagüe ocupava Fraga i iniciava el seu camí cap a 
Lleida. A mitjan mes, els civils i soldats fugitius de l’Aragó, van 
començar a arribar a les terres de ponent i les columnes de 
soldats en retirada, abatuts i sense armes, van esdevenir una 
constant. 

Els bombardeigs sobre Lleida 
i Balaguer
 

A començament d’abril del 1938, després de quatre setmanes 
d’ofensiva terrestre per les comarques més occidentals de 
Catalunya, els franquistes van ocupar Lleida, que havia estat 
prèviament castigada per l’aviació. 

Aquesta ciutat va ser bombardejada per primer cop el 2 de 
novembre de 1937, quan els avions de l’Aviazione Legionaria 
italiana  hi van causar 218 morts i 760 ferits, entre els quals hi 
havia 40 alumnes i un professor del Liceu Escolar. El segon 
bombardeig, el que va precedir l’ocupació, es va iniciar el 27 
de març de 1938 i va continuar els cinc dies següents, quan 
les bombes van caure com a mínim un cop al dia i sovint, tres 
i quatre. 

Els atacs de l’aviació franquista van esdevenir un malson per 
a la població catalana. Davant l’escassetat de les bateries 

Bombardeig de la ciutat de Lleida per l’aviació 
franquista.
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antiaèries republicanes i la impossibilitat de detectar i 
abatre els bombarders fins que arribaven al seu objectiu, 
la construcció de refugis va esdevenir una de les principals 
defenses de la població civil. A partir del novembre de 1937, 
a Balaguer es van millorar els refugis i se’n van construir de 
nous, sobretot a les escoles. També es va instal·lar una sirena i 
una metralladora antiaèria al campanar de l’església. Com que 
eren obres molt costoses i l’ajuntament no tenia els mitjans 
suficients, s’hagué de recórrer a la col·laboració ciutadana.

En el refugi oficial només hi havia dones, criatures 
i homes d’edat avançada; els homes joves estaven 
tots lluitant al front. [...]. Mentre les autoritats locals 
aguantaren el tipus i no abandonaren l’Ajuntament, a la 
gent del refugi se’ls feia arribar la part del racionament 
de queviures que corresponia a cada habitant; però 
quan la població quedà òrfena de direcció, la situació es 
féu insostenible. Calia prendre una determinació si no 
es volien morir de gana. No quedava cap altre solució 
que sortir a fora i buscar on fos. El problema era que 
els homes no s’atrevien a posar un peu al carrer per 
por a ser reclutats per fortificar trinxeres. Les dones 
estaven atemorides per les notícies sobre el cao regnant 
ocasionats pels soldats a la desbandada [...] i per 
l’existència de la tropa marroquina que lluitava al costat 
dels rebels. Davant aquell panorama, no hi havia altra 
solució que l’actuació d’una mitja dotzena de vailets de 
deu a dotze anys. Haurien de sortir per la nit per aquella 
ciutat sense llum i sense cap mena de llei [...] a buscar 
entre els comerços abandonats per veure si encara 
trobaven alguna cosa 17

u Quines van ser les ciutats 
de Catalunya més castigades 
pels bombardeigs? Per què?17. MARGÓ, V. Lleida, abans i després de 1936 (2006)

Nombre de morts durant els bombardeigs a Catalunya. Un nen observa la ciutat de Lleida després del bombardeig. 
Autor: Roberto l’Hotellerie López.

El front arriba a Catalunya
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La població va haver de prendre mesures en previsió dels 
bombardeigs: pintar les bombetes de l’enllumenat elèctric 
del carrer de color blau, reforçar els murs de les cases, tapar 
les finestres perquè no es veiés llum... i saber com calia 
comportar-se quan s’apropaven els avions enemics. Fins 
i tot els nens van aprendre a jugar amb un bastonet al coll 
que s’havien de posar a la boca si sentien els avions, per 
tal d’evitar que durant els bombardeigs les dents quedessin 
tancades i patissin un rebentament dels timpans. 

u Observa les fotografies i 
explica com eren els refugis. 
On es construïen i per què? 
 
u Llegeix el text sobre la 
vida als refugis i explica com 
aconseguien el menjar els 
ocupants del refugi de Lleida. 
Per què no podien sortir a 
buscar-ne els homes i les 
dones? 

u Quines altres mesures va 
haver de prendre la població 
civil per protegir-se dels 
bombardeigs?

Refugi subterrani d’Agramunt.
Fons del Memorial Democràtic

Refugis de la ciutat de Lleida. 
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u Descriu cada una de les 
vinyetes i explica com havia 
d’actuar la població civil en 
cas de romandre a casa seva 
quan es produïa un atac aeri. 

uCom penses que et 
sentiries en cas de patir un 
bombardeig?

Junta de Defensa Passiva de la Generalitat de Catalunya.

El front arriba a Catalunya

El maig de 1937, quan els bombardeigs sobre Catalunya 
començaven a fer-se més intensos, la Generalitat de 
Catalunya va editar un opuscle per ensenyar la població civil 
a protegir-se. Observa els dibuixos que formen part d’aquesta 
publicació.

Balaguer va quedar aviat vinculada a la guerra aèria: el 5 
de gener de 1937 es va iniciar la construcció a la Plana del 
Corb d’un camp d’aviació –que va tenir molta activitat– , la 
qual cosa feia preveure que l’aeròdrom seria un objectiu 
militar i que la població balaguerina en podria patir les 
conseqüències. El temor a possibles bombardeigs va 
augmentar a principis de 1938, quan els avions enemics van 
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aparèixer sobre la ciutat. Els primers dies d’abril, la Legió 
Còndor va començar a bombardejar Balaguer: el dia 5, cap 
a les 11 del matí, va haver-hi el bombardeig més intens, que 
va afectar una línia entre la plaça Mercadal i el carrer de Sant 
Jaume; i el dia 6, les tropes republicanes, en la fugida, van 
bombardejar els ponts sobre el Segre. Davant les notícies de 
la proximitat dels franquistes, els soldats de l’aeròdrom de la 
Plana del Corb van abandonar-lo.

«Ja vénen! Ja vénen! Ja ve la tropa! Ara sí que va de 
debò, ja vénen els feixistes! [...] que passarà aquí? 
Sofrirem bombardeigs? Ens salvarem? També es sent fort 
bombardeig. Sembla què és més a prop que ahir. Des del 
Mercadal i fins algunes cases particulars, se senten les 
explosions. La guerra s’acosta.»18

«Quan regnava major tranquil·litat, allà a tres quarts i 
mig d’onze, s’han presentat uns quants avions, i sense 
tocar la sirena, ni cap xiulet, ni donar crits d’alarma, els 
avions han deixat caure unes quantes bombes petites, 
les quals han produït danys de consideració. L’esglai 
ha estat fortíssim. Molts pocs han tingut temps d’entrar 
als refugis. La gent, sorpresa i esfereïda s’ha posat on 
ha pogut, allà on li ha semblat que hi havia menys perill 
[...]. L’esfereïment ha estat tan gros que tothom fugia de 
Balaguer abandonant-ho tot [...] A la nit, la ciutat resta 
solitària, gairebé deserta, completament a les fosques. 
No s’hi veu gens. Només se sent passar camions, 
motocicletes, soldats.»19

u Quan van començar a 
sentir els balaguerins, 
segons el diari de Camilo 
Cava, que la guerra arribava 
a la ciutat? 

uPer què la població de 
Balaguer va abandonar-la 
massivament?

18. 10/03/1938 Fragment del diari de Camilo Cava.
19. 02/04/1938 Fragment del diari de Camilo Cava.

Bombardeigs a Balaguer, maig de 1938. Estampas 
de Guerra. De Aragón al mar. Col·lecció particular.
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Els horrors de la guerra 

Els efectes dels bombardeigs sobre Lleida van ser molt 
importants tant pel que fa a les destrosses d’habitatges i 
infraestructures urbanes com al nombre de víctimes, que va 
ser molt elevat. De totes maneres, mai en podrem saber el 
nombre exacte perquè a la postguerra es van fer desaparèixer 
de l’Arxiu i l’Hemeroteca municipals el llibre d’inscripcions i 
els diaris que publicaven les llistes nominals de morts.

Els danys causats a la ciutat de Lleida per l’aviació 
nacional no foren inferiors als ocasionats a la ciutat basca 
de Gernika. La destrucció de Lleida no tingué, però, el 
blasme internacional, possiblement perquè quan es 
produïren els bombardejos la situació s’havia agreujat 
extraordinàriament i l’Europa democràtica mostrava una 
actitud temorenca davant la violència de Hitler. La ciutat 
tampoc no tingué un Picasso que en pintés la devastació.20

Per tal de denunciar la devastació de Gernika com a 
conseqüència del bombardeig franquista sobre la població 
civil el 26 d’abril de 1937, Pablo Picasso va pintar aquest 
quadre, que ha esdevingut una denúncia universal contra les 
atrocitats de la guerra.

uIdentifica els diferents 
personatges i escenes 
de la pintura i esbrina’n 
la simbologia. Què vol 
denunciar Picasso amb 
aquest quadre? Quins 
elements utilitza per fer-ho? 

uRelaciona el quadre amb la 
frase següent pronunciada 
per Pablo Picasso: «Què 
creieu que és un pintor? Un 
imbècil que només té ulls? 
La pintura no s’ha inventat 
per decorar cases; és una 
arma d’atac i defensa contra 
l’enemic». 20. BARALLAT, M. El bombardeig de Lleida (2006)

© Sucesión Pablo Picasso. VEGAP. Madrid, 2011 

El front arriba a Catalunya

El brau és un espectador més
de la tragèdia, i pot simbolitzar
el poble espanyol.

La mare amb un fill mort
símbol de la crueltat de 
la guerra i de les víctimes 
innocents.

El sol-bombeta que il.lumina 
l’escena i produeix un efecte 
dramàtic.

El cavall es recargola de dolor 
a conseqüència de les ferides 
rebudes

La dona amb un quinqué a la mà 
que surt de la finestra i observa els 
esdeveniments amb perplexitat.

La dona entre flames crida amb 
un gest patètic davant d’un edifici 
que crema.

L’ ocell també llença 
un crit de dolor.

El soldat mort i desquarterat 
mostra la barbàrie de la 
guerra. A la mà porta les 
restes d’una espasa i una flor.
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La derogació de l’Estatut de 
Catalunya

A la nova Espanya franquista no hi tenia lloc una Catalunya 
autònoma. El 5 d’abril de 1938, tan sols dos dies després 
de l’ocupació de Lleida, el general Franco va signar una llei 
que derogava l’Estatut de Catalunya promulgat per les Corts 
republicanes el 15 de setembre de 1932. 

«[…] el Estatuto de Cataluña, en mala hora concedido 
por la República, dejó de tener validez, en el orden 
jurídico español, desde el día diecisiete de julio de mil 
novecientos treinta y seis.

[…] La entrada de nuestras gloriosas armas en territorio 
catalán plantea el problema administrativo de las 
consecuencias prácticas de aquella abrogación. Importa, 
pues, restablecer un régimen de derecho público que, de 
acuerdo con el principio de unidad de la Patria, devuelva 
aquellas provincias el honor de ser gobernadas en pie de 
igualdad con sus hermanas del resto de España.
En consecuencia […] dispongo:

Artículo 1. La Administración del Estado, la provincial 
y la municipal en las provincias de Lérida, Tarragona, 
Barcelona y Gerona se regirán por las normas generales 
aplicables a las demás provincias.

Artículo 2. Sin prejuicio de la liquidación del régimen 
establecido por el Estatuto de Cataluña, se consideran 
revertidos al Estado la competencia de legislación 
y ejecución que le corresponde en los territorios de 
derecho común y los servicios que fueron cedidos 
a la región catalana en virtud de la Ley de quince de 
septiembre de mil novecientos treinta dos.

Burgos, 5 de abril de 1938. FRANCISCO FRANCO21

21. Llei de derogació de l’Estatut de Catalunya pel general Franco(1938).

uImagina que ets un 
dibuixant que ha viscut el 
bombardeig de Lleida i que 
vols fer un cartell amb la 
intenció de denunciar els fets 
en l’àmbit internacional com 
va fer Picasso amb Gernika. 
Per fer-ho, cerca informació 
sobre algun episodi dels 
bombardeigs (per exemple la 
devastació del Liceu Escolar 
o el bombardeig d’un camió 
de ferits) i proposa un eslògan 
significatiu per al cartell. 

uPer què en les guerres es 
bombardeja la població civil? 
Creus que en els conflictes 
actuals es produeixen atacs 
militars sobre poblacions 
indefenses? Posa’n algun 
exemple. 

uLlegeix el decret de Franco 
i explica quan va ser derogat 
l’Estatut. Quina nova 
organització administrativa 
estableix per a Catalunya?
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uFixa’t en la data i explica
en quin context van ser 
escrits els dos articles. 
Amb quin dels bàndols de la 
guerra identifiques cadascun 
dels diaris?  
 
uQuin missatge transmeten 
els titulars? Quin objectiu 
persegueix cadascun d’ells? 
Amb quins arguments es 
justifica?

