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Resum 

Aquest estudi pretén reflexionar sobre la importància de l'arqueologia d'època 

contemporània, i com aquesta pot ajudar a explicar les diferents batalles que van tenir 

lloc durant la Guerra Civil Espanyola. En particular, aquest treball es centra en l'estudi 

de la Línia Defensiva de la Fatarella, un conjunt d'estructures militars construïdes per 

l'exèrcit republicà durant la batalla de l'Ebre (1938). 

Precisament a aquestes posicions van tenir lloc els últims moments de l'anomenada 

batalla, i per aquesta raó queden nombrosos vestigis. Així doncs, el treball pretén 

contrastar les fonts documentals amb les restes arqueològiques, de manera que 

ambdues disciplines es complementin amb la finalitat d'establir unes conclusions 

basades en la combinació de totes les dades disponibles. 

L'objectiu d'aquest treball és doncs, reflexionar sobre la necessitat d'aplicar la 

metodologia arqueològica en contextos d'època contemporània per a obtenir una 

major diversitat de les fonts i explotar al màxim les possibilitats d'investigació dels 

vestigis d'aquest període.  

Paraules clau: Arqueologia, Guerra Civil, Fortificacions, Memòria històrica. 

Abstract 

This research ponders on the importance of the archaeology of Contemporary Age, 

and how this can help explaining the different battles that took place during the Spanish 

Civil War. In particular, this paper focuses on the study of the defensive line from La 

Fatarella, a set of structures built by the Republicans during The battle of the Ebro 

(1938).  

In these locations took place the last moments of the battle and for this reason remain 

numerous vestiges. So that, the paper attempts to contrast the documentary sources 

with the archaeological remains, in a way that both disciplines complement each other 

in order to establish some conclusions based on a combination of all available data.  

The aim of this research is to consider on the need of applying the archaeological 

methodology in contexts of Contemporary Age to obtain a greater diversity of sources 

and to fully exploit the possibilities of research  in the vestiges of this period. 

Key Words:  Archaeology, Civil War, Fortifications, Memory-Studies. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Guerra Civil Espanyola és un dels conflictes bèl·lics més importants de l'Europa del 

segle XX, així com el més sagnant d'Espanya. Gràcies a la seva magnitud, i a la 

utilització de noves tècniques militars, tant en els enfrontaments com en la defensa, 

d'aquest conflicte se'n deriven una gran quantitat d'estructures i material, del qual 

encara avui dia se'n poden trobar vestigis, sovint a ull nu.  

A causa de l'abundància d'aquestes restes i de la manca de protecció en alguns 

casos, els materials d'època contemporània han patit el saqueig per part d'aficionats i 

col·leccionistes, que veuen en l'espoli d'aquests vestigis un passatemps o una font 

d'ingressos. Així doncs, és necessari conscienciar la societat en la protecció de les 

restes d'època contemporània com a béns patrimonials pertanyents a un moment i lloc 

determinats i inherents al desenvolupament històric posterior.  

També amb aquest objectiu, les restes d'època contemporània han de ser tractades 

com a vestigis arqueològics. Per tal de ser recuperades, documentades, estudiades i 

museïtzades com a elements derivats d'un període de vital importància, tant històrica 

com arqueològica, ja que són vestigis patrimonials que expliquen una part del passat 

del nostre país.  

La línia defensiva de la Fatarella és una estructura de gran rellevància dins del 

conflicte armat de la batalla de l'Ebre. Per aquest motiu, servirà en aquest treball com 

a exemple pràctic d'estudi per a desenvolupar les hipòtesis seguidament proposades. 

L'objectiu principal d'aquest treball és posar de manifest la importància de l'arqueologia 

d'època contemporània, així com el registre arqueològic en contextos de conflicte, 

especialment en la batalla de l'Ebre, que va tenir lloc durant la Guerra Civil Espanyola. 

En segon lloc, es pretén estudiar les restes estructurals de la batalla de l'Ebre a partir 

de l'aplicació de la metodologia arqueològica, per tal de demostrar la seva utilitat en 

l'obtenció de coneixement sobre estructures defensives d'època contemporània. 

Aquests resultats, posteriorment, seran complementats i contrastats amb fonts 

documentals. També es farà un anàlisi de la gestió patrimonial de la Línia Fortificada 

de la Fatarella i de la integració d'aquests vestigis en el context museogràfic de la 

batalla de l'Ebre. 

La motivació personal per a la realització d'aquest treball és el meu interès específic 

sobre les restes d'època contemporània, en particular sobre els camps de batalla i la 
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Guerra Civil, així com la voluntat de posar de manifest la gran importància de 

l'arqueologia a l'hora d'analitzar i documentar els fets esdevinguts durant un conflicte 

tan interessant a escala logística com va ser la batalla de l'Ebre.  

Un segon motiu rau en el fet que la Guerra Civil va marcar Espanya tant en l'àmbit 

polític com social, ja que s'hi va veure involucrada tota la població civil. Degut, tant a la 

magnitud dels efectes bèl·lics, com a la divisió de la població en bàndols enfrontats, 

els efectes van arribar a tots els estrats de la societat i per aquest motiu les històries 

dels qui van sobreviure s'han convertit en anècdotes explicades durant la sobretaula 

del dia de Nadal a moltes famílies. Així doncs, és per tots aquests motius que 

considero que aquest treball pot ajudar a dignificar la memòria dels qui van combatre a 

la batalla de l'Ebre, així com a avançar en el coneixement científic sobre les 

estructures defensives de la Guerra Civil, a través de l'estudi dels seus vestigis 

materials, tots ells testimonis dels fets que s'hi van esdevenir. 

Considero també, que cal donar veu als soldats que van combatre en aquest conflicte, 

ja que no tots eren soldats entrenats, sinó que, quan va tenir lloc la batalla de l'Ebre 

els efectius de l'exèrcit havien minvat notablement a causa de la llarga durada del 

conflicte. Aquest fet va provocar que es convoquessin lleves de persones molt grans o 

molt joves, com és el cas de la lleva del biberó. Així doncs, també he escollit aquesta 

batalla pel gran impacte que va tenir no només a escala política o militar sinó per al 

gruix de la societat. 

Finalment, el fet de centrar l'estudi sobre la línia defensiva de la Fatarella es deu a la 

gran rellevància que va tenir en els últims moments de la batalla de l'Ebre i al fet de 

poder mostrar, a través de la materialitat i una perspectiva arqueològica, la realitat de 

les persones que van viure durant dies dins d'aquestes estructures.  
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2. METODOLOGIA 

Per a realitzar aquest treball s'han tingut en consideració tant fonts arqueològiques 

com documentals. Així doncs, s'han consultat arxius per tal de poder obtenir 

informació contemporània als fets de la batalla de l'Ebre, però també s'ha extret 

informació de les memòries redactades pels soldats que van combatre durant la 

Guerra Civil. Per altra banda, per a obtenir una visió més completa, s'han revisat 

diversos llibres d'historiadors actuals. Finalment, per a la vessant arqueològica han 

estat consultades diverses memòries d'excavació i s'ha parlat directament amb els 

investigadors que van intervenir a la cota 562 i el fortí 3.  

També s'ha emprat cartografia provinent de diverses fonts, principalment de l'Institut 

Cartogràfic de Catalunya, així com informes de l'empresa SOT relatius a la 

geoprospecció del terreny on estan ubicades les estructures. L'objectiu d'aquesta 

recerca bibliogràfica és el de contrastar la informació i comprovar si se seguien les 

instruccions de construcció i disseny de les estructures bèl·liques en campanya durant 

la batalla de l'Ebre. El treball s'ha estructurat en diversos apartats:  

En primer lloc, s'ha dut a terme la contextualització de les restes dins d'un marc 

històric per tal de comprendre el període en el qual es van esdevenir els fets a través 

de bibliografia, tant contemporània als fets, com actualitzada.  

Seguidament s'ha efectuat un estat de la qüestió i compilació sobre la documentació 

existent fins al moment sobre aquesta estructura, com les memòries arqueològiques i 

els diversos treballs de documentació realitzats.  

En darrer lloc s'ha dut a terme una anàlisi comparativa entre la realitat arqueològica 

existent a la Fatarella i els manuals de construcció contemporanis als fets, així com 

amb documentació extreta de l'Archivo General Militar de Ávila, on es troben els 

documents militars pertinents a l'exèrcit espanyol i l'Ufficio d'Armamento e 

Munizionamento de l'Stato Maggiore dell'Esercito seu del Ministeri de Defensa italià, 

d'on s'han extret fotografies antigues i documentació pertinent als fets de la batalla de 

l'Ebre.  

Finalment s'ha efectuat una crítica sobre la veracitat de les fonts, tant contemporànies 

als fets, com bibliografia actual, per tal de contrastar-la amb els vestigis arqueològics 

conservats i les conclusions a les quals s'ha arribat amb el desenvolupament del 

treball.  
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3. LA BATALLA DE L'EBRE 

Després de casi tres anys d'intensa batalla (juliol 1936- juliol 1938), Vicente Rojo, cap 

de l'Estat Major de l'exèrcit de la República, amb la intenció d'alleugerir el pes que 

patien les tropes apostades a València, va idear un seguit de maniobres amb aquesta 

intenció. Finalment, només es va dur a terme l'ofensiva anomenada la batalla de 

l'Ebre, que es va iniciar el 25 de juliol de 1938 i es va estendre durant 115 dies. 

Un altre motiu que va portar a desenvolupar l'ofensiva va ser la voluntat de consolidar 

Negrín en el poder i aportar una visió positiva del Partit Comunista a la societat, ja que 

gran part dels alts comandaments de l'exèrcit i pertanyien. Així doncs, l'ofensiva de 

l'Ebre va tenir més motius polítics que militars durant la seva planificació (Cardona, 

2006: 251).  

La batalla de l'Ebre va ser concebuda com una ofensiva ràpida que desestabilitzaria 

les línies franquistes, evitaria la conquesta de València i atrauria l'atenció de les 

potències europees per tal de rebre ajuda i equipaments en contra de les tropes 

insurrectes. Tot i així, aquesta atenció europea no va arribar mai, ja que estava 

centrada en la consolidació en el poder de Mussolini i l'amenaça de Hitler sobre la 

integritat de Txecoslovàquia1 (Beevor, 2005: 526).  

Inicialment, les tropes que ja estaven ubicades al front de l'Ebre van ser les que van 

resistir els primers atac. Tot i així, van ser substituïdes paulatinament segons el seu 

desgast en la batalla o les necessitats estratègiques d'aquesta: 

 Exèrcit Popular: del Grup d'Exèrcits de la Regió Oriental (GERO), comandat pel 

general Juan Hernández Saravia, l'Exèrcit de l'Ebre, dirigit pel tinent coronel 

                                                
1
 En Primer lloc, el 1936 es va signar a Londres el Pacte de No-Intervenció pel qual cap 

potència europea entraria a la Guerra Civil Espanyola, però Alemanya i Itàlia no el van 

respectar i van enviar reforços al bàndol insurrecte.  

Per altra banda, Hitler sota la demanda d'independència i la oberta ideologia nazi dels Sudets 

(territori txecoslovac que limitava amb Alemanya) va demanar l'annexió d'aquest territori al III 

Reich, i per tant que Txecoslovàquia cedís el territori a Alemanya. En resposta a aquesta 

demanda, França i Anglaterra, per tal d'evitar una guerra no van prestar ajuda als txecoslovacs 

i van permetre que els Sudets passessin a formar part de l'Alemanya nazi. Tot i així, el 

president de Txecoslovàquia s'hi va negar i Hitler va emprar aquesta negativa com a pretext per 

envair tot el país. 
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Juan Modesto Guilloto, que tenia a la seva disposició el Vè Cos d'exèrcit, 

comandat pel tinent coronel Enrique Líster, el XVè Cos d'Exèrcit, sota les ordres 

del tinent coronel Manuel Tagüeña i el XIIè Cos d'Exèrcit de la mà del tinent 

coronel Etelvino Vega (Castell, 1999: 170). 

