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Mont de Conques: 
l’ermita de la 
Mare de Déu de 
les Esplugues



L’ermita de la Mare de Déu de les Esplugues

Els búnquers franquistes

El front a peu

L’ermita de la Mare de 
Déu de les Esplugues 
va ser l’escenari, el 
maig de 1938, d’un 
dels episodis més 
intensos de la Guerra 
Civil al Pallars. Els im-
pactes encara visibles 
en la seva façana són 
testimoni de l’ofensiva 
republicana.

Des de la primavera 
de 1938 les construc-
cions franquistes del 
Mont de Conques, 
acuradament disse-
nyades per enginyers 
militars, van esdevenir 
un punt estratègic del 
front del Pallars, fins 
a l’inici de l’ofensiva 
final sobre Catalunya.

La visita al Mont de 
Conques permet fer 
un itinerari circular, 
a peu, per un dels 
conjunts més ben 
conservats del front 
franquista, que inclou 
diversos búnquers i 
defenses connectats 
per una trinxera.

“Estem situats a les trinxeres, al costat de 
l’ermita de Conques, un enclavament molt 
estratègic per poder dominar i observar tot el 
sector. És per això que els dos exèrcits llui-
ten per guanyar-ne el domini. De dia l’aviació i 
artilleria dels nacionals bombardeja amb força 
les nostres posicions [...]. Quan enfosqueix les 
trinxeres dels republicans es renoven amb força 
nova, i quan passa això ja penso: aquesta nit hi 
tornarà a haver serenata.”
Belart, Pere. Diari d’un soldat (1937-1939)

El control per part de l’exèrcit franquista de les posicions 
dominants, sòlidament fortificades, i unes unitats disci-
plinades, entrenades i amb gran capacitat de reacció, 
contrastava amb les tropes republicanes, amb menys 
mitjans, molts soldats joves i d’escassa experiència. 

L’enfrontament més important entre els dos exèrcits es 
va iniciar el 22 de maig de 1938 i es va desenvolupar al 
llarg de tot el front. La zona del Mont de Conques i de 
Sant Corneli van ser els punts més principals de l’ofen-
siva republicana. Després d’una setmana de combats, 
la línia de front pràcticament no havia variat i les forces re-
publicanes tan sols havien recuperat Sant Romà d’Abella 
i Basturs. El 23 de desembre les tropes franquistes 
van trencar el front republicà pel sud de la Conca i van 
avançar cap a la vall del Segre. Un mes després, pràcti-
cament tot el Pallars estava ocupat pels franquistes.
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