ESPAÑA, UNA.  
EL ESTATUTO CATALÁN, BORRADO

Ayer, en la referencia de los acuerdos del Consejo de ministros, 
se hizo alusión al llamado Estatuto de Cataluña, dándose 
oficialidad a su derogación al establecerse para Lérida, la 
primera provincia catalana liberada, el mismo régimen y honor 
de las restantes de España. Pero en realidad ese Estatuto era 
una cosa muerta en el montón de traiciones contra las que se 
alzaron Ejército y pueblo en Julio de 1936. [...]

España, que es, para su gloria, algo más que la simple 
expresión geográfica, vuelve por el fuero de la verdad de su 
Unidad. Nuestro grito de lucha, que era España una, grande y 
libre, y claro está que en el pensamiento de los héroes que con 
su esfuerzo lo forjan, estaba la instauración de ese principio 
entrañable que asocia a todos, absolutamente a todos los 
españoles, para la realización del grande y único destino de 
la nación. [...]

El Heraldo de Aragón, 7 d’abril de 1938

CONSIGNA DEL GOBIERNO
En pie, los hombres y las piedras

No han hecho más que pisar tierra catalana, los macedonios 
de Franco, y la primera medida de Burgos ha sido abolir 
el Estatuto. No creemos qué necesite más Cataluña para 
enardecerse y tocar a somatén, a fin de impedir un propósito 
que ha sido acordado sin contar con ella. Véase de qué 
manera ha resuelto el fascismo el problema secular de la 
libertad catalana. (…)

Los nibelungos, y su faquír Franco, le han quitado, por lo 
pronto a Cataluña su Estatuto y su lengua, a guisa de aperitivo, 
antes de quitarle las potasas, los puertos y las fronteras. ¿Qué 
aguardan las montañas y los valles para estallar de gritos 
viejos? ¿Qué esperan esos payeses para sacar las hoces? 
¿Qué los obreros de Barcelona, tan llenos de libertad, que 
se les escapa en nubes azules? (…) ¡En pie los hombres y 
las piedras! No creemos que el Gobierno piense otra cosa, ni 
que otra cosa esperen los catalanes, si quieren que Cataluña 
prevalezcan.

La Vanguardia,  8 d’abril de 1938

El front arriba a Catalunya
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La formació del cap
de pont de Balaguer
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L a població de Balaguer havia patit indirectament els 
efectes de la Guerra Civil, amb l’escassetat d’aliments, 
l’allotjament de refugiats i la crida a files dels soldats, 

però l’abril del 1938 va esdevenir primera línia de front.

En primera línia de foc 

Després de la caiguda de Lleida, l’exèrcit republicà es retirà a 
la desbandada en direcció Balaguer. Darrere seu, les tropes 
franquistes avançaven en la mateixa direcció sense trobar 
resistència. 

El diari de Camilo Cava explica l’entrada dels franquistes a 
Balaguer i la fugida a la desesperada dels soldats republicans.

«A migdia les canonades de l’artilleria se senten més 
a prop, senyal evident que els rojos van reculant i la 
tropa va avançant per la carretera de Castelló. [...] A 
primeres hores de la tarda els avions nacionals, en 
nombre crescudíssim, vénen dues vegades, i metrallen 
intensament l’enemic. [...] No mengem res, ni bevem 
en tot el dia. No tenim res. Ja tenim prou feina en estar 
amagats al corral on ens hem refugiat, i vigilar si entren o 
no els lladres, que segueixen robant-ho tot. Som catorze 
persones [...] Estem asseguts en dos bancs posats un 
davant de l’altre, entre les parets, perquè no ens toquin 
les bales o la metralla que pugui entrar per les portes de 
davant i de darrera de la casa. Cada vegada que sentim 
que ve l’aviació resem una part del rosari i acabem de 
resar-la i encara els avions amb un soroll espantós volen 
per damunt la ciutat, tiren bombes i metrallen. [...] Hauran 
volat el pont? Deuen ser les cinc, o dos quarts de sis. Un 
camió ple de milicians, que corria veloçment cap al pont, 
per la carretera del portalet es para en sec i se senten 
blasfèmies i crits. Una veu crida: “ Nos han copado”. És 
que fa pocs minuts que han volat el pont i el camió ja no 

uLlegeix aquesta vinyeta 
de còmic i descriu en quin 
context està escrita.  

Fragment de còmic d’un soldat escrivint una 
carta a la família . MO Mora, V. Goetzninger, A. 
Fuente, V. Clavé, F. Parras, A. Font, A. Ortiz, j. 
Micheluzzi, A. Tha, Blasco, J. (2008) 1936-1939 
Tormenta sobre España. Barcelona: Clenat.  
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pot fugir. Els rojos salten del camió, i sense mirar el perill 
que corrien, salten la barana i el mur del riu Segre i el 
travessen com poden, però mentrestant són metrallats 
intensament pels avions nacionals. [...] L’hora exacta que 
han entrat les tropes feixistes a Balaguer és la de dos 
quarts de set de la tarda, hora d’estiu...»22

El testimoni de Ton Camarasa, fuster i escultor de Balaguer, 
ens relata la voladura del pont de Sant Miquel.

«Al pont tot estava preparat amb camionades de dinamita. 
Era el moment que anaven a ficar foc. La descàrrega la 
van fer des de dalt del Pedrís, els fils anaven cap allà. 
Dos soldats em van vindre corrent i em van estirar cap 
a ells, eren castellans: “Dónde vas, desgraciado, no ves 
que te van a matar, ven con nosotros”. Aquells dos xicots 
tremolaven de por i em vaig espantar al veure aquells 
xicots, que em semblaven que eren alts i grossos i que 
eren molt valents, que estaven acollonits. Jo vaig pensar, 
això deu estar molt malament [...] La mare i les germanes, 
amb los mocadors, em cridaven des de l’altre costat del 
pont. Llavors jo estava amb lo nen i començo a córrer, mira 
si m’agafa al mig que hi va anar de poc, mala sort. Vaig 
córrer, córrer i vaig passar i damunt de la fila de dinamita 
hi havia un soldat ferit, lo pobre que cridava allí damunt. Jo 
prou que el vaig veure però jo no hi podia fer res perquè 
tenia 12 anys i portava el nen, el cistell i cansat que estava. 
Però ni la guàrdia ni els altres l’ajudaven, “espavila!”. 
Els soldats marxaven corrents com a bojos, jo era l’últim 
perquè al meu darrera no hi havia ningú. Quan sóc a la 

Voladura del pont de Sant Miquel de Balaguer. 
ACN.

22. 6/04/1938 Fragment del diari de Camilo Cava. 

La formació del cap de pont de Balaguer

uExplica com va viure la 
família de Camilo Cava 
la fugida de les tropes 
republicanes i l’entrada de 
les tropes franquistes. 

uLa majoria de la població 
civil havia fugit de la ciutat. 
Per quins motius creus que 
es queda la família de Camilo 
Cava? 

uQuè van fer els republicans 
per frenar l’avanç 
franquista? Creus que era 
una estratègia planificada. 
Per què? 

uQuè haguessis fet tu en la 
situació de Ton Camarasa? 
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gasolinera a llavors foten la primera descàrrega. Si ho 
haguéssiu sentit allò, la tremolor, el terra s’estovava [...]» 23

L’establiment d’un cap de pont 
al marge esquerre del Segre

Tot i les consignes per defensar la ciutat de Balaguer, la 54 
Divisió de l’exèrcit franquista protegida per un intens foc 
d’artilleria va passar al marge esquerre del riu Segre i va 

... ¡El Segre! ¿Dónde están los batallones rojos que te defendían? 
Huyen tierra adentro, empujados de cerca por los batallones 
aragoneses, mientras allá, en la Barcelona roja, sin luz en sus 
calles ni actividad en sus máquinas, un jefe rojo grita angustiado 
el “No pasarán” desde las tablas de lo que fue teatro Poliograma. 
“¡No pasarán!”,’!clamaba ayer García Oliver, y a la misma hora en 
que su palabra encendida y torpe intentaba levantar la moral del 
pueblo catalán, sus batallones, derrotados; y machacados por 
nuestras armas, corrían delante de los aragoneses, dejándose 
atrás el Segre, tercera y última defensa natural que cubre 
nuestras rutas hacia el corazón de Cataluña.

INICIACIÓN DE LA MANIOBRA
La maniobra comenzó la noche anterior, cuando los Pontoneros 
zaragozanos empezaron a tender el  puente. Ni un ruido. Ni 
una voz. Todo se llevó a cabo con las mayores garantías de 
sorpresa para e1 enemigo. Al amanecer ya habían tendido más 
de cincuenta  metros de puente, y sobre las diez y media de 
la mañana una  imponente masa artillera emprendió su acción 
contra las huertas, donde el enemigo estaba parapetado. En 
este lado nuestras tropas, hábilmente “camufladas”, esperan la 
orden de saltar el río. En la margen opuesta los batallones rojos 
se desatan en fuertes cortinas de fuego, mientras su Artillería  
descarga algunos cañonazos contra Balaguer y sus carreteras. 
En el centro, los bravos Pontoneros trabajan afanosamente, 
protegidos por la Aviación y la Artillería.
Durante hora y media, miles y miles de disparos cruzan el rio 
en las dos direcciones.
La batalla ha comenzado...
Heraldo de Aragón, 12 de abril de 1938

PARTES OFICIALES DE GUERRA
En todo el frente de la cabeza de puente de Balaguer, defendida 
por fuerzas de Aragón, ha atacada intensamente el enemigo, 
apoyado por veinte tanques rusos, lanzando repetidas veces 
su infanteria, que fué destrozada y obligada a retirarse con 
enormes pérdidas de hombres y material. Se han hecho varios 
centenares de prisioneros.

El Heraldo de Aragón, 13 d’abril de 1938

EJérCiTO DE TiErrA:
Ejército del Este: El enemigo, sobre la 
margen izquierda del Segre, protegido 
por intensa preparación artillera, 
amplió hasta la rápita la cabeza de 
puente de Balaguer, quedando con-
tenido por nuestras tropas.

AViACióN:
Nuestros aparatos de bombardeo 
y caza han atacado hoy dos veces 
concentraciones y comunicaciones 
enemigas por el sector de Balaguer. 
Se les hizo fuego antiaéreo, pero todos 
los aparatos regresaron sin novedad a 
sus bases.

La Vanguardia, 12 de abril de 1938

La operación emprendida contra la 
cabeza de puente de Balaguer ha 
permitido, hasta el momento, dejar 
cercado el pueblo Vallfogona y redu-
cir considerablemente la zona ocu-
pada por el enemigo en la margen 
izquierda del Segre.

La Vanguardia, 13 d’abril de 1938

uExplica, segons la premsa, 
com l’exèrcit franquista va 
preparar l’establiment del 
cap de pont de Balaguer? 

uEls dos articles expliquen 
els fets sota el mateix punt de 
vista? Raona la teva resposta. 

uQuin paper tenia la premsa 
en el conflicte? 23. Font 4.3: 22/05/1998. Entrevista a Ton Camarasa.
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establir un cap de pont sense que els soldats republicans 
poguessin fer res per impedir-ho. 

Després que els franquistes haguessin creuat el riu, ambdós 
bàndols van iniciar els treballs de defensa i fortificació de la 
nova línia de front. S’aprofitaren els bancals dels camps de 
conreu, es van excavar trinxeres, es van construir búnquers i 
s’instal·laren filats amb nius de metralladores. 
 

u Amb l’ajut del Google earth 
o bé amb l’escala gràfica, 
calcula l’extensió del cap de 
pont de Balaguer. 

uCerca com s’havien de 
construir les trinxeres 
perquè fossin efectives.  

uFixa’t en les imatges i en 
l’estat de conservació de 
les restes que s’hi mostren. 
Creus que els refugis, 
trinxeres, búnquers,... són 
patrimoni històric a protegir i 
conservar? Per què?