 Exèrcit Nacional: l'Exèrcit del Nord, sota el comandament del general Fidel 

Dávila; que disposava del Cos d'Exèrcit Marroquí, dirigit pel general Juan 

Yagüe; que comandava la 40a Divisió, dirigida pel coronel Badía, la 50a Divisió, 

sota les ordres del coronel Gómez, la 105a Divisió, dirigida pel coronel Jesús 

López Bravo i la 13a Divisió del tinent general Fernando Barrón (Castell, 1999: 

173).

 

Exèrcit Republicà 

Vicente Rojo 

Exèrcit de l'Ebre 

Tinent Coronel Juan 
Modesto Guilloto 

Vè Cos d'exèrcit 

Tinent coronel Enrique 
Líster 

XVè Cos d'exèrcit 

Tinent coronel Manuel 
Tagüeña Lacorte 

XIIè  Cos d'exèrcit  

Tinent coronel Etelvino 
Vega 

Grup d'Exèrcit de la Regió 
Oriental (GERO) 

General Juan Hernández 
Saravia 

Exèrcit Nacional 

Francisco Franco 

Exèrcit de l Nord 

General Fidel Dávila 

Cos d'exèrcit 
Marroquí 

General Juan Yagüe 

40a Divisió 

General Badía 

50a Divisió 

Coronel Gómez 

105a Divisió 

Coronel Jesús López 

13a Divisió 

Tinent General 
Fernando Barrón 
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El pla de l'exèrcit popular consistia en què els cossos V i XV arribessin a la riba dreta, 

defensada pel Cos d'Exèrcit Marroquí, durant nit per tal de prendre els nacionals per 

sorpresa i conquerir en una maniobra ràpida aquest primer tram. Un cop a la riba 

dreta, Líster dirigiria una unitat cap a la serra de Pàndols i Gandesa, i Tagüeña 

creuaria Mequinensa i Ascó, moment en el qual, aquest darrer, es dividiria en dues 

unitats, una que aniria cap a la Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs i una altre que 

es dirigiria cap a Corbera d'Ebre i més tard apuntaria també a Gandesa. Mentrestant, 

es durien a terme dues maniobres de distracció, que consistirien en passar el riu per 

diferents punts, la primera seria la 42a Brigada entre Mequinensa i Faió, i la segona la 

14a Brigada Internacional per Tortosa (Cardona, 2006: 252).  

Els pas del riu va ser assajat durant una setmana amb ponts fabricats a Barcelona o 

comprats a França, per tal d'assegurar l'èxit de la maniobra; de nit passaven l'Ebre 

exploradors que pretenien localitzar les tropes nacionals i informa de les seves 

posicions exactes (Beevor, 2005: 528). Així doncs, a les 0 h 15 min del 25 juliol de 

1938 els primers soldats republicans començaven a travessar l'Ebre, donant el tret de 

sortida a la batalla. 

El balanç del primer dia va ser positiu pel bàndol republicà, donat que l'ofensiva 

principal havia aconseguit travessar el riu, mentre que al nord la 42a Divisió també 

havia obtingut cert èxit passant a la riba dreta i formant una petita bossa, encara que la 

segona maniobra de distracció va fracassar a Amposta, tot i aconseguir retenir un bon 

nombre de soldats de la 105a Divisió nacional, que d'aquesta manera no van poder 

atacar l'ofensiva principal (Cardona, 2006: 253). Així doncs, al final del primer dia de 

batalla s'havia aconseguit aturar l'atac nacional contra València i la República 

dominava les serres de Cavalls, Pàndols i la Fatarella, així com els pobles de Riba-roja 

d'Ebre, Flix, Ascó, Corbera d'Ebre, Benissanet, Miravet i Pinell; és a dir, s'havien 

quedat a les portes de Gandesa. 

Per altra banda, l'exèrcit insurrecte va ser organitzat cap a les 2 h 25 min, quan Yagüe 

va rebre les primeres notícies sobre l'atac de Líster. En un primer moment ordenà 

cobrir els indrets per on passaven els republicans amb 3 banderes de la Legió, 1 Tabor 

marroquí, 2 batallons i 1 companyia d'infanteria (Cardona, 2006: 254). Aquest 

desplegament de forces es va veure minvat més tard a causa de la manca d'efectius 

disponibles i les tropes nacionals van haver de retirar-se cap a la Pobla de Massaluca, 

Gandesa i Vilalba dels Arcs. 
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La notícia de la victòria republicana va estendre's ràpidament. Franco hauria pogut 

desgastar l'exèrcit popular amb l'aviació i taponant l'avenç de les tropes sense haver 

d'abandonar el front de València, però l'impacte de la notícia "Los Rojos han cruzado 

el Ebro" (Cardona, 2006: 255) va ser tan gran que el General Franco va frenar la 

conquesta de València, va enviar l'aviació al complet a l'Ebre, a més de les Divisions 

4a, 82a, 84a, 74a i 102a, ubicades a Tremp, Extremadura, Aragó i la mateixa ciutat de 

València i va optar pel combat cara a cara. Aquesta maniobra va ser qüestionada per 

diversos alts comandament del seu propi exèrcit, així com per les tropes italianes i el 

mateix Mussolini, que consideraven més adient atacar amb l'aviació per Lleida i 

conquerir així Barcelona, posant punt final a la guerra, i evitant així més costos tant 

humans com econòmics a Mussolini. Tot i les crítiques, Franco es va mantenir ferm en 

la seva decisió de perllongar la guerra entrant en una batalla de desgast a l'Ebre, per 

tal de no cedir ni un pam de terreny a la República (Castell, 1999: 53).  

La incorporació de l'aviació al bàndol insurrecte va suposar la inversió dels papers, els 

sapadors republicans construïren constantment ponts i passarel·les per a què els 

soldats poguessin travessar el riu, que a la vegada eren destruïdes des de l'aire pels 

nacionals. Aquest fet, va remarcar la superioritat dels nacionals quant a material, 

artilleria i munició es refereix, ja que l'exèrcit popular havia de retrocedir sense poder 

endur-se carros de combat, camions, ambulàncies, tendes de campanya ni cap 

material pesant, ja que la seva aviació, en canvi, no va entrar en combat fins dies 

després2.  

Tot i l'aviació nacional, el pas del riu s'efectuà a través de barques i diverses 

estructures com passarel·les a Flix i Ascó, un pont de fusta i una comporta moguda 

per un cable capaç de suportar fins a 8 tones, és a dir, per a poder transportar els 

carregaments pesants; mentre que a Flix, el dia 26 de juliol, es va començar a 

construir un pont de ferro capaç de suportar fins a 50 tones.  

                                                
2
 Els dispositius aeris dels quals estaven dotats en aquells moments els exèrcits eren: 

 Exèrcit Popular: 13 esquadrilles de caces i 31 Katiuska de bombarders.  

 Exèrcit Nacional: 21-23 caces (3 alemanys, 12 italians i 6-7 espanyols) a més de 

bombarders 30 He-111, 30 SM-79 i SA-81, i uns 20 Do-17 i Fiat- Br-20. (Salas 

Larrazábal, 1969: 348-352). 
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A més de l'aviació, Modesto, havia de lidiar amb les crescudes artificials del riu, donat 

que Franco havia pactat amb Miguel Mateu3 que les indústries barcelonines no es 

veurien afectades en la conquesta de la ciutat si aquest li cedia el control dels 

embassaments de Tremp i Caramasa (Beevor, 2005: 530), amb els quals l'exèrcit 

nacional ocasionava crescudes per tal d'enfonsar les passarel·les republicanes.  

Modesto volia que el Vè Cos i l'artilleria, així com els carros de combat travessessin el 

riu per tal d'endinsar-se en el front i desestabilitzar les comunicacions franquistes a 

més d'unir la bossa central amb la de Mequinensa, on aguantava la 42a Divisió. Tot i 

això, a migdia del 26 de juliol, després del pas de les tropes de Líster, l'aviació va 

derrocar el pont de Ginestar. El general tenia previst irrompre a Gandesa al dia 

següent, ja que a la nit estaven situats a les portes de la ciutat. Modesto no va tenir en 

compte el desgast i la manca d'aliments i aigua. A la mateixa vegada, Líster divideix el 

Vè Cos en dues divisions, una que aniria cap a Gandesa a reunir-se amb el XVè Cos 

de Tagüeña, que passava primer per Corbera d'Ebre, i una altra al sud, dirigida cap a 

la serra de Pàndols. 

Les Brigades 11a i 35a Internacional, ataquen la ciutat de Gandesa pels flancs, però els 

nacionals ja havien excavat trinxeres, construït parapets i demanat reforços en forma 

de carros de combat i efectius de la legió Còndor4, per tal de resistir l'imminent atac 

republicà; així doncs, l'exèrcit popular fracassà.  

Cal destacar, que en aquest cas els soldats republicans continuaven privats d'aliments 

i aigua a més d'acusar el cansament acumulat durant els dies anteriors pel combat, la 

manca de son i un imponent sol d'estiu que va presidir els 115 dies de batalla a l'Ebre. 

                                                
3
 Miguel Mateu i Pla va ser un enginyer català, propietari d'una fàbrica de la Hispano-Suiza des 

del 1935 i íntim amic de Franco. Mateu, va participar a la Guerra Civil Espanyola a través de 

missions oficials del bàndol franquista a França, Suïssa i Itàlia. També va ser nombrat alcalde 

de Barcelona entre 1939 i 1945. Finalment va ser l'ambaixador del règim franquista a París 

durant dos anys (1945-1947) i president de Caixa Pensions (1940-1972), entre d'altres entitats. 

També va ser procurador a Corts com a conseller nacional de Falange des de 1943 fins que va 

morir el 1972 (Marín i Corbera, 2000: 498). 

4
 La legió Cóndor va ser una unitat principalment d'aviació enviada per Hitler des de l'Alemanya 

Nazi per tal d'ajudar a Franco en la conquesta d'Espanya durant la guerra Civil Espanyola. 

Aquesta unitat, va ser enviada també per tal de provar l'eficàcia de l'aviació alemanya en un 

conflicte bèl·lic real, és a dir, abans de la imminent Segona Guerra Mundial. 



Línia defensiva de la Fatarella 

Treball Final de Grau Arqueologia 

Claudia Núñez Parra 

 

13 

 

Tot i així, els republicans van conquerir el cementiri i les primeres cases de la ciutat, 

cercant amb el mateix moviment Punta Targa, Quatre Camins i Vilalba dels Arcs. 

Finalment, en un contraatac nacional, aquests recuperen el control del cementiri. 

Per altra banda, Modesto va guiar les seves tropes fins a Mora d'Ebre, on va capturar 

900 soldats nacionals. En conseqüència, l'exèrcit insurrecte va atacar Els Auts 

(Mequinensa) i va dotar Pobla de Massaluca amb gran part de la 74a Divisió, a més de 

col·locar la 102a Divisió entre la Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs (Mezquida 

Gené, 1974: 44-46). Mentrestant, la 16a Divisió republicana continuava a la riba 

esquerra de l'Ebre sense poder entrar en combat, ja que els nacionals continuaren 

rebent tropes i aviació amb la qual enfonsar els ponts i passarel·les republicanes.   

Al mosaic de tropes s'afegeixen, per part dels nacionals, la 4a Divisió de Navarra a la 

carretera Gandesa-Xerta i la 84a Divisió dirigida per Alonso Vega. Els republicans, en 

canvi, sense noves tropes van aconseguir l'avenç de les Brigades Internacionals 13a i 

15a a Vilalba dels Arcs, però un altre contraatac nacional els desposseí del Puig de 

l'Àliga. Després de la crescuda artificial del dia 28 de juliol, Modesto va ordenar que la 

16a Divisió travessés el riu i es dirigís a reforçar el front de Gandesa, tot i que amb les 

noves incorporacions armamentístiques i de tropes el front havia quedat fixat. 

