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1. L’exposició: Catalunya bombardejada. 75è 
aniversari dels bombardeigs a la població civil i les 
infraestructures catalanes

Aquesta és l’exposició que el Memorial Democràtic proposa per a commemorar els 75 anys dels 
bombardeigs sobre la població civil catalana durant la Guerra Civil espanyola i sumar-se, així, al 
conjunt d’actes de commemoració que es faran al llarg dels anys 2012 i 2013 a tot Catalunya. 
Els objectius del seu discurs expositiu són, per una banda, arribar a concebre la Guerra Civil 
espanyola com un con&icte que estableix, degut a la presència decisiva de l’aviació, un nou 
model d’enfrontament bèl·lic on la reraguarda es converteix en front de guerra i la població civil 
en blanc de l’enemic, i per l’altra posar de manifest els valors ciutadans i les múltiples mostres 
de resistència i solidaritat que la població civil oferí mitjançant, per exemple, la construcció de 
refugis.

La mostra ens proposa dos espais expositius diferenciats. El primer, “Catalunya bombardejada”, 
aborda els bombardeigs sobre tot Catalunya, amb especial atenció a les ciutats referents de la 
massacre, com són Barcelona, Lleida, Granollers, Tarragona, Reus o Figueres. Incideix en la 
resistència ciutadana materialitzada en la construcció de centenars de refugis antiaeris per fer 
front als atacs indiscriminats de l’aviació feixista, principalment italiana i alemanya, que recolza-
va l’exèrcit franquista. 

El segon espai, “Bombardeigs a les centrals hidroelèctriques”, està dedicat a un episodi poc 
conegut però de gran transcendència: els bombardejos sobre les centrals hidroelèctriques amb 
l’objectiu de paralitzar la indústria catalana. Aquests atacs es van succeir durant tot l’any 1937 i 
els primers mesos del 1938 i van fer arribar, de sobte, els horrors de la guerra a unes poblacions 
que #ns aquell moment se n’havien mantingut allunyades.

Produïda pel Memorial Democràtic, la mostra es podrà visitar des del 30 de març #ns al 13 de 
juliol al castell de Montjuïc, a les sales 16 i 17 del pati d’armes. 

Horari de visita: Dilluns a divendres (feiners) de 10 h a 19 h i dissabtes de 10.30 h a 14.30 h.

Àmbits

El primer espai expositiu, “Catalunya bombardejada”, consta d’un plafó introductori i de 14 
plafons1  a través dels quals el visitant farà un recorregut que va des de la proclamació de la 
Segona República, el 14 d’abril de 1931, #ns a les manifestacions massives de rebuig contra la 
guerra d’Irak i els bombardeigs sobre Líbia el 2011 passant pels bombardeigs que entre 1937 i 
1938 atemoriren les poblacions catalanes. L’exposició es distribueix en els següents apartats:

El setge d’una democràcia incipient

La República bombardejada

Catalunya sota les bombes

En el punt de mira

Els bombardeigs a Barcelona

Els bombardeigs a Granollers

1 Veure Annex 1 per a una descripció detallada dels plafons.
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Els bombardeigs a Lleida

Els bombardeigs a Tarragona i el Penedès

Els bombardeigs a Girona i a Figueres

Els refugis antiaeris

Viure sota les bombes: els valors ciutadans

La resistència ciutadana i l’ajut internacional

Els bombardeigs sistemàtics sobre la població civil: de la Guerra Civil Espanyola a 
l’actualitat

La xarxa d’espais de memòria de Catalunya: refugis antiaeris i camps d’aviació recuperats

Cada un dels plafons recull material grà#c de l’època, sobretot fotogra#es, que il·lustren els 
textos de caràcter històric. Mitjançant la seva lectura el visitant podrà fer-se una idea exacta de 
com afectaren els bombardejos, quins danys comportaren, quina resposta provocaren entre la 
població civil i què es pretenia amb aquests atacs sistemàtics.

A l’espai dedicat als bombardeigs a les centrals hidroelèctriques el visitant podrà adonar-se, 
passejant pels tres àmbits que la conformen2 , de #ns a quin punt els centres catalans de pro-
ducció d’energia varen convertir-se en blanc de l’aviació feixista, que tenia com a objectiu la 
paralització de la indústria catalana. 

Combinant els textos de caire històric amb fotogra#es i documentació de l’època, en aquest 
apartat expositiu es dóna compte de com, gairebé en un any, les centrals de la Noguera Palla-
resa, el Flamisell i el Segre van patir onze bombardeigs, amb un cost humà de tres treballadors 
morts, diversos ferits i danys econòmics de diversa índole, tant pels costos dels materials mal-
mesos com per la reducció de la producció i del subministrament als centres productius. Les 
bombes van arribar a punts aïllats dels Pirineus i van afectar poblacions que probablement hau-
rien passat desapercebudes si no hagués estat per les centrals hidroelèctriques. En qualsevol 
cas, però, els esforços de l’aviació franquista no van aconseguir l’objectiu #xat. “Interrumpir el 
servicio eléctrico de Cataluña” no va ser possible.

