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IMATGES JOVES
DE LA GUERRA CIVIL A BALAGUER

La Guerra Civil Espanyola de l’any 1936
al 1939 i els anys de la postguerra que la
van prosseguir formen part d’una de les
línies de recerca del Museu de la Noguera. Des de l’any 2012, el projecte “Els nens
de la guerra” ha permès recollir i conservar tota mena de documents, d’imatges...
però també de testimonis i de vivències
d’aquells anys a partir de la memòria dels
qui foren nens i nenes durant aquells anys
tan traumàtics per a la nostra història.
Com a institució de la memòria, però, tota
aquesta feina pren una especial rellevància perquè darrera hi ha també l’obligació
de donar-ho a conèixer i de transmetre-ho
a les generacions més joves.
La Guerra Civil de 1936-1939 tingué un
impacte en la població civil que encara
perdura més de vuitanta anys després de
la seva finalització. La memòria d’aquells
fets es segueix transmetent entre generacions i a gairebé totes les famílies es recullen testimonis, objectes i documents. Les

conseqüències socials, polítiques i demogràfiques també traspassen la frontera
del temps i és necessari el coneixement
d’aquells fets per copsar la realitat actual
en tota la seva magnitud. Endinsar-se en
la Guerra Civil a Balaguer a través de les
imatges gràfiques que ens han quedat suposa establir un pont directe amb aquell
passat impactant i brutal.
Aquest és l’objectiu principal del projecte
Remira! Imatges joves de la Guerra Civil
a Balaguer i té un especial importància
en la vida del museu perquè el treball
que els alumnes de l’INS Balaguer han
realitzat ha estat un exercici de recuperar
aquella història de primera mà, a partir de
l’observació i la reflexió, de la sobreposició
de dues realitats: la sobreposició d’imatges, de la memòria del passat que ens
persegueix fins al present, que ens transporta de la mà de les generacions futures.
Conèixer el passat, per entendre el present i millorar el futur.

Museu de la Noguera
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Refotografiar és revisitar una imatge històrica, fent una nova fotografia des del
mateix punt de vista. El seu potencial educatiu rau en refer la senda per on abans
va passar una altra persona, convertint-se
en una acció d’empatia entre diferents
generacions.
La seva realització comporta un estudi
curós de la imatge original: estació de
l’any en què es va fer, moment del dia,
perspectiva, enquadrament, etc.
La proposta de treball sobre refotografia
dels espais de la Guerra Civil a Balaguer
va ser portada a terme per l’alumnat de
batxillerat de l’Institut Ciutat de Balaguer,
coordinada pel Camp d’Aprenentatge de la Noguera i amb la col·laboració
del Museu de la Noguera. Aquesta activitat va desenvolupar-se en el marc del
Projecte Educatiu d’Adopció de Monuments, impulsat pel CdA de la Noguera,
en el qual participa l’Institut, des del curs
2008/2009 amb l’adopció dels Espais

de Memòria de la Batalla del Merengue.
Des del mes de gener fins al mes de març
de 2018, les noies i els nois van portar a
terme una tasca de recerca de fotografies
de la Guerra Civil a la ciutat, amb l’ajut del
Museu de La Noguera i de l’Arxiu Comarcal de la Noguera. Una vegada triades, es
van localitzar els espais i es va procedir
a la realització de les fotografies actuals
per tal de fer els muntatges basats en els
principis de la refotografia. Tant el treball
de recerca històrica, com el treball tècnic
de muntatge va comptar amb la participació del professorat del Departament de
ciències socials i dels Departaments de
llenguatge visual i tecnologia de l’Institut.
Amb les fotografies ja muntades, el Museu de la Noguera va dissenyar, amb
l’alumnat, l’exposició anomenada Remira!
Imatges joves de la Guerra Civil a Balaguer, que va poder visitar-se del 7 d’abril
al 10 de juny de 2018 a la Sala d’exposicions de l’Ajuntament de Balaguer.
Camp d’Aprenentatge de la Noguera i
INS Ciutat de Balaguer
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Tot i haver passat gairebé vuitanta
anys des de l’esclat de la Guerra Civil
i dels episodis del Cap de Pont de Balaguer, aquells anys convulsos encara
es troben ben presents en la memòria
col·lectiva de molts de nosaltres.
“Remira! Imatges joves de la Guerra Civil a Balaguer” intenta oferir l’opció de
traslladar-se en el temps a un dels episodis més sagnants del nostre passat
més recent.
El treball que els alumnes de l’INS Balaguer han realitzat ha de servir com un
exercici de record, d’evitar oblidar que
els carrers i places de Balaguer per on
tantes vegades hem passejat van ser
l’escenari d’una guerra que enfrontà
famílies i amics i on els ressentiments
encara es troben a flor de pell.
La sobreposició d’imatges, uns fantasmes del passat que ens persegueixen
fins al present, ens transporten.
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EL CAP DE PONT DE BALAGUER
A inicis de 1938 la línia del front de guerra
es traslladà a Catalunya. El dia 5 d’abril la
legió Cóndor alemanya bombardejà Balaguer i provocà, al dia següent, la desfeta
de les tropes republicanes de la ciutat.
Abans de fugir, però, l’exèrcit republicà dinamità el pont de ferro per on passava el
tren i també el pont de Sant Miquel, amb
l’objectiu d’obstaculitzar l’ofensiva i avanç
franquista.
Amb la voladura dels ponts, alguns dels
soldats republicans quedaren atrapats a
la ciutat a mercè de les tropes franquistes, que entraren pel Barri Nou, el Torrent
i el Portal del Gel. Dos nens balaguerins,
Ton Camarasa i Pepito Portella, foren els
últims en creuar el pont de Sant Miquel:
“Els soldats marxaven corrents com a bojos, jo era l’últim perquè darrera nostre no
hi havia ningú.”

