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EXCURSIÓ CULTURAL A GANDESA I CORBERA D’EBRE

Diumenge, 25 d’abril del 2010

Arquitectura interior del Celler
Exterior del Celler cooperatiu de Gandesa
Itinerari: Sortida amb autocar a les de vuit del matí, de davant de l’estació del carrilet, en
direcció a Tarragona - Reus, parant per esmorzar en un àrea de l’autopista (no inclòs en el
preu). Sortint de Reus ens desviarem direcció Gandesa passant pels camins on es va
desenvolupar la tràgica batalla l’Ebre. Un cop arribem a Gandesa i en companyia d’una guia
local farem una visita pel centre històric i pel formidable Celler Cooperatiu construït el 1919 per
César Martinell. Un cop acabada aquesta visita ens traslladarem al Coll del Moro, el lloc on
Franco controlava tota la ofensiva nacionalista de la esmentada batalla. Seguidament anirem
al restaurant a dinar on podrem triar entre els següents plats:
Entrant: amanida; 1r. fideuada o olla barrejada; 2n suquet de peix o cassoleta de
matança amb fesols; Postres: gelat o flam; pa, vi, aigües, cava, cafè i gotes
Ben dinat, i després d’una mica de sobretaula, ens arribarem fins a Corbera d’Ebre per fer una
visita pel poble vell. Desprès de tot això reprendrem el viatge de tornada fins a Sant Boi, per
arribar sobre les set del vespre.

(Poble Vell) Corbera d’Ebre, derruït durant la Guerra Civil (Interior església)
Preu (inclòs viatges, dinar i visites guiades ): socis 35€ / No socis 38€
Per a inscripcions i pagament a partir del dimecres 14 d’abril a la Llibreria Isart
Nota: Places limitades: no feu tard a la inscripció, ni a la sortida de l'autocar.
Els seients de l'autocar seran escollits per rigorós ordre d'inscripció.
Consulteu el programa de la nostra pàgina Web: www.associaciodeveins.org

CORBERA D’EBRE

Corbera d'Ebre és una vila i municipi de la comarca de la Terra Alta.
La vila s'aplega en un tossal a 337 metres d'alçada, a la vora de la Serra de Cavalls i la Serra
de Pàndols. L'església del poble està dedicada a Sant Pere Apòstol. Fou escenari de la Batalla
de l'Ebre a la Guerra Civil Espanyola, entre el juliol i el novembre de 1938. Com a
conseqüència d'aquesta batalla, Corbera d'Ebre va quedar completament destruïda i els seus
habitants es van anar traslladant a la part baixa del turó, a banda i banda de la carretera. La
zona abandonada és coneguda popularment com la Muntera.
La Batalla de l’Ebre va començar
la mitjanit del dia 25 de juliol de
1938, quan les forces integrants de
l’Exèrcit de l’Ebre del tinent coronel
Modesto van creuar el riu trencant
les línies defensives del Cos
d’Excèrcit Marroquí del general
Yagüe.
L’operació responia a la necessitat
imperiosa, per part del govern de la
República, d’alleugerir la pressió
que l’Exèrcit Nacional estava
realitzant sobre el front valencià,
que amenaçava la seguretat de la
zona industrial de Sagunt i de la
ciutat de València.
A més, les circumstàncies internacionals, amb les tensions generades a Europa per les pretensions del
règim nazi d’expansió territorial, feien necessària una operació que retornés a la República una posició
favorable en les relacions internacionals.
L’operació dissenyada per l’Estat Major del general Rojo preveia el pas del riu, la part més arriscada,
aprofitant el factor sorpresa per diferents punts. Un cop superada la primera fase, les tropes
republicanes haurien d’explotar l’èxit de l’operació endinsant-se en el territori seguint diferents eixos de
penetració.
La reacció de les forces franquistes va ser ràpida i en poques hores arribaven unitats d’arreu del país
per reforçar la nova línia defensiva. A més, la intervenció de l’aviació i el control dels embassaments de
la part superior del riu van dificultar l’alimentació del front per part de l’Exèrcit de l’Ebre.
Davant la impossibilitat de continuar l’avenç i un cop acomplerts els objectius originals de l’operació,
alleugerir el front valencià i cridar l’atenció de les potències europees amb una operació que retornava a
la República la iniciativa militar de la guerra, el dia 3 d’agost, el tinent coronel Modesto donava l’ordre
d’adoptar mesures defensives.
Aquí podria haver acabat la Batalla de l’Ebre, però, contra l’opinió d’alguns dels seus generals que
defensaven la fixació d’aquell front i l’inici d’una operació contra Catalunya a través de Lleida, el general
Franco va decidir recuperar el territori perdut a qualsevol preu. Aquesta decisió és la que va convertir
l’Ebre en la batalla més dura i sagnant de la Guerra Civil i de la història d’Espanya.
A partir d’aquest moment i fins el dia 16 de novembre l’Exèrcit Nacional va dur a terme sis ofensives
contra les línies republicanes. El que l’Exèrcit de l’Ebre havia ocupat en un sol dia, va necessitar més de
cent dies per ser recuperat.
El resultat d’aquelles operacions va ser una guerra de desgast que va provocar la desfeta de l’Exèrcit de
l’Ebre, amb menys mitjans materials i humans, prop de 130.000 baixes entre els dos exèrcits enfrontats i
que condicionaria la campanya de Catalunya iniciada al desembre de 1938.
A banda d’aquestes connotacions històrico-militars, la batalla de l’Ebre va ser la carta jugada pel govern
de Negrín en la Conferència de Munich del 29 i 30 de setembre de 1938, on les potències europees van
condemnar a la República cedint davant les pretensions de l’Alemanya de Hitler en la crisi dels Sudets
txecoslovacs.
A més l’Ebre fou l’escenari de la retirada de les Brigades Internacionals del territori de la República,
anunciada el 21 de setembre de 1938 pel president Negrín.
Per tot això la Batalla de l’Ebre esdevé un dels fets fonamentals per entendre la història contemporània
de Catalunya i d’Espanya, amb uns forts lligams amb la de la resta del món.

