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Vers la primavera de l’any 2006 
és quan en Josep Mata Massana, 
esperit neguitós, col·laborador 
incansable en les activitats cul-
turals del seu poble nadiu –Sant 
Pau d’Ordal- i de gran modèstia, 
decideix esbrinar què va passar 
al seu poble durant l’agitada dè-
cada dels anys trenta. Per això 
fer, entrevista els que per edat 
millor podrien informar-lo, tal 
com en Joan Vendrell d’El Pago, 
que l’informa de l’existència 
d’unes trinxeres al bosc i li ex-
plica històries de soldats. Paral-
lelament, en Pep Bertran d’Or-
dal feia la mateixa tasca i també 
l’informen d’unes trinxeres a la 
zona de la Casa Llarga; per tant, 
decideixen col·laborar per unir 
i ampliar les dades que cadascú 
va aconseguint. Quan en Josep 
Mata, el març del 2007, té loca-
litzats alguns punts d’interès, 
es posa en contacte amb el pre-
sident de l’Institut d’Estudis Pe-
nedesencs, en Ramon Arnabat, 
i amb n’Ernesto González per-
què visitin la zona. També els 
acompanyen en Daniel Sancho 
i n’Antonio Corral. És a partir 
d’aquest moment, una vegada 
constatat pels historiadors que 
les troballes poden gaudir d’una 
certa importància, que en Josep 
Mata Massana, n’Antonio Cor-
ral Egea i n’Ernesto González 
Armenteros formen el grup 
que ha realitzat i està realitzant 
el treball de camp. 
Vàrem començar a treballar i a 
realitzar diverses sortides des 
del Turó de Les Mentides (a 
la banda dreta de la carretera 
N-340) fins al vèrtex Montcau 
(a la banda esquerra) o sia els 
contraforts d’Ordal, a fi i efec-
te de localitzar el major nom-
bre possible de restes. La sort i 
l’esforç ens varen compensar 
ja que vàrem trobar força trin-
xeres i parapets, així com abun-
dant i divers material de guerra 
tal com bales, cartutxos, gra-
nades, insígnies, etc. Era tal la 

importància que vàrem donar a 
la troballa que no hi havia altra 
sortida que començar un estudi 
seriós per tal d’aclarir el que hi 
va passar. Consultes orals, bibli-
ografia, diaris d’operacions de les 
forces intervinents, etc. han do-
nat com a resultat aquest resum 
que posem en coneixement del 
públic gràcies a la gentilesa d’El 
3 de vuit.

En Josep Mata Massana, 
n’Antonio Corral Egea 
i n’Ernesto González 
Armenteros

Els successos esdevinguts a 
Subirats varen ser posteriors a la 
Batalla de l’Ebre, per la qual cosa 
posem el lector en antecedents 
per  tal que conegui la situació 
a la qual es va arribar quan, els 
dies 22 i 23 de gener de l’any 
1939, els avançaments dels 
“hunos” i els retrocessos dels 
“hotros” (La H és una aportació 
unamuniana) duen les tropes 
fins a  Subirats. 
Cal que sàpiga el lector que la Ba-
talla de l’Ebre va començar el dia 
de Sant Jaume, el 25 de juliol de 
l’any 1938, a les 0’15 hores amb 
el “paso del río” i va acabar el 16 
de novembre a les 4’40 amb el 
“repaso del río” i la voladura del 
pont de ferro a Flix (1).
Durant aquests 115 dies de 
sang i foc que varen durar els 
combats, milers d’homes varen 
morir en la que va ser la més 
llarga i dura batalla de la Guer-
ra Civil. Els que s’emportaren 
la pitjor part varen ser els re-
publicans que, a partir d’aquell 
moment, abandonats per les 
democràcies europees (ja ho ha-
vien fet anteriorment) després 
de la  Conferència de Munich, i 
veient que Hitler no pressionaria 
Franco per negociar la pau, no 
varen poder refer-se. Cal saber, 
perquè després apareixeran per 
Subirats, que en aquesta batalla 
varen intervenir les següents 
unitats:

Republicans

El Grup d’Exèrcits de la Regió 
Oriental comandat pel gene-
ral Juan Hernández Sarabia 

constava dels anomenats Exèr-
cit de l’Est i Exèrcit de l’Ebre. 
Aquest darrer era comandat pel 
tinent coronel Juan Modesto 
Guilloto i estava format pel 5è 
C.E. d’Enrique Líster Forján, el 
15è C.E. de Manuel Tagüeña 
Lacorte i el 12è C.E. d’Etelvino 
Vega Martínez, cadascun com-
post per tres divisions (excepte 
el 12è que estava de reserva i 
en tenia dos) amb tres brigades 
mixtes.  

