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Senderisme cultural 

La Serra de Cavalls, dissabte 21 d'octubre  

 
El passat mes de març vam fer una sortida als escenaris on va tenir lloc la Batalla de l'Ebre, la més 

llarga de la Guerra Civil Espanyola. Ara us proposem endinsar-nos en una part d'aquests espais una 

mica més, concretament on va tenir lloc la Batalla de Cavalls.  

 
El 30 d`octubre del 1938 a la Serra de Cavalls s`inicià el darrer gran combat de la batalla de 
l´Ebre. Després de 100 dies de lluites l´Exèrcit de la República estava exhaust. Sense gairebé 
artilleria, poca munició, amb 45.000 soldats morts, ferits o presoners, i pocs reclutes per anar a la 
guerra li era cada vegada més difícil resistir els atacs dels Nacionals. 
D’una altra banda, el Pacte de Munich del 30 de setembre entre Hitler, França i Anglaterra havia 
condemnat la República a la derrota perquè els anglesos i francesos s´havien plegat a les 
condicions d´Hitler. El govern francès va tancar la frontera amb Espanya per impedir l´arribada 
d´armament a la República. Sense armament nou la guerra està virtualment perduda per a la 
República. 
Els nacionals havien concentrat 500 canons de tota mida i 50.000 soldats davant la Serra de 
Cavalls. Fou la major concentració de canons de tota la Guerra Civil. Cada canó havia de batre una 
línia de cinc metres durant dos hores a raó d´una bomba cada mig minut. La potència de foc era 
enorme i els pobres 3.000 soldats republicans de dalt de la Serra tenien poques possibilitats de 
sobreviure. A més a més 100 bombarders nacionals s´afegirien al bombardeig. 
En poques hores el 70% dels pobres soldats republicans estaven morts, ferits o presoners –els 
presoners sense antecedents polítics tornaven ràpidament a la guerra en les files nacionals- 
Només en un sector es van recollir 600 cadàvers de soldats republicans front 25 cadàvers de 
soldats nacionals. La desfeta republicana fou total. En quinze dies s´enfonsa tot el front de 
l´Ebre i en poc més d´un mes va començar la Conquesta de Catalunya pels Nacionals. 
La batalla de Cavalls dins del conjunt dels 115 dies de la batalla de l´Ebre significa la desfeta de 
l´Exèrcit republicà a Catalunya i la pèrdua virtual de la Guerra Civil pels republicans. 

 


