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perat fragments de bota, de cintu-
ró i llaunes de menjar dels soldats.

La defensa republicana
Els investigadors han comprovat
que el combat, duríssim, va arribar
en ocasions al “cos a cos”, especial-
ment a la part més baixa de la vall,
segons es desprèn de l’estudi que
ha fet l’antropòloga física Susana
Carrascal. En tot l’emplaçament
s’ha documentat i posicionat amb
GPS una complexa línia defensiva
republicana, formada per trinxe-
res, refugis i altres equipaments
connectats entre sí.

També s’ha comprovat l’impacte
dels obusos i morters disparats des
de la línia franquista (que queda
fora de l’àmbit d’actuació), i s’han
trobat grans quantitats de bales de
fusell i bombes de mà, moltes de
les quals sense detonar, que utilit-
zaven els soldats republicans per
defensar-se dels atacs d’infanteria.
Amb les presses de la retirada, fins
i tot molts eren enterrats aprofi-
tant l’excavació de la trinxera.
Després d’anys de silenci, els seus
ossos han tornat a parlar d’un dels
episodis més sagnants de la Guer-
ra Civil. ■
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L’equip científic contractat pel govern recull restes òssies ja apilades a les 27 hectàrees del mas de la Pina, el que va ser un dels fronts més sagnants de la Guerra Civil ■ GROB /UAB
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D
evia ser terrible. Dos
turonets pròxims a
Corbera d’Ebre, i en
cadascun, un davant
de l’altre, els exèrcits

republicà i franquista lluitant
sense descans durant dies, en una
de les carnisseries de la Batalla de
l’Ebre. Per a molts d’aquells joves
combatents, el sufocant agost del
1938 va ser l’últim. Els seus cos-
sos, abandonats en plena retirada
republicana, han descansat a la in-
tempèrie, escampats en la malesa,
fins que una recent intervenció ar-
queològica a la zona, obligada per
la construcció d’un parc eòlic, els
ha rescatat de l’oblit. Només en su-
perfície, un equip científic con-
tractat pel govern han recuperat
restes pertanyents a una quaran-
tena de soldats.

L’agost del 1938 va córrer molta
sang al mas de la Pila, a Corbera
d’Ebre. Just un mes abans, l’exèr-
cit republicà havia iniciat una con-
traofensiva i havia pres posicions a
l’altra banda del riu Ebre. A Corbe-
ra, les unitats republicanes van

fortificar un petit turonet i van es-
perar l’envestida de les forces re-
bels. Finalment, el xoc va ser es-
pantós. Ho diuen els resultats
d’una campanya arqueològica i an-
tropològica sobre el terreny, que
ha aportat noves dades per com-
prendre aquells fets.

El que fa setanta anys va ser un
dels fronts més sagnants de la
Guerra Civil és avui un bosc fre-
qüentat per boletaires i caçadors.
Només pentinant 27 hectàrees en
aquella zona, sense desenterrar ni
un os, els investigadors han recu-
perat en deu dies 394 restes huma-

nes (moltes d’elles ja apilades en
diferents punts), que correspon-
drien a uns quaranta soldats. Sota
terra n’hi podria haver molts més,
però els treballs, tot i seguir l’espe-
rit de la futura llei de fosses –recu-
perar, analitzar i dignificar les res-
tes de les víctimes- s’han fet només

en superfície, aplicant la llei de Pa-
trimoni. “Són restes en superfície
aparegudes per l’erosió natural del
terreny, no fosses”, subratllen des
del departament de l’Interior, que
ha encarregat els treballs.

Pràctica comuna a França i Bèlgica
Sigui com sigui, l’actuació ha estat
pionera. A Bèlgica i a França les
prospeccions arqueològiques són
pràctica corrent per entendre de-
terminats espais de la Primera
Guerra Mundial, però a Catalunya
gairebé no hi ha precedents sobre
la Guerra Civil. “Esperem que hi
hagi continuïtat en aquest tipus
d’estudis, indispensables per co-
nèixer la nostra història”, afirma
l’arqueòloga Sònia Pasqua, que ha
pres part en els treballs.

Segons els estudis antropolò-
gics, totes les restes recuperades
–que es dipositaran en una ossera
a Camposines (la Fatarella)- perta-
nyen a homes adults (d’entre 21 i
45 anys), la majoria presumible-
ment soldats republicans. De fet,
l’exèrcit de Franco disposava
d’equips que es dedicaven a buscar
els seus morts i a traslladar-los. A
més de les restes òssies s’han recu-

1938
és l’any en què va
córrer la sang al
mas de la Pila, a
Corbera d’Ebre, en
una de les carnis-
series de la Batalla
de l’Ebre.

40
són els soldats les
restes dels quals
ha recuperat un
equip científic con-
tractat pel govern.Només pentinant la zona i

sense desenterrar ni un os
s’han recuperat en deu dies
394 restes humanes