La formació del cap de pont de Balaguer

Mapa del cap de pont de Balaguer amb la localització de trinxeres, 
búnquers i refugis.

Búnquer Palous

Refugis republicans

Búnquer republicà

Refugi franquista

El Pedrís

separació dels dos exércits
riu

Cota 361

Trinxeres  franquistes

Búnquer republicà

carretera
ferrocarril
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El front s’atura al Segre 

Després de l’establiment d’un cap de pont al Segre, el 
general Yagüe va reclamar a Franco que ordenés continuar 
avançant fins a Barcelona, amb la seguretat que l’exèrcit 
popular, molt desfet i amb la moral ensorrada, seria incapaç 
d’aturar l’atac. Franco va desestimar la proposta i va ordenar 
que la punta de l’atac fos més al sud en direcció a Morella per 
arribar al mar, en lloc d’ocupar ràpidament el territori català. 
Pocs dies després, el 14 d’abril, les forces franquistes van 
arribar a la Mediterrània per Vinaròs i Alcanar, amb la qual 
cosa el territori republicà va quedar dividit en dos i Catalunya 
es va trobar aïllada de la resta del territori republicà.

Els historiadors no acaben de posar-se d’acord en les 
motivacions que van induir Franco a aturar l’exèrcit franquista 
i retardar l’ofensiva sobre Catalunya. Aquesta decisió 
suposava l’allargament del conflicte, perquè Catalunya era 
l’únic territori amb potencial industrial i militar per garantir 
la resistència republicana. Per a uns, es tractava d’una 
estratègia militar; per als altres, les raons tenien un caire més 
polític i repressiu. A continuació tens una llista de possibles 
causes que van motivar la decisió de Franco. 
 
 

uClassifica les causes segons 
que es tracti de motivacions 
polítiques o militars. 

uValora les conseqüències 
que van derivar-se per a 
Catalunya d’aquesta decisió 
de Franco. 

Situació dels fronts el juliol de 1938.

 
Els serveis d’espionatge del 
general Franco havien avisat 
d’una possible intervenció 
francesa  a través dels Pirineus 
si les tropes republicanes 
s’ensorraven a Catalunya.
 
La creença que els republicans 
no lliurarien fàcilment les portes 
de Catalunya i preparaven una 
gran contraofensiva, per la qual 
cosa necessitava reorganitzar 
les forces després del ràpid 
avanç per l’Aragó.
 
L’allargament de la guerra 
confirmaria l’enfortiment del 
poder personal de Franco 
enfront dels altres generals que 
podien aspirar al comandament 
del nou Estat.

L’obertura de les comportes 
dels embassaments dels Pirineus 
per part dels republicans 
dificultava enormement que 
les tropes assolissin posicions 
molt allunyades de la línia del 
riu Cinca i el Segre, ja que el 
material de guerra pesant era al 
marge esquerre del Cinca.

Voler perllongar la guerra per 
afeblir encara més la moral de 
resistència de la població de 
Catalunya. Fer una ocupació 
lenta de Catalunya  que 
garantís la màxima eficàcia de 
la repressió i l’eliminació física 
dels adversaris.

El temor que si s’entrava a 
Catalunya les línies d’abastiment 
i comunicació s’allargarien 
massa, fet que resultaria fatal en 
cas d’un contraatac republicà.
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Nens, a les armes!

L’esfondrament del front d’Aragó va deixar molt minvat 
l’exèrcit republicà, al mateix temps que l’aïllament de 
Catalunya de la resta del territori republicà impossibilitava 
el trasllat de tropes. Per tal de proveir-se de nous soldats, 
el Consell de Ministres de la República va decretar la 
militarització obligatòria de noves lleves, entre elles, la del 
biberó. Aquests van ser els efectius que s’incorporaren a 
l’Exèrcit de l’Est per lluitar al front del Segre.

Frederica Montseny, d’ideologia anarquista i ministra de 
Sanitat del govern de la República, en assabentar-se de l’edat 
dels nois que serien mobilitzats, digué: «Disset anys? Però si 
encara es prendrien el biberó!»

«Som la quinta del quaranta  
que és la quinta del biberó
i ara ens volen desmamar
per enviar-nos al front.
Ens donaran llet cada dia,
que serà llet de pot,
i quan anem a lluitar,
ens posarem la gorra de cop.»
Cançó anònima

Els ajuntaments de cada poble enviaven l’ordre de 
reclutament als quintos, que s’havien d’incorporar al CRIM 
(Centre de Reclutament i Instrucció Militar) més proper. 
Cadascun havia de dur: motxilla, manta, plat, cullera, 
cantimplora i dues mudes.

L’Exèrcit Popular va incorporar aproximadament uns 
27.000 nois de la lleva del biberó, la majoria procedents de 
Catalunya. Els nous reclutes rebien instrucció militar durant 
20 dies i després eren enviats a primera línia de foc. Quan 

uQuines mesures va establir 
el Consell de Ministres de 
la República del 12 d’abril de 
1938? 

uQuin objectiu perseguien 
aquestes mesures? 

uQuines noves lleves es van 
mobilitzar en aquella data? 
Quants anys tenien els seus 
integrants tenint en compte 
que eren cridats a files amb 
20 anys? Quina d’elles era la 
del biberó?

 La Vanguardia, 13 d’abril de 1938.

La formació del cap de pont de Balaguer
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4 Frederica Montseny a l’acte de cloenda de la setmana de la 

solidaritat amb Madrid. Plaça de braus de la Monumental de 
Barcelona, març 1937. ANC. Fons de la Segona República.

xxxxxxxs de la lleva del biberó. Arxiu Antoni Pineda.

PENDIENTE DE CAMBIO
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Targeta postal de campanya. Col·lecció particular.

arribaven a les seves unitats molts d’ells eren obligats a 
presenciar, quan no n’eren els protagonistes, execucions de 
soldats acusats de deserció, de derrotisme o de covardia que 
el comissariat emprava com a eina per mantenir la disciplina.

uImagina que ets un noi de
la Lleva del Biberó, escriu 
una targeta postal de 
campanya adreçant-la a la 
teva família després d’estar 
uns dies al front.

La formació del cap de pont de Balaguer
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El front del Segre
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E l domini de la línia de front del Segre-Noguera 
Pallaresa era important, no sols per protegir la resta 
del territori de l’ocupació franquista, sinó també per 

garantir el control de les preses i les centrals hidroelèctriques 
que hi havia a les capçaleres d’aquests rius i que abastien 
d’energia elèctrica Barcelona i la seva indústria de guerra. 
Amb aquest objectiu es va dissenyar una contraofensiva que 
havia de recuperar ràpidament els caps de pont de Seròs, 
Balaguer, Baronia de Sant Oïsme i Tremp, i que alguns 
historiadors han qualificat de massa ambiciosa donada la 
situació de l’exèrcit republicà després de la caiguda de Lleida 
i Balaguer. 
 

Contraofensiva republicana per recuperar els caps de pont  del Segre-
Noguera Pallaresa. 

uEstableix on va quedar 
fixada la línia de front. 

uDes del punt de vista 
militar, quina importància 
estratègica tenien les 
centrals hidroelèctriques 
representades al mapa? 

uQuina contraofensiva van 
preparar els republicans per 
recuperar-les? 

uPer què els caps de pont 
tenien tanta importància 
estratègica, des d’un punt de 
vista militar? 
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La contraofensiva 
republicana al front del 
Segre-Noguera Pallaresa

«Mentre nosaltres ens preparàvem per operar a l’altre 
costat de riu Ebre, l’enemic continuava la seva ofensiva 
per Llevant. Per ajudar a les nostres forces d’aquell front, 
L’Estat Major Central va decidir una operació contra el 
pont a Balaguer. L’operació tenia dues parts: de primeres 
el XVIII Cos de l’Exèrcit havia de trencar el front i després 
quatre divisions de V i del XV Cos de l’Exèrcit, sota el 
comandament de Juan Modesto, s’havien de llençar pel 
forat obert i atacar la rereguarda enemiga”.24

 
El general republicà Vicente Rojo va ordenar l’inici de 
l’ofensiva el dia 22 de maig de 1938. Per tirar-la endavant 
comptava amb un considerable nombre d’efectius. Es van 
repartir a tota la tropa 150 cartutxos, sis bombes de mà, 
ranxo fred per a tres dies i un paquet de tabac. A més, una 
cantimplora de conyac per a cada escamot (12 persones). 
 

El front del Segre

24. Enrique Líster explica com es va preparar l’ofensiva. 

uQuina valoració van fer els 
comandaments franquistes 
de l’inici de la contraofensiva 
republicana?

Comunicat oficial de guerra del quarter general del general Franco. Fons 
Ajuntament de Balaguer. ACN.
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L’atac republicà va començar el mateix dia i a la mateixa hora 
a tots els caps de pont del front del Segre-Noguera Pallaresa 
i va es allargar fins al 29 de maig.
 

Els combats al cap de pont de 
Balaguer

El pla d’atac per recuperar el cap de pont de Balaguer 
consistia a ocupar el territori fins a creuar de nou el riu Segre 
i establir un cap de pont en terreny dels franquistes que anés 
des de l’embassament de Sant Llorenç de Montgai fins a la 
confluència dels rius Segre i Farfanya, i s’estengués fins al 
poble de Castelló de Farfanya.

Estratègia republicana: bombardeig de l’artilleria i l’aviació 
per preparar el terreny a la infanteria. Avanç frontal contra les 
posicions enemigues.

Estratègia franquista: Replegar-se en línia, sense deixar 
espais entre les diverses unitats. Quan una posició era 
arrabassada pels republicans, reforçar-se, atacar la posició 
perduda amb l’artilleria i contraatacar per expulsar-los.

u Sobre un mapa de la zona 
de Balaguer dibuixa el 
cap de pont establert pels 
franquistes i el que pretenia 
aconseguir la contraofensiva 
republicana.  

u Ajuda’t del mapa i els 
quadres dels exèrcits. 
Calcula el nombre de soldats 
que participen en l’ofensiva 
del cap de pont de Balaguer 
del 22 al 29 de maig del 1938 i  
elabora una gràfica circular. 
  
u Observa la localització 
de les tropes dels exèrcits 
i el nombre de divisions 
implicades. Qui creus que 
tenia més possibilitats de 
guanyar? Per què?  

Mapa de l’ofensiva sobre el cap de pont de Balaguer de 22 a 29 de maig 
de 1938
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L’Exèrcit Popular de la República estava compost per unitats 
regulars formades per les antigues columnes milicianes, els 
comandaments fidels a la República i els soldats de les lleves 
obligatòries que es van cridar a partir del març de 1937. 

COS D’EXÈRCIT
[31.752 soldats]

DIVISIÓ            
10.584 soldats

DIVISIÓ DIVISIÓ

  Brigada mixta   Brigada mixta  Brigada mixta
   3528 soldats

transports sanitat
municions

intendència

1 destacament :
cavalleria
enginyers

comunicacions

1 grup d’artilleria
4 seccions de  morters

4  Batallons
d’Infanteria 

Organització de l’exèrcit republicà

COS D’EXÈRCIT
[30.000 soldats]

DIVISIÓ            
10.000 soldats

DIVISIÓ DIVISIÓ

Regiment Regiment Regiment
3000 soldats 

Companyia d’Artilleria 
75/200 soldats

Companyia de Sanitat
Companyia d’Enginyers

Companyia 
d’Automobilisme

Companyia d’Intendència 
75/200 soldats

3  Batallons
d’Infanteria 

Organització de l’exèrcit franquista

Bàndol republicà
 
XVIII Cos d’Exèrcit  27 Divisió Major Marcelino Usarrote 
Tinent Coronel Jose del Barrio 72 Divisió Major Buxó (50% Lleva del biberó)

 60 Divisió Major Ferrandis
 
Cap Agrupació Autònoma de l’Ebre 46 Divisió Tinent Coronel  Valentín González,  ”El Campesino”  
Tinent Coronel Juan Modesto Guilloto
V Cos d’Exèrcit 3   Divisió Major Luís Cabeza
Tinent coronel Enrique Líster
XV Cos d’Exèrcit 35 Divisió Major Pedro Mateo Merino  (Brigades Internacionals)
Tinent Coronel Manuel Tagueña

XII Cos d’Exèrcit 16 Divisió Major Manuel Mora
Tinent Coronel Etelvino Vega 

L’ofensiva del cap de pont de Balaguer, del dia 22 al 29 de 
maig de 1938, va mobilitzar les tropes següents:

Quadre de les tropes d’infanteria republicanes.  