una passarel·la al terme de la Meó i després es començaren les tasques de reparació del pont de Sant Miquel per establir
un cap de pont.
El Cap de Pont de Balaguer era una gran
superfície fortificada, a la riba esquerra
del Segre, de més de 60 km², que tenia
una funció de control i vigilància de les
centrals hidroelèctriques, font d’energia
de les industries bèl·liques republicanes,
com les de Camarasa i Sant Llorenç de
Montgai. Tot i les seves grans dimensions,
el cap de pont quedà acabat en tan sols
4 dies.

Amb l’ocupació franquista de Balaguer, el
dia 6 d’abril, es començà a preparar l’ofensiva per travessar el riu. Primer es construí
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El front d'Aragó

Els bombardejos
Amb l'acostament de la línia del front a
les terres aragoneses, l’exèrcit republicà
va construir a principis de l’any 1937 un
camp d’aviació a la Plana del Corb de
Balaguer. Operaven des d’allí esquadretes de Nataxes i Katiusques provinents
de Rússia, que ajudaren en la defensa
de les centrals hidroelèctriques i donaven
suport aeri a les tropes.
Per altra banda, l’exèrcit franquista comptava amb l’ajuda de la Legió Cóndor alemanya, que aprofità la situació per convertir Espanya en un camp de proves dels
nous avenços de l’armament nazi per una
futura guerra que s’estava gestant a Europa. Un dels testimonis d’aquests aviadors
a la ciutat de Balaguer fou Victor Horn,
un militar alemany resident a Reus, que
s’encarregà de documentar a través de
fotografies els estralls que l’aviació havia
causat.

blació civil de la reraguarda. Això va comportar que ciutats com Balaguer haguessin de prendre mesures contra aquests
bombardejos, com la construcció de refugis, el canvi de l’enllumenat públic per
bombetes blaves per evitar ser vistos des
del cel o l’acoblament d’una metralladora
antiaèria al capdamunt del campanar.

Des de l’aixecament militar del 18 de juliol
de 1936, la línia del front d’Aragó, a excepció d’algunes zones concretes, estava
pràcticament inalterada. No va ser fins al
març de 1938 quan l’exèrcit franquista va
emprendre l’ofensiva conquerint Terol i
enfonsant el front.
L’avanç de l’ofensiva franquista al front
aragonès va provocar l’acostament de la
guerra al Segre i a l’Ebre i el posterior aïllament de la Catalunya republicana de la
resta del territori espanyol.
Balaguer fou una de les ciutats des d’on
s’articularen ajudes cap al front aragonès,
ja fos amb l’aviació favorable a la República que s’enlairava des de la Plana del
Corb com amb l’allistament de milicians
voluntaris o l’acolliment de soldats republicans o exiliats aragonesos que en fugien.

Durant la Guerra Civil Espanyola va ser el
primer cop que es va bombardejar la po12
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Soldats i trinxeres

