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PRESENTACIÓ
La guia didàctica que us presentem és una eina pedagògica de suport a l’estudi
de la Guerra Civil. Malgrat que l’aprofundiment en una matèria tan complexa
requereix una visió macroscòpica dels esdeveniments polítics, econòmics i socials,
el que planteja aquest dossier és descobrir alguns aspectes de caire més íntim,
derivats de les vivències endreçades en el record de diverses persones del carrer.
El caràcter anònim dels protagonistes que ens parlen no menysté la importància
dels sentiments que un dia van decidir compartir i que ara podem gaudir i
consultar a través de diversos formats, ans al contrari, és fàcil reconèixer en els
records dels testimonis uns comportaments i sentiments comuns, fins i tot diríem
universals, davant l’estímul de la por, l’enyorança, l’amistat, etc. L’incalculable
valor d’aquests testimonis fa evident que la memòria oral de qui viu i pateix la
guerra és una notable font de coneixement i d’experiència que no hem de
menysvalorar.
Gràcies a la tasca de recopilació i preservació de la memòria de persones
desconegudes, que en els darrers anys han desenvolupat diverses persones i
institucions, avui coneixem les vivències dels protagonistes d’aquest drama social i
comptem amb un gruix de records que perfilen un nou horitzó de saber històric.
Entrevistes enregistrades en format vídeo i àudio, memòries, biografies, dietaris... tot
un conjunt de fonts que ens permeten reconstruir un altre escenari de la guerra
que ens resulta una mica més proper.
Aquests testimonis, treballats en petits retalls, ens han permès articular una
proposta pedagògica que busca l’empatia dels i de les alumnes, mitjançant
diversos exercicis d’alteratitat. Us recomanem, no obstant, que gaudiu dels seus
relats de manera completa, bé sigui a través de les entrevistes que estan
disponibles en
format àudio
en la web del Consell
Comarcal
(http://www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/espais-de-memoria) o bé en les
diferents memòries publicades que trobareu en la bibliografia adjunta.
D’altra banda, el Pallars Jussà és un marc idoni per a conèixer directament els
escenaris de batalla. El fet que en aquesta comarca s’establís el front de guerra
durant 9 mesos (entre la primavera de 1938 i l’inici de 1939) ha deixat un seguit de
testimonis que revelen, en conjunt, el caràcter militar de l’arquitectura necessària
per al combat. A dia d’avui, el nostre territori conserva un excepcional patrimoni
de l’arqueologia bèl·lica associada a la Guerra Civil, que destaca tant per
l’abundant presència d’elements fortificats d’ambdós bàndols, com per la qualitat
amb que aquests han arribat fins a l’actualitat.
També en aquest sentit és important destacar el treball dels estudiosos d’aquesta
temàtica i de les mateixes institucions (Consell Comarcal, ajuntaments i Memorial
Democràtic), gràcies al qual avui es compta amb diversos itineraris i espais de
memòria que fan possible la seva difusió tant a nivell turístic com pedagògic.
La possibilitat de visitar alguns d’aquests conjunts és, sense dubte, el complement
ideal per a assolir les experiències vivencials que proposem als nois i noies
destinataris de les activitats que conformen aquesta guia didàctica. És sobre
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aquests escenaris reals que podem posar als/les alumnes en situació d’empatitzar
amb les emocions de tants i tants soldats combatents.
Finalment, volem incidir en un dels principals objectius del plantejament
pedagògic: conduir l’alumnat a la reflexió davant del conflicte i de la guerra. El
conflicte com a factor de canvi i creixement, inherent a la condició humana; la
guerra com a resolució violenta del conflicte i com a fenomen polièdric que cal
analitzar des de diferents perspectives, defugint els judicis de valor.
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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES
La guia didàctica està estructurada en 3 blocs, en cadascun dels quals es
plantegen un seguit d’activitats sobre la Guerra Civil que tracten, de manera
específica, les particularitats d’aquest episodi històric en el territori del Pallars Jussà.
Des d’aquest punt de vista, els exercicis proposats tenen l’objectiu de posar de
relleu la importància del llegat històric que aquells esdeveniments han deixat en
aquesta comarca, tant pel que fa al conjunt de testimonis (orals i escrits) de les
persones que els van viure, com a les restes arqueològiques que avui es conserven
en els escenaris del front. La majoria d’experiències pedagògiques incloses en el
dossier prenen aquest patrimoni històric com a punt de partida i utilitzen els records
de les persones que van viure aquells fets com a element d’anàlisi del context
social, econòmic i polític que es va donar al llarg del conflicte. El dossier inclou les
dades històriques específiques sobre el desenvolupament de la Guerra Civil al
Pallars Jussà, amb l’objectiu de facilitar al professorat la contextualització de les
activitats proposades.
De manera detallada, els objectius que pretenen assolir-se amb cadascuna de les
activitats són els següents:
En el Bloc 1 trobareu un seguit de materials i exercicis destinats a ser treballats a
l’aula com a presa de contacte i preparació de la temàtica de la guia. Es tracta
d’un petit dossier que el professor pot imprimir i distribuir als alumnes.
Activitat 1. L’esclat del conflicte. Es planteja un exercici de síntesi a partir de la

lectura de l’article “Una guerra poco civil” de l’historiador Julián Casanovas
i de la visualització d’un breu vídeo “¿Cómo empezó la Guerra Civil
Española?”. L’objectiu és que l’alumnat estructuri els coneixements
treballats a classe per definir el marc social, econòmic i polític previ a
l’esclat del conflicte.
Activitat 2. Comitès al Pallars. A partir d’un recull de testimonis orals,

adequadament contextualitzats, es planteja a l’alumnat que reflexioni al
voltant de la religiositat en els àmbits rurals i la resposta veïnal enfront de la
persecució indiscriminada de capellans, durant l’anomenat Període
Revolucionari.
Activitat 3. El front del Pallars. Es tracta d’un exercici d’ubicació geogràfica i

d’ús de les TIC, on l’alumnat ha de dibuixar la línia de front a partir d’uns
punts donats i situar diverses posicions militars dels diferents bàndols. D’altra
banda, l’activitat introdueix l’arqueologia bèl·lica a partir d’una
comparació de les estructures construïdes per les tropes republicanes i pels
soldats nacionals. És important fer reflexionar l’alumnat sobre el disseny de
les obertures (disseny esqueixat), la forma de l’estructura (planta rodona
versus planta rectangular) i les característiques del parament relacionades
amb el sistema d’encofrat (fusta en els búnquers nacionals i sacs terrers en
els republicans).
Activitat 4. Camí del front. Proposa als/les alumnes la reflexió sobre el

reclutament dels soldats i sobre les diferents casuístiques que podien
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determinar la decisió d’acudir (o no) a la guerra. Es presenten les
experiències personals de tres pallaresos (Lluís Bullich, Daniel Ramoneda i
Bonifaci Vila) i els seus testimonis sobre les circumstàncies que els van portar
a combatre al front. La possibilitat d’establir empatia es veu afavorida pel
fet que aquestes històries corresponen a nois que tenien aproximadament
la mateixa edat que l’alumnat, quan van viure el dramatisme de veure’s
convertits en soldats.
El Bloc 2 esdevé l’eix central del plantejament pedagògic de la guia i planteja la
visita a diferents Espais de Memòria del Pallars Jussà. En aquesta activitat
conflueixen les fonts arqueològiques i orals treballades al llarg d’aquesta proposta
didàctica. La sortida està pensada per a ser realitzada en el decurs d’una jornada
lectiva: el matí es dedica a visitar el front republicà de la Posa i la tarda, a l’itinerari
urbà “Isona: la reconstrucció d’un poble entre dos fronts”.
Tot i que al Pallars Jussà existeixen diferents conjunts d’arqueologia bèl·lica
visitables i ben conservats, s’ha triat el conjunt de la Posa per la seva accessibilitat i
per les característiques òptimes a l’hora d’acollir grups relativament nombrosos
que requereixen transport en autocar. En aquest sentit, el treball realitzat per les
administracions públiques a través del Memorial Democràtic de Catalunya i del
Consell Comarcal del Pallars Jussà ha contribuït a la creació d’uns itineraris definits i
ben senyalitzats, que permeten portar a terme projectes de difusió turística i
pedagògica. Els materials corresponents a aquest bloc estan adreçats únicament
al professorat i els haurà d’utilitzar en el decurs de la sortida. L’alumnat no disposa,
en aquest cas, d’un dossier de treball específic.
VISITA 1. EL FRONT REPUBLICÀ DE LA POSA
Activitat 1. La vida a la trinxera. El plantejament didàctic de l’activitat es

basa en un senzill exercici d’empatia de l’alumnat amb l’experiència
viscuda pels soldats al front. Per aconseguir aquest objectiu els nois i noies se
situen en un escenari bèl·lic real, en el qual poden realitzar les lectures de 5
testimonis escrits i orals de persones que van lluitar en diferents fronts (Pere
Belart, Lluís Bullich, Daniel Ramoneda, Xavier Garcia i Bonifaci Vila). Alguns
d’ells van lluitar al costat republicà; altres, al nacional; els menys afortunats,
a ambdós bàndols. Es tracta de copsar els sentiments dels combatents a
partir de l’apropament a les seves condicions vitals i humanes i a través de
les seves reflexions. En aquest sentit, el plantejament de l’activitat defuig els
posicionaments polítics o les circumstàncies geoestratègiques que van
determinar la participació de cadascun d’ells en el conflicte. Es tracta
únicament d’intentar experimentar les emocions d’un jove soldat.
Activitat 2. Després de la batalla. Es tracta d’un joc de descoberta de