L’Exèrcit franquista estava organitzat i comandat per militars 
professionals i disposava de més armament i més modern. 
Els seus integrants provenien d’una part dels comandaments 
de l’exèrcit que s’havien revoltat, les tropes de la Legió, les 
tropes regulars marroquines i les lleves del 1933, 1934 i 1935. 
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«A les cinc del matí l’artilleria dels rojos comença 
a disparar intensament. Els obusos arriben fins a 
l’Hostalnou. L’artilleria nacional contesta. A mesura que 
passa el temps la lluita es generalitza. Es senten més 
canonades, d’un i altre costat, els obusos arriben ja fins al 
riu, i la gent comença a alarmar-se. A dos quarts de vuit, 
la campana grossa, amb diverses batallades seguides, 
anuncia la presència de l’aviació enemiga. Augmenta 
l’alarma i tothom s’amaga als refugis. Cinc avions rojos 
intenten volar per damunt la ciutat. Les bateries antiaèries 
disparen seguidament i els barren el pas.
[…] A la tarda, els avions enemics de caça volen diverses 
vegades damunt la ciutat i metrallen horrorosament. 
Volen baixos, molt baixos, arran de les cases. L’esglai 
augmenta.»25

En l’estratègia d’avanç republicà al cap de pont de Balaguer, 
la 27 Divisió havia de conquerir la cota 306 i avançar en 
direcció a Balaguer. Aquesta cota, que està situada al 

u Com devia viure la 
població civil de Balaguer la 
contraofensiva republicana? 

uQuan Camilo Cava parla 
d’aviació enemiga, a quina es 
refereix? 25. 22/05/1938 Fragment del diari de Camilo Cava. 

Soldats de cavalleria de l’exèrcit republicà 
marxen cap al front. 1936-1938. ANC

Quadre de les tropes d’infanteria franquistes. 

Bàndol franquista
 
Cos d’Exèrcit d’ Aragó 54 Divisió  General Marzo

General Moscardó 53 Divisió  General Álvaro Sueiro

 51 Divisió General Urrutia
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tossal del Deu, al nord del cap de pont, és coneguda com 
el Merengue perquè el capità Cabrera, de la 3a. companyia 
republicana, quan va rebre l’ordre d’atacar-lo va exclamar: 
«Esto nos lo vamos a comer como si fuera un merengue».

Per defensar la cota, els franquistes havien construït línies 
de trinxeres defensades per una triple xarxa de filats al 
perímetre del Merengue. També s’havien instal·lat sis nius de 
metralladores; quatre defensaven la vall de Camarasa, i dos el 
barranc Salat. Al cim, s’hi havien excavat quatre refugis units 
per galeries que servien per aixoplugar-se del foc de l’artilleria 
i de les inclemències del temps. Per facilitar una ràpida 
evacuació, es van habilitar dos camins que sortien del cim. 

Les tropes franquistes que defensaven el Merengue 
comptaven amb unitats especialitzades, com els Tiradors 
d’Ifni, mentre que bona part dels atacants procedien de la lleva 
del biberó, que feien el seu bateig de foc en aquest combat. 

L’aproximació de les forces republicanes per prendre el 
Merengue va ser molt cruenta: cada soldat que ho intentava 
queia ferit o mort i els franquistes els cridaven des de dalt: 
«Rojos, no subiréis». 

Alguns protagonistes de primera línia van relatar la seva 
participació en l’ofensiva del Merengue. 

«No portàvem uniforme, anàvem vestits amb la roba de 
carrer; no teníem cartutxeres, dúiem un sarró, un macuto 
que en dèiem, i a dins hi portàvem les municions i un 

El front del Segre

Localització de les tropes al Merengue.
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Combatents republicans arrossegant-se sota 
un filat, al front d’Aragó. ANC.

Reconstrucció de les trinxeres al Merengue.
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parell de bombes [...] El blat ja estava pujant. Davant meu 
hi havia un rec que tots els que avançaven hi queien, i 
els costava de sortir-ne [...] i em vaig quedar de morros a 
terra. El capità:”¡Adelante todos!” –i pregunta- ¿qué pasa 
aquí? ¿Todos los que hay aquí están heridos?” Jo estava 
de morros a terra i no n’estava de ferit, però no em vaig 
moure. Vam tenir un 60% de baixes.»26 

«Al fons de tot i davant nostre hi havia un tossal de 306 m 
d’altura, El Merengue. Allà hi quedaves clavat i crivellat.»27 

«Mi compañía fue una de las que participaron en los 
ataques. Carecía de experiencia bélica, pues jamás 
había entrado en fuego, hasta tal punto que mi pánico 
y desconcierto fueron tan grandes que durante lo peor 
de aquel jaleo, no fui capaz de introducir el peine en la 
recámara del fusil y no pude disparar un solo tiro, hasta 
que me hube sobrepuesto a la brutal impresión de aquel 
combate cruel. Una vez que la batalla hubo terminado, al 
contemplar el campo donde ésta se había desarrollado, 
me produjo una terrible e imborrable sensación. Lo 
mismo que el estado demencial que se había desatado 
en un pobre muchacho, perteneciente a la inexperta y 
jovencísima quinta del 41.»28

«El comissari polític li deia a un coronel «que no debía 
enviarse ya más hombres al degolladero que era El 
Merengue, que ya habían sido demasiado las bajas 
sufridas, pero el Coronel le recordaba que las órdenes 
venían de “muy arriba” y que no había otro remedio que 
seguir enviando allí a los hombres de sus unidades.»29

«Els mateixos franquistes reconeixien que fins ara no 
havien patit mai atacs tan contundents per part dels 
republicans amb concentracions artilleres “de una violencia 
y densidad de fuegos no conocida hasta la fecha”.»30

El front del Segre

Soldats en primera línia de foc – © Vittorio Giardino /Norma Editorial s.a.

Bombardeig al front– © Vittorio Giardino /Norma Editorial s.a.

26. Testimoni de Pompeu Cotonat Garcia, soldat de la lleva del biberó mobilitzat per 
l’exèrcit republicà.
27. Testimoni de Joan Vilalta i Reixach, soldat de l’exèrcit republicà.
28. Testimoni d’Adolf Domènech, soldat de la 27 Divisió de l’exèrcit republicà. 
29. Testimoni d’un comissari polític republicà. 
30. Testimoni dels comandaments del cos de l’exèrcit d’Aragó franquista.

u Explica com van preparar 
la defensa del Merengue les 
tropes franquistes i com van 
organitzar l’atac les tropes 
republicanes. 

u A partir dels testimonis 
escriu en el teu diari personal 
la vivència de l’ofensiva al 
Merengue del dia 22 de maig 
de 1938 com un dels membres 
de la Lleva del Biberó.
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Les tropes republicanes, que es llançaven en atacs frontals 
contra l’enemic, van estavellar-se contínuament contra les 
defenses franquistes. Alguns analistes han valorat d’absurda 
aquesta estratègia, que ja es considerava obsoleta des de la 
Primera Guerra Mundial. El Heraldo de Aragón es va fer ressò 
de la desfeta republicana. 
 
El cap de govern i ministre de Defensa de la República, Juan 
Negrín, va visitar el front del Merengue el 25 de maig de 1938 
per dissenyar l’ofensiva dels dies següents. Tot i la dramàtica 
situació va atrevir-se a comentar:

«Las bajas han sido escasas, el balance me parece 
bueno. Tropas novatas, estos han ido a hacerse matar con 
una resolución que helaba la sangre.»31

31. Paraules de Juan Negrín. 

[...] Desesperados y desesperanzados, porque no creo que 
tras las dos primeras jornadas aguarden los rojos ni grandes 
ni pequeños triunfos sobre la invencible Cabeza de Puente de 
Balaguer[...]. En Barcelona y en todo el mundo rojo se celebraría 
como una soberana victoria la retirada de nuestros elementos 
avanzados y su retorno a la orilla derecha del río Segre. A 
lo largo de varias semanas, los técnicos más ilustrados con 
que cuenta el gobierno de Barcelona han venido montando 
sigilosamente una operación de gran estilo.
No tan sigilosamente, sin embargo, que no estuvieran nuestras 
tropas muy bien preparadas para el encuentro. 
—”Es que la finalidad de las operaciones enemigas está 
determinada por objetivos de enorme importancia estratégica, 
tales que; por sí solos, una vez conquistados, cambiarían 
los rumbos de la guerra”[...] Pero eso no es verdad. Tanto 
esfuerzo estéril, la fabulosa sangría de hombres, los torrentes 
de sangre que derraman, los millares de vidas que sacrifican, 
el material que reciben y concentran, y los alardes que ahora 
pretenden llevar a cabo, no pueden ofrecerles, en el mejor de 
los casos, otro resultado que la conquista de una pequeña 
cota, o de dos, o de tres cotas[...] ¿Vale ello la pena de insistir 
en una resistencia que, por lo declaradamente inútil, tiene 
caracteres de criminal? 
… La Cabeza de Puente de Balaguer continúa intacta; nuestras 
posiciones se encuentran donde estaban; las brigadas, 
atacantes son víctimas de un desgaste profundísimo; dieciocho 
tanques rusos han perecido envueltos en llamas o alcanzados 
en sus órganos esenciales, y la capacidad defensiva de 
nuestras avanzadas no da muestras de quebranto, no ofrece 
el menor resquicio. 

Heraldo de Aragón, 24 de maig de 1938

uQuin va ser el resultat de 
les ofensives republicanes? 

uCom ho va valorar la 
premsa afí al franquisme? 
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Artillers republicans a una trinxera amb una metralladora 
muntada a Tardienta, al front d’Osca. ANC. Generalitat de 
Catalunya. Fons de la Segona República

Corda de presoners bascos del bàndol repu-
blicà caminant per un camp, conduits per un 
oficial de l’exèrcit franquista. Al capdavant de 

PENDIENTE DE CAMBIO
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L’ofensiva republicana pretenia que la 46 Divisió trenqués la 
línia de front a l’eix central del cap de pont de Balaguer, en 
la carretera de Balaguer a Tàrrega. Però mentre les tropes 
franquistes van substituir els soldats del front per tropes de 
refresc, els republicans mantingueren les mateixes unitats 
d’atac. Tot i això, els republicans van aconseguir recuperar 
diverses cotes, que tornaven a perdre en poc temps. La 347, 
per exemple, va ser ocupada i recuperada fins a set vegades. 
Un cop més els republicans havien dissenyat una operació 
sense coordinar la continuïtat de l’ofensiva posterior ni les 
línies de proveïment logístic de la tropa. 

El dia 29 de maig de 1938 el comandament republicà va fer el 
darrer intent i va desistir sense haver aconseguit cap dels seus 
objectius. L’Estat Major Central de l’exèrcit republicà, que ja 
començava a planificar la batalla de l’Ebre, no volia perdre més 
tropes en una campanya que donava per perduda. 

El 30 de maig tocava fer balanç i analitzar les causes 
que havien propiciat el fracàs de l’ofensiva republicana. 
Comandaments militars del moment i posteriorment els 
historiadors n’han assenyalat diverses causes: 

Exèrcit franquista

Exèrcit ben format i disciplinat. Inferioritat d’efectius.

Tropes de reserva.

Armament bèl·lic i suport de l’aviació. 
Suport exterior sòlid d’Alemanya, Itàlia i Portugal. 

Finançament: crèdits alemanys i italians a més d’aportacions 
de grans capitalistes.

Control de les centrals hidroelèctriques que permeten tallar 
el subministrament energètic i control de les preses que 
permetia inundar la riba del riu. 

Disposaven de camions per transportar les tropes.

Ben alimentats gràcies als centres estratègics de proveïment.

Exèrcit republicà

Manca d’experiència militar de molts comandaments i grau 
de preparació deficient del 50% dels reclutes, molts d’ells de 
la Lleva del Biberó. Superioritat d’efectius.

Escassetat de tropes de reserva.
Manca d’armament bèl·lic i inferioritat numèrica de l’aviació. 

Suport exterior feble: l’URSS i Brigades Internacionals.

Finançament: Estat republicà i l’URSS.

No disposaven de transports per a les tropes.

