
Idea Inicial 
El punt de partida del treball és l'anàlisi de forma i contingut de les cartes que el cortsenc  Joaquim Brengaret i Amer va escriure des del 

front de l'Ebre a la seva dona. Amb aquesta anàlisi i posterior estudi em plantejava conèixer i explicar les seves vivències i sentiments 

emprant les seves pròpies paraules. Aquest era l'objectiu principal, però també me'n vaig plantejar un de secundari: elaborar el seu hipotètic 

recorregut durant la Batalla de l'Ebre, intentant concretar el lloc on va morir.  

   

El procés d’elaboració 
Aquest treball s'ha estructurat en tres parts, a banda de la introducció i les conclusions: la primera és una breu contextualització de la 

Batalla de l'Ebre en el marc de la Guerra Civil, la segona sobre el combats a la serra de Pàndols (on lluità la Divisió on estava destinat en 

Joaquim) i la darrera és l'anàlisi de la correspondència (temàtica, estructura, aspectes formals...) per a descriure les vivències i els 

sentiments del soldat i reconstruir l'hipotètic itinerari fins la seva mort. 

La metodologia emprada es relaciona amb les bases de la microhistòria, un mètode d'estudi que dóna importància als protagonistes 

quotidians en el seu escenari local, normalment oblidats per la història oficial. La microhistòria usa essencialment la documentació privada 

com a punt de partida. També es pot considerar un treball de memòria històrica perquè recupera aspectes del passat més recent des de 

l'àmbit local. 

El pas previ fou localitzar la correspondència que seria la base de l'estudi a l'AMDC, a la part dels Fons Privats de caràcter personal. Un cop 

localitzada s'ha elaborat un esquema d'anàlisi (lectures a diversos nivells, identificació de paraules clau, localització de frases...) per 

identificar els aspectes formals, conèixer les temàtiques i redactar una fitxa per a cada carta. El contingut de cadascuna de les fitxes fou la 

base per a redactar l'anàlisi descriptiva de les cartes (la tercera part de la recerca).  

El treball és essencialment d'arxiu, però també és un treball de cerca i anàlisi bibliogràfica, perquè per poder contextualitzar les cartes i 

bastir l'argumentació teòrica s'ha hagut de fer una aproximació als fets històrics en general. La bibliografia consultada s'ha classificat en 

quatre blocs segons la finalitat i el desplegament del treball:  a) llibres que contextualitzen la Batalla de l'Ebre en la Guerra Civil Espanyola; 

b) llibres que aprofundeixen en els fets de la Batalla de l'Ebre i a la serra de Pàndols, c) articles i llibres orientatius per a l'estudi de la 

correspondència, i d) documents sobre la metodologia de la microhistòria. Alguns llibres dels apartats a) i b) també han servit per a recrear 

l'hipotètic recorregut d'en Joaquim a la Batalla de l'Ebre.   

 
Conclusions, resultats de la recerca 

Aquest treball ha estat un exercici de memòria històrica i d'aplicació de la metodologia de la microhistòria. Les cartes són el testimoni d’un 

determinat moment i permeten mantenir viu el record de qui les escriu, veritable protagonista de la història. Per a mi ha estat un treball de 

gran impacte emocional. 

El desenvolupament del treball dóna resposta als objectius plantejats a l'inici de la recerca. Amb l'anàlisi exhaustiva de la correspodència 

s'ha verificat que les cartes d'en Joaquim responen a les característiques generals que els estudis sobre la correspondència al front durant 

la Guerra Civil Espanyola identifiquen (temàtica, estructura, aspectes formals...). Aquesta anàlisi també havia de mostrar les seves 

vivències i sentiments. L'aplicació de manera molt bàsica de la metodologia de la microhistòria ho ha permès. Gràcies a la informació 

extreta de les cartes i de la bibliografia consultada s'ha pogut assolir l'objectiu de reconstruir l'hipotètic recorregut que va seguir en Joaquim 

des de la seva partida de Barcelona fins la seva mort. S'ha d'afegir que el recorregut és aproximat, ja que a l'hora de descriure'l mancava 

informació més concreta que estava fora de l'abast d'un treball de recerca de batxillerat.  
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