dinàmica molt senzilla, que permet a l’alumnat aproximar-se al que va
suposar el front de guerra per les terres pallareses, a través de l’anàlisi de les
restes materials conservades en els diferents escenaris bèl·lics. Mitjançant
aquesta activitat els nois i noies comprendran que, més enllà de les
fortificacions militars, els pobles, els camps i el conjunt del territori van
esdevenir llocs d’enfrontament. L’exercici facilita la descoberta del marc
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posterior a la batalla, en el qual els habitants recuperaven en el seu entorn
quotidià restes de la guerra, a voltes inofensives (les llaunes de conserva de
l’avituallament dels soldats), però també mortíferes (l’artilleria que no havia
arribat a esclatar) i sovint esgarrifoses (els mateixos cossos dels combatents
caiguts en la batalla). Els docents trobaran les dades històriques necessàries
per a contextualitzar el joc en el plantejament inicial de l’activitat.
El joc es desenvolupa al voltant de l’ermita de la Posa. El dossier inclou tots
els materials que es requereixen per al seu desenvolupament. Es tracta de
recursos senzills: un mapa, 3 targetes d’indicació, 3 fotografies (o ítems) i 3
targetes de contingut. Per a dur a terme l’experiència, és imprescindible
que el professorat imprimeixi aquests materials; és igualment aconsellable
plastificar-los per a garantir una manipulació més còmoda i eficient.
El professorat esdevé el conductor de l’activitat, proporcionant al grup
classe les instruccions generals i les indicacions específiques de cada etapa.
El joc planteja la localització de 3 indrets situats en les immediacions de
l’ermita. El docent disposa d’un mapa en el que apareixen situats aquests
punts i d’unes targetes en les quals figuren les indicacions per tal de
localitzar-los.
Un cop localitzat l’indret el professorat mostrarà al grup la imatge o ítem
associada a aquell punt; en cada cas es tractarà d’una de les restes
materials del front de guerra:
El punt 1 estarà associat a una llauna d’avituallament
El punt 2 a un projectil
El punt 3 als soldats combatents
Es recomana establir un petit intercanvi d’idees amb l’objectiu que
l’alumnat expressi què els suggereix cada ítem.
Finalment el docent ampliarà la informació de les restes materials del front
associades a aquell punt, a partir de les dades de contextualització que
figuren en les Targes de Contingut.
VISITA 2. ISONA: LA RECONSTRUCCIÓ D’UN POBLE ENTRE DOS FRONTS
L’itinerari urbà pel casc urbà d’Isona permetrà a l’alumnat captar la
importància dels bombardejos sistemàtics sobre la població civil
experimentats per primera vegada en la Guerra Civil Espanyola. L’activitat
proposa la realització del recorregut senyalitzat sense cap element didàctic
de suport, més enllà del díptic publicat pel Memorial Democràtic de
Catalunya, que el professorat pot descarregar-se en l’enllaç que els
proporciona la guia.
Aquesta visita constitueix una oportunitat per posar de relleu i reflexionar,
sobre els atacs aeris a ciutats densament poblades com va ser el cas de
Barcelona, Lleida, Gernika, Durango i d’altres. La pràctica sistemàtica de
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bombardejar la població civil assolirà les cotes més dramàtiques de
devastació en la immediata II Guerra Mundial.
La guia didàctica emmarca la devastació d’Isona en el context del front de
guerra del Pallars i permet a l’alumnat conèixer les campanyes de
reconstrucció dutes a terme durant la dictadura franquista.

Bloc 3. Exercicis de síntesi
El darrer bloc de la guia didàctica proposa diverses activitats de caràcter
conclusiu, orientades a establir una reflexió final sobre els aspectes següents:
La importància de les fonts orals emprades com a fil conductor dels
exercicis plantejats en el dossier.
Els paral·lelismes existents entre els conflictes que coneixem a través de la
història i els que pateixen les societats actuals.
L’anàlisi del conflicte com a factor que modela l’ésser humà i les seves
societats, i les possibilitats de gestionar-lo i de resoldre’l de manera pacífica.
Aquestes activitats poden realitzar-se a l’aula i estan pensades per a promoure i
agilitzar la dinàmica de treball en grup, així com l’intercanvi d’opinions. En alguns
casos el caràcter experimental dels exercicis plantejats podria donar lloc a un
treball de curs, l’abast del qual s’haurà de convenir entre el professorat i l’alumnat.
Es planteja un exercici
d’experimentació en el camp de la història oral que té un doble objectiu.
D’una banda, motivar l’alumnat a recollir els testimonis directes o indirectes
de la Guerra Civil que han conservat les persones del seu entorn, a fi i
efecte d’analitzar com es produeix la transmissió oral de la memòria.
Pedagògicament convé incidir en el fet que les fonts orals han de ser
contrastades amb altres recursos propis de la disciplina històrica. D’altra
banda, s’insta a les noies i als nois a aplicar la recerca oral sobre ítems del
seu interès, que s’allunyin dels paràmetres habituals dels esdeveniments
històrics de caràcter més convencional.
Activitat

1.

Memòria

oral.

Retalls

d’història.

Activitat 2. Conseqüències per a la població. Els desplaçats. L’exercici planteja

el tema dels desplaçaments massius de població civil provocats pels
conflictes bèl·lics, des d’una perspectiva universal d’aquesta problemàtica.
Partint dels records que han conservat alguns dels testimonis pallaresos
sobre les famílies que van transitar pel Pallars Jussà camí de l’exili, l’activitat
estableix un fàcil paral·lelisme amb els principals èxodes de població que
pateixen les societats actuals. Es plantegen dinàmiques comparatives i
s’insta els nois i noies a indagar sobre els conflictes menys mediàtics
emprant recursos en xarxa.
Activitat 3. Resolent conflictes. Aquesta activitat, la darrera del dossier,

planteja un exercici de reflexió i posada en comú sobre les causes dels
conflictes i sobre les diferents vies de resolució existents. L’objectiu és que

GUIA DIDÀCTICA. EL FRONT DEL PALLARS |

9
els/les alumnes desenvolupin arguments a partir dels quals entendre el
conflicte com quelcom inevitable i associat a les relacions humanes, que
permet als individus i a les societats créixer i evolucionar. Tanmateix, és
possible establir dinàmiques de resolució del conflicte més enllà del
enfrontament violent i destructiu, cercant tècniques d’empatia i de
mediació, basades en el respecte mutu i la convergència d’interessos.

DESTINATARIS
Aquesta guia didàctica s’adreça especialment al professorat de ciències socials,
geografia i història de 4t d’ESO i de Batxillerat, per tal que els alumnes puguin
aprofundir en la temàtica de la Guerra Civil.

4T D’ESO. OBJECTIUS CURRICULARS I
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
OBJECTIUS CURRICULARS

Les activitats plantejades en la guia didàctica treballen el desenvolupament de les
capacitats següents:
Descriure i analitzar els fets i processos més rellevants de l’economia en
el període d’entreguerres comentant i argumentant les anàlisis a partir de
fonts gràfiques, estadístiques i textuals.
Descriure i analitzar les idees principals del feixisme i el nazisme, les raons
històriques del seu auge i la implicació que van tenir en l’evolució política
d’Europa i Amèrica en el període d’entreguerres (1918-1939), inclosa
l’evolució de l’URSS en el mateix període, tot comentant fonts gràfiques i
textuals de l’època.
Exposar de manera ordenada i crítica els principals fets rellevants de les
fases polítiques de la II República espanyola incloent-hi particularment la
lluita pel sufragi femení i l’evolució de la Catalunya Autònoma.
Descriure i analitzar les fases militars de la Guerra Civil espanyola, les
ideologies dels bàndols, les seves causes i les seves conseqüències, així com
els problemes principals de les dues rereguardes durant el conflicte bèl·lic
tenint sempre present el context europeu i internacional.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT SOCIAL

Les activitats plantejades en la guia didàctica treballen el desenvolupament de les
capacitats següents:
Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per
comprendre’n la causalitat històrica.
Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació
de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
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Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que
el futur és fruit de les decisions i accions actuals.
Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la
seva intervenció en la construcció de subjectes històrics.
Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per
gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i
l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions.
Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per
defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se
l’apropiïn.
Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per
desenvolupar un pensament crític.
Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la
igualtat entre homes i dones.

BATXILLERAT. OBJECTIUS CURRICULARS I
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
OBJECTIUS CURRICULARS

Les activitats plantejades en la guia didàctica treballen el desenvolupament de les
capacitats següents:
Identificar, analitzar i explicar, situant-los adequadament en el temps i
en l'espai, els esdeveniments i processos històrics més significatius, tant en
l'àmbit d'Espanya en general com de Catalunya en particular al llarg del
segle XIX i, sobretot, del segle XX, valorant la seva significació en el procés
històric i les seves repercussions en el present.
Interpretar de manera àmplia els principals processos econòmics,
polítics i socioideològics, així com alguns dels principals problemes històrics
que configuren la història de Catalunya en particular i la d'Espanya en
general, tenint en compte els referents comuns i les particularitats, dins una
visió respectuosa del caràcter plurinacional de l'estat.
Referenciar, en el context de la història europea i del món, els principals
processos històrics esdevinguts a Catalunya i a Espanya durant el segle XX,
tot relacionant-los, quan calgui, amb les arrels més pròximes del segle XIX.
Seleccionar, analitzar i interpretar informació històrica de fonts directes i
indirectes, valorar les diverses interpretacions historiogràfiques i realitzar
algunes activitats d'indagació i síntesi per obtenir conclusions raonades
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sobre alguns aspectes de l'evolució històrica de Catalunya i Espanya,
aplicant la terminologia apropiada.
Valorar la història com a disciplina i l'anàlisi històrica com un procés en
constant reelaboració, i emprar el coneixement històric per argumentar les
pròpies idees i revisar-les de manera crítica, tenint en compte nova
informació i superant estereotips i prejudicis.
Realitzar activitats d'indagació i síntesi en què s'analitzi, contrasti i integri
informació diversa, valorar el paper de les fonts i els diferents punts de vista
dels historiadors, i comunicar el coneixement històric adquirit per mitjà de
diversos suports i amb el rigor intel·lectual requerit.
Mantenir una actitud solidària davant els conflictes de la societat
actual, tot rebutjant les desigualtats i la intolerància i valorant la pau, els
drets humans i la democràcia com a drets fonamentals de tots els éssers
humans.
COMPETÈNCIES GENERALS DEL BATXILLERAT I ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA

Competència comunicativa. La competència comunicativa es
fonamenta en l'ús de les llegües en contextos comunicatius diversos.
Aquesta competència suposa mobilitzar els recursos lingüístics orals i escrits
per poder-los aplicar a les diverses circumstàncies acadèmiques i socials i
constitueix una competència imprescindible per aprendre, per relacionar-se
i per interaccionar amb el món.
Competència en gestió i tractament de la informació. La competència
en gestió i tractament de la informació és el conjunt de capacitats i
destreses que permeten mobilitzar recursos per trobar, reunir, seleccionar i
analitzar informacions procedents de fonts diverses i en diferents suports,
tant en l'àmbit acadèmic com en la vida quotidiana. Es relaciona de
manera directa amb la competència en recerca i amb la competència
digital, atenent al lligam entre l'accés, la gestió i la difusió de la informació i
les TIC.
Competència digital. La competència digital és la facultat de mobilitzar
en situacions singulars diverses, de caràcter acadèmic, social o personal, el
conjunt de capacitats i destreses derivades dels coneixements teòrics i
pràctics bàsics de la societat de la informació, de la seva cultura i dels seus
productes, així com de les bones pràctiques del seu entorn.
Per al desenvolupament d'aquesta competència digital cal que les
activitats d'aprenentatge de les diverses matèries del batxillerat emprin i
actualitzin els aspectes bàsics de les eines tecnològiques, el tractament de
la informació i les possibilitats comunicatives i creatives de les xarxes virtuals.
Competència personal i interpersonal. La competència personal i
interpersonal és la facultat de mobilitzar el conjunt de capacitats i destreses
que permeten, d'una banda, l'autoconeixement i el coneixement dels altres
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i, d'una altra, treballar en entorns col·laboratius. El desenvolupament de la
competència personal i interpersonal resulta imprescindible en la
concepció de l'educació per a tota la vida, ja que en el món d'avui les
persones han d'adquirir flexibilitat i versatilitat per adaptar-se a entorns
d'aprenentatge canviants, han de mostrar autocontrol, creativitat i esperit
emprenedor, han de saber treballar en equip i disposar d'habilitats
dialògiques i de mediació i, finalment, han d'exercir la ciutadania activa, és
a dir, actuar amb compromís per millorar l'entorn des de la seva acció
individual.
La competència en la dimensió temporal de l'experiència social
humana. La competència en la dimensió temporal de l'experiència social
humana implica que l'alumnat conegui, identifiqui i apliqui a les
informacions i fonts històriques les convencions cronològiques habituals, les
formes de la seva representació i les categories temporals del temps històric
(successió, durada, simultaneïtat i ritme).
La competència en la crítica de les fonts històriques. La competència
en la crítica de les fonts històriques pretén que l'alumnat, a més dels
discursos estructurats sobre períodes històrics que s'ofereixen al seu
coneixement, en verifiqui la veracitat mitjançant l'anàlisi de diverses fonts
(textuals, icòniques, gràfiques, estadístiques, cartogràfiques, orals, etc.) i
també que s'introdueixi alhora en el mètode de l'historiador intentant
establir fets i interpretacions del passat a partir del contrast i comparació de
fonts dins d'algun dels models de la historiografia actual.
La competència social i cívica. La competència social i cívica es
refereix al desenvolupament de la facultat de formar-se una consciència
històrica, sentint-se partícips de la construcció de la realitat social
mitjançant les diferents generacions, i de tenir interès a preservar-les
memòries plurals dels diferents protagonistes del passat. El fet de pensar-se
com a éssers històrics implica saber-se membres d'un col·lectiu amb el qual
es comparteix una història, un territori, unes tradicions i una determinada
visió del món, oberta als altres.
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APUNTS HISTÒRICS SOBRE EL FRONT DEL
PALLARS JUSSÀ I ELS PRINCIPALS COMBATS
En la primavera de 1938, el trencament del front d’Aragó i el retrocés de les forces
republicanes traslladen el front de batalla a Catalunya. A Lleida la nova línia de
front va seguir els cursos del rius Segre i Noguera Pallaresa i, en terres pallareses, els
dos bàndols enfrontats van fixar les seves respectives posicions travessant la
comarca de sud a nord. Els nacionals es van atrinxerar en els llocs més
avantatjosos, mentre que l’exèrcit republicà, en retirada, únicament van tenir
accés a les zones més dificultoses. Des de l’estret de Terradets, el front es dirigia
cap a les serres del Cucut i de la Campaneta seguint, posteriorment, cap al mont
de Conques, Sant Corneli, el Roc de Pessonada i Llania.
L’avenç de les tropes nacionals s’articulava en base a diferents caps de pont que
facilitarien l’ocupació definitiva de Catalunya. Tàcticament la zona que ens
ocupa destaca per l’establiment del cap de pont de Tremp, ja en els primers dies
de penetració de les forces franquistes. El 6 d’abril l’exèrcit arribava des de Pont de
Montanyana i l’endemà la 63 Divisió del Cos d’Exèrcit de Navarra, a les ordres del
general Tella, entrava en la capital del Pallars. Després ocupava la Pobla de Segur,
on s’instal·là la comandància, i prenia possessió de les centrals hidroelèctriques.
Aquesta circumstància garantia l’aprovisionament de les tropes nacionals, alhora
que permetia tallar el subministrament elèctric de la indústria de guerra instal·lada
a Catalunya. L´únic nucli important que va restar en mans republicanes va ser la
població d’Isona, situada a la rereguarda i seu de la comandància del sector,
motiu pel qual les conseqüències de l’enfrontament van ser especialment dures
pel seu nucli urbà.
La ràpida ocupació de la comarca va quedar sobtadament interrompuda. Per
causes que es desconeixen, l’avenç del bàndol nacional es va aturar al Pallars
Jussà, definint una línia de front que es va mantenir relativament estable en el
decurs de 9 llargs mesos. L’exèrcit popular va reorganitzar-se. Va desplegar a la
Conca de Tremp diferents unitats i divisions del X i XI Cos de l’Exèrcit de l’Est,
distribuint les seves forces en el sector d’Abella de la Conca i d’Isona, que
quedaren així enfrontades a la 63 Divisió.
Donat el posicionament clarament defensiu que va poder obtenir l’exèrcit
franquista, la iniciativa ofensiva va restar en mans republicanes. En el sector que
ens ocupa l’acció principal va tenir lloc el dia 23, i es va concretar en diferents
atacs duts a terme en la línia que va des del poble de Conques a Sant Corneli. Les
tropes republicanes van assolir la posició de costa Gran però no arribaren al cim.
Aquells combats aferrissats van ser especialment durs en els vèrtex del turó i a Sant
Romà d’Abella, amb una forta participació de l’artilleria i de l’aviació. Tot i
l’ocupació d’aquest darrer poble i de Basturs, les forces populars no aconseguiren
el seu principal objectiu: recuperar la capital del Pallars. Es considera que els
darrers enfrontaments d’aquesta campanya van tenir lloc a finals del mes de
maig. El nombre de víctimes va ser elevadíssim per ambdós bàndols i alguns
historiadors, com José Mª Gàrate, en el seu llibre La Guerra de las dos Españas
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(1976) quantifica les pèrdues humanes en l’esgarrifosa xifra de 8.000 persones,
2.000 soldats nacionals i 6.000 republicans.
La present guia didàctica inclou el testimoni d’algunes persones que van
sobreviure a aquest dramàtic episodi, alguns d’ells reclutes de l’anomenada lleva
del biberó. Daniel Ramoneda, Pere Belart i Xavier García han compartit la seva
experiència mitjançant entrevistes i memòries escrites en les quals aporten una visió
més humana del conflicte que complementa les visions més convencionals i
oficials. És en base als records d’aquests protagonistes anònims de la història que
hem plantejat diverses activitats didàctiques del dossier.
Una calma relativa va succeir als anomenats combats del mes de maig. Al marge
d’atacs puntuals, la dinàmica del front va ser rutinària. És versemblant suposar que
bona part de les fortificacions que es conserven avui dia en terres pallareses són el
resultat dels 9 mesos en què el front es va mantenir estable i amb una activitat
bèl·lica de baixa intensitat.
El bàndol nacional no decidirà liderar l’atac, des del punt de vista militar, fins a les
darreries de 1938, moment en què es planteja ja l’ofensiva final sobre Catalunya.
Serà en la zona del Montsec, concretament en el seu extrem més occidental, on el
Cos d’Exèrcit d’Urgell va desencadenar enmig d’intenses nevades, l’atac del 23
de desembre. El dia 26 les posicions franquistes van avançar fins a Comiols,
arribant a la carretera d’Artesa. També en aquesta ocasió comptem amb un
testimoni de primera mà, en la veu de Lluís Bullich, fill de Figuerola d’Orcau. Aquest
jove soldat ens explica la seva participació en la batalla, una de les més dures
lliurades en la comarca i en la qual el nombre de víctimes va ser també desolador.
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BLOC 1.
TREBALL PREVI A L’AULA
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ACTIVITAT 1. L’ESCLAT DEL CONFLICTE
Un cop consultats els recursos facilitats, en grups (4 max.) recolliu les principals
característiques socials, econòmiques i polítiques que propiciaren l’esclat de la
Guerra Civil. Posteriorment, defenseu els vostres postulats en un debat amb la resta
de grups de la classe, tot establint uns punts comuns. Tingueu en compte els
factors següents:
Perfil polític de l’Europa contemporània a l’esclat de la Guerra Civil
Entramat econòmic de l’Espanya dels anys 30
El naixement dels partits polítics i el desenvolupament del
sindicalisme
Clericalisme/anticlericalisme. El paper de l’església dins l’Espanya
contemporània i les mentalitats burgeses emergents
La consolidació dels totalitarismes: nazisme, feixisme, comunisme,
anarquisme.
RECURSOS A CONSULTAR

Visiteu l’enllaç següent: https://youtu.be/QOcRp0e39jQ
Llegiu l’article següent:

UNA GUERRA POCO CIVIL
La Guerra Civil española ha pasado a la historia, y así es recordada, por la
deshumanización del contrario, por la espantosa violencia que generó.
Simbolizada en las "sacas", "paseos" y asesinatos masivos, sirvió en los dos bandos
en lucha para eliminar a sus respectivos enemigos, naturales o imprevistos. El total
de víctimas mortales, según los historiadores, se aproxima a las 600.000, de las
cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares
sublevados, y 55.000, a la violencia en la zona republicana. Medio millón de
personas se amontonaban en las prisiones y campos de concentración cuando la
guerra acabó en abril de 1939.
La destrucción del adversario se convirtió para muchos en el objetivo prioritario. A
la política de exterminio inaugurada por los militares sublevados se adhirieron con
fervor sectores conservadores, terratenientes, burgueses, propietarios, "hombres de
bien", que se separaron definitivamente de la defensa de su orden mediante la
ley. Donde el golpe militar fracasó, sonó la hora de la ansiada revolución y del
juicio final a los patronos, ricos y explotadores. Sin reglas ni gobierno, sin
mecanismos de coerción obligando a cumplir leyes, la venganza y los odios de
clase se extendieron como una fuerza devastadora para aniquilar al viejo orden.
Dentro de esa guerra hubo varias y diferentes contiendas. En primer lugar, un
conflicto militar, iniciado cuando el golpe de Estado enterró las soluciones políticas
y puso en su lugar las armas. Fue también una guerra de clases, entre diferentes
concepciones del orden social; una guerra de religión, entre el catolicismo y el
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anticlericalismo; una guerra en torno a la idea de la patria y de la nación y una
guerra de ideas, de credos que estaban entonces en pugna en el escenario
internacional. En la Guerra Civil española cristalizaron, en suma, batallas
universales entre propietarios y trabajadores, Iglesia y Estado, entre oscurantismo y
modernización, dirimidas en un marco internacional desequilibrado por la crisis de
las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo.
La situación internacional a finales de los años treinta reunía circunstancias poco
propicias para la paz y eso afectó de forma decisiva a la duración, curso y
desenlace de la Guerra Civil española, un conflicto claramente interno en su
origen. El apoyo internacional a los dos bandos fue vital para combatir y continuar
la guerra en los primeros meses.
Cuando empezó la Guerra Civil española, los poderes democráticos estaban
intentando a toda costa "apaciguar" a los fascismos, sobre todo a la Alemania
nazi, en vez de oponerse a quien realmente amenazaba el equilibrio de poder. La
República se encontró, por tanto, con la tremenda adversidad de tener que hacer
la guerra a unos militares sublevados que se beneficiaron desde el principio de esa
situación internacional tan favorable a sus intereses. Las dictaduras dominadas por
gobiernos autoritarios de un solo hombre y de un único partido estaban
sustituyendo entonces a las democracias en muchos países europeos y, si se
exceptúa el caso ruso, todas esas dictaduras salían de las ideas del orden y de la
autoridad de la extrema derecha. Seis de las democracias más sólidas del
continente fueron invadidas por los nazis al año siguiente de acabar la Guerra
Civil. España no era, en consecuencia, una excepción ni el único país donde el
discurso del orden y del nacionalismo extremo se imponía al de la democracia y la
revolución.
Pero eso nunca debería ser una excusa, un argumento tranquilizador para
descargar las responsabilidades de amplios sectores de la población española, los
grupos más cultos, las clases propietarias, los dirigentes políticos y sindicales,
militares y eclesiásticos, que poco hicieron por desarrollar una cultura cívica, de
respeto a la ley, a los resultados electorales, de defensa de las libertades de
expresión y asociación y de los derechos civiles.
Muchos españoles vieron la guerra desde el principio como un horror, otros sentían
que estaban en la zona equivocada y trataban de escapar. Hubo personajes
ilustres de la República que no tuvieron participación alguna en la guerra y estaba
también la llamada "tercera España", algunos intelectuales que pudieron
"abstenerse de la guerra", como decía de sí mismo Salvador de Madariaga. Pero
la guerra atrapó a la mayoría de la población española, a millones de
ciudadanos, les hizo tomar partido, aunque algunos se mancharan más que otros,
e inauguró un periodo de violencia sin precedentes en la historia de España, por
mucho que todavía haya versiones que vean esa guerra como una consecuencia
lógica de la tendencia ancestral de los españoles a matarse.
No hay, por tanto, una respuesta simple a la pregunta de por qué del clima de
euforia y de esperanza de 1931 se pasó a la guerra cruel y de extermino de 1936.
España comenzó los años treinta con una República y acabó la década sumida
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en una dictadura derechista y autoritaria. Por mucho que se hable de la violencia
que precedió a la Guerra Civil, para tratar de justificar su estallido, está claro que
en la historia del siglo XX español hubo un antes y un después del golpe de Estado
de julio de 1936. Además, tras el final de la Guerra Civil en 1939, durante al menos
dos décadas no hubo ninguna reconstrucción positiva, tal y como ocurrió en los
países de Europa occidental después de 1945.
Los bandos que se enfrentaron en España tenían ideas tan distintas sobre cómo
organizar el Estado y la sociedad y estaban tan comprometidos con los objetivos
por los que tomaron las armas, que era difícil alcanzar un acuerdo.
Y el panorama internacional, de nuevo, tampoco dejó espacio para las
negociaciones. De esa forma, la guerra acabó con la aplastante victoria de un
bando sobre otro, una victoria asociada desde ese momento con todo tipo de
atrocidades y abusos de los derechos humanos. Las dictaduras que emergieron en
Europa en los años treinta, en Alemania, Austria, o España, tuvieron que
enfrentarse a movimientos de oposición de masas y para controlarlos necesitaron
poner en marcha nuevos instrumentos de terror. Ya no bastaba con la prohibición
de partidos políticos, la censura o la negación de los derechos individuales. Un
grupo de criminales se hizo con el poder. Y la brutal realidad que salió de sus
decisiones fueron los asesinatos, la tortura y los campos de concentración.
La victoria de Franco fue también una victoria de Hitler y de Mussolini. Y la derrota
de la República fue asimismo una derrota para las democracias. Setenta años
después de que las armas se impusieran a las palabras, tenemos que enseñarles a
los jóvenes y adolescentes, a quienes vienen detrás de nosotros, que la violencia y
la intransigencia es el legado más pernicioso de ese pasado. Sólo el diálogo, el
debate político, la democracia y la libertad pueden curar las heridas, superarlas y
construir un presente mejor.
JULIÁN CASANOVA. Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat
de Saragossa.
Article publicat al diari “El País” el 15 de juliol DE 2006

ACTIVITAT 2. COMITÈS AL PALLARS
A partir del cop d’estat del 18 de juliol de 1936 i de l’inici de la Guerra Civil, la
realitat va ser diversa i heterogènia atenent a la naturalesa geogràfica, social i
política dintre de l’estat espanyol.
En el moment de l’alçament, Catalunya quedà dintre de la zona republicana, i
des del govern de la Generalitat conjuntament amb els partits del front
d’esquerres, la CNT i la FAI, crearen un organisme, el Comitè Central de Milícies
Antifeixistes, encarregat de “[...] restablir l’ordre públic mitjançant patrulles de
control formades per milicians, organitzar les columnes de voluntaris formades per
milicians que van sortir cap al front d’Aragó, i socialitzar l’economia a través del
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Consell d’Economia [...]”1. S’iniciava, així, l’anomenat Període Revolucionari, que
es va mantenir fins al mes d’octubre del mateix 1936.
Al Pallars Jussà, igual que a la resta del territori, s’organitzaren comitès locals que,
sovint dirigits per les faccions més extremistes d’esquerres, iniciaren un procés de
detencions i confiscacions contra persones, grups i institucions considerats
partidaris de la insurrecció militar o contraris als idearis esquerrans. Al llarg
d’aquests mesos, un dels principals objectius de les represàlies fou l’Església, de
manera que es va atemptar contra el seu patrimoni i els seus representants.
Testimoni de Joana Costa:

“ [...]JC. El capellà que hi havia en aquest poble, aquí al davant mateix, no
sé si el van descobrir o què, perquè el van agafar i el van portar cap al
cementiri. Jo ja no hi penso mai en aquestes coses.
Veu. Llavors la majordoma va començar a cridar “Han matat el capellà!
Han matat el capellà!”.
JC. Ui, va sortir a la finestra, amb uns crits. Natres amb les persianes baixades
i no escoltàvem res, no ho volíem ni sentir.[...]”
Quan va esclatar la guerra la Joana tenia 13 anys. La línia de foc del front
passava pràcticament davant de casa seva, al poble de Conques, d’on la
seva família va ser desallotjada. Explica amb angoixa els primers dies de
revolució.
Testimoni d’en Pere Dalmau:

“ [...]El poble era una avinença. Jo estava a casa del capellà, és clar, però
vull dir que els capellans enraonaven amb tothom, igual d’esquerres que
de dretes, perquè estar a l’esquerra normalment eren gent anticlericals
però això no vol dir que no enraonessin amb els capellans. Era tota una
cosa. Lo que passa que hi havia molta més gent demanant caritat i
aquestes coses. [...]
Vam aconseguir un pase, però resulta que el dia de marxar pues mos van
enganxar. Volíem marxar de bon matí per no fer espectacle amb la gent.
Havíem de marxar un dimecres i vam marxar a l’ondemà, el dijous, de bon
de matí. Però noi, al sortir ja mos van agafar. Jo aquell dia feia 14 anys, lo 23
de juliol de l’any 36. Vaig haver de passar amb les mans en l’aire. Cap allà
al Comitè.
I mira, allí ens van registrar i van d’allò, van fer moltes ruqueries. [...]”
Pere Dalmau recorda amb tristesa el seu 14è aniversari, quan va ser
detingut amb la seva família pel Comitè local. Uns dies després, el seu oncle
va ser afusellat al cementiri de Salàs de Pallars.