Nacionals

Cobrien la vora dreta de l’Ebre:
Entre  MEQUINENSA I XERTA
La 50 Divisió del coronel Luis 
Campos-Guereta amb 12 
batallons.
Entre TORTOSA I AMPOSTA
La 105 Divisió del coronel Juan 
López Bravo amb 9 batallons.
Donant suport a les divisions 
anteriors, entre Amposta i Gan-
desa, es trobava la 13 Divisió del 
general Fernando Barrón Ortiz 
amb tres agrupacions amb qua-
tre batallons cadascuna, i n’eren 
les forces de la Tercera Agrupa-
ció les següents:
Primer Batalló del Regiment de 
Mèrida número 35
Tercer Batalló del Regiment de 
La Victòria número 28
Cinquè Tabor del GRFI de Meli-
lla número 2
Tabor Ifni-Sahara.
Aquesta 13 Divisió (ja ho avan-
cem, és la que ens interessa ja 
que les unitats de la Tercera 
Agrupació van ser les que varen 
entrar a Subirats) anomenada la 
“Mano Negra” ja que, en el seu 
emblema, hi apareixia el pal-
mell d’una mà de color negre 
amb el número 13, es trobava 
molt dispersa entre Amposta i 
Gandesa quan va succeir l’atac 
del dia 25 de juliol. Anirem 
veient com evoluciona.
Les Divisions 50, 105 i 13, jun-
tament amb la 40 del coronel Sa-
turnino González-Badía Rubio, 
pertanyen al Cos d’Exèrcit Mar-
roquí de Juan Yagüe Blanco.
Manuel Tagüeña Lacorte (XV 
C.E. amb la tercera, trenta-cin-
quena i quaranta-dosena Di-
visions, forces que van ser les 

penedès  | Guerra Civil

La darrera defensa de 
Barcelona. De l’Ebre a Ordal
// INICIATIVA  Fa 4 anys que dos veïns de Subirats han obtingut la col·laboració d’historiadors per esbrinar què va 
passar al municipi, hores abans de la caiguda de Barcelona // TROBALLES  Trinxeres, parapets i material de guerra 

Ernesto González
Subirats
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1.Plaça de Subirats de Sant Pau d’Ordal amb el pont volat. Gener de 1939 | FOTO CEDIDaPER FaMíLIa PuIG 

2.actual plaça Subirats de Sant Pau d’Ordal | 3D8 3.Zona de El Pago on es troben les trinxeres | 3D8
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(1) Per a més informació, el lector interessat en el tema pot consultar els llibres de Martínez Bande i de 
Mezquida que apareixen a la bibliografia.

Sant Jaume

El Centreex celebrarà diumenge els actes del 
30è aniversari d’aquest centre excursionista

A les 9 del matí s’iniciaran 
activitats infantils i sortides 
a peu i amb BTT des de la pla-
ça de l’església de Sant Jaume 
dels Domenys. A la una hi 
haurà una cercavila folklòrica, 

amb els bastoners, el Ball del 
Patatuf, el drac i els trabucai-
res del municipi. I a les 3, un 
dinar a la sala de la Societat de 
Lletger, pel qual cal inscriure’s 
abans de dimecres.

Vilafranca

Celebrat el plenari de la Xarxa Sida i Món Local per la 
implicació en l’abordatge de la infecció per la SIDA

Alguns dels temes tractats han 
estat la preparació d’un con-
grés estatal sobre  VIH/SIDA i 
Món Local, que es farà el 2012 
a Lleida, la presentació d’un do-
cument sobre educació afecti-

vosexual en adolescents i joves, 
l’aprovació de les noves adhe-
sions d’enguany que han estat  
Tarragona i Vilafranca i la pre-
sentació de la web de la xarxa: 
www.xarxasida-monlocal.cat.
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darreres a travessar el riu), es 
trobava, el dia 13 de gener de 
l’any 1939, a la Serra de Prades, 
on és cridat a la Caserna General 
de Modesto a Valls, a fi i efecte 
d’incorporar la resta de les seves 
tropes a la defensa de la carrete-
ra Montblanc-Alcover (2) on ja 
es troba la 35 Divisió que, fins 
aquell moment, havia estat 
lluitant d’una manera coratjosa 
per contenir l’enemic i defensar 
la vila de Montblanc. El mateix 
Mateo Merino diu que “el ene-
migo se vio obligado a combatir 
durante dos semanas entorno a 
Granadella, Solerás, Castelldans 
y Borjas Blancas. Tiempo más que 
suficiente para previsiones estraté-
gicas adicionales, que no tomaron 
cuerpo por carecer de reservas…” 
(3). La defensa de la carretera 
no és possible i la nit del 14 al 
15 de gener es replega a la línia 
del Gaià, un cop l’enemic ha 
superat la línia defensiva L-2 
del riu Francolí, dissenyada per 
Vicente Rojo, i ha ocupat Tarra-
gona. És en aquest precís punt 
del riu Gaià on es concentren 
la tercera i la quaranta-dosena 
Divisió, enllaçant pel nord, a 
Santes Creus, amb la quaranta-
cinquena Divisió i pel sud, a la 
Nou de Gaià, amb el XXIV C.E. 
(4); i queden com a reserves 
la trenta-cinquena i l’Agrupa-
ció López Tovar (Brigades 23 i 
140). La 42 Divisió instal·la el 
comandament a Rodonyà el 17 
de gener.
Aquest desplegament que sem-
bla comportar una gran quanti-
tat d’homes no era una realitat, 
ja que les unitats no eren com-
pletes i el desordre era de tal 
magnitud que no s’arribaren a 
formar veritables línies defen-
sives ni s’establiren els contac-
tes necessaris amb els flancs. 
Posem, a tall d’exemple, el tes-
timoni d’en Tagüeña del dia 18 
de gener i que ens diu que la 45 
Divisió del V C.E. comandat per 
Enrique Líster es replega, atacat 
pels italians, a Santa Coloma de 
Queralt, a la vegada  que es veu 
obligat a reforçar l’Agrupació 
López Tovar amb l’onzena Bri-
gada de la 35 Divisió que encara 
conserva 700 homes (5) quan 
una Brigada Mixta completa 
comptava amb uns efectius 
d’uns 4.000 i una Divisió, amb 
tres brigades. El diari d’operaci-
ons del seu mateix Cos d’Exèrcit 
(el XV) del dia 17 diu que la 59 
Brigada de la 42 Divisió disposa 
dels següents efectius: 
401 combatents
6 camions
2 cotxes
30 muls
7 cavalls (6)
Tot i així, la República mobilitza, 