L'estratègia republicana per prendre la ciutat consistia a atacar-la pel nord amb la 16a 

Divisió, pel nord-est per la 35a Divisió i pel sud pel Vè Cos de Líster (Cardona, 2006: 

265).  

L'estratègia d'ocupar la ciutat de Gandesa significava per a l'exèrcit popular una 

maniobra allunyada dels objectius projectats a l'inici de la batalla de l'Ebre, donat que 

es tractava d'aconseguir petites porcions de terreny per tal d'avançar progressivament 

en les línies defensives nacionals. Tot el contrari a la maniobra ràpida que Rojo havia 

pensat inicialment (Martínez Bande, 1988: 155). 

El dia 29 de juliol entra en combat La Gloriosa, és a dir, arriba al front de l'Ebre 

l'aviació republicana. En un primer moment estava composta per 9 Grumman G-23 

Delfin nord-americans. Aquest fet, juntament amb la possibilitat de que la 16a Divisió 

passés a través del pont de ferro de Flix carros de combat, carros amb aliments, 

munició i ambulàncies va donar una darrera embranzida a l'exèrcit de l'Ebre i va 

equiparar en gran mesura les possibilitats d'ambdós bàndols, tot i que el nacional 

continuava essent més nombrós a causa de les constants aportacions de la Itàlia 

Feixista i l'Alemanya Nazi. 
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Els combats van ser acarnissats a causa del fet que els soldats van entrar en combat 

amb forces renovades i alguns dels atacs van arribar al cos a cos5. Així doncs, la 

jornada de combat finalitzà amb nombroses baixes, sobretot al bàndol republicà, que 

novament va veure minvades les seves forces. 

Per part del bàndol nacional, Yagüe va rebre noves tropes i aconseguí que les seves 

forces preguessin embranzida. Al sud comptava ara amb dues divisions d'Alfonso 

Vega, al centre amb 3 divisions dirigides per Barrón i al nord amb 1 divisió i una 

brigada comandades per Delgado Serrano. Per altra banda, a l'exèrcit republicà, 

Modesto seguia intentant penetrar a Gandesa i amb aquest objectiu afegí a les 72 

peces d'artilleria de què disposava les 43 que acabaven de creuar el riu (Cardona, 

2006: 268). A més de bombardejar la ciutat, va cobrir els diferents fronts existents 

entre Líster, Mateo Merino i Tagüeña. La 15a Brigada Internacional atacà Puig de 

l'Àliga en diverses ocasions durant aquests dies, però mai va poder recuperar-lo. 

L'ofensiva va durar fins al dia 3 d'agost, quan els republicans, esgotats, van rebre 

ordres de retirar-se a les trinxeres amb el pes del fracàs en l'atac de Gandesa. 

La bossa de Mequinensa no va poder conquerir Faió, però tampoc unir-se amb la 

bossa principal republicana, ubicada a Gandesa, quedant així aïllada i amb les forces 

minvades, tot i conservar la seva posició privilegiada als Auts. És per aquest darrer 

motiu que Franco va atacar en primer lloc la bossa de Mequinensa, ja que si es 

realitzava una ofensiva contra el front de Gandesa en primer lloc, aquesta hauria pogut 

atacar des dels Auts i frenar així l'ofensiva nacional. García-Valiño ho expressa 

posteriorment en les seves memòries6. Així doncs, els Auts defensats pel tinent 

coronel Tagüeña van ser atacats per l'aviació nacional i més tard pels soldats de la 82a 

Divisió, els quals van acabar amb la resistència republicana el 6 d'agost amb 200 

avions, 100 tancs i 60 peces d'artilleria (Tagüeña Lacorte, 1973: 232). Tagüeña va 

ordenar aguantar fins a la nit i, durant aquesta, creuar l'Ebre. Malauradament per 

                                                
5
 Els republicans van arravatar posicions als Requetés, que posteriorment els Carlistes van 

recuperar "a bayoneta" (Cardona, 2006: 267).  

6
 "Era natural que se comenzase por lo más sencillo, no porque fuera fácil, sino por tratarse de 

la cabeza de puente de menos extensión de las dos conseguidas por aquél y cuya unión había 

de evitar a toda costa y con rapidez máxima, puesto que ello daría más libertad de maniobra al 

enemigo y haría más fácil la defensa del conjunto." (García-Valiño y Marcén, 1949: 236). 



Línia defensiva de la Fatarella 

Treball Final de Grau Arqueologia 

Claudia Núñez Parra 

 

15 

 

l'exèrcit republicà, els ponts van trencar-se pel pes dels soldats però van seguir 

travessant nedant i agafats amb cables i cordes.  

El 7 d'agost els republicans encara no havien acabat de travessar el riu i el nacionals, 

que havien patit 299 baixes, van enterrar 817 cadàvers republicans, a més de fer 1726 

presoners. Per altra banda, els soldats de l'exèrcit popular que sí van poder arribar a 

l'altra riba, van ser enviats a Camposines per reforçar el front de l'Ebre (Cardona, 

2006: 275). 

Líster estava parapetat a la serra de Pàndols amb la 11a Divisió; aquesta serra és la 

més abrupta del territori i permetia un gran domini sobre el territori. El primer atac 

nacional contra la serra va ser efectuat entre el 30 de juliol i el 2 d'agost, quan es va 

enviar la 84a Divisió sense un bon plantejament inicial que va culminar amb una 

victòria per a Líster. Per tal d'evitar un nou fracàs, els nacionals van atacar el 9 d'agost 

amb la 4a Divisió de Navarra reforçada amb algunes de les tropes que havien acabat 

amb la bossa de Mequinensa, el 10è Tabor d'Alhucemas, una companyia de morters 

pesants, una altra de metralladores i un centenar de peces d'artilleria (Cardona, 2006: 

278). Per altra banda, Líster no va destinar cap soldat a vigilar el camí que unia 

Gandesa amb el santuari de Fontcalda, i durant la nit el 2n Batalló de Flandes va 

emprendre aquesta senda per atacar, juntament amb l'aviació, la posició republicana. 

Així va ser com van caure la posició més elevada de la qual disposava la República i la 

11a Divisió de l'exèrcit popular.  

Després d'aquesta primera victòria a Pàndols, el mes d'agost es van esdevenir 

contínues escaramusses que significaven conquestes de petites porcions de territori 

seguides de reconquestes per part de l'altre bàndol. Així doncs, els nacionals atacaven 

sense descans i els republicans aguantaven estoicament, el que portava com a 

conseqüència una línia de front immòbil. Després d'aquest combat van arribar tropes 

de reforç a ambdós bàndols, per part dels republicans la 10a Brigada de la 46a Divisió, i 

en el cas dels nacionals la 4a Divisió de Navarra va ser progressivament substituïda 

per la 84a Divisió.  

La següent ofensiva va ser dirigida cap a Punta Targa i el vèrtex Gaeta per tal de tallar 

les comunicacions de l'exèrcit republicà amb Vilalba dels Arcs, Gandesa, la Fatarella i 

Corbera d'Ebre. Així doncs, la 82a Divisió va sortir de Vilalba dels Arcs en direcció a les 

cotes 544 i 521 (el vèrtex Gaeta), i la 74a Divisió de Quatre Camins cap a la cota 481 

(Punta Targa). D'aquesta manera efectuaren una bretxa que va aprofitar la 102a 
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Divisió, situada al nord, per tal d'avançar territori endins (Martínez Bande, 1988: 191), 

a la vegada, els soldats de la 13a Divisió atacaren el turó de Gironès com a maniobra 

de distracció, ja que pensaven que el XVè Cos de Tagüeña intentaria fugir, també van 

arribar fins a la cota 382 per envoltar els soldats parapetats a l'entrada de Gandesa 

(Cardona, 2006: 283). 

Al mateix temps, Tagüeña havia fortificat la seva posició amb les Divisions 60a, 3a, 16a 

i 27a, essent la 3a l'encarregada de protegir la cota de Punta Targa, donat que aquesta 

cota estava directament enfront de la posició de Yagüe, ubicat a Quatre Camins. 

L'ofensiva no va produir-se de la manera en què havien planejat els nacionals: la 82a 

Divisió només va aconseguir conquerir una cota, de la 74a havien d'atacar els carlistes 

del Terç de Montserrat7 i els batallons 7 de Ceuta i 131 de Bailén, però finalment 

només van sortir de les trinxeres els catalans amb 3 dels 14 carros de combat que 

s'esperaven (Cardona, 2006: 284). Així doncs, quan aquests van arribar a les 

posicions republicanes van ser vençuts sense aconseguir cap èxit. 

Tot i aquest fracàs inicial, l'aviació nacional segueix bombardejant Punta Targa i durant 

els combats del 20-22 d'agost, els nacionals aconsegueixen obrir una bretxa de 7 km 

al front republicà, per la qual aprofiten per passar carros de combat que ocasionen la 

fugida en desbandada de la 135a Brigada Internacional, el que provoca que Tagüeña 

hagi de destinar a aquest sector diverses de les poques brigades de reserva de les 

quals disposava.  

Finalment Punta Targa és abandonada a causa de què va quedar desprotegida en un 

sortint del front republicà, el vèrtex Gaeta és bombardejat fins al 22-23 d'agost, 

moment en el qual és conquerit per la 3a Bandera de la Legió. Aquest fet ocasiona que 

la 16a Divisió popular es replegui en una segona línia. Tagüeña va recuperar així part 

del vèrtex i va tornar a enviar allà la 16a Divisió, que ja havia retrocedit, intentant fugir, 

fins a la riba de l'Ebre (Tagüeña Lacorte, 1973: 237).  

                                                
7
 El Terç de la Mare de Déu de Montserrat va ser una unitat formada per Requetés catalans 

que van fugir de la Catalunya republicana quan es va produir l'aixecament militar franquista el 

juliol de 1936. Els Requetés són una organització paramilitar sorgida del moviment carlista del 

s. XIX, eren contraris a la reforma de modernització liberal d'Espanya i per tant d'ideologia 

tradicionalista. 
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El dia 27 d'agost la línia de front continuava en la mateixa situació i es decideix fer una 

treva per a recuperar les forces d'ambdós bàndols. Aquesta jornada finalitza amb el 

comptatge de 2000 morts, 3000 ferits i 288 desertors per part de la República i 1000 

morts, 3999 ferits i malalts i 1 desertor al bàndol franquista, que a la vegada va rebre la 

152a Divisió com a reforç. 

Els republicans dominaven la Fatarella, des d'on es podia obrir foc sense córrer gaires 

riscos cap a la zona on Franco volia assentar les seves tropes per atacar-los. L'exèrcit 

nacional tenia la intenció de partir des de Puig de l'Àliga, trencar el front de la 

Fatarella, prendre la serra de Cavalls i protegir les tropes que es dirigien cap a la 

Venta de Camposines i Corbera d'Ebre per tal de tallar la carretera que comunicava 

aquestes poblacions amb la ciutat de Gandesa. D'aquesta manera, el 31 d'agost va 

començar una jornada de bombardejos incessants sobre la Fatarella, fet que va 

impedir que els republicans tinguessin cap oportunitat d'atacar els franquistes mentre 

avançaven cap a les seves posicions.   