“Guerra i Revolució a la Catalunya republicana” de Vicente Moreno Cullell, a
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/04/01/guerra-i-revolucio-a-la-catalunya-republicana
1
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Testimoni de Maria Massanes:

“[...]MG. Quan van matar lo capellà a Conques aquí al poble se’n parlava?
MM. Lo capellà tothom diva que estava amagat a casa la Mariana. En una
casa que lo pobre home sortiva dalt en un gaial que hi havia a prendre el
sol. La Mariana era una dona sola. I el tenien amagat allà. I havia gent del
poble que ja ho sabien, però aquí ningú va dir res. Però bueno, després algú
de fora de Tremp ja va xinxar. I llavors los d’aquí també van seguir; no sé on
lo van matar al capellà d’aquí. [...]”
Maria Massanés, amb 10 anys en el moment de presenciar els fets, recorda
els esdeveniments que portaren a la detenció i assassinat del capellà de
Figuerola, afusellat al cementiri de Conques.
Els fragments anteriors s’han extret del llibre 11 converses sobre la Guerra Civil al
Pallars. A partir d’aquests testimonis, argumenta breument i dóna la teva opinió
sobre les qüestions següents:
Per què creus que, en molts pobles, la gent va amagar i encobrir els
capellans, davant la persecució a la qual van estar sotmesos?
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Pere Dalmau comenta l’avinença, al marge dels ideals polítics, entre la
població i els capellans. Què creus que explica això de la religiositat en les
zones rurals? Trobes diferències amb l’àmbit de la ciutat?

Segons el testimoni de Maria Massanes, algunes persones sabien que el
capellà estava amagat. Per què creus que no van dir res fins que algú el va
denunciar?

GUIA DIDÀCTICA. EL FRONT DEL PALLARS |

22

ACTIVITAT 3. EL FRONT DEL PALLARS
En la primavera de 1938 les forces nacionals van trencar el front d’Aragó i
l’activitat bèl·lica es va desplaçar cap a Catalunya. Els habitats del Pallars Jussà,
que més enllà de les conseqüències dels primers dies de revolució percebien la
guerra com un conflicte encara llunyà, van sentir com l’artilleria franquista s’obria
pas cap a la Conca de Tremp des del Pont de Montanyana. El 7 d’abril les tropes
franquistes van ocupar Tremp i en pocs dies es va establir una nova línia de front
que es mantindria pràcticament inalterable durant 9 mesos.
A banda i banda d’aquesta línia es situaven les forces nacionals i republicanes.
Ambdós bàndols van aixecar les seves fortificacions, creant complexos entramats
de búnquers i trinxeres que avui conformen un excepcional conjunt d’arqueologia
bèl·lica. Aquestes estructures donen testimoni de la cruesa del front i d’alguns dels
episodis més dramàtics de la Guerra al Pallars.
Les construccions franquistes van ser dissenyades per enginyers militars i construïdes
amb gran eficàcia, ja que el bàndol nacional disposava de recursos i de
subministrament. Els republicans, malgrat les seves mancances materials, també
van fortificar amb èxit bona part de les seves posicions. Alguns dels conjunts bèl·lics
nacionals millor conservats es troben a la Serreta de Figuerola i al mont de
Conques i, entre els republicans, destaca el conjunt de búnquers de la Posa a
Isona i Abella de la Conca.
Dibuixa el front del Pallars en un mapa en línia. Fes-lo passar pels punts següents:
des de Terradets cap a la serra del Cucut i de la Campaneta, pujant en direcció
nord cap al mont de Conques, Sant Corneli, el Roc de Pessonada i Llania.
Per tal de generar-lo pots utilitzar l’aplicació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya, Instamaps (www.instamaps.cat), l’aplicació de Google Maps, MyMaps
(www.google.es/maps) o qualsevol altra plataforma que ho permeti.

Situa al mapa els conjunts d’arqueologia bèl·lica mencionats (la Serreta de
Figuerola, mont de Conques, la Posa i Abella de la Conca), diferenciant quins són
nacionals i quins, republicans.
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Observa les estructures que mostren les imatges i l’entorn en què estan situades.
Imagina quin era el seu ús i anota possibles similituds i diferències.
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ACTIVITAT 4. CAMÍ DEL FRONT
Un cop iniciat el conflicte, tots els homes en edat militar (entre 18 i 40 anys) tenien
l’obligació d’acudir al reclutament. Alguns s’allistaren voluntàriament i, si bé
pràcticament ningú volia anar a la guerra, la majoria no van tenir més opció que
dirigir-se al front. Altres, amb més recursos, van poder triar l’alternativa de l’exili
amb totes les dificultats que comportava aquesta decisió.
La incongruència de la guerra va provocar que alguns soldats haguessin de
combatre en els dos bàndols enfrontats, lluitant inicialment en defensa de la
República i, posteriorment, en la zona nacional.
A partir del 1938, i davant la manca d’efectius, l’exèrcit republicà va nodrir-se de
nois molt joves, nascuts als anys 1921 i 1922, que acudiren al front pràcticament
sense preparació. Van ser les anomenades lleves del biberó.
A continuació llegiu els següents extractes d’entrevistes realitzades per Manel
Gimeno a tres pallaresos que van ser cridats a files.
LLUIS BULLICH de Figuerola d’Orcau: A l’iniciar-se la guerra tenia 18 anys i la
seva família el va ajudar a marxar a Andorra. Pensant que el conflicte
acabava va decidir tornar al poble a la primavera de 1938, quan els
nacionals ja havien ocupat la zona. Reclòs en un camp de concentració,
finalment va allistar-se a Falange Española, fou destinat a diferents punts del
Pallars i va participar en les decisives batalles del final de la Guerra.
“[...] A Tírvia també hi havia 2 xicots d’aquí Figuerola, lo Moliner i el Vicens
del Peque, estaven allà perquè també volien marxar cap allà Andorra. Dos
o 3 dies més tard, hòstia!, arriba lo Comitè allà dalt i els pugen a buscar.
MG. Lo Comitè d’on?
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LLB. De Figuerola. Vaig pensar “Me cago en l’ou, si em vénen cap aquí jo
saltaré per la finestra i me n’aniré cap a una altra casa”. I havia obert una
finestra l’avi i tot! Bueno, però a jo no em van dir res. No es van interessar,
com que no era de les quintes militars... Se’n van emportar aquells 2.
Vaig estar a Tírvia fins que un dia va pujar cap allà dalt lo Pedro de Casigrós
i va dir “M’han dit los de la casa que marxes cap a Andorra [...]”.
“[...] Vam sortir del camp de concentració i ens van dir que mos
presentèssom a la caixa de reclutes de Santander. Hi havia un xicot de
Balaguer amb nosaltres que va trobar un amic seu i ens va dir “No aneu a la
caixa de reclutes, aneu-vos a Falange perquè ja fa dies que hi són i no els
fan anar al front”. I nos anem a afiliar a Falange, cantem cara al sol i venga
[...]”

DANIEL RAMONEDA de la Pobla de Segur: Tan sols tenia 15 anys quan va
començar la Guerra. Va intentar, sense èxit, exiliar-se a França. Un cop a
Barcelona va ser reclutat per l’exèrcit republicà formant part de
l’anomenada lleva de biberó.
“[...] Vam dormir a les bordes d’Alós, vam passar pel port de Salau, per la
neu, i l’endemà vam entrar a Coflens, a Seix, etcètera.. I llavòrens els
francesos ens van retindre i ens van posar en un camp de concentració.
Vaig mirar de localitzar el meu oncle; no hi va haver manera. Allavors ens
van dir si volíem anar a una Espanya o a l’altra. I jo vaig dir “Cap a
Barcelona” perquè vaig pensar “Al passar per Narbona miraré d’escabullirme”, però no vaig poder. Així que vaig sortir de l’estació del tren els
gendarmes em van agafar i em van tornar a posar al tren i no em van
deixar fins que no vaig entrar a Espanya.
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Bé, vam arribar a Barcelona. Anàvem junts amb el Josep Tirbló de cal
Guitarreta i al cap de pocs dies ens vam cridar a la quinta. Jo no sabia si
presentar-me o no. Em vaig arreglar la documentació conforme en lloc de
siguer nascut el 29 de desembre era nascut un 3 de gener. Però em va dir
“Oh, tu ets d’aquesta quinta, tens d’ingressar ara”. I a l’última hora em vaig
presentar amb el Josep Tirbló.
Allavors ens van portar a Ponts i vam fer, no res, 15 dies d’instrucció, vam
tirar 3 tiros o 4 amb el fusell i l’undemà cap al front. Ens van carregar en
camions. Sé que el sargento instructor que teníem, que era un home
professional militar, molt bona persona, quan marxàvem inclús plorava
perquè va veure que érem unes criatures que ens portaven al front. Aquell
home plorava llàgrima viva. [...]”.

BONIFACI VILA de Rivert: Quan va esclatar el conflicte tenia 17 anys.
Després d’haver ajudat al seu germà a exiliar-se a França, va haver de fer
una breu instrucció a la Pobla de Segur abans d’anar a lluitar al front
d’Aragó amb les forces de la República. Al trencar-se aquest front, va
tornar al poble i quan les tropes franquistes van ocupar el Pallars es va
presentar a la comandància, va ser deportat a un camp de concentració.
Posteriorment va haver d’allistar-se al bàndol nacional per combatre a la
batalla de l’Ebre.
“[...]Havia d’anar a la mili i va pujar a Rivert. Jo li vaig dir “Saps què has de
fer? La Maria que es quedi aquí amb naltres i tu t’amagaràs a la casa del
nostre pare del Castellet, allà a la Terreta, i jo ja et portaré menjar a la nit”.
Fixa’t si era tremendo. Me’n anava de Rivert al Castellet al bocafosc, a
portar-li menjar. Cada 3 dies li duia menjar allí. Al cap de 3 mesos em vaig
enterar que hi havia un guia a Sopeira que els duva a França. El vaig anar a
veure i el va portar a França [...]”
“[...] MG. Quan vau marxar al front?
BV. L’any 37 era ja.
MG. I a on us van cridar?
BV. Mos van cridar que néssom cap aquí Pobla i d’aquí mos van portar a
Mollerussa. Mos donaren un capot i cap allà. Sense res. Ni sabíem res. [...]”
“[...] Bueno, aleshores van agafar tot això d’aquí els nacionals. I vam dir
“Presente-mos a la comandància”, perquè si mos haguéssom pogut
escapar cap a França ho hauríem fet. Però estava tota la frontera tapada
[...]”

