ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE AL PRIORAT
– Rutes històriques No Jubilem la Memòria –
El llibre «Espais de la Batalla de l’Ebre al Priorat» recull 105 fitxes de vestigis existents al
Priorat vinculats a la Batalla de l’Ebre (juliol-novembre de 1938). La recerca l’ha dut a terme
l’historiador Josep Munté, a qui l’Associació No Jubilem la Memòria va concedir la beca
«Rachel Ritchie», creada en homenatge pòstum a la col·laboradora i sòcia de l’Associació des de
la seva fundació el 2003.
El Priorat va ser un lloc estratègic per a la Batalla de l’Ebre, la batalla més gran i definitiva per al
desenllaç de la guerra. La proximitat a la línia del front, la bona xarxa de comunicació i
l’orografia van ser clau perquè la comarca es convertís en la rereguarda republicana més propera
al camp de batalla.
Aquest volum recull espais de memòria dels vint-i-tres pobles de la comarca ordenats per la
població on pertany l’espai i en què s’identifica el tipus d’espai tractat, l’estat en què es troba, la
valoració de l’accés, la informació històrica, la localització segons les coordenades GPS i
s’acompanya amb unes fotografies per tal de facilitar-ne la identificació al visitant.
Les seves 268 pàgines de 14,8 x 21 cm estan enquadernades en rústica i el volum identificat amb
el ISBN (International Standard Book Number) 978-84-8424-903-0 .
Quant a l’autor:
Josep Munté i Mateu és historiador i gran coneixedor del territori i la comarca del Priorat. Ha
escrit diversos articles sobre la Batalla de l’Ebre: «La batalla dels ponts. L’altra Batalla de
l’Ebre»; «El pont de fusta i el refugi de Ginestar (25-31 juliol de 1938)»; «El fons fotogràfic del
doctor jueu Gabriel Ersler. Una aproximació a l’estada dels combatents jueus i eslaus de la XIII
Brigada Internacional al Priorat (juny-juliol de 1938)»; «El comandament i l’Estat Major del XV
Cos d’Exèrcit al Priorat (abril-juliol de 1938)»; «Hemingway al Priorat. Imatges de guerra al
voltant del Masroig (abril-juliol de 1938), d’entre altres.

Associació «No Jubilem la Memòria»:
Es va crear a Marçà l’any 2003 com una iniciativa sorgida de persones interessades a conservar
la història recent, sobretot els fets històrics del període de la II República i la Guerra Civil
espanyola (1931-1939) a la comarca del Priorat.
L’associació, a més de fer recerca, organitza conferències, presentacions de llibres i altres
activitats relacionades amb la memòria històrica. També celebra anualment les «Jornades de No
Jubilem la Memòria».
Fruit de la recerca s’ha elaborat l’exposició «Preludi de l’última batalla: Les Brigades Internacionals al Priorat, 1938», amb el seu corresponent llibre; un parell de documentals titulats «Un
pessic de memòria» i «Els brigadistes entre nosaltres», a més del llibre «Textos per entendre
millor la Guerra Civil», que recull les conferències fetes durant els primers 10 anys de l’entitat.
▄