Tagüeña comptava amb dues divisions i Líster amb un altre parell, tres de les quals 

estaven fortament castigades per les inclemències del combat i una darrera acabada 

de traslladar des de la resistència a la bossa de Bielsa per petició expressa del seu 

dirigent, el coronel Beltrán. El 3 de setembre començà una nova batalla aèria que 

implicà l'actuació de 60 caces i 27 bombarders nacionals contra 52 caces republicans, 

novament es fa palesa la desigualtat de forces i les trinxeres i parapets republicans 

queden completament destruïts a la zona de Corbera. Els republicans intenten protegir 

el poble de Corbera, però aquest ja estava derruït per les bombes. Finalment la 4a 

Divisió de Navarra entrà a la població i la prengué, avançant cap al Coll de Gran i la 

serra de la Fatarella fins a reunir-se amb la 13a Divisió a la carretera de Gandesa. Tot i 

així, Modesto va donar l'ordre de resistir fins a l'últim moment i cridà al front a l'11a 

Divisió, la millor entre les que disposava. 

Els republicans dominaven la serra de Cavalls, punt de mira de la 1a Divisió de 

Navarra. Aquesta va intentar conquerir-la el 5 de setembre per tal d'arribar a dominar 

el territori i la carretera Flix-Fatarella, tot i que no ho van aconseguir. Així doncs, van 

decidir avançar des de la serra de la Vall, paral·lela a Cavalls però amb cotes més 

baixes. Aquest fet ocasionà diverses baixes al bàndol franquista, donat que des de la 

seva posició privilegia a Cavalls, els republicans, van frenar el seu avenç per segona 

vegada. Finalment, al bàndol nacional li arribà com a reforç la 74a Divisió i  juntes 
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prengueren algunes posicions, tot i que els republicans també havien reposat les 

tropes de cavalls amb un augment de soldats de les divisions 11a i 35a i un batalló de 

metralladores, així com reforços de la 35a i 45a divisions per suplir el desgast de les 

divisions 16a i 27a al pla (Cardona, 2006: 294). Així doncs, el front es va tornar a 

estancar durant els dies 7-9 de setembre a causa dels forts contraatacs republicans, 

que van frenar novament l'avenç nacional, que a la vegada va substituir la 1a de 

Navarra per la 74a Divisió. 

El 18 de setembre va donar inici la cinquena contraofensiva. Yagüe aniria pel nord de 

la carretera amb el Cos d'Exèrcit Marroquí, en direcció Fatarella-Ribarroja, mentre 

García-Valiño, amb el de Maestrat, avançaria pel sud de la mateixa en direcció 

Rebassada-Moredón (García-Valiño y Marcén, 1949: 275). La intenció era reunir-se a 

Corbera d'Ebre, on també hi hauria la 1a i la 4a Divisió de Navarra i la 13a Divisió de 

reserva. 

El 26 de setembre va haver-hi una pausa en els bombardejos a causa de la pluja, 

aquest període va ser aprofitat per l'exèrcit popular per a fortificar en la mesura del 

possible les seves posicions contra futurs bombardejos. La nova onada de 

bombardejos va arribar l'1 d'octubre. Els nacionals continuaven amb la dinàmica de 

fins al moment, anar conquerint territori pam a pam fins al dia 5 d'octubre, quan van 

poder arribar a la cota 484 de la serra de la Fatarella, la qual era el punt clau per tallar 

la carretera Fatarella-Camposines.  

Tot i així, Modesto també persistia en mantenir les posicions a ultrança, ja que fins al 

moment conservava les serres de Cavalls, Pàndols i la Fatarella. El bàndol popular 

havia patit nombroses baixes tan personals com en l'àmbit armamentístic i patia en 

conseqüència un fort desgast. El dia 3 de Novembre, els nacionals, en una gran 

ofensiva van prendre les serres de Pàndols i Cavalls, així com el poble de Pinell de 

Brai, que els facilità el control de la carretera a Gandesa i l'arribada al marge de l'Ebre. 

Aquest fet suposà la derrota del Vè Cos d'exèrcit, del qual només van poder salvar-se 

dues brigades i 4 batallons de l'Exèrcit de l'Est, que aconseguiren travessar el riu per 

Benifallet. Es va desenvolupar així una reacció en cadena que va fer caure el 5 de 

novembre Miravet en mans de les divisions 74a i 84a nacionals.  

L'endemà també caigué Benissanet i els nacionals es van fer amb la carretera de 

Venta de Camposines a Mora d'Ebre. Per tal d'alleugerir el pes que suportava el front 

de l'Ebre, es van realitzar dues maniobres de distracció: una a Sagunt i una altra al 
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Segre (Tagüeña Lacorte, 1973: 255). Tot i així, l'exèrcit insurrecte amb la 84a Divisió 

ocupà Punta Picosa, la 1a Divisió va entrar a Mora d'Ebre i la 53a conquereix diverses 

cotes properes a Venta de Camposines. Davant d'aquesta situació, Modesto va 

demanar a Tagüeña que prengués el control sobre les tropes de la riba dreta i 

aguantés fins a l'últim alè per tal de poder evitar l'aniquilació i creuar el màxim de 

soldats possibles. 

El XVè Cos d'Exèrcit va fortificar-se a la Fatarella, mentre ordenava travessar l'artilleria 

i els dipòsits dels quals disposaven. Es va volar el pont de García (Ascó), per on 

havien creuat els vestigis del Vè Cos de Líster, enrederint així la marxa nacional al llarg 

de 4 dies, i es va unir al combat lliurat a la riba dreta la 43a Divisió.  

Finalment Tagüeña va poder resistir fins al 9 de novembre, quan la 53a Divisió nacional 

els va envoltar i van haver d'abandonar també aquella darrera posició. Durant el 15 de 

novembre Tagüeña va prendre el comandament de la riba dreta i va informar l'Estat 

Major de Modesto que creuaria totes les tropes disponibles pel pont de Flix i les 

passarel·les que romanien amagades a la vora del riu (Mateo Merino, 1986: 382). La 

maniobra es va dur a terme amb èxit i van poder travessar tots els camions, carros de 

combat i soldats sense cap contratemps. Així donava fi per a la República la batalla de 

l'Ebre, amb una gran pèrdua de vides i material i la derrota del seu exèrcit, que 

després d'aguantar 115 dies d'incessant combat va quedar-se sense oportunitats de 

victòria i amb un gran desgast.  
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4. FORTIFICACIONS 

Les fortificacions permanents no havien tingut gran importància a España, ja que no hi 

havia precedents clars, com podria ser la Línia Maginot a França8. Així doncs, per a la 

seva construcció durant la Guerra Civil Espanyola, es van adoptar les característiques 

i esquemes emprats per les grans potències europees durant la Primera Guerra 

Mundial. Tot i així, les fortificacions permanents van ser de gran importància en la 

defensa de tots els indrets on van ser emplaçades. Per altra banda, a les fortificacions 

de campanya sí que es pot observar una clara i constant evolució per tal de millorar les 

seves característiques (Schnell Quiertant, 2012:252). 

Per tal de poder entendre millor la posterior anàlisi, cal explicar els conceptes 

principals que es faran servir durant el treball en matèria de fortificacions. En primer 

lloc, cal tenir clar la definició de les estructures defensives que formen part de la línia 

defensiva de la Fatarella: 

Una trinxera és una rasa excavada al subsòl dins de la qual es resguardaven els 

soldats per tal de restar protegits del foc enemic i poder moure's pel terreny o disparar 

sense ser advertits. Aquesta és una estructura defensiva, ja que està concebuda com 

a refugi per als soldats durant la batalla. Les trinxeres s'empren amb finalitats militars a 

partir de la Primera Guerra Mundial, donat que el front s'estanca i comença una guerra 

de desgast que obliga les potències europees a canviar el seu concepte de fer la 

guerra, passant d'una guerra de batalles per atac frontal a una on es combinen els 

atacs amb una estratègia més passiva com és la defensa. Així doncs, quan comença 

la Guerra Civil Espanyola, el bàndol republicà pren aquest model i comença a fortificar 

els indrets més importants del territori (com per exemple la ciutat de Madrid) a través 

de l'excavació de trinxeres i l'edificació d'altres estructures defensives per tal de 

protegir els principals centres polítics dels atacs de l'exèrcit franquista. 

L'excavació de les trinxeres normalment s'efectuava en ziga-zaga, per tal que les 

bombes de l'artilleria enemiga ocasionessin el mínim de danys possible. Aquest 

sistema es basa en el fet que la metralla i l'ona expansiva de qualsevol explosiu 

queden absorbides pels vèrtexs de la trinxera i no permeten la seva dispersió, ja que si 

                                                
8
 La Línia Maginot és una línia fortificada defensiva, construïda pel govern francès a tot el llarg 

de la frontera entre França i Alemanya. Es va construir en acabar la Primera Guerra Mundial 

per tal de defensar el país i mantenir la frontera lliure d'atacs alemanys. 
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s'excavessin en línia recta, aquestes es propagarien per la trinxera com si es tractés 

d'un canal.  

La terra que s'extreia durant l'excavació de les trinxeres podia ser apilada a l'exterior al 

voltant d'aquesta per tal de crear parapets. Aquestes estructures, acostumaven a estar 

comunicades entre si i amb altres estructures defensives a través de passadissos 

anomenats ramals, també excavats per facilitar una via d'escap ràpida o la 

comunicació de notícies i ordres dels llocs de comandament al front de batalla. Les 

mides són variables, però la urgència amb la qual eren excavades durant la Guerra 

Civil, sovint provocava que fossin estretes, tot i que podia passar un soldat sense cap 

mena de problema, i l'alçada suficient per a cobrir un home adult del foc enemic. 

Finalment, cal remarcar la duresa de la vida a les trinxeres, donat que els soldats 

passaven tot el dia al seu interior i quan plovia el sòl no filtrava l'aigua, el que 

provocava unes condicions de salubritat paupèrrimes.  

Una segona estructura defensiva és el búnquer o fortí. Aquesta és una estructura de 

formigó armat construïda amb l'objectiu de servir com a refugi per als bombardejos, 

tant aeris com artillers. Per aquest motiu es construeixen en llocs estratègics però on 

puguin ser ocultats fàcilment, és a dir, o estan soterrats o coberts amb sacs terrers, 

sorra, pedres o matolls per tal d'integrar-los en l'entorn més proper i que passin 

desapercebuts per a l'enemic.  

Els fortins estaven construïts amb materials molt resistents i tenien una estructura 

interna de ferro, per aquest motiu perduren en el temps amb molta facilitat. Així doncs, 

eren estructures dotades amb una coberta de formigó molt gruixuda per tal de poder 

protegir tant els soldats com les armes més valuoses i resistir els impactes causats 

pels explosius llençats durant un bombardeig aeri o els cops de l'artilleria pesant, com 

pot ser l'atac terrestre de tancs. 

La morfologia dels búnquers és molt variada i canvia amb el temps i l'indret. Tot i així, 

els enginyers militars de l'exèrcit republicà durant la Guerra Civil van crear manuals de 

fortificació per tal d'establir uns estàndards que servissin com a model per a la seva 

construcció al front. 

Aquestes estructures podien estar comunicades entre elles i amb altres elements com 

les trinxeres a través de galeries que permetien una retirada ràpida, el canvi de 

guàrdia o la transmissió de notícies internes de l'exèrcit. En alguns casos els fortins es 
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construïren formant una línia per tal d'augmentar les seves possibilitats de defensa 

d'un determinat front, és el cas de la línia defensiva de la Fatarella. 

Finalment cal esmentar que els soldats restaven llargs períodes de temps en un 

mateix indret i per aquest motiu edificaven estructures de pedra seca9 o s'establien en 

indrets abandonats, els quals adaptaven a les seves necessitats com a llocs de 

comandament. Al voltant de la línia fortificada de la Fatarella trobem un d'aquests 

indrets, és el lloc de comandament del XVè Cos d'Exèrcit Republicà. A la rodalia de la 

línia defensiva de la Fatarella també s'han localitzat altres estructures com nius de 

metralladora i coves que serviren com a refugi. 