L'esclat revolucionari
Davant la insurrecció protagonitzada per
alguns alts càrrecs de l’exèrcit espanyol el
juliol de 1936, la resposta de la població
no tardà en fer-se veure: civils, sindicats,
gent d’esquerres, milicians i forces policials fidels a la República es convertiren
en els protagonistes i encarregats de la
defensa del govern legítim.
El protagonisme que van agafar les forces obreres va desencadenar un procés
revolucionari que comportà la creació de
milers de comitès a tot Catalunya que es
van fer amb el control del poder, sobretot
municipal. La revolució va comportar l’inici d’un procés de col·lectivització i les fàbriques, la terra, els bancs, els transports,
etc., van passar a ser controlats per les
organitzacions obreres i els sindicats.
Aquesta nova situació revolucionària,
però, va desencadenar la persecució de
persones de dretes, empresaris i clergat
perquè es considerava que donaven suport al cop d’estat. Va ser una repressió
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duta a terme per elements incontrolats
d’algunes organitzacions polítiques i sindicals d’esquerres i va tenir lloc fins al mes
d’octubre quan el govern de la Generalitat
i els ajuntaments van poder controlar-la.
El suport de l’Església a l’aixecament militar en algunes zones va desencadenar
una violència indiscriminada que comportà la confiscació de béns, la destrucció
de patrimoni religiós i l’empresonament o
assassinat de nombrosos religiosos.

Les tropes republicanes intentaren trencar el Cap de Pont i recuperar Balaguer
a través d’una dura ofensiva que s’allargà
des del 22 fins al 29 de maig de 1938.
L’estratègia republicana va començar
amb l’assalt a la cota 306, coneguda
com el Tossal del Merengue, desafortunat nom que li atorgà el capità republicà
Cabrera, referint-se a la facilitat amb que
el prendrien.
L’experiència dels soldats franquistes
davant l’escassa formació i de recursos
de l’avançada republicana - composada majoritàriament per joves de 17 o 18
anys que formaven la coneguda Lleva del
Biberó - va ocasionar un gran nombre
de baixes a les seves files així com la destrucció dels indrets on el conflicte hi fou
protagonista.

15

La convivència amb l'exèrcit

L'OFENSIVA FINAL

Tot i viure un episodi bèl·lic sense precedents, el moviment constant de tropes i
ferits, els bombardejos, el terror, la fam, les
malalties, etc., la vida quotidiana no s’aturava.

La religió catòlica va ser un dels pilars del
nou règim franquista que s’estava covant
i la insurrecció militar es va convertir en
una veritable “cruzada nacional” o “guerra santa” en defensa de la religió. Així
doncs, la guerra va assolir una caràcter
religiós pels insurrectes i es protagonitzaren nombrosos actes i cerimònies on la
religió hi tenia un paper preponderant.

Mentre la línia del front encara es situava
lluny de la ciutat, l’Ajuntament de Balaguer intentà crear un clima d’aparent normalitat, tot i les adverses condicions en
què es trobava. Tanmateix, l’ombra de la
guerra hi era ben present: el benefici de
les entrades sovint anava destinat a ajudar als soldats del front i al cinema les
representacions tenien una clara intencionalitat política .
Amb la caiguda del front d’Aragó, la guerra va arribar a Balaguer. La música de les
orquestres quedà eclipsada pels eixordadors esclats de les bombes i les terrasses
plenes de gent es transformaren en carrers buits i edificis derruïts. El nou clima
que s’apoderà de la ciutat va regnar fins
que el front es va tornar a allunyar, gairebé a les acaballes la guerra.
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L’ofensiva final contra Catalunya es va iniciar el dia 23 de desembre de 1938, quan
després d’una maniobra de distracció al
sector de Vallfogona, l’exèrcit franquista
va aconseguir trencar les línies republicanes per tal d’anar Catalunya endins. L’objectiu era realitzar una gran ofensiva, un
atac a tots aquells territoris encara sota
govern republicà.
La guerra s’havia allunyat de Balaguer
però no s’acabaria fins a l’1 d’abril de 1939.
Acabada la guerra es va donar pas a trenta-sis anys d’una llarga i dura dictadura.
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Tropes franquistes creuant el riu per una
passarel·la provisional. Carretera de gerb.
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13 d’abril de 1938
Arxiu Heraldo de Aragón.

Patricia Ruiz Porto
Albert Daura Gimeno
Pol Baldomà Díaz

OFICIALS FRANQUISTES AL SANT CRIST

1938.
Estampas de Guerra.
De Aragón al Mar.

Patricia Ruiz Porto
Albert Daura Gimeno
Pol Baldomà Díaz
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PONT DE SANT MIQUEL DESTRUÏT
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1938.
Estampas de Guerra.
De Aragón al Mar.

Marina Villalón López
Nerea Pérez Ramírez
Lídia Sánchez Araiz

ESTABLIMENT D’UNA PASSAREL·LA PROVISIONAL
AL PONT DE SANT MIQUEL

1938.
Estampas de Guerra.
De Aragón al Mar.

Costin Alexandru Ilies
Antoni Altisent Gómez
Carles Herrero Vilalta
Pau Bringué Quiles
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BOMARDEIG DAMUNT BALAGUER
24

1938.
Estampas de Guerra.
De Aragón al Mar.

Patricia Ruiz Porto
Albert Daura Gimeno
Pol Baldomà Díaz

OFICIALS DE LA LEGIÓ CONDOR AL RIU SEGRE

Desembre de 1938.
Obra social i cultural de
Caixa de Tarragona.
Fons Víctor Horn.