Els nois que ens ofereixen aquests testimonis tenien aproximadament la teva edat
en el moment en què van haver d’afrontar una situació que escapava de les
seves mans. Tots ells es van veure immersos en escenaris diferents, determinats per
diversos factors: decisions improvisades, els propis mitjans econòmics i,
especialment, l’atzar van influir en la sort de cadascun d’ells.
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Et recomanem que escoltis les entrevistes íntegres d’aquests testimonis en els
enllaços següents:
http://www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/vivencies-de-la-guerra
http://www.frontdelpallars.com/content/daniel-ramoneda-alegret
Pots trobar la transcripció de les converses al llibre 11 converses sobre la Guerra
Civil al Pallars, de la col·lecció Terra de Memòria.
Amb la informació consultada, respon i argumenta les preguntes següents.
Creus que les experiències viscudes per cadascun dels testimonis són el
resultat de decisions preses en llibertat? Quins condicionants hi veus?

Què creus que haguessis fet tu davant la crida a la lleva? I davant la
possibilitat de l’exili?
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BLOC 2.
SORTIDA ALS ESCENARIS
DEL FRONT
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VISITA 1. EL FRONT
REPUBLICÀ DE LA
POSA
Al municipi d’Isona i Conca Dellà, i al voltant de l’ermita de la Posa, es conserva un
important complex de fortificacions republicanes que inclouen diversos búnquers,
múltiples trinxeres i altres elements auxiliars. La seva principal funció era controlar la
carretera cap a Coll de Nargó per evitar el possible avanç de les tropes nacionals
cap a la vall del Segre.
La visita al conjunt de la Posa es planteja com una activitat de caire vivencial on
l’alumnat descobrirà:
Les estructures i els elements arquitectònics que conformaven un escenari
de guerra i la seva disposició sobre el terreny.
Els sentiments dels soldats combatents coneguts a partir de testimonis orals i
escrits.
Altres elements associats al front de guerra que van condicionar la vida
quotidiana de la població un cop finalitzat el conflicte.

ACTIVITAT 1. LA VIDA A LA TRINXERA
Recórrer l’excepcional conjunt d’arqueologia bèl·lica de la Posa ens transporta a
un dels escenaris del front que va estar més actiu en el decurs de l’any 1938, i fins
al gener de 1939, moment en què s’inicià la retirada de les tropes cap a la Seu
d’Urgell. Són molts i diversos els testimonis de l’experiència viscuda pels soldats als
diferents fronts del Pallars i d’altres llocs. Situacions dramàtiques en les quals els
combatents, sovint molt joves i poc preparats, i sempre impactats per la cruesa de
la batalla, manifesten l’angoixa, la por, el patiment físic i psicològic, i la
incomprensió del fets que els va tocar viure.
L’activitat proposa una passejada per un sector del front republicà, actualment
senyalitzat, que inclou un complex entramat de trinxeres, un búnquer, un dipòsit
d’aigua i una cavitat seminatural, probablement emprada com a magatzem o
polvorí. L’accés a aquestes estructures es realitza a partir d’un camí senyalitzat,
que s’inicia a l’àrea de lleure situada al costat de l’ermita de la Posa. Està
identificada com la Zona 4 de la ruta que proposa el Memorial Democràtic de
Catalunya
(http://www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/itinerari-el-frontrepublica-de-la-posa).
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Indicació de la ubicació del conjunt d’estructures bèl·liques de l’Activitat 1

Es planteja que l’alumnat realitzi diferents lectures sobre les experiències viscudes
pels soldats al front, amb la finalitat d’establir
empatia amb els seus sentiments i de
comprendre la situació en la qual es van veure
immersos molts joves durant el conflicte. Els
testimonis que us proposem corresponen a
joves
combatents
que,
per
diverses
circumstàncies, van acabar lluitant en diferents
fronts del Pallars, excepte Bonifaci Vila que va
combatre als fronts d’Aragó i de l’Ebre. Lluís
Bullich, Daniel Ramoneda i Bonifaci Vila són
pallaresos, Pere Belart era originari de la veïna
comarca de la Noguera i Xavier García va
néixer a Barcelona.
Per tal d’agilitzar la dinàmica de l’activitat,
suggerim que el professorat divideixi el grup en
diferents subgrups i delegi la lectura dels
testimonis. La selecció de textos que acompanya aquestes línies permet realitzar
l’exercici amb diversos grups simultàniament i, d’altra banda, les lectures poden
intercanviar-se. Segons les característiques del grup-classe, i sempre sota el criteri
del docent, l’activitat pot finalitzar amb una posada en comú que reculli els
sentiments, percepcions i emocions que pugui haver comportat la visita a aquest
escenari bèl·lic en l’alumnat.
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RECULL DE TESTIMONIS
TESTIMONI 1. PERE BELART
Conca Dellà. Combats del mes de maig de 1938
Diari d’un soldat 1937-1939
“[...]Després d’un parell d’hores ens han avisat per fer el desdejuni. Per
aconseguir-ho es tracta d’arribar al lloc d’intendència caminant ajupits a
través de la trinxera i omplir així el plat amb un cafè amb llet aigualit però
calent, que consola la gana. Aquest matí em sembla que tots hem estat
ben acollonits, perquè els tirs dels nacionals només han fet que xiular
damunt nostre i hem sentit a la pell com perillava la nostra vida. Em sembla
que mai havia tingut el cor tan oprimit, el meu cos tremolava sense tenir
fred, em sentia el pols que bategava molt de pressa i jo m’encongia i em
replegava amb mi mateix intentat protegir-me al màxim. Només em sentia
una mica més segur al recer de la xabola de la qual no m’he mogut sinó
era per estricta necessita o per pura obligació quan m’ha tocat la guàrdia
de sentinella [...]”.
“[...] A la xabola ens passem les nostres penes i quimeres entre els tres. Txen,
que és el que s’orienta millor ens ha fet adonar que a la llunyania s’alça la
serra del Montsec, la veiem pel vessant nord, i concretament els boscos de
Guàrdia i de Moror. Quina tristesa, tenir el poble com aquell qui diu a la
vista i no poder-hi anar! Em pregunto com estaran els pares. Ja fa més de
dos mesos que no en sé res. El que sí que em consta és que en aquest
període els nacionals han ocupat el poble i si s’ha de jutjar pel que he vist
fins al moment, malament rai. Necessito pensar que com a mínim hagin
respectat les persones grans i els pares estiguin vius. Les trinxeres, d’un metre
i mig de fondària aproximadament, estan situades en un pla d’ametllers
entre Isona i Sant Romà, i aquests dies la nostra companyia comença a
prestar-hi els seus serveis. Cada dues hores fem els relleus entre
aproximadament cent vint soldats que té la companyia. De nit o quan no hi
ha combat ens manen excavar nous trams de trinxera o refer-ne els
desperfectes [...]”.
“[...] Aquests dies s’ha concentrat tota la força republicana a la Conca de
Tremp ocupant posicions de primera línia per saltar la trinxera i començar
els atacs. Ha estat terrorífic, a la sortia de sol l’artilleria ha bombardejat amb
decisió les posicions dels feixistes situades dins del seu sector, des de
Conques a Sant Romà. El que hem viscut ha estat terrible, és tan gran el
patiment i la tristesa que arrossego que de ben segur tota la vida podré
donar raó del que visc. Realment en aquests moments sento la meva vida
penjada d’un fil.
I, per si fos poc, en ple combat ha aparegut l’aviació dels feixistes
bombardejat les nostres posicions i atacant les brigades de xoc que
avançaven de cara a l’enemic. Tot plegat ha estat horrorós, entre trets
descàrregues d’obusos d’artilleria, morters i grans ràfegues de metralletes
ens han deixat ben fregits [...]”.
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TESTIMONI 2. LLUÍS BULLICH
Hostal Roig i roca Alta. Ofensiva nacional de desembre de 1939
11 converses sobre la Guerra Civil al Pallars
http://www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/vivencies-de-la-guerra
“[...] Això era al 18 o 20 de desembre. I el dia 23 a la nit mos van reunir tota
la Bandera en una era d’allà dels Aubags. Lo coronel, no sé si era el coronel
Quesada o el tinent coronel, mos va fer un discurs. Diu “Hemos tenido suerte
de romper el frente. La guerra está por terminar”. I va dir 3 vegades “¡Viva
la muerte!”. I tots “¡viva!”. I vam sortir cap a una vaguada i vam fer cap a
dalt a Hostal Roig.
Mos van dir “No dormir mucho porque vamos a madrugar”. I a l’endemà al
dematí, allà les 6 ja mos criden “¡Venga, venga, levantaos, levantaos!”. Ja
mos donen lo suministro, lo cafè amb llet, lo ranxo per tot lo dia i ja mos
foten a sota del Montsec mateix. Ja sentívem los projectils com passaven
ssssh, disparaven cap a dalt a la serra del Montsec a roca Alta.
Al davant, a primera línia, hi anava aquell dia la Primera i la Segona
Centúria o Companyia. Jo estava a la Segona. Naltres estàvem a primera
línia aquell dia. I portàvem lo pàter a la Bandera. Lo que es volia anar a
confessar el teníem a prop. I quan va acabar va fer així “En nom del Pare,
del Fill i de l’Esperit Sant” I au. I el comandant diu “¡Venga muchachos, pa’
arriba!”. I anant pujant cap a dalt, que collons allà! Xiquet, allà ja veies les
bales com passaven rrrrrr i anant disparant los projectils. Estàvem aplanats a
terra, això me’n recordo, que les bales passaven ssssssh, ssssssh, sssssh. I
només sentívem“¡Camilleros!”, era algun que l’havien tocat, que l’havien
ferit. Jo encara fotive puesto perquè em pogués aplanar més. Però allà,
xiquet, havies de pujar amunt [...]”.