5. LA LÍNIA FORTIFICADA DE LA FATARELLA 

Aquesta línia defensiva es compon de diferents estructures al llarg del territori que 

discorre entre els termes municipals de Riba-roja, Flix, Ascó i La Fatarella. Aquest 

conjunt d'estructures inclou el lloc de comandament del XVè Cos d'Exèrcit republicà, 

constituït per un conjunt de cabanes de pedra seca erigides per tal d'albergar els 

soldats i actuar tant com a lloc d'hàbitat d'aquests, com també com a punt neuràlgic 

des d'on s'estudiaven les diferents estratègies militars i es planejaven els atacs o 

defenses del Cos d'Exèrcit de l'Ebre a les ordres de Tagüeña. També consta de nius 

de metralladores, casamates, fortins, búnquers i grans trams de trinxera.  

La línia estava estructurada en tres sectors: El primer sector constituïa dues línies 

paral·leles de defensa sobre les quals confluïen els dos sectors següents. El segon 

formava una línia de posicions contínua al camí de la Fatarella a Ascó. El darrer una 

altre línia que resseguia les comunicacions entre La Fatarella i Riba-roja. Així doncs, 

controlaven les comunicacions principals del territori des de posicions altes que els 

permetien avançar-se a qualsevol moviment del bàndol nacional i d'aquesta manera 

tenir un cert temps de maniobra. Els fortins que conformen la línia estan entre ells 

separats entre 80 m i 100 m, una distància molt curta, tenint en compte que l'abast 

d'un arma automàtica és de 500 m (Rams i Folch & Pérez i Suñé, 2010:34) (Figures 1 i 

2). 

                                                
9
 La tècnica de la pedra seca consisteix en apilar pedres que es trobin al mateix territori sense 

cap element que les cohesioni com podria ser una argamassa. Aquest sistema s'usa en l'àmbit 

agrícola des d'antic per tal de construir cabanes i murs de terrasses agrícoles o estructures 

com pous de glaç, trulls i molins, entre d'altres. 
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Figura 1. Línia Fortificada de la Fatarella sobre mapa topogràfic (Mapa de la autora sobre base 

ICC). 

 

Figura 2. Línia Fortificada de la Fatarella sobre ortofoto (Mapa de la autora sobre base ICC). 

 Context geogràfic i geològic 

La Línia defensiva de la Fatarella es troba al terme municipal de La Fatarella, al nord-

est de la comarca de la Terra Alta, a Catalunya. El municipi limita amb els termes de 

Riba-Roja al nord, Flix al nord-est, Ascó a l'est, Móra d'Ebre al sud-est, Corbera d'Ebre 

al sud i Vilalba dels Arcs a l'oest i es troba a uns 600 m.s.n.m.  
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La Fatarella està emmarcada per la Serra de la Fatarella i la vall de Camposines, pel 

que el terme té una orografia marcada en la qual contrasten els pics amb la plana, 

també està molt proper a la vall de l'Ebre. Cal destacar doncs, que des de la serra de 

la Fatarella poden observar-se les serres de Pàndols i Cavalls. Per tots aquests factors 

geogràfics esdevé un enclavament estratègic crucial durant la batalla de l'Ebre. 

El sòl està principalment compost per roques calcàries i lutites, tant en el conjunt 

d'aquest terme municipal com al sector que ocupa la línia defensiva (Figura 3). El 

paisatge actual està caracteritzat per l'acció antròpica amb terres de conreu típicament 

mediterrànies, sobretot d'ametller, d'olivera i de vinya, i alguna zona boscosa de pi 

blanc, com és el cas de Los Raïmats.   

A la Fatarella l'obtenció d'aigua és complicada, ja que tot i que la creuen diversos 

petits torrents, les pluges són equinoccials i no sempre tenen cabal. També hi ha fonts 

naturals amb construccions dels segles XVI-XVII com a rentadors i brolls per tal 

d'abastir d'aigua el poble, les més importants són la font de Sant Joan, la font de 

Bingaubó i la dels Segurets.  

Així doncs, el clima de la Fatarella és el propi de la mediterrània occidental, però amb 

un toc continental que li aporta temperatures més extremes. Aquesta climatologia es 

tradueix en una baixa humitat relativa, amb estius secs i calorosos, hiverns secs i freds 

i pluges a la primavera i la tardor. Aquestes condicions meteorològiques ocasionen 

una vegetació perenne i arbustiva. 

Tradicionalment s'ha relacionat l'origen de la Fatarella amb l'època àrab, a causa de 

diversos estudis sobre toponímia i una torre de vigilància morisca. Tot i així, es troben 

vestigis tant d'època medieval com d'ibers i fins i tot de l'Edat del Bronze al sector de 

les Camposines. Així doncs, el terme municipal de la Fatarella és un indret amb una 

gran tradició cultural i que dota la localitat de nombrosos espais patrimonials. 
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Figura 3. Mapa geològic del terme municipal de La Fatarella, escala 1:250.000, el quadre 

emmarca la localitat (Institut Cartogràfic de Catalunya). 

 Fonts arqueològiques i documentals 

L'exèrcit republicà va decidir construir una línia defensiva que s'estendria des de Riba-

roja fins a Ascó, passant per la Fatarella. Aquesta havia de servir per a defensar-se de 

qualsevol atac nacional, a més de cobrir una possible retirada travessant l'Ebre. No va 

ser fins als darrers moments de la batalla que aquesta línia fortificada va ser emprada, 

precisament per a enrederir l'avenç franquista mentre els soldats republicans 

passaven el riu amb tots els efectius dels quals disposaven aleshores. 

La línia defensiva es compon doncs, d'un conjunt de trinxeres, 14 búnquers,  diversos 

refugis i el lloc de comandament edificat per albergar el XVè Cos d'Exèrcit. Un total de 

20 km de longitud i uns 500 m3 de ciment (Solà, 2015:75).  

Tot i la gran rellevància de la Línia defensiva de la Fatarella durant el darrer dia de la 

batalla de l'Ebre i el seu paper fonamental en la retirada republicana, 

historiogràficament no apareix gairebé representada. A les memòries dels generals o 

comandants tant d'un bàndol com de l'altre (Tagüeña Lacorte, 1973; Mateo Merino, 

1986; Líster, 2007; García-Valiño y Marcén 1949) apareixen retalls d'informació que 

globalment no proporcionen cap mena d'informació completa sobre aquesta línia 

defensiva. El mateix succeeix amb els treballs duts a terme pels historiadors ( Torres, 

1971; Mezquida Gené 1974 i 1997; Martínez Bande, 1988; Martínez Reverte, 2003) 

donat que principalment es basen en documentació militar, memòries i dietaris.  
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Cal destacar que, després de la guerra, els soldats italians que servien de suport a 

l'exèrcit rebel van fer una anàlisi de la línia defensiva que es veu complementada amb 

fotografies per petició expressa de Mussolini. A partir d'aquestes fotografies (Figures 

13-15), es poden observar les característiques generals del fortí, així com la seva 

relació amb les altres estructures que conformaven la línia defensiva i la integració en 

el propi medi on es troba ubicada. 

L'informe de retirada de l'Estat Major de l'Exèrcit de l'Ebre republicà, conservat al 

Archivo General Militar de Ávila (Figures I, II), relata amb exactitud els moviments dels 

dies 13-15 de Novembre de 1938. A través d'aquest document es pot extreure 

informació detallada sobre els fets esdevinguts durant aquests dies, els batallons que 

hi van intervenir i l'organització de la retirada a través de l'Ebre. Així doncs, se sap 

l'extensió de la línia defensiva, les coordenades on se situava cada búnquer i l'ordre en 

el qual es van retirar les tropes, restant fins al darrer moment les de la 35a Divisió del 

XVè Cos d'Exèrcit per tal de cobrir la retirada.  

Pel que fa a l'anàlisi arqueològica, s'han dut a terme diverses intervencions en les 

terres de l'Ebre. En primer lloc, el 2005 un grup de voluntaris de la zona, juntament 

amb alguns historiadors10 i l'ajuda de l'associació Lo Riu11, que va aportar material 

fotogràfic d'arxiu, van iniciar el seguiment de diferents espais retratats a fotografies 

publicades per Martínez Bande (Martínez Bande, 1988: annexos fotogràfics). Aquestes 

fotografies els van portar a preguntar-se la localització exacta dels búnquers que hi 

apareixien com a emplaçats a la Fatarella. Així doncs, van recórrer les serres de 

Pàndols i Cavalls fins que els van trobar sobre el terreny. A partir de la refotografia12  i 

                                                
10

 Angel Solà, Francisco Cabrera, Miquel Estiu, Alejandro Cabos i Oriol Miró, entre d'altres, van 

comptar amb l'ajuda de Joan Sambró (propietari) i Rafael Jornet (ciclista de la Fatarella). 

11
 Lo Riu és una associació per l'estudi del patrimoni arqueològic i històric que col·labora en la 

posada en valor i la difusió dels vestigis localitzats a les terres de l'Ebre. El seu interès es 

centra principalment en la difusió del la Batalla de l'Ebre, però es preocupen per la conservació 

del patrimoni de totes les èpoques. Aquesta associació compta amb la col·laboració del grup 

DIDPATRI. 

12
 La refotografia consisteix en fotografiar un indret que ha estat retratat en el passat tenint en 

compte l'hora del dia i la perspectiva en la que va ser pressa la fotografia antiga amb la 

finalitat d'inserir-la en la nova. Es tracta d'observar el passat des del present i identificar indrets 

rellevants de la història. 
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l'observació del terreny van poder ser localitzats els indrets des d'on s'havien efectuat, 

i en conseqüència, alguns llocs clau de la batalla.  

Aquesta iniciativa de recuperació dels espais de la Línia de Defensa de la Fatarella va 

portar a Lo Riu a demanar als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del 

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya que 

efectuessin la neteja i documentació, tant arqueològica com topogràfica, d'aquests 

vestigis, per tal de ser reconeguts formalment com a espais d'interès per a la comunitat 

i protegits per les lleis reguladores del Patrimoni Cultural Català (Llei 9/1993 de 30 de 

setembre DOGC núm. 1807) i pel Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic (Decret 78/2002 de 5 de març de 2002 DOGC núm. 3594). Finalment, 

aquesta iniciativa va donar els seus fruits i els treballs sol·licitats a la Generalitat van 

ser efectuats el 2010 sota la direcció de l'arqueòleg Pere Rams Folch (Rams i Folch & 

Pérez i Suñé, 2010). 

 L'any 2011, el grup CSIC13 i la Universitat de Barcelona entren en contacte amb 

l'associació Lo Riu i comencen un procés de geoprospecció de la zona, per tal de 

confirmar l'existència d'aquesta línia fortificada (Figura 4). Aquests equips també duen 

a terme l'excavació d'una trinxera a la cota 562 de Raïmats i del búnquer número 3 

(González Ruibal, 2012).  

                                                
13

 El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) és una agència estatal de caràcter 

públic dedicada a promoure la investigació a Espanya.  
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Figura 4. Situació en el terreny de les estructures (González Ruibal, 2012:6 Figura 2). 

Finalment durant el mateix 2011 l'equip del DIDPATRI14 va realitzar un anàlisi espacial 

i de trajectòries per tal d'investigar la utilització d'armes combinades durant els 

combats de la batalla de l'Ebre, especialment el darrer dia d'aquesta, a partir dels 

impactes que s'observen al búnquer número 3 (Rubio-Campillo & Hernández Cardona, 

2015). 

 La cota 562 i el búnquer 3 

L'equip dirigit per Alfredo González Ruibal sota el projecte Vestigis of the Spanish Civil 

War- Ruin Memories va dur a terme una prospecció amb georadar15 per tal de 

localitzar les estructures que poguessin pertànyer a l'esmentada línia defensiva.  