el 12 de gener, els reemplaça-
ments de l’any 1919, 1920 i 
1921.
Si ens atenim al testimoni d’en 
Líster, ens n’adonarem amb el 
que hem exposat darrerament, 
un cop perduda la capital de les 
Garrigues el dia 4 de gener, ens 
diu: “Desde ese momento, toda 
idea de establecer o consolidar una 
línea se salía de la realidad. ¿Con 
qué fuerzas y con qué medios po-
día establecerse o consolidarse una 
línea, frente a la enorme superiori-
dad del enemigo en hombres y ma-
terial y con boquetes de muchos ki-
lómetros en los flancos?
  Entre los combates del 25 de dici-
embre al 15 de enero (ocupació de 
Tarragona) el V y el XV Cuerpos de 
Ejército habían perdido una par-
te considerable de efectivos y, a 
partir de esa fecha, las divisiones 
eran una sombra de lo que habían 
sido.” (7)
Anirem per un altre testimoni 
que ens confirma la situació de 
caos de l’Exèrcit Republicà en 
aquells moments. No és ni més 
ni menys que Josep Tarradellas:
“Dia 15 de gener de 1939: Aques-
ta tarda, acompanyat del senyor 
Martí Meced, m’he dirigit cap a 
Tarragona, per tal de posar-me en 
contacte amb els alcaldes d’aque-
lles comarques i per conèixer la si-
tuació militar dels nostres fronts. 
Passant per Sant Feliu m’ha es-
tranyat veure un gros nombre de 
carrabiners detinguts per guàrdi-
es d’Assalt. Per les costes de l’Or-
dal he començat a veure llargues 
caravanes de carros i automòbils 
que anaven cap a Barcelona, així 
com també grups de carrabiners 
i soldats, uns armats i altres sen-
se arma, que es dirigien carretera 
avall, completament desfets.
  En tots els pobles fins a Vilafranca 
hi havia un extraordinari movi-
ment de vehicles, i per arreu es ve-
ien forces de l’Exèrcit, que donaven 
la sensació com si es retiressin dels 
fronts. A Vilafranca la situació de 
desordre era extraordinària, mo-
tivada per l’aglomeració de cami-
ons, evacuats i soldats, que d’una 
manera ràpida anaven caient en 
aquella vila. Ens ha estat difícil 
travessar la dita ciutat… 
A la carretera de Vilafranca fins als 
Monjos, malgrat que a la sortida 
de Vilafranca hem trobat controls 
que impossibilitaven el pas dels fu-
gitius del front, era extraordinari 
el nombre d’aquests que es veien 
arreu…
He preguntat a un oficial castellà 
on es trobava l’Estat Major del 
Cinquè Cos de l’Exèrcit, del que 
segons ell en formava part, i m’ha 
contestat que junt amb altres es 
dirigien a Vilafranca per a orga-
nitzar-hi l’esmentat Estat Major 
d’aquell cos. He tret la impressió 