Peces de l’exposició

La mostra combina els textos de caràcter històric amb reproduccions de fotogra#es que 
n’il·lustren el contingut, projeccions audiovisuals i objectes originals.

Objectes originals

Fotogra#a de Pau Casals durant el concert al Liceu en bene#ci als infants víctimes de la 
guerra i els bombardeigs, l’any 1938

Programa de mà del concert que Pau Casals va fer al Liceu en bene#ci dels infants vícti-
mes de la guerra i els bombardeigs, l’any 1938

Fotogra#a d’Enrique Prieto Chiarini

Fotogra#a de l’O#cina Brigada Sanitaria al carrer Llúria amb 6 persones

2   Veure annex 2 per a una descripció detallada dels plafons.
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2 braçalets de la Creu Roja

2 sirenes de la dècada de 1930 emprades a la ciutat de Mataró durant els bombardeigs

Ràdio d’època

Relació arxius que han cedit documentació gràfica i audiovisual

Arxiu Fotogrà#c de Barcelona

Arxiu Nacional de Catalunya

Fototeca Municipal de Sevilla

Fundación Museo de la Paz de Gernika

Biblioteca del Pavelló de la República-CRAI (Universitat de Barcelona)

Arxiu Municipal de Flix

Arxiu Municipal de Granollers

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

Uf#cio Storico della Aeronautica Militare (Roma)

Centre d’Història Contemporània de Catalunya

Arxiu Municipal de Reus

Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

Archives Départementales des Pyrénées-Orientales

La Vanguardia

Filmoteca de Catalunya

Agència de promoció del Carmel i entorns, S.A

Museu Arxiu de Santa Maria -Centre d’Estudis Locals de Mataró

Archivo militar de Ávila. Ministerio de defensa Ejército de tierra

Biblioteca Nacional de España
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2. Relació d’activitats

Paral·lelament a la mostra, el Memorial Democràtic a establert un calendari d’activitats, des del 
mes de març #ns al juliol. Aquests actes comptaran amb la presència d’investigadors, perio-
distes, experts en la matèria i testimonis que visqueren els bombardeigs en primera persona i 
permetran ampliar i treballar aspectes concrets de l’episodi històric narrat per l’exposició.

28 de març, 19 h, Museu d’Història de Catalunya

El 28 de març, al Museu d’Història de Catalunya, els historiadors Xavier Domènech, Josep Ru-
bió, David Íñiguez, David Gesalí i Pablo de la Fuente formaran la taula rodona “Els bombardeigs 
a Catalunya. 1936-1939”, que obrirà l’agenda d’actes de commemoració del 75è aniversari dels 
bombardejos. L’acte comptarà amb la presència d’Anna Raya, testimoni del bombardeig que 
afectà el barri de la Barceloneta.

A la taula es debatrà entorn dels bombardeigs a les quatre demarcacions catalanes, amb espe-
cial incidència als esdevinguts a Barcelona i Granollers, Lleida, Tarragona i el Penedès i Girona. 

Xavier Domènech

Professor d’història contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. S’ha de-
dicat a l’estudi de les relacions entre moviments socials i canvi polític al llarg del fran-
quisme i la transició i les temàtiques memorials. És autor, entre d’altres, de Quan plovien 

bombes. Barcelona i els bombardeigs durant la Guerra Civil (2007), Cambio político y 

movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia (1939-

1977) (2012). Ha comissariat, entre d’altres, les exposicions “Quan plovien bombes” 
(2007) i “Refugi” (2008).

Josep Rubió

Doctor en Història Contemporània per la Universitat de Lleida és professor de secun-
dària a l’INS Josep Lladonosa de Lleida. Col·labora en el projecte de recerca sobre 
el cost humà de la Guerra Civil a la comarca de les Garrigues. És autor de diferents 
treballs relacionats amb la Guerra Civil i el cooperativisme a les Garrigues i acaba de 
publicar, fruit de la seva tesi doctoral, La Guerra Civil a les Garrigues. De la revolució 

a l’ocupació franquista (1936-1939). Ha comissariat l’exposició “La Guerra Civil a les 
Garrigues (1936-1939)”.

David Íñiguez Gràcia

Doctor en Didàctica de les Ciències Socials i Patrimoni per la Universitat de Barcelona,  
ha estat coordinador cientí#c del curs “Barcelona sota les bombes” (juliol de 2006) i 
co-coordinador cientí#c de les Jornades celebrades al MUHBA “Els refugis antiaeris a 
Barcelona. Criteris d’intervenció patrimonial” (desembre de 2009). Ha publicat El Vesper 

de la Gloriosa (2002); La batalla del Ebro o La Columna Macià Companys (2008). Junta-
ment amb David Gesalí ha publicat els llibres Guerra Aèria a la Batalla de l’Ebre (2010) o 
Aviació i Guerra Civil a la Garriga 1933-1946 (2009).