                                                
14

 El DIDPATRI és un grup de recerca de la Universitat de Barcelona en matèria de recerca, 

difusió i gestió del patrimoni. També duen a terme tasques de docència, recreació i 

museografia. 

15
 Els treballs de geoprospecció van ser realitzats per l'empresa SOT Prospecció arqueològica. 

Els resultats es mostren a l'annex (Figures III-V). 
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Es va escollir la zona de la línia defensiva que passa per Raïmats, perquè és on van 

tenir lloc els esdeveniments del darrer dia de la batalla de l'Ebre. L'elecció de la 

trinxera en qüestió (Figura 5) va ser gràcies al testimoni oral del propietari que, en 

efectuar una rasa agrícola als anys 80 XX, va constatar l'aparició de material bèl·lic de 

la Guerra Civil (González Ruibal, 2012:7). El fortí va ser escollit pel fet que estava 

reblert amb terra procedent d'una terrassa agrícola efectuada durant la postguerra i no 

presentava indicis d'haver patit alteracions posteriors que poguessin haver afectat els 

materials. És una trinxera excavada en ziga-zaga, amb 6 vèrtex, 3 orientats a l'est i 3 a 

l'oest, degut a que l'exèrcit franquista avançava des de l'oest. El total de materials que 

es va registrar entre la trinxera i el fortí assoleix la suma de 287 objectes, dels quals 

174 pertanyen a elements de munició (González Ruibal, 2012: 8). 

 

Figura 5. Numeració dels vèrtex de la trinxera i dispersió dels materials documentats durant 

l'excavació de la trinxera (González Ruibal, 2012:9 Figura 5). 

Cal remarcar que a la trinxera de Raïmats van ser trobades les restes humanes d'un 

soldat mort en combat. Inicialment els investigadors van avisar la Generalitat, però en 

vista de que les restes quedarien al descobert durant la nit i possiblement tot el cap de 

setmana van exhumar el cadàver. Quan el representant de la subdirecció general de 
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Memòria i Pau de la Direcció General de Relacions Institucionals de la Generalitat de 

Catalunya va arribar, els investigadors es van oferir a realitzar de forma gratuïta 

l'estudi antropològic de les restes òssies, però la seva proposta no va ser acceptada 

per la Generalitat16 i les restes van passar a mans d'aquesta (González Ruibal, 

2016:218). Després d'encarregar el consegüent anàlisi antropològic a l'empresa 

ESTRATS (Estrats S.L.), les restes van ser dipositades al Memorial de les 

Camposines17, gestionat pel Memorial Democràtic18 a través del COMEBE19.  

Finalment, és important apuntar que l'estudi realitzat pel CSIC a l'hora d'exhumar les 

restes i el posterior efectuat per l'empresa ESTRATS S.L no coincideixen exactament, 

ja que aquest darrer considera que les restes van ser arrossegades a l'interior de la 

trinxera amb posterioritat a la mort, mentre que els investigadors que van trobar les 

restes sostenen que el soldat va morir in situ. 

Segons la dispersió de material bèl·lic de la trinxera, durant l’estudi posterior a 

l’excavació, es va considerar que el nombre de soldats era reduït i es limitava a un 

soldat per vèrtex a la vessant sud de la trinxera. Aquest fet concorda amb la situació 

                                                
16

 La Generalitat no va acceptar l'oferiment dels investigadors del CSIC acollint-se a la Llei 

10/2009 del 30 de juny sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes 

durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i el Decret 111/2010 del 31 d'agost, sobre la 

dignificació de les fosses comunes, que adjudica l'estudi antropològic a la Generalitat de 

Catalunya.  

17
 El Memorial de les Camposines és un monument-ossera i un enclau estratègic durant la 

Batalla de l'Ebre. Aquest indret és un encreuament de camins on van tenir lloc diversos 

enfrontament durant aquest període. El memorial ha estat concebut amb un discurs laic i 

pacifista que commemora per igual els soldats d'ambdós bàndols per tal de reconciliar la 

societat. Aquest monument recull les restes òssies de tots els soldats que es troben a l'Ebre i a 

més es complementa amb una exposició permanent que explica la vida de 10 soldats de l'Ebre. 

18
 El Memorial Democràtic és una institució pública creada per la Generalitat de Catalunya 

conforme a l'article 54 de l'Estatut per tal de recuperar, coordinar i gestionar el patrimoni 

relacionat amb la memòria democràtica a Catalunya (1931-1980). També elabora exposicions, 

publicacions i actes d'homenatge per tal de vetllar per la memòria històrica de Catalunya. 

19
 El Consorci Memorial dels Espais de  la Batalla de l'Ebre (COMEBE) és un organisme 

gestionat a través del Memorial Democràtic que vetlla per la cura i museïtzació dels vestigis 

patrimonials de la Guerra Civil a les Terres de l'Ebre. 
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de crisi i fugida de l’exèrcit republicà, deixant només el nombre de soldats del XVè Cos 

necessaris per tal de frenar l’avenç franquista i facilitar-ne la retirada a través de l’Ebre 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Concentració de material a la trinxera de Raïmats (González Ruibal, 2012:37 Figura 

44). 

Es van excavar els búnquers número 3 i 4, aquest darrer no presentava resultats 

concloents, ja que les restes arquitectòniques havien estat destruïdes i el rebliment 

interior es trobava remogut (Figura 7). Per aquest motiu els esforços van ser dipositats 

al búnquer número 3. Així doncs, les excavacions van evidenciar la presència d'un fortí 

de planta quadrangular amb dues troneres per a metralladores que conformen un 

angle de 900, a més, estava connectat amb dos accessos per galeria coberta a les 

trinxeres excavades a la zona (González Ruibal, 2012:28).   
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Figura 7. Fortí 4 vist des del Nord. (González Ruibal, 2012:29 Figura 36). 

Els treballs al fortí van ser efectuats inicialment amb una pala mecànica que va buidar 

els primers 130 cm de rebliment, dipositat a l'hora de construir les terrasses agrícoles 

durant els anys 40 (Figura 8), fins a arribar a estrats arqueològics, on es van iniciar les 

tasques manualment. Es va poder registrar un gran volum de materials arqueològics 

tant als accessos a les galeries com a les mateixes. Aquestes galeries comuniquen el 

fortí amb trinxeres en posicions més allunyades del front per poder fugir en cas d'atac i 

comunicar-se entre ambdues estructures sense perill de patir un atac a camp obert. 
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Figura 8. Los Raïmats vol 1946 (Institut Cartogràfic de Catalunya). 

El fortí número 3 és de planta quadrangular, compta amb dues troneres situades a SE 

i SW i dues entrades a unes galeries subterrànies que connectarien amb una trinxera 

situada al NW i al NE. Està construït amb formigó de bona qualitat i les troneres 

folrades amb fusta per tal d'evitar el rebot de les bales que hi poguessin impactar; 

dues d’aquestes bales de mausser 7 mm van ser trobades in situ incrustades a la fusta 

de la tronera SE. La quantitat més gran de material arqueològic es va trobar situat als 

accessos  de les galeries.  
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Figura 9. Dispersió materials fortí 3 (González Ruibal, 2012:31-32 Figures 38 i 39). 

A partir de les dades obtingudes arqueològicament20 es poden extreure diverses 

conclusions. En primer lloc les restes posen de manifest que els fortins de la Línia 

Defensiva de la Fatarella eren de gran qualitat tant logística com estructural, tot i que 

també es poden observar mancances. Un exemple és que el fet d'orientar les troneres 

formant un angle de 900 entre elles dóna una millor visibilitat del terreny però a la 

vegada esdevé un punt feble de l'estructura defensiva. Aquest fet es deu principalment 

a que també és més fàcil per a l'enemic atacar les entrades de les galeries al fortí, 

donat que estan situades just al davant de cada tronera (Figura 10 i 11). Aquest és el 

cas del fortí 3, en el moment d'excavació es van poder observar dos impactes artillers: 

un al llindar d'una de les entrades a les galeries, a la paret NW, i un segon a la paret 

NE. Aquests devien penetrar a través de les troneres, ja que es troben orientats en 

aquesta direcció (Rubio-Campillo & Hernández Cardona, 2015) (Figura 12). 

                                                
20

 Unitats estratigràfiques, Matrix Harris (Figura VI) i anàlisi bales trobades a l'annex. 
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Figura 10. Impactes d'artilleria i metralla a 
l'accés NE del fortí 3 (González Ruibal,  2012:30 
Figura 36). 

Figura 11. Impactes d'artilleria i metralla a 
l'accés NW del fortí 3 (González Ruibal,  
2012:30 Figura 37). 

 

 

Figura 12. Fortí 3, impactes d'artilleria (Rubio-Campillo & Hernández Cardona, 2015:56 Figura 

2). 

L'últim dia de la batalla de l'Ebre va ser una jornada molt intensa, i hi van entrar en 

combat diverses unitats. En aquest cas, va ser la darrera posició de la 15a Brigada 
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Mixta contra la 82a Divisió Nacional. Tal i com diu l'informe de retirada de l'Estat Major 

republicà, la cota 562 va caure i va ser recuperada durant la jornada del 14 de 

Novembre. Aquest mateix dia els combats van ser de molta intensitat tant pel desgast 

de la infanteria com pel desbordant atac de l'artilleria, acompanyats de l'activitat 

intensa de bombardejos amb aviació sobre Raïmats, tancs i cavalleria. Els tancs 

emprats per atacar la cota 562 eren soviètics, probablement recollits després d'algun 

combat, ja que els impactes d'artilleria que s'observen a l'interior del fortí van ser 

efectuats amb un tanc T-26 (propi de l'exèrcit republicà). Aquest desplegament 

armamentístic és una clara representació d’armes combinades, una estratègia a través 

de la què assolir els objectius militars és més senzill gràcies a la cooperació entre les 

diferents disciplines militars (Rubio-Campillo & Hernández Cardona, 2015).  

 Anàlisi fortí 3 

El fortí número 3 té unes mides de 3'70 m tant d'ample com de llarg, les entrades a les 

galeries tenen una amplada de 0'70 m i les troneres d'1'80 m en la part exterior (la més 

ample), l'interior del fortí mesura 4 m2, i els murs tenen un gruix de 50 cm els que 

estan directament en contacte amb la trinxera i d'1'20 m els que estan exposats a 

l'exterior (Figura 9). Actualment, es conserven 1'50 m d'alçada dels murs originals, tot i 

que el fortí ha estat reconstruït per a una millor difusió patrimonial.  

A nivell documental, es conserven fotografies efectuades pel Corpo di Truppe 

Volontarie (CTV)21, extretes de l'arxiu militar italià, l'Ufficio di armamento e 

munizionamento. Concretament del fortí 3 se'n conserven 3: una frontal, una lateral i 

una darrera  de panoràmica on es pot observar la posició des de la llunyania. 

A la fotografia frontal (Figura 13) es poden identificar diversos impactes d'artilleria i la 

part inferior de les parets ennegrides a causa d'un foc, també es poden observar els 

diferents elements emprats per a camuflar el fortí entre el paisatge de Raïmats, en 

primer lloc es pot veure que l'estructura està semisoterrada, seguidament es poden 

observar els sacs terrers que cobreixen el fortí en les parts descobertes, així com unes 

                                                
21

 el CTV (Cos de Tropes Voluntàries), va ser format per uns 140.000 soldats a les ordres de 

Mussolini per tal d'ajudar Franco durant la Guerra Civil Espanyola. Quan va acabar la Batalla 

de l'Ebre, van ser els encarregats de documentar a nivell fotogràfic la Línia Defensiva de la 

Fatarella per tal d'obtenir la màxima informació logística abans de destruir parcialment les 

estructures per a impedir la seva reutilització. 
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planxes metàl·liques ondulades a un lateral de la imatge i finalment vegetació al 

sostre, col·locada per a confondre l'aviació nacional.  