Dificultat a disposar d’àpats calents. 

uImagina que ets un 
corresponsal de guerra 
estranger enviat especial al 
cap de pont de Balaguer i que 
has de fer una crònica per 
explicar a l’opinió pública el 
que has vist i viscut al front: 
- Situació cronològica i 
geogràfica. Has d’assenyalar 
dia, mes i any de la notícia. 
Indret on es desenvolupa 
la batalla. Referències 
suficients perquè les 
persones que ho llegeixin el 
situïn sense dificultat. 
- Característiques de 
la batalla. Cal explicar 
l’estratègia bèl·lica que 
empra cada exèrcit. 
-Interpretació i valoració de 
la situació bèl·lica des del teu 
punt de vista. 
-Per fer la crònica podeu 
consultar models periodístics 
a la pàgina web: http://www.
lavanguardia.es 

uAmb aquesta informació 
explica el perquè de la 
derrota republicana en el cap 
de pont de Balaguer. 

uDescriu les condicions de 
vida dels soldats del front.
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La vida al front
 
Les condicions de vida dels soldats al front eren 
extremadament dures, com ho deixa palès aquest diari d’un 
soldat republicà:

«El que no faltava eren els polls, la solitud, la por, la gana, 
la brutícia i la manca d’aigua. La ració d’aigua consistia 
en una cantimplora cada quatre, amb què ens havíem 
de rentar i beure, però ens donaven una cantimplora 
de vi per a cada tres. Paradoxes de la vida. En unes 
altres circumstàncies hauríem estat contents, però en 
aquella zona l’aridesa del paisatge, la pólvora i la sang 
produïen una set devastadora. De vegades semblava que 
no podríem aguantar aquell turment. Així que la nostra 
necessitat i el nostre desig era beure aigua i no pas vi.
La guerra va ser un desastre. S’hi va passar de tot, fam, 
solitud, por i enyorança. Teníem polls. En fi, per què 
explicar-ho! Suposo que això ho passaran tots els soldats 
a tots els fronts. No teníem aigua, però teníem vi. Un dia 
vam trobar un dipòsit ple de vi. Un soldat es va posar a 
beure, i en va beure tant que es va emborratxar, va caure 
dins del pou i allí es va ofegar.
Ens vam posar en marxa amb moltíssima calor. La set era 
insofrible. Vam trobar una cisterna d’aigua de pluja. A dins 
hi havia una rata morta i inflada. Ningú no es va atrevir a 
treure-la, com a mínim quan jo omplia la cantimplora. I és 
que la set és una cosa terrible.» 32

Anar al front va suposar haver-ho de deixar tot: la família, les 
amistats i, en molts casos, la parella. El conflicte bèl·lic va 
truncar moltes relacions, però també en va afavorir de noves. 
Les sessions de ball i de cinema que es feien per alleugerir la 
tensió bèl·lica van propiciar la coneixença entre les noies de 
la rereguarda i els soldats del front. Algunes relacions es van 
poder reprendre un cop acabat el conflicte, d’altres no.

«Així vaig perdre el contacte amb la noia que per mi 
un dia fou la més bonica, comprensiva i estimada. No 
oblidaré mai les hores agradables d’aquell primer amor de 
joventut. Després de quatre anys d’haver acabat la guerra 
i fent moltes indagacions, vaig saber-ne alguna cosa per 
mitjà d’un amic de la família: les penes i trifulgues que 
passaren tots ells [...] fins que arribaren a França, per 
acabar al camp de concentració d’Argelers. Es va casar 
amb un noi català que va conèixer en el mateix camp.» 33

 
La irracionalitat de la guerra es palesa en el fet que les tropes 
properes a la primera línia de foc aprofitaven, quan podien, la 
proximitat amb l’enemic per establir-hi intercanvis.
 
«Aquest migdia, previ un conveni amb els soldats de 
l’exèrcit de Franco, els nostres i ells han travessat el 
riu, s’han abraçat, blasmant la guerra, han fet intercanvi 
de premsa, els nostres els han donat una ampolla de 

El front del Segre

32. ESTESBAN, H. Amb el biberó a les trinxeres (2003).
33. Testimoni dels comandaments del cos de l’exèrcit d’Aragó franquista. 
33. CARDONA, J. Un fusell i un biberó. A la guerra amb 17 anys. (2004).

Cartell de propaganda de Bardasano, 1937. 
Biblioteca del Pavelló de la República (CRAI)-
Universitat de Barcelona

Cartell de propaganda, 1937. 

uEt sembla que els soldats
ho tenien fàcil per seguir la 
consigna del primer cartell? 
Quines conseqüències podia 
comportar la manca d’higiene? 

uPer quins motius els oficials 
repartien vi a la tropa? Per 
què creus, en canvi, que les 
autoritats republicanes van 
publicar el segon cartell?
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xampany i ells una de conyac Domecq, cigars. Han xerrat uns 
deu minuts i cadascú se n’ha tornat al seu lloc. Al “mando” 
hi ha hagut gran rebombori perquè això està prohibit.» 34

Les cançons de guerra afavorien moments de distensió de 
la tropa i eren cantades per tots dos bàndols per aixecar la 
moral dels combatents.

Si me quieres escribir     
Los moros que trajo Franco
en Madrid quieren entrar
mientras queden milicianos
los moros no pasarán.
 
Prietas las filas
Mis camaradas fueron a luchar,
el gesto alegre y firme el ademán.
La vida en España dieron al morir,
hoy, grande y libre, nace para mí.

 

uCom devien influir en l’estat 
d’ànim dels combatents les 
vivències que es manifesten 
en el text anterior? 

uLes cançons del front, a 
més d’encoratjar la tropa, 
reflectien la ideologia dels 
dos bàndols. Consulta el web 
www.guerracivil1936.galeon.
com/canciones.htm i tria 
dues cançons de cada bàndol. 
Escolta-les, copia’n la lletra 
i analitza quins continguts 
ideològics presenten.  

uExpliqueu si heu vist alguna 
pel·lícula o reportatge que 
reflecteixi la situació dels 
soldats al front. Són diferents 
de les esmentades, per què?

34. TARRES, P. El meu diari de guerra (1979).

Combatents republicans passegen amb noies 
per la ciutat. ANC. Generalitat de Catalunya 
Fons de la Segona República 
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Les conseqüències militars 
de la desfeta

La desfeta militar al front del Segre va tenir un gran impacte, 
tant pel nombre de baixes a conseqüència de l’acció 
de guerra com per les provocades per malalties (febre, 
pneumònia, etc.) i execucions. El conflicte bèl·lic també va 
deixar una forta empremta en la destrucció de conreus, 
habitatges i infraestructures.

Segons els comunicats de guerra de l’exèrcit franquista, 
les baixes del 22 al 28 de maig de 1938 al cap de pont de 
Balaguer van ser les següents: 

En canvi, de l’exèrcit republicà les dades facilitades per la 
Divisió 46 corresponen als dies 26 i 27 de maig de 1938 . Ens 
donen el següent nombre aproximat de baixes:

L’exèrcit republicà, segons els franquistes, va tenir fins a 
12.000 baixes perquè comptabilitzen també els ferits que van 
ser traslladats als hospitals. 

Les notícies de l’elevat nombre de baixes provinents del 
cap de pont de Balaguer van inquietar la població catalana, 
que hi havia enviat nombrosos efectius. Les famílies vivien 
amb preocupació els fets, sense rebre notícies dels seus. 
La gran quantitat de morts en pocs dies i el fet que alguns 
soldats anaven indocumentats, dificultava la comunicació als 
seus familiars. Aquest va ser el cas de la família del soldat 
republicà Antoni Vila Ballonga de Sant Joan de Vilatorrada 
(Bages), que en veure retornades les cartes que enviaven al 
seu fill, va iniciar gestions a través de la Comandància Militar 
i del Socors Roig de Catalunya. Dies després va rebre la 
confirmació que l’Antoni havia mort el dia 23 de maig de 1938 
a la Sentiu de Sió (Noguera). Encara avui no s’ha pogut saber 
que se’n va fer del cos. 

El front del Segre

Exèrcit franquista   Exèrcit republicà

Poblacions Total de morts   Total de morts

El Merengue 224   626

La Sentiu 318   215

Cadena de cotes 821   1081

El Pedrís- Vallfogona 183   164

Total global morts 1546   2086

Comunicats de guerra de l’exèrcit franquista, maig de 1938.

Brigada mixta 101 476   

Brigada mixta 10 382   

Brigada mixta 60 16   

Batalló especial 11

Batalló divisionari 1

Total global morts 886   

Morts de l’exèrcit republicà de maig de 1938.

uA partir de l’any 2003, 
i arran de les demandes 
de familiars per saber on 
estaven enterrats els seus 
morts, la Generalitat de 
Catalunya va assumir la 
recerca de les persones 
desaparegudes durant la 
Guerra Civil i el franquisme. 
Cerca informació de 
les fosses que han estat 
localitzades. Quantes n’hi 
ha a tot Catalunya? I a la 
comarca de la Noguera? 
http://memorialdemocratic.
gencat.cat 

uSi un membre de la teva 
família hagués desaparegut 
durant la Guerra Civil 
voldries saber on és enterrat? 
Justifica la teva resposta. 

uQuina pot ser la raó en el 
diferent nombre de baixes 
en l’exèrcit republicà 
assenyalades pels dos 
bàndols combatents?
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La batalla de l’Ebre i l’ocupació 
militar de Catalunya

Després de les batalles del Segre, l’exèrcit republicà a 
Catalunya s’havia reorganitzat i el general Vicente Rojo 
va planificar la darrera gran ofensiva: la Batalla de l’Ebre. 
L’enfrontament es va allargar des del juliol fins al novembre de 
1938 i va tenir lloc al curs baix de l’Ebre, en la zona de la Terra 
Alta i Mequinensa. Les tropes republicanes van sorprendre 
l’enemic i van travessar l’Ebre per diferents punts emprant 
barques, passeres, ponts o a peu. Tot i l’èxit inicial dels 
republicans, els continus bombardeigs de l’aviació feixista i 
l’obertura de les comportes dels embassaments de Tremp i 
Camarasa, l’anomenada “artilleria hidràulica”, van dificultar el 
pas de les tropes i els subministraments, i els van obligar a 
replegar-se. L’exèrcit franquista va començar llavors una forta 
guerra de desgast que va sentenciar la República.

Després de l’Ebre, Franco va preparar la conquesta definitiva 
de Catalunya per donar així un cop mortal a la resistència 
republicana. Les millors divisions franquistes van avançar de 
forma imparable: el 26 de gener de 1939 va caure Barcelona i 
poc després arribaven a la frontera amb França. La República 
tenia els dies comptats i l’1 d’abril Franco anunciava la fi del 
conflicte.

uTreballa en grup. Haureu 
de fer un petit treball 
d’investigació de la Batalla 
de l’Ebre, una de les més 
llargues i decisives de la 
Guerra Civil espanyola. 
- Cerqueu imatges, mapes, 
etc. que il·lustrin la Batalla 
de l’Ebre. 
- Expliqueu l’ofensiva 
de l’Ebre i analitzeu les 
conseqüències que va tenir 
per a la República. 

Ofici de la XXXVIII Brigada Mixta comunicant la mort de l’Antoni Vila Ballonga.
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Què se’n va fer, dels nois de la 
Lleva del Biberó?

En finalitzar la guerra, els soldats republicans que no havien 
pogut fugir a França van ser fets presoners i traslladats a 
camps de concentració franquistes. Un oficial de l’exèrcit 
franquista que comandava un d’aquest camps va rebre un 
contingent de nois de la Lleva del Biberó amb el següent 
discurs de benvinguda:

«Soldados: ya sé que todos vosotros sois una pandilla 
de catalanes, rojos, separatistas e hijos de puta, pero yo 
os prometo que aquí os haremos buenos soldados de 
Franco, aunque sea a puntadas de pie en los cojones. 
Rompan filas!»35

Per poder-ne sortir calien dos avals: «de afecto al glorioso 
movimiento nacional», un de signat per l’alcalde de la localitat 
d’on procedia el soldat, i l’altre per un membre de l’Església, 
la Falange o la Guàrdia Civil.
 
«Muy apreciado. Sr. Alcalde. El motivo de la presente 
como hijo de esta de Balaguer tengo un plazer grande 
en poderle dirigir cuatro rayas. […]. Pues debo decirle 
que soy hijo de Mase mayor casado con la hija de Ramón 

El front del Segre

xxxxats republicans travessant l’Ebre a l’alçada 
de Miravet. 1938.