que no sabia on era…
He tingut ocasió de parlar amb 
diferents grups de soldats i oficials 
del Cinquè, Dotzè i Vint-i-quatrè  
de l’Exèrcit, que es dirigien a Vila-
franca. En conjunt donava la im-
pressió d’homes que no s’adona-
ven de la realitat i amb una gran 
inconsciència parlaven que no hi 
havia res a fer, i que per tant no va-
lia la pena de fer cap altre sacrifici, 
ja que la guerra estava perduda, 
tanmateix. Eren homes sense cap 
moral…
Després d’estar-nos prop d’una 
hora al Vendrell, fent comenta-
ris amb diversa gent, he retornat 
a Vilafranca, on era impossible 
el trànsit, ja que s’acumula en 
dita ciutat tota la gent evacuada 
d’aquelles comarques, a l’ensems 
que la Caserna General i tots els 
serveis de l’Exèrcit… En la carrete-
ra de l’Ordal fins a Vallirana es ve-
ien arreu grups de soldats que car-
retera avall es dirigien, suposo, cap 
a Barcelona, o procuraven escam-
par-se pel mig dels camps i munta-
nyes, per tal de no ésser recuperats. 
En resum he tret la impressió que 
realment el nostre Exèrcit de l’Ebre 
ja no existia…
Com sigui que havia estat informat 

que es construïa una línia de de-
fensa que passava per Vilanova, 
Begues, l’Ordal i Igualada, he 
volgut assabentar-me de com es 
troben realment les dites fortifi-
cacions; en realitat, no existeixen, 
ni a hores d’ara s’ha començat cap 
treball ni tan sols per a fer trinxe-
res. Es tracta de pura literatura 
comunistoide, perquè la gent tin-
gui la sensació que es podrà aturar 
aquest avançament, talment  com 
si coneguéssim  el país i no pogu-
éssim informar-nos de la situació 
en què es troben els voltants de 
Barcelona.
  En resum, la impressió és de caos 
i, com és normal, d’esverament.” 
(8)
Un cop s’ha llegit tot l’anterior 
tenim el següent: El dia 20 de 
gener del 1939 i als voltants 
de Vilafranca del Penedès, uni-
tats del XV C. E. que es retiren 
vers Barcelona per la carretera 
C-245 de la costa, per l’N-340 i 
per algunes d’interior i al V C.E. 
que des de les Borges Blanques 
i Montblanc segueix l’N-II i car-
reteres paral·leles en direcció 
Igualada. Tagüeña diu: “El ene-
migo nos atacó simultáneamen-
te por la costa y por la carretera 

Valls-Vendrell y el día 20 tuve que 
emplear la 35ª División para es-
tablecer una línea entre Vendrell y 
Villafranca, a la altura de Altami-
ra (pot ser la Múnia?) y la Ràpita, 
ya que lo poco que quedaba de las 
divisiones 3ª y 42ª habían aban-
donado sus posiciones y los tan-
ques enemigos se nos infiltraban 
por todas partes en la comarca del 
Panadès… Los tanques italianos 
llegaron muy cerca de mi puesto de 
mando y ocuparon por sorpresa el 
cruce de caminos cerca de la Bisbal 
del Panadès.” (9) 
Darrere aquestes tropes repu-
blicanes els segueixen les tro-
pes franquistes. Per tal de no 
enfarfegar el text, us comen-
tarem que el Cos de l’Exèrcit 
Marroquí de Yagüe amb tres 
Divisions (105 del coronel Ló-
pez Bravo, 50 del coronel Coco 
i 13 del general Barrón) avança 
en dues puntes de fletxa: una 
per la costa en direcció Creixell, 
Vilanova i la Geltrú, Sant Boi del 
Llobregat, i l’altra per l’interior 
en direcció Bonastre, Vilafran-
ca del Penedès, Molins de Rei. 
Mentrestant, el Cos de l’Exèrcit 
de Navarra de Solchaga amb tres 
divisions (4 del general Alonso 

Vega, 5 del general Sánchez 
González i 12 del general Asen-
sio) també avança igualment 
per dues vies, una per Rodonyà, 
Sant Sadurní d’Anoia, Martorell 
i una altra en paral·lel per la Lla-
cuna, Mediona, Abrera.
El C.T.V. va per Santa Coloma de 
Queralt, Igualada, Esparreguera 
tot seguint les forces de Líster.
El dia 21 de gener, les tropes 
de la 5a Divisió de Navarra al 
comandament de Juan Bautis-
ta Sánchez González entren 
a la capital de l’Alt Penedès i, 
aquell mateix dia, l’ordre ge-
neral d’operacions del Cos 
d’Exèrcit de Navarra instal·la 
els serveis d’artilleria, gasolina, 
sanitat i automobilisme a Vila-
franca. Després, aquesta unitat 
seguirà la seva trajectòria vers 
Martorell via Sant Sadurní, tot 
tenint com a límit inferior Sant 
Sebastià dels Gorgs, Lavern, vèr-
texs la Torre, Avenc, Montcau i 
Aragall.
És a partir del dia de la presa 
de Vilafranca -21 de gener del 
1939- fins el dia 24 -arribada al 
Llobregat- quan els quatre ba-
tallons de la 3a Agrupació de la 
13a Divisió  són els encarregats 

1 i 2. Bombes de ma i bales i restes de metralla trobades a la zona de El Pago 3. Escut de la 13 División 4. Impacte de metralla en una 
finestra de El Pago 5. Trinxera  | 3D8
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(2) M. TAGÜEÑA.-Testimonio de dos guerras. Barcelona, 2005. Pag.277. (3)  P. MATEO.-Por vuestra libertad y la nuestra. Madrid, 1986. Pag.405 (4) M. TAGÜEÑA.- op. cit. Pag.278. (5) Ibid. Pag. 261. (6) ARCHIVO 
GENERAL MILITAR DE ÁVILA.- Informe del XV C. E. Armario 68. Legajo 991. Carpeta 13. (7)  E. LÍSTER.- Memorias de un luchador. Madrid, 1977. Pag.392.  (8)  J. TARRADELLAS.-Crònica de la Guerra Civil a Cata-
lunya. Barcelona, 2009. Pag. 1.172. (9) M.TAGÜEÑA.- op.cit. Pag 281.