TESTIMONI 3. DANIEL RAMONEDA
Batalla de Sant Corneli. Combats del mes de maig de 1938
11 converses sobre la Guerra Civil al Pallars
http://www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/vivencies-de-la-guerra
“[...] Va ser la nit del 23 al 24 de maig quan hi va haver l’atac. Em van donar
2 bombes de mà; me les van penjar al correatge, però jo, com aquell que
diu, no n’havia vist mai cap. En això aquell exèrcit va siguer un desastre; no
t’ensenyaven res. Allavòrens les vaig agafar i les vaig amagar en una
motxilla, perquè em feia por de portar-les. Érem uns críos, teníem 17 anys,
home!
I entretant baixàvem pel barranc de la Podega cap avall a Montesquiu i
Galliner. I a Montesquiu sentíem parlar inclús als moros, que allí n’estava ple.
Sentíem la seva jerga quan parlaven entre ells. I en fin, a les 4 de la
matinada ja va començar el combat. Va siguer bastant terrible, van morir
molts, moltíssim. Jo recordo que sempre em quedava sol, tant si érem 4 com
6 com 8, no hi havia res a fer [...]”.
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“ [...]MG. Als voltants de Montesquiu no varen trobar resistència?
DR. Sí que en vam trobar, i tant! Allí va haver els combats. Des de Pui de
l’Anell i Montesquiu, quan passaven els barrancs en direcció cap al llac, ens
tiraven; allí morien molts. Hi havia una vaguada, que encara alguna
vegada hi vaig, on ens feien sortir en grups de 6 o 7, i els primers sempre s’hi
quedaven. Alguna vegada se salvava l’últim. I jo em va tocar de sortir el
primer i me’n recordo que em vaig posar darrera d’un grup de 6 o 7. Em
vaig arrastrar darrere d’ells i darrere dels morts i vaig anar tirant cap a
Aramunt. Allavons em vaig donar compte que era al Pui de l’Anell i me’n
vaig anar cap a Aramunt. Abans d’arribar tenia una set terrible i vaig anar a
beure aigua a baix al llac. Mentre agafava aigua amb la mà les bales pel
meu voltant ploiven. Però no em va tocar cap. Desde luego vaig estar amb
molta sort [...]”.

TESTIMONI 4. XAVIER GARCIA
Batalla de Sant Corneli. Combats del mes de maig de 1938
La meva guerra (1936-1939)
“[...]Tothom anava d’un lloc a l’altre amb l’esperança de trobar-hi refugi.
Feia un bon sol. Vaig asseure’m a l’ombra d’un arbre. Al davant, al mig del
riu, sobre una roca, hi havia un gos mig podrit que ens empestava de mala
manera. Volia tirar-lo a l’aigua però vaig pensar que faria més pudor i a
més podria contaminar-la.
Riu amunt pujaven, per ells sols, xicots ferits, deixant rere seu un rastre de
sang que regalimava, en busca d’ambulància. Potser abans d’arribar-hi
caurien extenuats o una bala els travessaria. Pobres! Pobres, pobres,
pobres... Que tan pobres! Que morin tots i et salvis tu. Fuig, pensament
dolent! La guerra és dolenta; jo no ho vull ésser.
Passaren els avions de reconeixement, baixos, damunt nostre. Els bruixots
que mai no ens deixaven. Érem a l’aire lliure. Ens podien desfer a tots. Un
xicot veterà es posà a cridar: “Les paves, les paves!” I amb aquest crit de
pànic volia significar tot el dramatisme del moment. Ens llançarem a
qualsevol lloc. Jo era en un pendent, aferrat a un matoll d’herba que
impedia que caigués avall. Aquell sol, aquell sol que ens delatava! [...]”.

TESTIMONI 5. BONIFACI VILA
Batalla de l’Ebre
11 converses sobre la Guerra Civil al Pallars
http://www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/vivencies-de-la-guerra
“[...] MG. En vau passar molta, de por?
BV. Bastanta. Lo que digue que no, no me ho crec. Perquè a jo em van fer
aquesta ferida d’aquí un projectil! Que ja n’hi havien 2 de morts allí. I jo, de
tan a prop que em va caure, em va enterrar només. Estàvem de
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avançadilla. I els companys ja pujaven pensant que era mort. “Oh, encara
é viu!” va dir lo cabo. Quan vaig baixar d’avall em sangrava tot i ni me
n’havia donat compte. Allò era criminal.
MG. Què va ser més fort lo de Tardienta o lo d’aquí l’Ebro?
BV. Lo de l’Ebro. De cada 10 en van morir 8. D’una banda i de l’altra. Vull dir
que allí, naltres hi vam anar 720 de Burgos, el Regiment de Sant Marcial, i
vam quedar 12 i feve 14 dies que hi érem [...]”.
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ACTIVITAT 2. DESPRÉS DE LA BATALLA
(JOC DE DESCOBERTA)
INTRODUCCIÓ A L’ACTIVITAT
Aquesta activitat pretén que l’alumnat conegui alguns aspectes de la Guerra Civil
que no acostumen a tractar-se quan s’estudia aquest episodi històric. Es tracta de
donar a conèixer, tot un seguit d’elements materials que van quedar dispersos al
camp de batalla un cop finalitzat el conflicte. Així mateix, posar de relleu la
importància que la presència d’aquests elements va tenir per als habitants de la
zona en el moment de tornar a desenvolupar les seves activitats quotidianes.
Els combats lliurats al llarg del front van deixar multitud de testimonis dels
enfrontaments bèl·lics. La línia de foc estava delimitada per extensos filats que
recorrien el territori. Als camps i a les rodalies dels pobles abundaven bombes i tota
mena d’armes i de munició, sovint sense esclatar. Més trista i esfereïdora era la visió
dels cossos dels soldats caiguts en la batalla, escampats arreu i abandonats.
Moltes poblacions, situades en primera línia del front, van ser evacuades i els seus
habitants es van veure obligats a abandonar les cases i els camps durant una
llarga temporada. Un cop finalitzada la Guerra, les tasques de reconstrucció i de
recuperació dels conreus es veien amenaçades pel perill que suposava la
presència de material bèl·lic. Són nombrosos els testimonis de fatídics accidents
que van costar diverses vides.
Els anomenats Cossos de Recuperació i la Guàrdia Civil van realitzar diverses
campanyes que, d’altra banda, tenien com a objectiu recollir les peces útils per a
mantenir desarmada la població. Paral·lelament, la falta de recursos econòmics
de moltes famílies va determinar que algunes persones veiessin el negoci de la
ferralla del front com una oportunitat d’obtenir ingressos. Val a dir que bona part
dels búnquers construïts en la línia del front del Pallars van ser parcialment destruïts
pels ferrovellers amb l’objectiu de recuperar la seva armadura metàl·lica.
Per tal de portar a terme l’activitat que plantegem s’han triat 3 restes materials del
front de guerra especialment significatives:
Restes d’avituallament alimentari de les tropes. La presència del front durant 9

mesos, al llarg els quals les posicions de cada bàndol van mantenir-se
relativament estables, ha determinat que siguin especialment abundants les
restes associades a l’avituallament dels soldats. És freqüent localitzar al
voltant de les estructures militars notables acumulacions de les llaunes que
conformaven els àpats diaris dels combatents o que complementaven
l’anomenat ranxo. Segons l’estat de conservació que presenten, encara
pot identificar-se’n la procedència: normalment es tracta de conserves
importades d’Alemanya i Itàlia (en el bàndol nacional) o bé de l’URSS (zona
republicana). Aquests objectes resten encara als escenaris de guerra ja que
no van presentar cap interès per als ferrovellers.
Els cossos dels soldats combatents. Actualment encara no es disposa de

dades conclusives sobre el nombre de soldats morts en les diferents batalles
que van tenir lloc al llarg del front del Pallars. Tanmateix, algunes
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valoracions aproximatives estimen 6.000 baixes a les files republicanes i 2.000
al bàndol nacional (càlcul aproximat realitzat per Jose Mª Gàrate) que
reflecteixen la cruesa i l’elevat cost humà dels combats més importants.
Entre aquestes cal mencionar els episodis que van tenir lloc a la serra de
Sant Corneli, a mont de Conques i a Hostal Roig. Les lluites en altres llocs de
la comarca, entre els quals Sant Romà d’Abella, Sant Salvador de Toló i la
Campaneta, van ser igualment aferrissades. En qualsevol cas, la memòria
oral de la població civil pallaresa posa de relleu l’impacte que els provocà
la visió dels cossos de les víctimes d’aquests enfrontaments, sovint
abandonats als mateixos escenaris de la batalla, com a testimonis anònims
de les atrocitats de la guerra.
Material bèl·lic. Armament, filats i altres elements. Les peces d’armament

més freqüents en la línia de front són bales, granades de mà, bombes,
obusos i metralla. En moltes ocasions aquests materials van ser abandonats
o no van esclatar en el moment de ser utilitzats. Si bé la seva localització va
ser objecte específic de l’actuació dels Cossos de Recuperació, durant els
anys immediats a la Guerra moltes peces van ser localitzades per la
població civil en realitzar les seves tasques quotidianes. Actualment, i
malgrat els anys transcorreguts, encara existeix munició dispersa pel territori
pallarès i és important procedir a la seva desactivació tan bon punt és
localitzada. Un material especialment atractiu pels ferrovellers van ser els
kilòmetres de filats que recorrien tota la línia de front i que van ser recollides
de manera sistemàtica.

MATERIALS I DINÀMICA DEL JOC
La dinàmica de l’activitat s’estableix a partir d’un joc de descoberta i orientació
que es desenvoluparà al voltant de l’ermita de la Mare de Déu de la Posa. Per tal
de portar-lo a terme, la guia didàctica incorpora tot el material necessari que el
professorat haurà d’imprimir prèviament. Els materials que s’inclouen són:
1 Mapa de la zona de joc on figuraran 3 punts als quals l’alumnat haurà
d’arribar a partir d’unes indicacions donades.
3 Targes d’Indicació per desplaçar-se utilitzant el mapa.
3 Ítems que mostren les restes materials del front de guerra sobre les quals
girarà l’activitat.
3 Targes de Contingut Temàtic que relacionen els ítems amb els temes a
tractar.
El joc s’iniciarà just davant de l’ermita de la Posa on el professorat facilitarà a
l’alumnat el mapa de la zona on apareixen indicats els 3 llocs que s’han de
localitzar. Per arribar al primer punt l’alumnat haurà de seguir les indicacions que
els proporcionarà el docent (Tarja d’Indicació del punt 1). Un cop assolit l’objectiu,
el professorat desvetllarà l’Ítem associat a l’indret i el mostrarà al conjunt de la
classe (Ítem 1). Seguidament el professorat llegirà els continguts que figuren a la
Tarja de Contingut Temàtic 1.
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Per arribar als altres punts del joc es procedirà de la mateixa manera, però utilitzant
els materials corresponents als Ítems 2 i 3 consecutivament (Tarja d’Indicació del
punt 2 i 3/ Ítem 2 i 3/ Tarja de Contingut Temàtic 2 i 3).