 

Figura 13. Fotografia frontal fortí 3 (Ufficio Armamento e Munizionamento). 

En la imatge lateral (Figura 14), es poden observar les trinxeres excavades amb la 

intenció de comunicar el fortí i la morfologia d'aquestes amb els vèrtex apuntant al 

front, així com una de les galeries que comunica amb el fortí número 3. Aquesta 

galeria té en la seva sortida a la trinxera un tronc  com a biga de fusta per a sostenir la 

terra apilada a mode de sostre. Del fortí es pot advertir un dels seus angles de formigó 

sobresortint de la línia traçada per la trinxera.  
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Figura 14. Fotografia lateral fortí 3 (Ufficio Armamento e Munizionamento). 

Finalment, a la fotografia panoràmica (Figura 15), es pot apreciar el tram de la línia 

defensiva de la Fatarella comprés entre les estructures de fortí 2 i 3. Segons el peu de 

foto els italians van efectuar aquesta darrera fotografia a uns 300 m de distància de les 

estructures, fet que possibilita la percepció de conjunt i no només de les estructures 

per separat. 
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Figura 15. Vista posició fortins 2 i 3 (Ufficio Armamento e Munizionamento). 

A més a més, aquestes fotografies són el primer registre visual de la línia defensiva, i 

permeten observar tant el fortí com l'entorn immediat d'aquest. Així doncs, recalquen la 

importància logística d'aquesta línia, ja que si no hagués estat així no hauria despertat 

interès ni s'hauria fet cap esforç en estudiar-la i registrar-la a nivell fotogràfic. El fet que 

els soldats italians registressin les estructures republicanes i no efectuessin la mateixa 

tasca amb les del bàndol nacional posa de manifest la superioritat d'aquestes tant a 

escala logística com per la bona qualitat dels materials emprats. Aquest fet sorprèn, ja 

que tot i que aquesta línia fortificada va ser construïda en els darrers moments de la 

guerra, no es va escatimar en qualitat dels materials amb la intenció de fer una 

estructura fortificada que actués eficaçment com a defensa per una possible entrada a 

Catalunya pel sud, per les terres de l'Ebre.  

Per altra banda, existeixen documents que estandarditzen el mode de construir els 

búnquers per a que segueixin un patró i siguin eficients. Aquests documents eren 

dissenyats per part de l'equip d'enginyeria de l'Estat Major de l'exèrcit republicà. En 

aquest cas el fortí número 3 de la Fatarella es correspon al model 6 del manual de 
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fortificacions de l'exèrcit oriental Normas para los trabajos de fortificación (Figura 16),  

realitzat el setembre de 1938. Així doncs, es tracta d'un document contemporani als 

fets fins al punt de ser escrit dos mesos abans del final de la batalla de l'Ebre.  

 

Figura 16. Manual de Fortificació Republicana (Archivo General Militar de Ávila). 

Tot i seguir clarament les indicacions del model oficial per a la construcció d'aquest 

búnquer, s'hi van introduir modificacions per adaptar-lo a les necessitats del moment. 

El document oficial té dues troneres i un accés a galeria, mentre que el fortí 3 compta 

amb dos accessos a galeries que el comunicaven amb els fortins 2 i 4 a través de 

trinxeres. Les dimensions són similars, tot i que amb alguns biaixos per ser adaptat a 

les característiques morfològiques del terreny on es troba situat. Tot i que no 

s'observen canvis transcendentals que puguin afectar a la funcionalitat o protecció del 

fortí hi ha algunes excepcions.  

Una d'aquestes excepcions és l'amplada de l'accés a les galeries, l'amplitud establerta 

pel manual de disseny de l'exèrcit republicà és de 30 cm, mentre que durant 

l'excavació es va poder comprovar que en mesuraven 70 cm, 40 cm més del 

recomanat pel manual. Aquest fet, es deu principalment a la funcionalitat, ja que a 

l'hora de transitar les galeries, és molt més pràctic que tinguin una amplitud de 70 cm, 
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donat que un soldat amb tot el seu equipament hauria de passar de costat si l'accés 

fos de 30 cm. Aquest canvi suposa una millora logística respecte al manual, ja que 

amb l'augment d'amplitud de les entrades a les galeries, una possible evacuació seria 

molt més ràpida i eficaç. 

Les mesures generals del fortí número 3 són superiors a les indicacions del manual, 

tot i que la superfície interior respecta els 4 m2 proposats pels enginyers. Així doncs, el 

fortí té els murs més gruixuts, el que destacaria la por dels soldats de que les 

estructures poguessin cedir als atacs enemics. Aquesta segona modificació no 

suposaria cap millora, ja que els fortins estaven dissenyats per a suportar els atacs 

tant aeris com de l'artilleria terrestre, per altra banda, si que suposaria un increment en 

els costos, donat que fer els murs més gruixuts genera la necessitat d'incrementar la 

quantitat de materials. 

Les dimensions i característiques que respecten a la coberta del fortí no poden ser 

contrastades amb el manual, ja que el sostre de l'estructura va ser destruït per 

l'artilleria nacional un cop ocupades les posicions i documentades les seves 

característiques. Tot i aquest handicap, a les fotografies es pot observar que a priori es 

van seguir els criteris establerts. En el cas de la cobertura exterior del fortí, es 

representa tapat amb pedra i sorra, per tal d'estar millor protegit enfront del foc de 

l'aviació i més integrat en el terreny, fet que dificultaria el ser advertit en la llunyania. 

En el cas de la Fatarella, aquesta necessitat es va suplir amb el recobriment de 

l'estructura amb sacs terrers, tal i com es pot observar a les fotografies italianes i al 

negatiu d'un d'aquests al fortí durant la seva excavació (Figura 17).  
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Figura 17. Negatiu d'un sac terrer al fortí 3, la fletxa indica el tramat de la tela (Fons 

DIDPATRI). 

 Restauració i museïtzació 

La batalla de l'Ebre és un conflicte representat a diversos espais visitables, entre els 

quals destaquen el poble vell de Corbera d'Ebre, el lloc de comandament del XVè Cos 

d'Exèrcit Republicà, el fortí 3 de la Línia Fortificada de la Fatarella i el monument al 

combatent alemany G. Trippe22, entre d'altres. En particular la Línia fortificada de la 

Fatarella, compta amb la reconstrucció del búnquer número 3 per tal de donar accés al 

patrimoni de la Guerra Civil.  

La museïtzació d'aquest espai va ser gestionada pel grup DIDPATRI, i va consistir en 

la reconstrucció del fortí amb formigó armat, però marcant una clara diferenciació entre 

l'estructura original i la part reconstruïda (Figures 18 i 19). Finalment es van dissenyar 

uns panells explicatius dels fets de la batalla de l'Ebre en col·laboració amb 

l'associació Lo Riu. El fet d'haver reconstruït i museïtzat aquest indret dóna un clar 

exemple d'integració de les restes d'època contemporània en el discurs patrimonial 

                                                
22

 Gustav Trippe va ser un soldat alemany de la Legió Còndor que va lluitar a la Batalla de 

l'Ebre pel bàndol franquista. Era el comandant de tancs i va morir durant la darrera ofensiva. 

Els seus companys van erigir un cenotafi a Raïmats en el seu honor. 
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d'una localitat determinada, o com és aquest cas, d'un conjunt de poblacions que 

treballen conjuntament a través de diverses entitats per tal de preservar i donar a 

conèixer els fets de la batalla de l'Ebre.  

Així doncs, el resultat d'aquestes intervencions dóna lloc a esdeveniments com la 

recreació anual de l'últim dia de la batalla de l'Ebre. Una jornada durant la qual 

associacions de recreació històrica duen a terme la teatralització d'aquest moment 

històric per tal de recrear els fets amb el major grau de fidelitat possible dins del marc 

de festivitat que porta aquesta recreació (Figura 20). Duen a bon terme aquest tipus de 

propostes, el públic s'apropa a les restes i té una experiència diferent i entenedora de 

la vida dels soldats a la trinxera, les dimensions reals d'un fortí i diferents experiències 

organitzades per aquests grups per tal de fer que el patrimoni de la Guerra Civil formi 

part de la localitat i que la població local en gaudeixi aprenent i vulgui conservar-lo. 

Finalment, que es posin en valor unes restes i que la població s'impliqui en la seva 

preservació i difusió, posa en marxa una dinàmica de respecte pel patrimoni que 

motiva la recerca i incentiva la seva visita i difusió en tots els àmbits de la societat. Així 

doncs, es creen rutes per a visitar aquests conjunts patrimonials, és el cas de la 

publicació d'Oriol Miró Restes i vestigis de la Guerra Civil. 17 rutes per Catalunya (Miró 

Serra 2013). En aquest llibre, apareix una ruta per a visitar els fortins de la Línia 

defensiva de la Fatarella, incloent-hi el fortí 3 de Raïmats, i on a més a més també 

s'integren altres vestigis com el lloc de comandament del XVè Cos d'Exèrcit i diversos 

nius de metralladora.  
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 Figura 18. Reconstruint el fortí 3 (Fons DIDPATRI). 

 

Figura 19. El fortí 3 museïtzat (Fons DIDPATRI). 
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Figura 20. Reconstrucció històrica de la lleva del biberó al fortí 3 (Fons DIDPATRI). 
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6. CONCLUSIONS 

L'objectiu principal d'aquesta recerca ha estat estudiar les estructures defensives de la 

Fatarella a través de l'aplicació de la metodologia arqueològica i comparant els 

resultats obtinguts amb la informació proporcionada per les fonts escrites i 

documentals. Així doncs, a partir de l'anàlisi efectuada sobre l'estructura de fortí 3, 

emplaçada a la Línia Fortificada de la Fatarella, s'ha pogut observar que l'estructura va 

tenir un paper transcendental durant el darrer dia de la batalla de l'Ebre. La cota 562, 

és on va tenir lloc un dels darrers enfrontaments entre l'exèrcit republicà i l'exèrcit 

franquista a les terres de l'Ebre. A causa d'aquest fet, hi ha nombrosos vestigis de la 

batalla susceptibles de ser estudiats amb tècniques i metodologia arqueològica, per tal 

de contextualitzar-los en el marc dels fets esdevinguts durant aquest enfrontament de 

la Guerra Civil. 

La principal funció de l'arqueologia de la Guerra Civil és donar veu a qui no va deixar 

una memòria escrita després d'entrar en combat, documentar les pràctiques diàries 

dels soldats que combatien des de les trinxeres, estudiar aspectes de la quotidianitat 

que no poden ser observats a través dels textos i dels quals existeixen poques 

fotografies i retrobar objectes que van ser abandonats o perduts durant aquests 

combats. Tot i això, també es duen a terme aquestes tasques arqueològiques per tal 

de conèixer, no només les maniobres de combat, sinó també d'on provenien les bales, 

el calibre i la trajectòria de l'artilleria disparada contra un fortí a través de l'observació i 

l'estudi del negatiu dels impactes que va rebre, quin tipus d'uniforme portaven els 

soldats, o fins i tot d'on provenien les sabates que duien quan van morir, com en el cas 

del soldat que va caure durant el combat a la Fatarella.  

Per poder conèixer tots aquests aspectes i molts d'altres, és imprescindible poder dur 

a terme una prospecció o excavació dels camps de batalla, les trinxeres, les 

estructures bèl·liques i els indrets relacionats amb la Guerra Civil. Donat que, aquest 

tipus d'informació, no queda retratada a les fotografies ni escrita en cap carta o dietari 

d'un soldat, tampoc els generals que van sobreviure i redactar les seves memòries es 

van preocupar de descriure aquest tipus d'activitats, ja que el seu interès era deixar 

per escrit les vivències i heroïcitats que va viure cadascun d'ells, independentment del 

bàndol pel qual lluités. Així doncs, sense l'arqueologia no és possible reconstruir el dia 

a dia dels soldats al camp de batalla i per tant, suposa una pèrdua de gran part de la 

informació. Per tots aquests motius, l'arqueologia ha de ser inherent a l'estudi de 
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qualsevol vestigi patrimonial o subjecte d'investigació científica pertinent a l'època 

contemporània.  