Olèrdola

L’Ajuntament d’Olèrdola organitza durant aquest mes 
de novembre xerrades sobre seguretat i via pública

Les xerrades han començat 
aquesta mateixa setmana i 
estan conduïdes pel servei de 
vigilants municipal d’Olèr-
dola. Les properes xerrades 
es faran el dimecres dia 24 

de novembre a dos quarts de 
sis de la tarda al Casal d’Avis 
de Moja i el dimarts dia 30 de 
novembre a les set de la tarda 
al casal d’avis de St. Miquel 
d’Olèrdola.

Vilafranca

Les AMPA organitzen un cicle de xerrades sobre temes 
d’interès relatius a l’educació d’infants i joves

La primera xerrada porta per 
títol “”Jocs i joguines educati-
ves o... com triar les joguines?” 
i tindrà lloc el 29 de novembre, 
a 2/4 de 7 de la tarda, a l’Escor-
xador. Anirà a càrrec d’Imma 

Marín, professora i especialista 
en jocs, infància i educació en 
el lleure, amb gran experiència  
com a consultora pedagògica, 
especialitzada en educació i 
comunicació a través del joc. 
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(10) ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVILA.- Diario de operaciones de la 13a División. Armario 13. Legajo 11. Carpeta 41. (11) La línia defensiva L-1 era la riba esquerra de l’Ebre i la L-2 el riu Francolí. (12)  ARCHI-
VO GENERAL MILITAR DE ÁVILA.- Diario de operaciones de la 5a División de Navarra. Armario 14. Legajo 5. Carpeta 32. (13) M. TAGÜEÑA.- op. cit. Pag. 282. (14)Diario de operaciones de la 13ª División. (15) Ibid.

Personal  3ª D 35 D 42 D Agpció López Tovar Total
Combatent 1.283 984 1.293 296 3.856
No combatent - 1.017 562 347 1.926
TOTAL 1.283 2.001 1.855 643 5.782

Armament 
Fusells individuals 529 702 508 156 1.895
Fusells ametralladors 44 23 14 6 87
Ametralladores 20 12 20 4 56
Morters del 50 11 9 3 - 23
Morters del 81 4 10 - - 14

d’avançar en dues bandes de la 
carretera N-340.

TABOR IFNI-SAHARA - Avan-
ça des de Moja, on havia fet nit 
el dia 21, fi ns a Cantallops i és 
allà on rep l’ordre de dirigir-se 
pels vèrtexs Avenc, Montcau i 
Agulles fi ns el Km 66 (El Km 
66  correspon a l’actual 1229 
de la carretera N-340, un cop 
al Port d’Ordal, està al principi 
de la baixada fi ns el pont dels 
Lledoners) on enllaçaria amb 
el Batalló de Mèrida a fi  i efecte 
de desbordar pel Nord les pos-
sibles resistències que l’enemic 
hagués pogut col·locar al Port 
d’Ordal. Efectivament, els re-
publicans havien disposat una 
línia defensiva a base de trin-
xeres, parapets i pous de tira-
dors (ramal Nord de la línia de-
fensiva L-3) que controlava la 
carretera general des del Pago 
fi ns al poble d’Ordal. Aquesta 
és la línia que en Tarradellas 
no va veure, ja que no existia, 
quan va passar aquell 15 de ge-
ner pel que deduïm que va ser 
construïda a corre-cuita entre 
els dies 20 i 21 tot aprofi tant 
els materials que anava pro-
porcionant el terreny.  
  Finalitzat el dia 23, es troba 
a un quilòmetre i mig al sud-
oest de Corbera del Llobregat.