35. MOLERO, E. Les quintes del biberó de Molero. (2000). 
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Cava que nuestra casa es en Plaza San Salvador Nº 12 
la cual como vivamos juntos nos hallabamos en nuestra 
tierra en la Rapita cuando fue tomado Balaguer, lo cual 
nos obligaron a la fuerza los rojos a tener que abandonar 
nuestro hogar puesto que nos veiamos perdidos fuimos 
con una prima en Castellserà y desde halli pidieron mi 
quinta 24 por la cual tuve que dejarlos y tuve la desgracia 
que me ponieron en el Ebro lo cual tuve [...] U. Sr. Alcalde 
como todos los hermanos que pueda haber tanto de mi 
familia y suegro creo que podeis saber nuestra conducta 
lo cual si es merecida espero que U. diga lo que sea 
necesario de mandarme un certificado o sea un aval 
para que pueda venir en mi casa y poder servir a todos 
para todos como siempre asido mi alegria algunos ya 
han tenido la suerte de salir. Espero sere servido lo mas 
pronto posible dando todas las gracias y disponga de 
este su S.S. Ruego a Dios salve muchos años para el bien 
de España.
Aranda de Duero, 20 de 11 de 1938 Pedro Amorós 
Perera.»36

Els detinguts que no aconseguien els avals eren traslladats 
a una presó fins a la instrucció de la seva causa. Un d’ells 
va ser el republicà Jaume Gils Mateu, que va ser condemnat 
per haver format part del Comitè Antifeixista de la Canonja 
(Tarragonès). El sever reglament de la presó impedia la 
comunicació regular amb la seva família mentre el seu poble 
restés sota control republicà. La correspondència es va 
restablir després de l’ocupació franquista mitjançant unes 
targetes postals de propaganda, que passaven una severa 
censura i calia escriure-les en castellà. 

“Bilbao, 22 de febrero de 1939 A Rosa Torrents
Queridísima e inolvidable esposa [...] No te he contestado 
antes porqué según el reglamento de la prisión no 
puedo escribir más que los miércoles, que es el día 
que pertenece a la letra de mi primer apellido y tan sólo 
postales [...]. Son tantas las cosas que quiero decirte que 

uDescriviu i comenteu la 
situació dels soldats fets 
presoners. 

uQuins efectes degué  
tenir aquest fet sobre la 
vida d’aquest noi, a nivell 
psicològic, familiar i laboral? 

35. MOLERO, E. Les quintes del biberó de Molero. (2000). 
36. Targeta a l’alcalde de Balaguer sol·licitant un aval per sortir del camp de concentració 
d’Aranda del Duero, 1938. Fons Ajuntament Balaguer. ACN.

Targeta a l’alcalde de Balaguer sol·licitant un aval per sortir del camp de 
concentració d’Aranda del Duero, 1938. Fons Ajuntament Balaguer. ACN.
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es imposible en este corto espacio; de todas maneras 
lo que más me interesa es saber tu situación, dónde 
trabajas y cómo. No sufras por mí, queridísima Rosita, yo 
no te olvido ni un instante. Lo que si te ruego es que me 
escribas mucho, pues ya puedes comprender el bien que 
me harán tus letras. No descuides de mandarme en todas 
las cartas tarjeta y sello, pues hallándome sin dinero no 
podría comprarlas y entonces me vería imposibilitado 
de escribirte. Espero con ansia tus cartas [...]. Besos y 
abrazo de tu esposo que te quiere. ¡Viva España!
Jaime Gils»37

Els membres de la Lleva del Biberó que aconseguien l’aval per 
sortir dels camps de concentració eren obligats a fer el servei 
militar a l’exèrcit franquista, que no acabarien fins l’any 1945.

uL’Antoni Fontova era un 
soldat republicà de la Lleva 
del Biberó. Va ser cridat 
a files el 1938 i va prendre 
part a la batalla del cap de 
pont de Balaguer. Després 
va ser traslladat al front de 
l’Ebre on va caure presoner. 
Va ser confinat onze mesos 
en un camp de concentració 
fins que va aconseguir els 
avals. En aquesta imatge 
de l’any 1940 apareix vestit 
amb l’uniforme de l’exèrcit 
franquista. En quina situació 
creus que es devia trobar en 
aquell moment? 37. Carta del Jaume Gil a la seva esposa. 

Targeta postal franquista. Col·lecció particular.

Antoni Fontova Farre. Col·lecció particular.
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Conviure amb
la repressió

Arxives Départamentales des Pyrénées-Orientales (Perpinyà). 
Fons A. Chauvin / 
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La instauració d’una 
dictadura militar
 
 
El triomf de les tropes franquistes va suposar la substitució 
d’un règim democràtic per una dictadura militar. Aquesta 
es va fonamentar en la concentració de poders en mans 
del dictador, el general Franco, la manca d’institucions 
representatives, la supressió del sufragi,  la prohibició de 
partits i sindicats, excepte els afins al règim (FET y de las 
JONS, i la CNS) i l’absència de drets individuals i col·lectius. 

El franquisme va tenir el suport de la jerarquia de l’Església 
catòlica, l’exèrcit, els grups polítics que havien estat al costat 
de l’aixecament (falangistes, carlins...) i en general de la dreta 
més conservadora. També hi van simpatitzar tots aquells 
que esperaven que el nou règim imposaria ordre i pau social 
després dels anys convulsos de la Guerra Civil.

En l’àmbit internacional, la dictadura de Franco es va 
posicionar de manera incondicional al costat de les potències 
feixistes d’Alemanya i Itàlia, que li havien donat suport durant 
el conflicte bèl·lic. 

L’exili dels republicans 

A partir del gener de 1939, davant la imminent caiguda 
de Catalunya i atemorides per la duresa de la repressió 
franquista, milers de persones compromeses amb la causa 
republicana van haver d’emprendre el camí de l’exili. Les 
carreteres que conduïen a França es van veure inundades 
per una allau de civils i soldats en retirada, cansats, famèlics i 
molts d’ells malalts. 

Juntament amb aquests milers de fugitius, el govern de la 
Generalitat va emprendre el camí de l’exili. La darrera reunió 
del Parlament de la Catalunya va celebrar-se al castell de 
Figueres i l’última seu del president de Generalitat va ser 
el Mas Perxés a Agullana (Alt Empordà). Lluís Companys 
i el president de la República, Manuel Azaña, van entrar a 
França pel coll de Lli (Alt Empordà). Aquests indrets i d’altres 
d’emblemàtics es troben senyalitzats en la ruta «Retirada i 
Camins de l’Exili», promoguda pel Memorial Democràtic.

El govern francès va enviar els refugiats republicans a camps 
de concentració aixecats expressament per recloure’ls. 
Aquests camps consistien en una sèrie de barracons o 
tendes, situats en camps rasos o a la mateixa platja, envoltats 
per uns filats i vigilats per soldats colonials senegalesos. Els 
homes eren separats de les dones i les criatures així com els 
oficials de la seva tropa. Tots ells van patir unes condicions 
de vida inhumanes: l’alimentació era insuficient, no hi havia 
infraestructures sanitàries ni aigua potable, la qual cosa va 
comportar que malalties com la sarna, la disenteria i el tifus 
s’estenguessin entre els refugiats.

uDescriu les imatges i 
explica quins suports tenia el 
règim franquista? 

uFixa’t en la bandera 
d’Alemanya. Quin símbol hi 
apareix? A quina ideologia 
política correspon? Quina 
relació tenia amb el 
franquisme?

Representació de Franco i els seus suports      
d’E. Ortega. Col·lecció particular.

Bandera de Viva España amb els suports 
internacionals, 1941. Col·lecció particular.
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uConsulta el web http://
www.70aniversariexili.cat 
on pots escoltar alguns dels 
testimonis sobre l’exili a 
França. Després ho posareu 
en comú amb la resta de 
la classe. Què perdien 
les persones que es veien 
obligades a exiliar-se? Quins 
sentiments palesen els 
exiliats?   

uImagina que has d’emprendre 
el camí de l’exili. Decideix 
quines coses t’emportaries 
dins d’aquesta maleta.

Refugiats esperant al punt fronterer de Cerbère. 
França, 5 febrer 1939. Manuel Moros/Fons Peneff
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Dones i nens darrere el filferro del camp 
d’Argelers. Manuel Moros/Fons Peneff

Columnes de refugiats i vehicles civils i militars 
al pas fronterer de França.10 febrer 1939 Manuel 
Moros/Fons Peneff
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La repressió política

L’ocupació de Catalunya va anar seguida d’una dura 
repressió, que en molts casos va comportar l’afusellament de 
persones per motius ideològics sense haver estat sotmesos a 
un judici previ. 

Dijous, 28 d’abril de 1938
«[…] un jove s’atansà a les bateries emplaçades a 
Vallfogona i parlant amb els militars va elogiar el règim 
soviètic i va criticar els oficials de l’exèrcit […] al vespre, 
un capità d’artilleria es presentà a la torre on vivia el jove i 
li preguntà si era veritat que havia dit això i contestà 
que sí.»

Divendres, 29 d’abril de 1938
«Després d’haver confessat i combregat, el jove ha estat 
afusellat.»

Dissabte, 14 de maig de 1938
[…] en una casa de la plaça Sant Salvador s’ha trobat una 
emissora clandestina que feia funcionar un carrabiner 
d’idees comunistes. Un cop comprovat tot, el carrabiner 
ha estat afusellat.» 38

La repressió de la postguerra va quedar en mans de l’exèrcit, 
que va organitzar tribunals militars encarregats d’establir 
responsabilitats en consells de guerra. El febrer de 1939, 
quan faltava molt poc per acabar el conflicte, Franco va a 
promulgar la Ley de Responsabilidades Políticas, on s’establia 
quins fets comesos durant el període de la República i 
la Guerra Civil eren considerats delictes. El Tribunal de 
Responsabilidades Políticas era l’encarregat de jutjar i 
castigar els «culpables». Haver estat membre d’un partit 

Mapa dels refugiats als camps de l’Estat 
francès. 

uCerca al mapa per quins 
passos fronterers va entrar 
a França el gruix de l’exèrcit 
republicà i la població civil 
en retirada. 

uQuins van ser els principals 
camps de concentració? 
On es localitzaven? En 
quins mesos van rebre més 
refugiats? 

uFes un càlcul aproximat 
dels refugiats que van acollir 
els camps de concentració 
francesos. 

uExplica per què van ser 
arrestades i afusellades les 
dues persones que relata 
el diari de Camilo Cava. 
Creus que van tenir un judici 
just i que la pena va ser 
proporcional als fets imputats?38. Fragments del diari de Camilo Cava
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polític, tenir un càrrec públic o simplement mostrar simpatia 
per unes determinades idees eren motius suficients per rebre 
una sentència condemnatòria. 

«Preámbulo
Los tribunales encargados de imponer las sanciones 
estarán compuestos por miembros del Ejército, la 
Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de 
las JONS 
Artículo 2 
Quedan fuera de la ley [...] los siguientes partidos y 
agrupaciones: [...] Izquierda Republicana, Confederación 
Nacional del Trabajo, Unión General de Trabajadores, 
Partido Socialista Obrero, Partido Comunista, [...] 
Federación Anarquista Ibérica, Partido Nacionalista 
Vasco, Acción Nacionalista Vasca, [...] Partido Obrero 
de Unificación Marxista, Partido Socialista Unificado 
de Cataluña, [...] Unión Democrática de Cataluña, Estat 
Català.»39

El nombre d’executats pel franquisme entre el 1938 i el 1953 
per causes derivades de la Guerra Civil a la comarca de la 
Noguera va ser de 39 persones, mentre que al Segrià en 
foren 94. Cal tenir en compte que aquestes xifres són inferiors 
a les d’altres indrets d’Espanya, perquè la proximitat de 
Catalunya a la frontera francesa va permetre que els dirigents 
polítics i sindicals i la població més compromesa amb la 
República fugissin a França abans de l’ocupació militar de 
Catalunya.

39. Ley de Responsabilidades Políticas, 1939.

Cartell de propaganda franquista.

uObserva el cartell i descriu 
quines intencions hi expressa 
del règim franquista. 

uCreus que els encarregats 
de dictar sentències ho 
podien fer d’una forma 
objectiva? Per què? 

uQuè podien tenir en comú 
els partits polítics i sindicats 
de l’article 2 de la Ley de 
Responsabilidades Políticas 
per ser declarats il·legals? 
Ajuda’t del glossari per trobar 
quina era la seva ideologia.
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La presó de Balaguer

L’elevat nombre de presoners els primers mesos de la 
postguerra va obligar el nou règim a habilitar «dipòsits 
judicials de presos», és a dir, presons. A Balaguer es va 
condicionar un d’aquests dipòsits, que se situà a l’edifici 
annex de l’església de Santa Maria.