MATERIALS PER AL JOC DE DESCOBERTA
(Recomanem imprimir-los i plastificar-los)

MAPA DE DESCOBERTA
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PUNT 1. RESTES D’AVITUALLAMENT ALIMENTARI DE LES TROPES. MATERIALS
(Recomanem imprimir-los i plastificar-los)

T ARJA D ’I NDICACIÓ DEL PUNT 1

ÍTEM 1
(A localitzar seguint les instruccions que figuren a la Tarja d’Indicació 1)

Llauna de conserva trobada al sector de Sant Corneli
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T ARJA DE CONTINGUT TEMÀTIC DEL PUNT 1
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PUNT 2.ELS COSSOS DELS SOLDATS COMBATENTS. MATERIALS

(Recomanem imprimir-los i plastificar-los)

T ARJA D ’I NDICACIÓ DEL PUNT 2

ÍTEM 2

(A localitzar seguint les instruccions que figuren a la Tarja d’Indicació 2)

Soldats a la rereguarda en algun indret de la Conca de Tremp
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T ARJA DE CONTINGUT TEMÀTIC DEL PUNT 2
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PUNT 3. MATERIAL BÈL·LIC. ARMAMENT, FILATS I ALTRES ELEMENTS. MATERIALS
(Recomanem imprimir-los i plastificar-los)

T ARJA D ’I NDICACIÓ DEL PUNT 3:

ÍTEM 3
(A localitzar seguint les instruccions que figuren a la Tarja d’Indicació 3)

Fragment de projectil utilitzat com a campana. Ermita de la Posa

T ARJA DE CONTINGUT TEMÀTIC DEL PUNT 3
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T ARJA DE CONTINGUT TEMÀTIC DEL PUNT 3
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VISITA 2. ISONA:
LA RECONSTRUCCIÓ
D’UN POBLE ENTRE
DOS FRONTS
La Guerra Civil espanyola és històricament el primer conflicte en què l’aviació
militar va jugar un paper decisiu. La seva actuació va traslladar el front de guerra a
zones de la rereguarda, sota la forma de bombardejos sistemàtics a objectius
considerats estratègics per la seva rellevància econòmica, com ara les centrals
hidroelèctriques. Serà també el primer cop en què ciutats densament poblades
rebran l’horror dels atacs aeris que van provocar un altíssim nombre de víctimes
civils.
Al febrer de 1937 el Pallars Jussà va ser objecte dels primers bombardejos que
tenien com a objectiu malmetre les centrals hidroelèctriques. Tot i que les
poblacions no van ser un objectiu prioritari, alguns nuclis es van veure afectats pels
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atacs aeris. Isona va ser bombardejada a principis d’abril 1938 i, com a
conseqüència, el poble va ser abandonat per bona part dels seus habitants.
“[...] I allavontes, va passar un avión i va tirar una bomba a Isona, al cafè
del Baldomero que en dívem. Tota la gent mos vam esfereir [...]”.
Testimoni de Jaume Bonfill. 11 converses sobre la Guerra Civil al Pallars
A partir d’aquest moment Isona es va convertir en el centre neuràlgic de la
comandància republicana, fet que va propiciar que durant els 9 mesos següents
el poble fos objectiu de l’artilleria nacional, ubicada en les immediacions de la
localitat.
“[...] De matinada vam travessar Isona de punta a punta, i vaig poder
certificar amb els meus ulls com els bombardeigs havien fet desaparèixer el
poble: ni una ànima, cases derruïdes, munts i munts de pedres pels carrers,
ni un punt de llum. Vaig impressionar-me molt, quina llàstima!, quantes vides
s’hauran perdut? Quanta misèria! I jo allà impotent observant aquesta
desgràcia, amb la meva sort penjada d’un fil i a les mans d’uns quants que
han decidit posar en joc la vida dels altres en favor d’uns interessos polítics
[...]”.
Testimoni de Pere Belart. Diari d’un soldat 1937-1939
Quan els habitants del poble van retornar, a principis de 1939, Isona presentava el
75% del seu casc urbà destruït. L’agost de 1940 es va iniciar oficialment la
reconstrucció del nucli, sota la intervenció de la Dirección General de Regiones
Devastadas, seguint un programa que va trigar 15 anys a executar-se. Aquest
procés ha estat abastament estudiat per l’historiador Robert Duró, autor de l’obra
Isona: La Reconstrucció d’un poble de la línia de front al Prepirineu català.
La reconstrucció d’Isona ha estat objecte de la creació d’un itinerari urbà
senyalitzat, que explica aquest episodi de la història local i permet identificar els
principals elements de l’urbanisme actual. Com a cloenda del Bloc 2 d’aquesta
guia didàctica us proposem que el grup classe realitzi l’itinerari proposat. L’exercici
us permetrà valorar in situ l’impacte que va suposar la presència del front de
guerra per a les poblacions pallareses, tot establint punts de connexió i de
discordança amb l’escenari militar de la Posa visitat en el decurs del matí.
Podeu accedir al díptic de l’itinerari publicat pel Memorial Democràtic en l’enllaç
següent:
http://www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/itinerari-isona-lareconstruccio-dun-poble-entre-dos-fronts
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BLOC 3.
EXERCICIS DE SÍNTESI
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ACTIVITAT 1. MEMÒRIA ORAL. RETALLS
D’HISTÒRIA
En el decurs del treball proposat en aquesta guia has pogut comprovar la
importància de la memòria oral com a font per al coneixement d’alguns aspectes
de la Guerra Civil. La visió que obtenim a partir d’aquest recurs ens apropa a
aquells esdeveniments d’una manera vivencial i personal que no acostuma a
reflectir-se en altres fonts històriques de caire més documental i indirecte. Cal,
però, contrastar les dades que ens aporta amb altres recursos de la disciplina
històrica i situar correctament els testimonis en el seu context.
Et proposem que experimentis aquest recurs amb la memòria oral que tens al teu
abast.
Indaga sobre els records, directes o indirectes, de la Guerra Civil que puguin tenir
els membres de la teva família o els teus coneguts. Quines vivències han perdurat?
Com s’han transmès? Per fer-ho utilitza la tècnica de l’entrevista com a principal
eina. Prepara un petit qüestionari, tria els entrevistats, intenta enregistrar les
converses per poder treballar-les posteriorment. Processa la informació i tria un
format d’exposició a l’aula (redacció d’un petit article, presentació Powerpoint).
Fes una recerca, basada en fonts orals, sobre vivències quotidianes de les
persones que t’envolten. Elabora la teva pròpia entrevista sobre aquests o altres
ítems del teu interès.
Festes i música. Com es divertien els teus pares en el seu temps de lleure?
Quina música escoltaven? En quins suports?
Tecnologia (electrodomèstics i altres elements tecnològics). Quan va arribar
la primera televisió a la teva família? Qui va ser el primer conegut teu que
va tenir telèfon mòbil?
Moda. Què significava anar a la moda per als teus avis?

ACTIVITAT 2. CONSEQÜÈNCIES PER A LA
POBLACIÓ. ELS DESPLAÇATS
La Guerra Civil, com la majoria de conflictes bèl·lics al llarg de la història, va
desencadenar un desplaçament de persones que ha estat definit com el major
èxode viscut a l’Estat Espanyol. Aquest important moviment poblacional va afectar
directament o indirectament, el conjunt de la societat.
“[...] Venien amb carros i amb animals [...] Podien parar com és ara una nit, però
marxaven, ja retiraven cap a França. Demanaven a la gent que desen menjar
pels animals. Però quedar-se aquí, res [...]”.
Testimoni de Joan Massanés. 11 converses sobre la Guerra Civil al Pallars
Els experts calculen que durant els anys de guerra van travessar la frontera camí
de França unes 40.000 persones, però durant els primers mesos de 1939, a mesura
que les tropes franquistes anaven dominant el conjunt del país, la xifra s’elevà fins
a vora mig milió.
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Fos quin fos el motiu de la fugida, aquesta va ser dramàtica en tots i cadascun dels
casos. La incertesa del camí i del que els esperava un cop arribessin a destí; l’adéu
a la llar, a la família, al marit, als pares... El drama es va estendre als qui es
quedaven: tristos i angoixats pel futur dels que marxaven, amb el neguit d’haver
d’afrontar un adéu per sempre.
En el marc actual la nostra societat té molt present una de les crisis de refugiats
més dramàtiques que ha patit Europa. La guerra que assola Síria d’uns anys ençà
provoca contínues onades de població que fuig del país i es veu obligada a viure
en camps de refugiats durant llargs períodes de temps, amb condicions molt
precàries.
Analitza el problema sirià i troba semblances i diferències amb l’exili de la
població espanyola durant la Guerra Civil.
Tot i que els mitjans de comunicació fan ressò de la problemàtica siriana,
malauradament la guerra està present en altres llocs del món. Fes una
recerca sobre altres societats en conflicte i indaga sobre les conseqüències
per a la població civil. A tal efecte et recomanem la visita al següent espai:
www.escolapau.uab.cat.

ACTIVITAT 3. RESOLENT CONFLICTES
La guerra és la solució violenta d’una situació de conflicte que una determinada
societat no ha sabut resoldre per altres vies. Es tracta d’un tema polièdric, que cal
analitzar des de diferents punts de vista. Cal tenir present que les conseqüències
d’aquesta opció són sempre desastroses i traumàtiques per a la societat, tal com
posen de relleu les activitat que has anat realitzant. Al llarg de la història, i en
l’actualitat, els conflictes presenten elements universals, comuns a diferents
períodes i societats.
Et proposem un treball de reflexió amb els teus companys i una posterior posada
en comú a l’aula al voltant dels aspectes següents:
Possibles causes dels conflictes armats (enfrontament polític, religiós,
ètnic...)
Conflictes armats i interessos econòmics
Eines per a la resolució pacífica davant les problemàtiques
anteriorment exposades
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