En el cas de la Fatarella, el fortí número 3, va ser excavat i per tant se'n coneix la seva 

morfologia exacta. Així doncs, s'ha pogut comparar la informació extreta de la memòria 

arqueològica amb d'altra aportada a través de documents sobre fortificació. A partir 

d'aquesta comparativa, s'ha pogut comprovar que els republicans no seguien el 

manual de fortificació redactat per l'Estat Major, sinó que el prenien com a model però 

adaptant la fortificació a les necessitats del moment i adequant-lo al terreny on 

s'ubicava. Això, probablement sigui degut a qüestions pràctiques, ja que les mides del 

model oficial no permeten una mobilitat fluïda per les galeries i en casos d'evacuació 

poden ocasionar problemes i enrederir el procés.  

El fet de modificar el manual oficial és interessant des d'un punt de vista logístic, donat 

que posa de manifest la hipòtesi que el cos d'enginyers de l'Estat Major, no dissenyava 

un tipus de fortificació en funció de l'emplaçament i la funció, sinó que facilitava un 

manual canònic i eren els mateixos generals a càrrec de la construcció qui decidien en 

última instància la morfologia final de l'estructura. Tot i així, aquesta hipòtesi no ha 

pogut ser degudament contrastada, ja que no hi ha cap document que ho especifiqui i 

és un fet que arqueològicament és difícil de registrar. 

Finalment, cal remarcar la museïtzació de l'estructura, ja que d'aquesta manera s'ha 

posat de manifest la seva rellevància i s'ha complementat l'estructura amb panells 

informatius que donen una explicació tant de l'estructura del búnquer 3 en concret com 

de la Línia Fortificada i la batalla de l'Ebre en general. Així doncs, el fet de reconstruir i 

museïtzar un espai el dota d'un cert prestigi que fa que la població senti que és un bé 

patrimonial i tingui interès en conservar l'estructura, visitar-la i integrar-la en les 

diferents excursions i rutes que s'organitzen a les terres de l'Ebre, per tal de conèixer 

el patrimoni cultural de la Guerra Civil. 

Tot i el bon funcionament dels espais patrimonials de la batalla de l'Ebre, considero 

que cal una millor integració i relació entre les diferents associacions que gestionen els 

espais per tal d'oferir una informació completa i a la vegada complementària en 

cadascun dels indrets, sense caure en repeticions i cobrint els uns les mancances dels 

altres, per tal que els visitants puguin tenir una visió completa i coherent tant de la 

Guerra Civil com de la batalla de l'Ebre. Tant a la Fatarella, com a Corbera d'Ebre, les 

Camposines, Ascó i d'altres municipis propers, hi ha vestigis arqueològics que podrien 
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ser complementaris amb un bon pla de gestió integrador que abasti tots els espais i no 

només els de cada institució per separat. Considero, que una gestió comuna oferiria 

unes possibilitats més àmplies de museïtzació i podria portar a considerar tots els 

vestigis com una ruta patrimoni cultural. 

Com a conclusions generals cal remarcar novament la importància dels estudis 

arqueològics en època contemporània, ja que no són només importants en els camps 

de batalla, sinó també en espais com indústries, camps de concentració, refugis 

antiaeris, el canvi de les ciutats un cop finalitzada la Guerra Civil, les modificacions en 

els treballs al camp i les migracions camp-ciutat, entre molts d'altres exemples. Així 

doncs, és molt interessant, no només basar-se en els textos i les imatges que 

conserven d'aquestes èpoques, sinó també en els vestigis susceptibles de ser 

estudiats arqueològicament, ja sigui a través de la prospecció, l'excavació o l'anàlisi de 

paraments.  

Sovint, els textos que conservem estan escrits amb la intenció de glorificar o censurar 

uns determinats actes i/o moments, és per aquest motiu que l'arqueologia hauria de 

dedicar-se també a estudiar aquestes restes que formen part del nostre passat i que 

sinó es tenen en consideració es perdran inevitablement. Cal dir també, que el fet 

d'emprar l'arqueologia per a l'estudi dels vestigis d'època contemporània no vol dir 

descartar les fonts escrites i documentals, ja que només amb una bona integració de 

totes les dades es podran dur a terme estudis d'interès tant per a la comunitat 

científica com per a la societat. 

Tractant les restes d'aquest període és fàcil caure en discursos polititzats o dramàtics 

que realcin o condemnin certs comportaments del passat, però cal tenir en compte que 

l'arqueologia tracta les restes materials d'un passat que forma part de la història de 

tots i per tant s'ha d'estudiar i conèixer per poder acceptar-lo i museïtzar-lo, però 

sobretot, entendre'l. Així doncs, l'arqueologia ha de servir per tal d'esclarir el nostre 

passat més recent i a través dels estudis arqueològics explicar-lo a la societat. 
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8. ANNEX 

 

Figura I. Pàg. 1 Informe Estat Major. (Archivo General Militar de Ávila). 
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Figura II. Pàg. 2 Informe Estat Major (Archivo General Militar de Ávila). 
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 Resultats prospecció geofísica 

En les següents imatges es poden observar els resultats obtinguts per l'empresa SOT 

en realitzar les prospeccions geofísiques que es van dur a terme a la zona per tal de 

localitzar estructures. Les exploracions geofísiques es van fer de manera extensiva per 

tal d'acotar la zona on posteriorment s'efectuarien els treballs d'excavació 

arqueològica. 

A les imatges els resultats estan ubicats a través de coordenades UTM sobre el 

terreny prospectat. A la Figura III podem observar els resultats en escala de grisos de 

la prospecció magnètica, a través d'aquesta tècnica es van poder identificar sectors 

d'especial interès i diverses rases imperceptibles a ull nu. Així doncs, es va poder 

establir el relleu sobre el qual hi hauria les possibles estructures. Els espais en lila són 

zones on hi havia interferències amb el magnetòmetre. 

 

Figura III. Resultats prospecció magnètica SOT sobre imatge aèria (Fons DIDPATRI). 
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La Figura IV mostra, un cop tractades les dades proporcionades per la prospecció 

magnètica, les zones de més interès en taronja,  les possibles estructures de trinxera 

en blau, les feixes de cultiu resseguint les línies horitzontals en verd i diversos objectes 

metàl·lics en cercles blaus, especialment un possible objecte metàl·lic explosiu 

representat amb un punt vermell. 

 

Figura IV. Esquema interpretatiu resultats prospecció magnètica SOT sobre imatge aèria (Fons 

DIDPATRI). 
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A la Figura V es poden observar els resultats de la Figura IV en detall sobre un mapa 

d'isolínies que permet representat els diferents desnivells del terreny on va ser 

realitzada la prospecció geofísica. Així doncs, finalment les dades representades van 

ser tractades amb la mateixa llegenda que a la Figura IV.  

Finalment cal remarcar que les estructures de trinxera i fortí 3 estaven fóra de la zona 

prospectada, una exepció és el fortí 4 que estaria a la zona SE del terreny tractat. Així 

doncs, va la prospecció magnètica va permetre descartar tota aquesta zona tot i 

l'abundant material arqueològic que hi afloraba. És possible que els trams de trinxera 

documentats durant la geoprospecció siguin ramals dels que originariament unien els 

diferents fortins i estructures entre sí. 

Figura V. Resultats en isolínies i interpretació prospecció magnètica SOT (Fons DIDPATRI). 
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 Unitats estratigràfiques fortí 3: 

UE Sector Tipus Descripció Materials associats Cronologia 

3001 Fortí 3 Dipòsit Farciment amb 
fragments de 

formigó i grans 
blocs de marga 
que cobreixen 
l'interior de la 

galeria NW del fortí 
3. 

Claus Postguerra 

3002 Fortí 3 Dipòsit Dipòsit cendrós 
amb escombraries 
dins de la galeria 

NW del fortí 3. 

Llaunes, munició 7.92 
mm (baines, cartutxos, 
bales), claus, granada 
ofensiva polonesa, 
fragment de granada, 
ossos de fauna. 

Novembre -
Desembre 

1938 

3003 Fortí 3 Dipòsit Farciment de la 
galeria NE 

compost d'argiles 
vermelles molt 

compactes. 

Cartutxos, baines sense 
percudir, bales de 7.92 
mm i 7 mm i Mosin 
Nagant, claus i ferros 
indeterminats, incloent 
un possible reforç de 
culata de fusell.  

1938 i 
postguerra 

3004 Fortí 3 Construcció Estructura 
d'encofrat de 

ciment del fortí 3. 

- 1938 

3005 Fortí 3 Construcció Restes del folrat de 
fusta de les 

troneres del fortí 3. 

Bales de 7 mm i claus. 1938 

3006 Fortí 3 Construcció Sòl de ciment del 
fortí 3. 

- 1938 

3007 Fortí 3 Tall Excavació de la 
galeria NW del fortí 

3. 

- 1938 

3008 Fortí 3 Tall Excavació de la 
galeria NE del fortí 

3. 

- 1938 

3009 Fortí 3 Dipòsit Terrassa agrícola 
de la postguerra 

que cobreix el fortí 
3. 

Claus i fragments de 
metralla. 

Postguerra 

3010 Fortí 3 Dipòsit Enderroc de 
formigó intern del 
fortí 3, ocasionat 

- Anys 40 del 
segle XX. 
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per la voladura de 
l'estructura. 

3011 Fortí 3 Dipòsit Sòl d'argila 
trepitjada en 
galeria NE. 

- 1938 

3012 Fortí 3 Dipòsit Sòl d'argila 
trepitjada en 
galeria NE 

- 1938 

3013 Fortí 3 Dipòsit Rebliment de la 
galeria NE 

compost de terra 
molt compacta 

(margues i guixos) 

- Postguerra 

 

Figura VI. Matrix Harris fortí 3 (González Ruibal, 2012:51).  

 Munició fortí 3: 

7.92 mm 7 mm 

Metallwarenfabrik Treuenbrietzen, Fábrica de 

Sebalhdhushof (Alemania). 6 ejemplares. 

Marcajes: 

P 25 S* (...) 

P 25 S* 17 34 

P 25 S* 20 34 

P 25 S* 20 35 (x 2) 

Fábrica Nacional de Palencia. 

9 ejemplares. 

Marcaje: 

·FNP· 1938 (x 9) 

Pirotécnica de Sevilla. 

13 ejemplares. 

Marcajes: 
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P 25 S* 18 34 

Polte Armaturen Maschinenfabrik A.G., 

Magdeburgo, Sajonia (Alemania). 3 ejemplares. 

Marcajes: 

P S * 34 (...) 

P S* 166 35 

P S 78 S 

Zbrojovka, Brno (República Checa). 

2 ejemplares. 

Marcajes: 

Z / 1937 / I 

Z / 1937 / 2 

Sellier & Bellot, Praga (República Checa). 

1 ejemplar. 

Marcaje: 

SB / 1935 / IX 

Witwórnia Amunicji Nr. 1, Varsovia (Polonia). 

(Fabryk Metalowych, N= Norblin). 

1 ejemplar. 

Marcaje: 

N / 1922 / 

Hirtenberg Patronen, Zundhütchen 

und Metallwarenfabrik, Austria. 1 ejemplar. 

Marcaje: 

H / *** / 

PS (...) (x 5) 

PS 19(...) (x 2) 

PS 193(...) (x 2) 

PS 1933 (x 2) 

PS 1937 (x 1) 

PS 1938 (x 1) 

Sin marcaje: 5 ejemplares 

Figura VII. Munició trobada al fortí 3 (González Ruibal, 2012:41). 

 