«Disposava de dues plantes habitables amb un espai de 
225 m2. Cada planta estava dividida en tres sales, una de 
les quals estava ocupada per dones, algunes de les quals 
també hi tenien els fills petits. A cada planta hi havia un 
vàter que no tenia aigua corrent, ja que a l’interior de 
l’edifici no n’hi havia; l’única aixeta de què disposaven 
els presos era en un pati adossat a l’edifici que feia 10x15 
metres. En el moment de màxima ocupació corresponia a 
cada pres un espai de 0,55 m2.»40

 

40. Descripció del dipòsit de Balaguer de la historiadora M. Barallat.

Plànol de la presó de Balaguer

Plànol de la presó de Balaguer

Mesos 1939 1940

Gener 190 460

Febrer 60 368

Març 110 330

Abril 160 235

Maig 260 130

Juny 270 125

Juliol 365 125

Agost 320 75

Setembre 407 73

Octubre 379 15

Novembre 415 10

Desembre 465 10

Nombre de presoners de 1939-1940 Balaguer.

uElabora un gràfic lineal on 
es vegi l’evolució del nombre 
de presos de 1939 i 1940 i 
comenta’l. 

uCalcula quin percentatge 
representava el nombre de 
presos el desembre de 1939 
sobre la població total de la 
ciutat de Balaguer. Compara 
el resultat amb les dades 
actuals de la presó de Lleida. 
- Any 1939. Nre. presos a 
Balaguer 465. Població de 
Balaguer, 5.500 hab.                  
- Any 2009. Nre. presos a 
Lleida, 1000. Població de 
Lleida, 130.000 hab. 

uOn creus que hi havia més 
presos en relació amb la 
població? Per què creus que 
és així?
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La repressió laboral 

Molts treballadors van ser acomiadats dels seus llocs de 
treball per motius polítics. Tots els funcionaris van ser 
sotmesos a un procés de depuració que els habilitava 
per retornar al seu lloc de treball o bé els inhabilitava 
–temporalment o definitivament– per a la funció pública . Un 
cas especialment sever va ser la depuració de l’ensenyament.
El franquisme va voler eliminar de soca-rel la renovació 
pedagògica i la catalanitat de l’escola republicana. Molts 
mestres van ser allunyats de la docència en ser considerats 
responsables d’inculcar valors revolucionaris entre l’alumnat. 
    
Per tal d’assegurar-se un magisteri fidel, el Boletín Oficial de la 
Provincia de Lérida va publicar el juny de 1938 –pocs mesos 
després de l’ocupació de Balaguer– un qüestionari que tots 
els mestres havien de respondre obligatòriament per ser 
reincorporats al lloc de treball que tenien abans de la guerra.

1. ¿Dónde se encontraba al iniciarse el alzamiento nacional 
del Ejército?
2. ¿Qué actos ejecutó o intentó ejecutar para sumarse a él?
3. ¿Prestó algún servicio bajo el mando de Jefes marxistas o 
que suponga acatamiento de los mismos? En caso afirmativo 
¿Qué servicios? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué motivos?
4. ¿Obtuvo algún ascenso, nombramiento o remuneración 
especial dentro de su cargo administrativo, técnico especial 
con posterioridad al 18 de julio de 1936 hasta la fecha? 
5. ¿Ha cobrado sus haberes? ¿Dónde? ¿Cuántos meses? 
¿Personalmente?
6. ¿Fue destituido, declarado cesante o jubilado a partir de 
la indicada fecha del 18 de julio de 1936?
7. ¿ A qué partidos políticos ha pertenecido? ¿Con qué 
fecha ingresó? ¿Ha ocupado algún cargo Directivo?
8. ¿Ha formado parte y con qué cargo en los Comité 
constituidos con posterioridad al 18 de julio en el antiguo 
Ministerio de instrucción Pública y Bellas Artes?
9. ¿Ha formado parte de algún comité ajeno a este Ministerio?
10. ¿Trabajó siempre en Lérida durante el período rojo, o por 
el contrario salió de dicha Ciudad alguna vez con ocasión 
de asuntos especiales? Y en caso afirmativo ¿Qué clase de 
asuntos?
11. ¿Le fueron encomendados a partir del 18 de julio 
trabajos o mandos de índole de Guerra?
12. Perteneció a las Milicias del Frente Popular que han 
combatido contra la España Nacional? Y en su caso ¿Con 
qué graduación?
13. Si ha residido en el extranjero o en población dominada 
por el enemigo ¿Qué tentativas hizo para salir? ¿en qué 

uExperimenta com devia 
sentir-se una persona vivint 
en un espai de 0,5m2. Pinta 
aquesta superfície a terra 
i posa-t’hi al damunt. Què et 
sembla?  

uBusca informació sobre 
la detenció del president 
Lluís Companys, el seu 
judici, condemna i execució. 
Argumenta si estàs d’acord 
o no en el fet que actualment 
les forces democràtiques 
de Catalunya demanin la 
nul·litat de tot el procés i el 
restabliment de l’honor del 
president.
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fecha y por qué medios lo consiguió? ¿recibió algún 
auxilio? ¿De quién?
14. ¿En qué día y lugar hizo su presentación? Y ¿Ante qué 
Autoridad?
15. Nombre de las personas que confirmen sus 
manifestaciones (por lo menos dos)
16. Presentación de la prueba documental que obra en su 
poder (pasaporte, certificados, cartas, etc.)
17. indique cuanto sepa del período revolucionario, 
principalmente en lo relacionado con el desenvolvimiento 
público y administrativo del Municipio, e indique asimismo la 
actuación que conozca de sus compañeros.
intereso a los Sres. Alcaldes hagan a conocimiento de 
los Maestros de las localidades respectivas el texto de 
la Circular. Lérida, 4 de junio de 1938. ii Año Triunfal . El 
Gobernador Civil. Luis Ventalló Vergés 

La repressió cultural
 
Des del primer moment de l’ocupació de Catalunya, les noves 
autoritats militars van deixar ben palesa la seva hostilitat vers 
tot el que tingués a veure amb la identitat catalana, la seva 
llengua i la seva cultura. Catalunya va passar a dependre 
de la jurisdicció militar i va perdre les seves institucions 
autònomes i drets nacionals. 

Com hem vist, un dels primers actes de les tropes en trepitjar 
territori català va ser l’abolició de l’Estatut de Catalunya. A 
partir d’aquell moment, es va iniciar un intent de genocidi de 
la cultura catalana que va tenir en la persecució de la llengua 
uns dels seus objectius prioritaris. «Las lenguas también 
delinquen», havia dit un capitost del nou règim.

En aquesta direcció, el 6 de setembre de 1939, el governador 
civil de Barcelona, Wenceslao González Oliveros, va redactar 
un seguit de disposicions que prohibien l’ús del català en 
diversos àmbits: rètols, inscripcions i anuncis de totes les 
façanes, botigues i indústries; documentació adreçada al 
públic; anuncis, escrits i documents d’entitats públiques i 
privades. El català quedava així restringit exclusivament a 
l’àmbit privat.

«[...] Uns soldats pinten les façanes de les cases amb 
diversos rètols. Un d’ells diu així: “Si eres español, 
habla español”. Altres: «Arriba España, Viva Franco”. 
Els mateixos soldats segueixen un a un els anuncis de 
les botigues, i en trobar un anunci en català l’esborren i 

uQuè es pretenia amb 
la distribució d’aquest 
qüestionari abans de 
reincorporar-los a la docència? 
Analitza l’objectiu de 
cadascuna de les preguntes.  

uQuè pretenia el nou règim 
amb la frase del cartell: 
«Ha llegado España»?

Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 20 de juny de 1938.

Cartell franquista, 1939. Col·lecció particular.

Cartell del Servicio Nacional de Propaganda, 
1939. Col·lecció particular.

41. 16/04/1938 Fragment del diari de Camilo Cava.
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l’escriuen en castellà […]»41

 
Inspección de enseñanza de la provincia de Lérida.  
Circular 299. 
Libros escolares:
1. Todo libro que esté sin aprobación de la Autoridad 
eclesiástica debe retirarse de la Escuela.
2. Todo libro que esté escrito total o parcialmente en 
lengua que no sea la española, precisamente, debe 
también ser retirado de la Escuela.42

En aquest mateix sentit es van treure de les ciutats els 
monuments i noms de carrers que feien referència a 
personalitats republicanes o catalanistes, que van ser 
substituïts per altres de franquistes. Paral·lelament, a totes les 
ciutats es van aixecar monuments «a los Caídos por Dios y 
por España». 

Canvis en el nom dels carrers de les ciutats de Lleida i 
Balaguer:

L’intent de posar fi a la identitat catalana no va aturar-se els 
primers anys del franquisme. Així, durant els anys seixanta, 
seguint una idea que es va plantejar durant la Guerra Civil, es 
va proposar una solució definitiva per desmembrar Catalunya 
integrant Lleida en una nova regió. Aquesta proposta mai 
no va portar-se a terme. Observa a continuació la divisió 

Lleida Segona República Franquisme  Actualment

  Plaça de la Constitució Plaza de España  Plaça Sant Joan

  Avinguda Prat de la Riba Avenida General Mola  Avinguda Prat de la Riba

  Carrer del Matadero Calle Victor Pradera  Carrer Lluís Companys

  Rambla Fernando Avenida del Caudillo  Rambla Ferran

  Carrer Cabrinety Avenida José Antonio 
    Primo de Rivera  Avinguda Francesc Macià

Balaguer   Segona República  Franquisme Actualment

   Avinguda de la República 1931
   Carrer Comtes d’Urgell 1933 Paseo del Pare Profitós Carrer del Portalet

   Passatge de la Generalitat  Paseo Gaspar de Portolà Passatge Gaspar de Portolà

   Plaça de Sant Salvador  Plaza de Josep Ruestes Plaça de Sant Salvador

   Carrer Miracle   Calle de Maria Pujol Carrer Miracle

   Carrer Sant Jaume  Calle de Joaquim Maurus Carrer Sant Jaume

42. Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 23 de febrer de 1939.

Llibre de text de l’editorial Luis Vives, 1944. 

uQuin era l’objectiu 
del règim franquista en 
adoptar aquestes mesures? 

uEsbrina qui eren tots els 
personatges que apareixen 
en el nomenclàtor de carrers. 
Quina finalitat podia tenir el 
canvi de nom dels carrers? 
Va succeir el mateix en la 
teva població? Investiga-ho i 
posa’n algun exemple.
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uQuè succeeix amb la 
província de Lleida als 
mapes proposats el 1962? 

uCom es diu la nova regió? 
Quina creus que n’és la part 
més important? 

uCompara els mapes 
proposats el 1962 amb els 
actuals i explica que succeeix 
amb València i el País Basc. 
Creus que té alguna relació 
amb la proposta de divisió de 
Catalunya? Per què?

Mapa d’Espanya 1962.

Mapa d’Espanya actual.

Organització actual del territori de l’Estat Espanyol
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La memòria
democràtica 

Una família exerceix el vot en companyia dels seus fills durant la jornada electoral. 
Toledo 29-10-1989. Agencia EFE/José Luis Pérez
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Per què cal recuperar la 
memòria històrica?

Durant la llarga nit del franquisme, els vençuts foren 
perseguits i oblidats mentre els vencedors recordaven cada 
dia la seva victòria amb continus homenatges als «caídos 
por Dios y por España» i imposaven una visió de la Guerra 
Civil que feia culpables els republicans. Les famílies dels 
perdedors van ser estigmatitzades amb el qualificatiu de 
«rojos», i foren persistentment perseguides i marginades. 
 
La por a recordar el drama de la Guerra Civil es va instal·lar 
com una pesada llosa sobre la societat. Durant molts 
anys, no es va poder parlar obertament ni de la guerra ni 
del franquisme. Ja fos per por, per no voler recordar fets 
traumàtics o simplement per oblidar, la majoria de les 
persones van callar. Foren molt pocs els qui gosaren recordar 
públicament els executats, desapareguts o exiliats i retre 
homenatge als qui havien lluitat per defensar la República o 
s’havien oposat a la dictadura.

Amb el retorn de la democràcia, després de la mort de 
Franco, es va plantejar la necessitat de «recuperar la memòria 
històrica» i abordar amb valentia els fets ocorreguts durant la 
Guerra Civil i el franquisme. Es va voler investigar què havia 
succeït amb els desapareguts, els exiliats i els represaliats 
per les seves idees polítiques per tal de restablir la veritat i 
dignificar les persones que foren tractades com a delinqüents 
pel fet de lluitar per la democràcia. Per això, aquesta memòria 
històrica també es coneix com a memòria democràtica.
 