1r BATALLÓ DEL REGIMENT 
DE MÉRIDA Nº 35.- Vénen de 
L’Arboç i pernocten a Avinyo-
net la nit del 22. A trenc d’alba 
de l’endemà, juntament amb el 
Batalló Ifne-Sàhara que forma 
la 1a línia (s’anaven tornant. El 
dia 21 anaven a la primera línia 
el Ifni-Sàhara i el 1r. de Méri-
da, el 22, el 3r. de la Victòria i el 
5è. de Melilla i el 23, tornaven 
a actuar l’Ifni-Sahara i el 1r. de 
Mérida) avancen fi ns enfron-
tar-se amb les forces de la 196 
Brigada amb el suport de tancs 
fi ns arribar al port i ajuntar-se 
en el Km. 66. 
  Són diferents testimonis orals 
que ens confi rmen la presència 
de tancs republicans en aques-
ta zona.
“Ambas unidades cumplieron 
sus objetivos con decisión y ra-
pidez haciendo muchos muer-
tos y más de 300 prisioneros al 
enemigo, al que se cogió muchas 
ametralladoras, armamento en 
general, un blindado, un auto-
algibe, una ambulancia y varios 
coches ligeros y camiones, pudi-
endo afi rmar que se desorganizó 
completamente la Brigada roja 
que vino de refuerzo.
  Merece destacar la actuación del 
1er.Batallón de Mérida que al lle-
gar a las inmediaciones del Km. 
66 rechazó con gran energía un 

ataque de un batallón enemigo 
apoyado por tanques.” (10)
Al fi nal del dia 23, el Batalló de 
Mérida romania al Km. 66.
  Els plans del Cap d’Estat Ma-
jor republicà, Vicente Rojo, 
eren formar una línia defensi-
va, que seria la L-3 (11), que tot 
venint des del Pirineu arribés 
a Igualada on es bifurcava en 
dues direccions: l’una aniria 
cap a Vilafranca del Penedès 
i Vilanova i la Geltrú (que ja 
havia estat superada) i l’altra, 
per les carenes d’Ordal fi ns el 
Garraf. És en aquesta línia on 
té lloc el que la premsa local ha 
anomenat “La darrera defensa 
de Barcelona” i veritablement 
no els falta cap mena de raó ja 
que, tant els atacants com els 
defensors sabien prou bé que, 
un cop passat aquest punt, 
l’entrada a Barcelona era fàcil.
Les tropes que hi posen resis-
tència (i cal reconèixer el seu 
valor donades les circumstàn-
cies) van ser les restes del XV 
C. E. format pel que queda de 
la 11, 13, 15, 59 i 227 Brigades 
a les que s’uneix la 196 Briga-
da. Ja hem donat informació 
al lector dels efectius de la 59 
Brigada i, més endavant, pot 
veure els de les tres Divisions 
d’aquest cos de l’exèrcit. 
La 196 Brigada Mixta estava, 
durant el mes de novembre de 
l’any 1938, a la zona de Ras-
cafría-El Paular, al límit de les 
províncies de Madrid i Segovia, 
on havia estat retirada després 
d’emporuguir-se i sofrir algun 
daltabaix al front de Llevant, 
més exactament a la famosa 
línia X-Y-Z, durant l’estiu del 
1938. Va ser reorganitzada 
d’una manera molt ràpida amb 
personal recollit de molt dis-
tintes unitats i no havia tingut 
prou temps per a cohesionar-
se. Fins i tot els seus comanda-
ments havien canviat, essent 
el major Vicente Orts Bonilla 
el seu cap, el capità de milícies 
Gracián Baena Morales, cap del 
seu estat major i Antonio Vidal 
Lagüena, el seu conmissari.
Un informe reservat de la 
cinquena Divisió de Navarra 
signat a Vilafranca del Pene-
dès el dia 23 de gener diu que 
aquesta Brigada va embarcar a 
València durant la tarda del dia 
20 en dos vaixells de pavelló 
francès però la tripulació era 
espanyola i va arribar a Barce-
lona la matinada del 21. Una 
vegada a la capital catalana, 
van ser arengats pel Comissa-
ri General de Guerra, Bibiano 
Fernández-Ossorio y Tafall, els 
comandaments anomenats an-
teriorment van ser canviats per 
d’altres pertanyents a l’Exèrcit 

de Catalunya, el qual va coope-
rar encara molt més a la manca 
de cohesió de la Brigada, i d’una 
manera immediata enviats a 
ocupar posicions a Ordal. 
Pel que sembla ser, la 196 Bri-
gada estava gairebé al complet 
ja que comptava amb 3.000 
homes, les seves companyies 
de fusellers constaven de 129 
homes dotats de fusells txecs i 
un fusell ametrallador per cada 
companyia, així com vuit ame-
tralladores i un parell de mor-
ters del 81 por batalló. (12)
Manuel Tagüeña, que citem 
molt sovint, coneixia molt 
al detall la situació d’aquesta 
Brigada i ens diu textualment: 
“No había tenido tiempo de com-
penetrarse para constituir una 
verdadera unidad militar; era 
sólo un conjunto de hombres des-
conocidos entre sí, sin coherencia 
ni confi anza mutua. Llegados al 
frente en momentos tan difíciles, 
se diluyeron y desperdigaron en 
pocas horas, pasando a engrosar 
la masa de desertores y refugia-
dos civiles que llenaban todas las 
carreteras…Lo más triste era que 
esa Brigada era, prácticamente, 
todo lo que se había conseguido 
traer por mar desde los puertos 
de Levante para reforzar el fren-
te de Cataluña” (13)

