
Presentació
La Batalla de l’Ebre va ser una de les batalles més rellevants de la Guerra Civil 
espanyola, en què es van enfrontar el bàndol nacional i el bàndol republicà. 
Aquest treball intenta investigar des de diverses perspectives, com en l’àmbit 
social i polític, tot allò relacionat amb les causes, fets i conseqüències d’un dels 
episodis més decisius de la història d’Espanya i de Catalunya del segle xx com 
és la Guerra Civil espanyola. En concret, aquest treball se centra en la Batalla 
de l’Ebre, a més d’esbrinar l’opinió popular sobre aquests esdeveniments i les 
conseqüències que pugui comportar actualment. Quant a la realització del tre-
ball, han estat usats des de mètodes pràctics com entrevistes i enquestes fins a 
mètodes més teòrics com lectures mitjançant llibres de la biblioteca municipal 
de Malgrat de Mar, a més de l’ús d’enllaços de pàgines web d’internet, on s’ha 
pogut contrastar tota la informació obtinguda per a la realització del treball. 
Alguns resultats que han estat extrets del treball evidencien la inestabilitat de 
l’ordre polític republicà des del seu naixement l’any 1931, la poca ajuda soviètica 
a aquest bàndol durant la Guerra Civil espanyola, la necessitat de la provocació 
d’aquesta batalla per part dels republicans com a intent desesperat d’invertir 
la situació del conflicte i, finalment, que avui dia encara són visibles les conse-
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qüències de la batalla i de la guerra. Aquests resultats estan explicats amb més 
detall i precisió a la part de les conclusions, al setè apartat.

Metodologia
Per fer el treball m’he centrat molt en el marc teòric, ja que és el gruix de la informació 
en un treball d’història com és aquest. Inicialment m’havia plantejat fer el meu treball 
pràctic en tres parts: visitar llocs de la guerra, realitzar una enquesta i fer una entrevis-
ta a familiars meus sobre un testimoni de la batalla. Per realitzar la part de les visites 



(apartat núm. 5) no vaig poder fer treball de camp, ja que no tenia ningú que em pogués 
portar, i per tant vaig haver de buscar informació. Pel que respecta a l’enquesta, té el 
seu propi apartat, el sisè; i finalment l’entrevista va ser l’eina que vaig emprar per rea-
litzar la part del testimoni familiar (apartat núm. 4.6.1). Amb l’enquesta volia assolir que 
gent externa al meu entorn pogués aportar idees o reflexions al meu treball amb el seu 
testimoni, coneixements o interessos. 
Pel que fa a les fonts d’informació, n’he utilitzat de diversos tipus. A la bibliografia del 
treball es poden trobar molts enllaços de pàgines web, però també he fet servir llibres 
físics i prestats de la biblioteca municipal, a més d’enllaços proporcionats per estudiants 
de carrera universitària que m’han ajudat a ampliar el meu abast d’accés a informació 
gràcies a les biblioteques digitals de les universitats. També he emprat testimonis orals 
per realitzar la meva part de testimonis, a l’apartat 4 del treball. 

Cos del treball
Aquest treball en general està ordenat per part teòrica i part pràctica, amb excepcions. 
Els dos primers apartats són la justificació del treball juntament amb la seva introduc-
ció; el tercer apartat és el començament de la meva part teòrica, on es dona context 
al pes teòric del treball, que és l’apartat quart, on es troba tota la informació sobre la 
Batalla de l’Ebre com a tal, amb una petita excepció, el punt 4.6, que són els testimonis. 
Els he volgut posar en aquest apartat i no en un apartat de part pràctica perquè creia 
que era més adequat, ja que és un àmbit que està directament relacionat amb la batalla. 
Llavors, a l’apartat quart, tant hi ha part teòrica com part pràctica. Els següents dos 
apartats són les visites i l’enquesta, que componen la resta de la part pràctica del tre-
ball, i finalment les conclusions, la bibliografia i els annexos, on es troba la transcripció 
de la conversa mitjançant la qual vaig fer la part del testimoni familiar (4.6.1). 
En primer lloc, en la meva justificació desenvolupo els motius que em van portar a fer 
aquest treball. Sempre he mostrat un gran interès per la història, i més en concret per 
la història contemporània espanyola i catalana, i he trobat en el Treball de Recerca una 
oportunitat. Després de la justificació hi ha la introducció, on explico els meus objectius 
i les meves quatre hipòtesis, que eren si la II República estava condemnada a la desa-
parició des de la seva proclamació, si l’ajuda soviètica no va ser proporcional al famós 
«Or de Moscou», si la Batalla de l’Ebre va ser l’última esperança de victòria per als repu-
blicans i si tots aquests episodis encara mostren conseqüències avui en dia. Seguida-
ment, en el marc teòric, explico el context de la guerra, després un context de la pròpia 
batalla i, finalment, explico el desenvolupament de la batalla juntament amb una petita 
biografia dels dos generals que van protagonitzar-la i una part de testimonis, en la qual 
s’inclou el testimoni del meu besavi. La part pràctica la vaig dedicar a una enquesta a 
tothom qui la volgués respondre, unes visites recomanades sobre la batalla i el testimo-
ni explicat a l’apartat anterior. Finalment, a les conclusions responc a les meves quatre 



