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L'empresa Optymus ha museïtzat la major col·lecció de materials i armament de la Guerra Civil

Gandesa obre les portes del reformat museu
memorial de la Batalla de l'Ebre
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El nou Museu de la Batalla de l'Ebre de Gandesa s'estrena aquest dijous, 21 d'abril amb dues
jornades de portes obertes. Ha estat una llarga reivindicació de més de deu anys a la feina d'un
grup d'estudiosos i col·leccionistes del municipi que el 1998 van posar a disposició del púbic la
major col·lecció de materials i armament del gran conflicte ebrenc de la Guerra Civil. Naixia
d'aquesta manera el Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre (CEBE) i, amb l'antic edifici de les
escoles velles com a seu, mostraven gran part del vestigis, materials i sentimentals, que la
Batalla de l'Ebre va deixar a la Terra Alta. Tota aquella gran mostra ha estat ara museïtzada
per l'empresa Optymus en un centre totalment reformat.
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Després d'un any i mig d'obres i una inversió
de 900.000 euros, el nou Museu Memorial
de la Batalla de l'Ebre de Gandesa s'ha
obert aquest dijous al públic amb una imatge
del tot renovada i modernitzada. De les sales
i les parets verdes de les antigues escoles
velles on ja s'ubicava la gran col·lecció de
materials bèl·lics del CEBE des de fa més

Trinxera reconstruïda al Museu de la Batalla de l'Ebre de
Gandesa. (ACN)

deu anys, només se n'ha conservat el terra.
El museu, amb més de 450 metres quadrats,
s'ha redistribuït i compta amb una gran sala

central on s'hi han establert algunes
maquetes, vitrines amb objectes i part de la
gran mostra de material armamentístic del que disposa el CEBE. En dues sales adjacents s'hi poden
veure els audiovisuals sobre la batalla, i també les reproduccions d'un hospital de campanya i una
trinxera reconstruïdes amb material original.
A l'entrada del museu, 'El Abuelo' dóna la benvinguda als visitants. Es tracta de l'obús més gran que es
va llençar durant la Batalla de l'Ebre en aquestes contrades i que va ser recollit per Antonio Blanch, el
pioner dels 'col·leccionistes de la memòria' a Gandesa i membre fundador del centre d'estudis. Blanch
va començar a recollir material de la guerra amb només 11 anys. Ho venia als comerciants i amb les
quatre pessetes que en traïa es pagava els capritxos: algun paquet de tabac, i moltes partides al
futbolí. Poc a poc va deixar de vendre per guardar tot allò que li semblava més valuós.
La seva afició és la llavor del centre que avui estrena imatge i que vol ser la peça clau de tota la xarxa
d'Espais de la Batalla de l'Ebre que el Memorial Democràtic ha posat en marxa a la Terra Alta. Malgrat
que ha estat l'últim dels centres reformats, des del CEBE es reivindicava a la Generalitat el
reconeixement de tota la feina feta pels membres de centre d'estudis. "La nostra satisfacció és estar
aquí després d'haver treballat molt i molt i que s'hagi adequat aquest espai tan important per deixar les
coses tal com han d'estar", ha remarcat Miquel Estruel, membre fundador del CEBE.
I és que la clau fonamental del museu de Gandesa és la seva gran col·lecció. Amb la museïtzació s'ha
reduït el nombre de material exposat, que es guarda en una sala privada i que servirà per a futures
exposicions temporals. També se seguiran recol·lectant tots els objectes que, de forma altruïsta, els fa
arribar molta gent. Com ha explicat Estruel, "quan deixen alguna cosa al museu, marxen amb una
llàgrima als ulls perquè deixen part de la seva història familiar". I és que, segons Blanch, un 90% de la
metralla que es va llençar a la Batalla de l'Ebre, està en disposició del CEBE però també es recullen
fotos, objectes, documents, pancartes, banderes, reculls de premsa, i tot allò que se'ls ofereix.
Amb tot, es manté l'esperit amb el que va nàixer el CEBE, "ensenyar a les noves generacions" perquè
la guerra no s'oblidi i no es repeteixi. "Aquí van morir milers de persones, som una terra regada amb la
sang de molta gent", ha assegurat Miquel Estruel. També per aquest motiu, un dels valors més
importants del nou museu són els testimonis vius. A través d'un audiovisual, set d'aquells supervivents
expliquen les seves experiències, un recurs que també s'anirà ampliant a partir d'ara. "Estem
orgullosos de la nostra tasca que esperem que beneficiï Gandesa i tota la comarca", ha conclòs
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