5è. TABOR DE MELILLA Nº 
2.- Ultrapassa el dia 22 el po-
ble d’Olèrdola i ocupa la cota 
268 als vessants de la Penya 
del Papiol on sorprèn un es-
quadró enemic que s’estava 
replegant i fa presoners el seu 
comandant i 15 soldats. Va se-
guint per Sant  Pere Molanta, 
Can Suriol, Les Gunyoles i al 
fi nal del dia es situa a 500 m. 
del vèrtex Mentides, ja al ter-
me de Subirats.
L’endemà (23 de gener) se li 
donen ordres que ocupi el vèr-
tex Mentides a fi  i efecte de te-
nir bones bases de partida per 
atacar el Port d’Ordal. En el mo-
ment d’ocupar Mentides “sos-
tuvo un combate con un batallón 
rojo perteneciente a una brigada 
traída de refuerzo a Cataluña 
del frente de Madrid, que venía 
armada y equipada y al completo 
de sus efectivos, pretendía ocupar 
Vértice Mentiras, según orden del 
mando rojo que se cogió. Hizo 45 
muertos, que abandonó, y captu-
ró 30 prisioneros.” (14)
En el moment d’enfosquir-se, 
estava a la cota 519 situada a 
l’esquerra de la carretera gene-
ral, 500 metres abans d’arribar 
al cim del Port d’Ordal on exis-
teixen les ruïnes d’una torre 
telegràfi ca.

3è BATALLÓ DEL REGIMENT 

DE LA VICTORIA nº 28.- El 
dia 21, va fer nit a l’ermita de 
Penyafel i l’endemà va avançar 
per Sant Pere Molanta, Sant 
Cugat Sesgarrigues, Avinyonet 
fi ns a Cantallops on va establir 
contacte amb l’enemic que 
amb tancs va intentar aturar 
l’avançament.
“Venciendo la resistencia de los 
rojos, se ocupó San Pere de Ordal 
(sic), Vértice La Torre y Casa Mata 
antes de anochecer y a las 23, en 
golpe de mano, se ocupó el cruce de 
la carretera general de Barcelona 

con la de San Sadurní, dos Km. al 
norte de Cantallops, donde el ene-
migo oponía resistencia.” (15)  
El dia 23 estava al sud del Vèrtex 
Agulles.
Aquest batalló, per entrar a Sant 
Pau d’Ordal, es va desviar de la 
carretera general per Can Ro-
vira, lloc on va ser tirotejat des 
d’una trinxera (actualment des-
apareguda però on hi hem tro-
bat diverses beines) situada a la 
cruïlla de la carretera de Sant Sa-
durní amb la N-340 però va con-
tinuar l’avançament i va creuar 

el petit pont del torrent de Les 
Timbes que no havia estat volat 
i s’endinsà al poble pels carrers 
de Sant Pere i Sant Pau. Alguns 
simpatizants, d’altres encuri-
osits i molts esfereïts els van 
veure passar però ningú va dir 
res. Davant de la fonda de Can 
Pau Xic, un hoste els veia passar 
amb la seva llampant cadena de 
rellotge creuant-li l’armilla, fi ns 
que un moro va estirar la mà i se 
l’emportà. Una vegada arribats 
al que actualment és la plaça 
de Subirats, amb el pont que 
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Vilafranca

Taula rodona sobre l'"Agroecologia, de la llavor a 
l'aliment" avui al vespre, a l'Escorxador

Hi participaran Eva Torremoc-
ha, de l'equip d'investigació 
d'Agroecologia de la Universi-
tat Pablo de Olavide de Sevilla; 
Manuel Huz, agricultor guate-
malenc i impulsor del projecte 

"Campesino a Campesino", i 
Neus Garriga, responsable de 
l'àrea d'educació emancipatò-
ria d'Entrepobles. L'acte s'ini-
ciarà a 2/4 de 8 del vespre a la 
sala 3 de l'Escorxador.

NOTA D’ACTE

Assemblea de l'AAVV de la Girada 

S'ha convocat l'assemblea general de socis 
de l'Associació de Veïns del barri de la Girada 
de Vilafranca.
 

A les 8 del vespre, al local de l'Associació

Assemblea de l'AAVV de la Girada 

S'ha convocat l'assemblea general de socis 
de l'Associació de Veïns del barri de la Girada 
de Vilafranca.
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creuava el torrent volat, van 
preguntar per Cal Mata del 
Recó (molt a prop d’aquesta 
cruïlla) i ningú dels presents 
va tenir el valor d’informar-
los fins que un oficial va in-
terrogar amb més seriositat i 
en Salvador Mallofré de Cal 
Tòfol els va adreçar a la masia. 
Quan pujaven cap a Cal Mata 
del Recó, on avui hi ha les 
instal·lacions de la hípica, van 
ser tirotejats una altra vegada 
des de la mateixa trinxera per 
la qual cosa van decidir anul-
lar el perill tot desallotjant els 
republicans de l’esmentada 
cruïlla. En aquesta masia van 
fer nit el dia 22 de gener.
Aquestes forces franquistes 
avançaven pràcticament al 
complet dels seus homes, ben 
equipades (però brutes) i amb 
la moral molt alta, fet pel qual 
no ens ha de sorprendre que 
cargolés un enemic molt es-
cadusser d’homes, mal equi-
pat i amb la moral molt baixa. 