hipòtesis i faig una petita reflexió personal. En aquesta reflexió personal dono la meva 
opinió sobre la situació de la història i la memòria històrica en la societat i en la políti-
ca, condemnant la deixadesa d’un àmbit tan important en una societat com és la seva 
pròpia història, una deixadesa permesa per les pròpies institucions, i recalcant el mèrit 
de tot allò que ja s’està fent, sobretot per part d’iniciatives privades com les visites que 
explico a la part teòrica; però crec que les institucions públiques haurien de ser les en-
carregades i les primeres interessades que tot això, que té un gran valor, no es perdés. 



Conclusions
En les meves conclusions vaig respondre les meves quatre hipòtesis. Aquestes són:

1— La II República Espanyola estava condemnada a desaparèixer des de la seva pro-
clamació. 
Per respondre aquesta afirmació cal recuperar, sobretot, la part del context històric. 
La II República Espanyola va néixer en unes circumstàncies turbulentes i no va 
gaudir d’estabilitat política en cap moment de la seva existència a causa de les pres-
sions de la dreta monàrquica vers un republicanisme tan esquerrà. La meva con-
clusió, després d’haver fet aquest treball, és que no es pot saber del tot, però el que 
sí que es pot saber és que la guerra era inevitable (o almenys un conflicte social) i 
que si la República s’hagués alçat amb la victòria a la Guerra Civil s’hauria d’haver 
enfrontat a molts altres problemes, tenint en compte totes les faccions que donaven 
suport al bàndol republicà i l’objectiu de cada una d’elles. 
2— L’ajuda soviètica no va ser proporcional al que va entregar als soviètics la Repú-
blica Espanyola, «l’Or de Moscou». 
Per respondre aquesta qüestió cal recuperar tota la part teòrica del treball. Després 
d’haver fet les cerques pertinents, es pot concloure que l’ajuda no va ser gens pro-
porcional. La Unió Soviètica va utilitzar Espanya com un camp de proves limitat 
abans d’una guerra major. El suport soviètic al bàndol republicà es va provar com 
a completament insuficient, i encara més tenint en compte quin va ser el preu 
d’aquesta ajuda. 
3— La Batalla de l’Ebre va ser l’última esperança de victòria per al bàndol republicà. 
Per respondre aquesta afirmació s’ha d’analitzar la batalla de l’Ebre completament, 
des del context immediat fins a les seves conseqüències. Després d’haver realitzat 
aquesta part, es pot concloure que sí, la Batalla de l’Ebre va ser un intent desesperat 
dels republicans per capgirar la guerra, que ja semblava perduda des d’abans, i que 
va resultar sent la confirmació d’aquesta creença derrotista. 
4— La Guerra Civil espanyola encara mostra conseqüències avui en dia. 
Per contestar aquesta hipòtesi cal fixar-se en els resultats de la part pràctica 
d’aquest treball, l’enquesta, que va ser resposta per 158 persones. Encara que tota 
l’enquesta podria respondre aquesta afirmació, dins del qüestionari hi havia una 
pregunta concreta que pot respondre-ho: «Creus que aquests esdeveniments tenen 
importància per entendre l’actualitat social i política d’Espanya i Catalunya?». Dels 
158 enquestats, el 86,7 % va respondre de manera afirmativa, vers tan sols un 13,3 
% que responia negativament, tot i que la majoria d’enquestats d’aquest últim grup 
durant el mateix formulari van confessar més d’un cop que no era un subjecte que 
els interessés. Per tant, es pot afirmar que sí, que la Guerra Civil encara mostra con-
seqüències avui en dia. 
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