Costin Alexandru Ilies
Antoni Altisent Gómez
Carles Herrero Vilalta
Pau Bringué Quiles
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OFICIALS ALEMANYS AFEITANT-SE AL RIU SEGRE
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Desembre de 1938.
Obra social i cultural de
Caixa de Tarragona.
Fons Víctor Horn.

Museu de la Noguera

SOLDAT REPUBLICÀ DURANT LA RIUADA DE 1937

1937.
Fons Daniel Torruella Valls.
ACN.

Marina Villalón López
Nerea Pérez Ramírez
Lídia Sánchez Araiz
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SOLDATS A LA PLAÇA DEL JUTGE
1937.
Fons Daniel Torruella Valls.
ACN.
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Màrius Ros Pujol
Paula Herrera Alcázar
Selene Borrás Sánchez

MANIFESTACIÓ INFANTIL DEL PARTIT OBRER
D’UNIFICACIÓ MARXISTA

1936.
Fons Francesc Borràs.
ACN.

Ndeyé Yeram Sambe
Júlia Ripoll Vilaseca
Vinyet Miró Bonet
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MANIFESTACIÓ AL MERCADAL
1936.
Fons Francesc Borràs.
ACN.

LOCAL DEL PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA
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Novembre de 1936.
Fons Francesc Borràs.
ACN.

Ndeyé Yeram Sambe
Júlia Ripoll Vilaseca
Vinyet Miró Bonet

Ndeyé Yeram Sambe
Júlia Ripoll Vilaseca
Vinyet Miró Bonet
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MANIFESTACIÓ AL MERCADAL
1936.
Fons Francesc Borràs.
ACN.
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Alexandre Ripoll Novau
Olga Ruiz Cañada
Laia Bosch Sotillo

ACUMULACIÓ D’OBJECTES DE L’ESGLÉSIA DEL
MIRACLE AL CARRER

Juliol de 1936.
Fons Daniel Torruella Valls.
ACN.

Maria Barón Garanto
Mariona Clua Prior
Clàudia Nogueró Trepat
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PERSPECTIVA D’ACUMULACIÓ D’OBJECTES DE
L’ESGLéSIA DEL MIRACLE AL CARRER
Juliol de 1936.
Fons Daniel Torruella Valls.
ACN.
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Costin Alexandru Ilies
Antoni Altisent Gómez
Carles Herrero Vilalta
Pau Bringué Quiles

TANC REPUBLICÀ CAPTURAT PER LES TROPES
FRANQUISTES, AL MERCADAL

Agost de 1938.
Arxiu Heraldo de Aragón.

Museu de la Noguera
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TANC REPUBLICÀ CAPTURAT PER LES TROPES
FRANQUISTES, AL MERCADAL
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Agost de 1938.
Recuerdos del Frente de de
Aragón y la batalla del Segre.

Nil Ortiz Baldomà
Joana Oronich Coll
Oumayama Kerchaoui Touati

AVIADORS FRANQUISTES JUGANT A CARTES AL
MERCADAL

Gener de 1939.
Arxiu José Ignacio
Azaola Reyes.

Nil Ortiz Baldomà
Joana Oronich Coll
Oumayama Kerchaoui Touati
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NOIES DE L’AUXILIO SOCIAL AMB L’AVIADOR
GARCÍA MORATO AL MERCADAL
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Gener de 1939.
Arxiu José Ignacio
Azaola Reyes.

Nil Ortiz Baldomà
Joana Oronich Coll
Oumayama Kerchaoui Touati

AVIADORS FRANQUISTES AL MERCADAL

Gener de 1939.
Arxiu José Ignacio
Azaola Reyes.

Maria Barón Garanto
Mariona Clua Prior
Clàudia Nogueró Trepat
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TOSSAL DEL MERENGUE, CAMARASA
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1938.
Recuerdos del Frente de de
Aragón y la batalla del Segre.

Ndeyé Yeram Sambe
Júlia Ripoll Vilaseca
Vinyet Miró Bonet

MISSA DE CAMPANYA AL CAMP D’AVIACIÓ DE LA
PLANA DEL CORB, BALAGUER

Gener de 1939.
Arxiu José Ignacio
Azaola Reyes.

Ndeyé Yeram Sambe
Júlia Ripoll Vilaseca
Vinyet Miró Bonet
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