Vegem, emperò, aquesta rela-
ció de les forces que el dia 19 
de gener de l’any 1939 com-
ponien les unitats del XV C.E., 
deixant de banda la 196 Briga-
da, que pocs dies després hau-
ria d’enfrontar-se a ells:
Fem memòria al lector que 
una Divisió republicana esta-
va composta per tres Brigades 
Mixtes, d’entre tres i quatre 
mil homes cadascuna.
Si a aquest fet hi afegim que 
a Catalunya no hi havia més 
de cent avions: 35 Xatos, 25 
Mosques i 16 Katiuskes, ba-
sant-se en l’informe del dia 
25 signat a Vilafranca, tenim 
molt i molt clar que les possi-
bilitats de la defensa d’Ordal 
eren mínimes.
 Precisament, la nit del 22 al 
23 de gener, mentre es com-
bat a Subirats, el cotxe de Jo-
sep Andreu i Abelló, president 
del Tribunal de Cassació de 
Catalunya,  s’atura devant del 
Palau de la Generalitat. Duu 

un passatger que diu: “Tarda-
rem molt de temps a tornar a 
la nostra terra…” Era en Lluís 
Companys, que marxava a 
l’exili.
El president del Govern, Juan 
Negrín, després del darrer 
consell de ministres, celebrat 
a les deu de la nit del dia 22, 
ha ordenat per escrit al secre-
tari de Defensa, Julián Zuga-
zagoitia, que destrueixi tota 
la documentació possible. La 
marxa és imminent.
Tornant al testimoni de Ta-
güeña, en diu: “Ese mismo día 
(23) me visitaron varios diri-
gentes comunistas, entre ellos 
Santiago Carrillo, para hablar 
de la defensa de Barcelona, que 
se estaba organizando con man-
dos y fuerzas especiales. Me pi-
dieron que retrasara la llegada 
del enemigo al río Llobregat, al 
menos 24 horas…” (16)
  Durant aquest període, com-
près entre una mica abans de 
la presa de Tarragona i l’arriba-
da a Ordal, s’han produït uns 
fets molt signifi catius: El Go-
vern de la República ha cridat 
a fi les els reemplaçaments del 
19, 20 i 21 (12 de gener), els 
dirigents abandonen Barcelo-
na (23 de gener), s’han mobi-
lizat tots els homes d’entre 
17 i 55 anys (24 de gener) i, 
el més curiós de tot, s’ha de-
clarat l’Estat de Guerra (22 
de gener). Han hagut de pas-
sar gairebé mil dies de llui-
ta (919 exactament) per a 
donar aquest pas, si no es va 
fer abans va ser per a no re-
conèixer als seus adversaris la 
categoria de bel·ligerants i per 
posar l’èmfasi en la preemi-
nència del poder civil davant 
el militar.
Aquets fets esdevinguts a 

Subirats durant els dies 22 i 
23 de gener de l’any 1939 han 
deixat una petja material que 
encara avui es manté i pot ser 
observada a les 15 trinxeres, 
els 27 pous de tiradors, els 9 
refugis trobats i les 10 fosses 

comunes que la memòria oral 
ens testimonia.  
Serveixi aquest relat d’home-
natge als soldats de reempla-
çament que aquell diumenge, 

dia 22 de gener, haguessin 
preferit estar al ball del seu 
poble en comptes de passar 
gana, fred i por entre les vi-
nyes del Penedès.
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Vilafranca

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd penja caixes niu a la 
riera de Llitrà destinades a les mallerengues

Les caixes niu són caus artifi -
cials que es posen per pal·liar 
la manca de forats naturals 
als boscos. Cap al maig es rea-
litzarà una segona sortida per 
observar quines caixes niu han 

estat colonitzades i fer-ne un 
seguiment. Passada l’època de 
cria, es netejaran i es tornaran 
a penjar per permetre una nova 
nidifi cació. Aquestes caixes són 
construïdes per la mateixa en-

La Granada

La Granada inicia el 2 de desembre la 1a fase de la 
implantació de la recollida selectiva de la brossa orgànica

Aquesta fase inclourà els car-
rers: C/Nou, C/ Narcís Montu-
riol, C/de Dalt, Ptge. Segarrès, 
C/les Eres, C/Poeta Cabanyes, 
C/del Mig, Pl. de l’Església, Pl. 
Sant Joan, Pl. la Font, C/Verge 

de Montserrat, C/Castell i Ca 
l’Escoda. Aproximadament el 
25% de total del municipi. Les 
reunions informatives seran els 
dies 23 i 25 de novembre a 2/4 
de 9 del vespre a l’Ajuntament.