Des del restabliment de la democràcia han aparegut moltes 
associacions i entitats que treballen de forma voluntària i 
altruista per recuperar aquesta memòria del nostre passat 
més recent. Conscients de la importància d’aquesta feina, 
l’any 2006 la Generalitat de Catalunya va crear la Direcció 
General de la Memòria Democràtica i el 2007 va posar en 
funcionament el Memorial Democràtic, el primer organisme 
públic encarregat de promoure la recuperació de la memòria 
històrica.

Els espais de memòria de la 
batalla del Segre

S’anomenen espais de memòria els escenaris on tingueren 
lloc fets significatius del període 1931-1980. Tots ells formen 
part del patrimoni col·lectiu i tenen l’objectiu d’aconseguir 
recuperar i acostar-nos a la nostra història més recent. Avui 
dia, molts d’aquests espais recuperats s’han convertit en llocs 
d’homenatge, record i reflexió.  

Els cruents combats que van tenir lloc al Merengue durant la 
batalla del Segre i el descobriment d’una fossa amb soldats 
republicans morts l’han convertit en un espai per no oblidar. 

uFes una reflexió crítica. És 
necessari recuperar el record 
del passat recent per difondre 
una cultura democràtica?

Cartell dels espais de la Batalla del Segre.
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La primera actuació per mantenir viu el seu record va tenir 
lloc l’any 1985, quan l’Agrupació de Supervivents de la Lleva 
del Biberó va alçar un monòlit commemoratiu al capdamunt 
del Merengue .

L’investigador Pol Galitó, de l’Associació d’Estudiosos 
del Front del Segre, relaciona a partir de diverses fonts la 
fossa que conté les restes de 176 soldats de la 27 Divisió 
republicana, la majoria joves de 17 i 18 anys, amb el succés 
del 27 de maig de 1938 següent: 
 
«Els franquistes van fer presoners una unitat republicana. 
La inconsciència d’un soldat republicà que havia disparat 
contra un oficial franquista quan els estaven desarmant 
va provocar una massacre ja que van ser tots anihilats. 
L’endemà quan els franquistes van començar a enterrar 
els cadàvers van trobar sota els cossos un noi de 18 anys 

uConsulteu el web 
memorialdemocratic.gencat.
cat; hi trobareu el mapa 
dels espais de memòria de 
Catalunya, que haureu de 
classificar segons la seva 
temàtica.  
1. El front de guerra 
2. La vida a la rereguarda 
3. La repressió franquista 
4. L’exili 
5. La lluita democràtica 
- En quines comarques de 
Catalunya s’han recuperant 
més espais de memòria? 
Quin dels cinc apartats 
esmentats en té més? 
- Quin espai de memòria us ha 
cridat més l’atenció? Per què? 

uQuin missatge volien 
transmetre amb la frase 
«Recordem-ho sempre 
perquè mai més no torni a 
succeir»? Proposa un altre 
lema per escriure a la placa 
commemorativa.

Placa commemorativa.

Monòlit erigit al Merengue en record de la batalla. 
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Sepultura de soldats republicans al cementiri 
de Camarasa.
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que havia sobreviscut miraculosament només amb una 
ferida al turmell.»43

L’any 1987, l’Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó 
va sol·licitar l’obertura de la fossa per exhumar els cossos i 
traslladar-los al cementiri de Camarasa. 

El text commemoratiu que acompanya la sepultura diu: 
«Tot el front on es tingueren lloc els combats del Cap 
de Pont de Balaguer és un gran cementiri anònim. La 
majoria de combatents morts foren enterrats on van 
trobar la mort. Però el pas del temps i l’acció de l’home 
han esborrat les fosses. Només una d’elles, la fossa del 
Merengue, fou tractada amb respecte pels propietaris 
del terreny, que no fou cultivat després de la guerra. Allí 
reposaven les restes dels combatents republicans morts 
durant la batalla del Merengue (maig de 1938)».

Posteriorment, l’any 2007, el Memorial Democràtic va 
senyalitzar l’indret, i el va convertit en el primer espai de la 
Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya. 

El Memorial Democràtic de Catalunya preveu la recuperació 
i restauració dels espais del front del Segre en el cap de 
pont de Balaguer, dins de la Xarxa d’Espais de Memòria, que 
estan assenyalats en el mapa, a més de l’elaboració tríptics 
informatius sobre cadascun d’aquests indrets.

uDebateu entre tot el grup 
classe si l’acció que els 
franquistes van dur a terme 
amb el grup de presos 
republicans pot considerar-
se una acció de guerra o bé 
un crim de guerra 

uTrobeu justificada la decisió 
d’obrir la fossa per traslladar 
els cossos dels soldats 
republicans al cementiri de 
Camarasa. Per què?

43. GALITÓ, P., GIMENO, M., PITA, R., TARRAGONA, J. Les batalles del Segre i la 
Noguera Pallaresa. L’atac final contra Catalunya (abril- desembre del 1938), (2006).

Situació d’espais del front del Segre. Cap de 
pont de Balaguer.
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Acción Nacionalista Vasca (ANV). Partit polític basc 
nacionalista i d’esquerres. Fundat el 1930, va formar part 
del primer govern autònom basc.

ACNUR. Alt Comissionat de les Nacions Unides per a 
l’Atenció i Assistència a les Persones Refugiades.

Artilleria hidràulica. Estratègia militar basada en el 
control de les preses que els permetia regular el cabal del 
riu i inundar-lo.

Aval. Declaració per la qual una persona respon de la 
solvència moral d’una altra.

Aviazione Legionaria. Nom que va rebre l’aviació italiana 
adscrita a l’exèrcit revoltat. 

Brigades Internacionals. Unitats militars formades per 
voluntaris estrangers de 54 països que van participar per 
motius ideològics a la Guerra Civil espanyola al costat de 
l’exèrcit de la República.

Bloc Obrer i Camperol (BOC). Organització política 
catalana d’ideologia comunista, fundada el 1930 a 
Barcelona com a resultat de la fusió del Partit Comunista 
Català (PCC) i la Federació Comunista Catalanobalear 
(FCCB). 

Camps de concentració. Centre de detenció o de 
confinament en massa.

Cap de pont. Posició militar que establia tropes a l’altre 
costat de riu en territori enemic per facilitar el pas del 
gruix de l’exèrcit.

Carrabiner. Membre del cos de policia que es va mantenir 
fidel a la República durant la Guerra Civil.

Central Nacional Sindicalista (CNS). Integrada pels 
sindicats verticals, no classista i d’afiliació obligatòria, 
corporativa (no formada per gremis, hi formaven part tant 
els patrons com els treballadors).

Col·lectivització. Acte pel qual la propietat dels mitjans 
de producció (terres, indústries, mines, etc.) i dels béns 
que produïen són transferits a la col·lectivitat.

Comissari polític. Persona responsable de mantenir la 
fidelitat als principis d’un partit o organització política. 
Aquesta figura política formà part de les unitats militars 
dels partits comunistes i socialistes.

Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Sindicat 
anarquista que defensava la revolució social i la vaga 
general com a eines de lluita dels treballadors. 

CRIM. Sigla amb què es coneixien els Centres de 
Reclutament, Instrucció i Mobilització, que es van crear 

arreu de Catalunya per facilitar la incorporació a files de 
les lleves.

Depuració. Acció política encaminada a mantenir i 
garantir l’homogeneïtat d’un règim polític mitjançant 
l’eliminació dels membres considerats perillosos i 
desafectes. 

Deserció. Acció consistent a abandonar un soldat les files 
sense permís. Acostuma a ser durament castigada pels 
codis de justícia militar.

Emboscats. Homes que van ser mobilitzats i que van 
optar per amagar-se en masies, coves, boscos...

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Partit polític 
creat el 1931 com a resultat de la fusió de diferents partits 
polítics catalanistes i d’esquerres. Als anys trenta era el 
partit majoritari a Catalunya. 

Estat Català (EC). Partit independentista català fundat el 
1922 per Francesc Macià. El 1931 va integrar-se a ERC.

Exili. Allunyament, voluntari o forçós, del territori d’un 
Estat, especialment per motius polítics. 

Falange Española Tradicionalista (FET y de las JONS). 
Partit polític d’extrema dreta creat per Franco el 1937. Fou 
el resultat de la fusió de Falange Española y de las JONS 
(partit de caire feixista) i de la Comunión Tradicionalista 
(partit carlista). La seva ideologia es fonamenta en la 
defensa de la tradició, l’anticomunisme, la religió catòlica i 
la unitat d’Espanya. 

Federación Anarquista Ibérica (FAI). Organització 
anarquista radical fundada el 1927 que tenia com a 
principal objectiu la revolució social i que vetllava perquè 
les altres organitzacions del mateix pensament, com 
la CNT, no s’apartessin dels principis ideològics de 
l’anarquisme.

Izquierda Republicana (IR). Partit fundat el 1934 per 
Manuel Azaña, un dels presidents de la República 
espanyola.

Legió Còndor. Nom de les forces aèries alemanyes que 
lluitaren al costat del general Franco en la Guerra Civil 
espanyola. 

Lleva. Conjunt d’homes reclutats un mateix any.

Milícies. Forces formades per elements civils armats 
voluntaris.

Movimiento Nacional. Nom que es dóna en terminologia 
franquista al cop d’estat militar del 18 de juliol de 1936.

Partido Comunista de España (PCE). Partit fundat l’any 

Glossari
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1921 seguint el model de el Partit Comunista de la Unió 
Soviètica. Durant la guerra, tingué una forta influència 
dins l’Exèrcit Popular de la República.

Partido Nacionalista Vasco (PNV). Partit de caire 
nacionalista, conservador i catòlic amb gran influència 
al País Basc, fundat el 1894. Va mantenir-se fidel a la 
República que defensava l’autonomia basca.

Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Partit 
polític comunista, fundat el 1935, crític amb el govern de 
la República. Com la CNT, creia que la guerra s’havia de 
guanyar alhora que es feia la revolució. 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Partit fundat 
el 1879. Els dos presidents del govern republicà, Largo 
Caballero i Juan Negrín, eren membres d’aquest partit. 

Partit Catalanista Republicà. També anomenat Partit 
Polític Nacionalista de Catalunya, creat el març de 1931 
en fusionar-se Acció Catalana i Acció Republicana de 
Catalunya, integrat especialment per intel·lectuals, 
personalitats de professions liberals i classe mitjana.

Partit Socialista Unificat (PSU) o (PSUC). Partit fundat 
l’any 1936 com a resultat de la fusió de la Federació 
Catalana del PSOE, la Unió Socialista de Catalunya i el 
Partit Comunista de Catalunya i el Partit Català Proletari, 
que seguia el model soviètic.

Quinto. Home que, per sorteig, havia de ser soldat.

Racionament. Control de la distribució de determinats 
articles, generalment destinats a cobrir necessitats 
bàsiques, a causa de l’escassetat continuada de l’oferta. 

Refugiat. Persona que ha fugit del seu lloc de residència 
habitual per raons polítiques o per altres motius.

Repressió. Situació creada per una persona o un grup 
social o polític, que tenen poder sobre altres persones o 
grups, amb la qual eliminen de soca-rel qualsevol tipus de 
resistència o possible dissidència. 

Rojos. Terme que s’utilitzava per anomenar aquelles 
persones que van lluitar defensant la República. Sovint els 
feixistes ho utilitzaren de forma despectiva.

Soviètic. Relatiu al règim polític comunista que existia a la 
Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS), un 
dels pocs països aliats de la República durant la Guerra Civil.

Tropes de regulars marroquins. Forces militars de 
l’exèrcit espanyol, creades al protectorat espanyol a 
l’Àfrica (Rif) l’any 1911 amb soldats marroquins. Amb 
l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936, van ser 
traslladades pel el general Franco a la Península i van 
participar en moltes batalles.

Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Partit 
conservador i catòlic, fundat el 1931, que no va donar 

suport al cop d’estat de Franco perquè anava contra els 
interessos de Catalunya. 

Unió de Rabassaires. Central sindical majoritària 
del camp català. Estretament vinculada a Esquerra 
Republicana de Catalunya, va canalitzar les 
reivindicacions agràries amb un programa bastant radical, 
tot i que no revolucionari, defensor de l’explotació familiar, 
autònoma i hereditària.

Unión General de Trabajadores (UGT). Sindicat 
socialista fundat el 1888. Juntament amb la CNT fou un 
dels sindicats obrers més importants durant la Guerra Civil.

URSS. Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques o Unió 
Soviètica. Va ser una federació constitucional d’estats 
socialistes basada en la ideologia comunista que va existir 
a Euràsia a partir del 1922 fins a la dissolució el 1991.
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