David Gesalí Barrera

Historiador i especialista en història aeronàutica. És autor de publicacions com Delfín. El avión Grum-

man CCF (2005) o L’aeròdrom 329. Montornès del Vallès i l’aeronàutica en la Guerra Civil espanyola 
(2008). Juntament amb David Íñiguez ha publicat Guerra Aèria a la Batalla de l’Ebre (2010) o Aviació 

i Guerra Civil a la Garriga 1933-1946 (2009), a més de nombrosos articles sobre aquesta temàtica.
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Pablo de la Fuente de Pablo

Doctor en Història per la Universitat Nacional d’Educació a Distància. Ha estat lecturer 
de la East Anglia University i és autor de diverses publicacions sobre la Guerra Civil de-
dicades a la guerra aèria i la defensa de costes. Actualment prepara un treball sobre la 
#gura d’Indalecio Prieto al front del Ministerio de Defensa Nacional (1937-1938).

Anna Raya

Neix a Barcelona l’any 1924. Viu en primera persona els bombardeigs del barri de la 
Barceloneta, en un dels quals és ferida a conseqüència de la metralla d’una de les bom-
bes, sent testimoni de la mort de molts veïns seus després dels atacs indiscriminats de 
l’aviació franquista.

30 de març, Castell de Montjuïc

El dia 30 de març, i #ns el 13 de juliol, l’exposició “Catalunya bombardejada (1936-1939). 75è 
aniversari dels bombardeigs a la població civil i a les infraestructures catalanes” obrirà les seves 
portes al públic.

16 d’abril, 13 h, Castell de Montjuïc

El dia 16 d’abril, a la 1 del migdia, tindrà lloc l’acte institucional d’homenatge a les víctimes i als 
municipis afectats pels bombardeigs i d’inauguració de la mostra. El presidirà Joana Ortega, 
vicepresidenta del Govern de Catalunya i titular del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. També intervindran el tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Inno-
vació, Jaume Ciurana,  i el director del Memorial Democràtic, Jordi Palou-Loverdos. Hi assisti-
ran representants dels municipis que van ser bombardejats durant la Guerra Civil, supervivents 
d’aquests bombardeigs i membres d’associacions de recuperació de la memòria.

L’acte comptarà amb la participació del violoncel·lista Lluís Claret i Serra que interpretarà peces 
de Pau Casals (en record del concert que Pau Casals va oferir al Liceu en bene#ci dels infants 
víctimes de la guerra i els bombardeigs), la intervenció de tres nens en representació de les 
escoles de Catalunya que llegiran diversos textos al·legòrics dels bombardeigs i el testimoni de 
Manel Cardeña, supervivent dels bombardeigs que afectaren a la ciutat de Barcelona.

Manel Cardeña

Nascut al barri del Clot de Barcelona l’any 1930, durant la Guerra Civil viu els diferents 
bombardeigs que afecten la ciutat. Recorda especialment les batalles al cel i els atacs 
sobre el barri de la Barceloneta i el Poblenou i l’impacte que els bombardeigs tingueren 
entre els ciutadans.

19 d’abril, 19 h, Castell de Montjuïc

“Els bombardeigs sobre les centrals hidroelèctriques dels Pirineus”, conferència a càrrec de Jo-
sep Calvet, i “El Vesper de la Gloriosa i l’aviació republicana a Catalunya, 1936-1939”, a càrrec 
dels historiadors Ramon Arnabat i David Íñiguez.

A la conferència “Les centrals hidroelèctriques dels Pirineus, una peça clau per al desenvo-
lupament de la indústria catalana del segle XX”, es tractarà el bombardeig sobre les centrals 
hidroelèctriques ubicades a les conques dels principals rius dels Pirineus. Arnabat i Íñiguez, 
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per la seva banda, parlaran de l’aviació republicana durant la Guerra Civil, els bombardeigs que 
realitzà a Catalunya i els diferents aeròdroms que s’habilitaren, especialment dels recuperats al 
Penedès, agrupats dins la Ruta del Vesper a Santa Margarida i els Monjos, Pacs, Santa Oliva i 
Sabanell. 

Josep Calvet Bellera 

Doctor en historia contemporània i investigador del Servei d’Història, Patrimoni i Docu-
mentació de la Universitat de Lleida. 

Ha dedicat la major part de les seves recerques a estudiar els Pirineus durant la post-
guerra, especialment en dos àmbits: la vigilància de les comarques frontereres per part 
de l’exèrcit i el pas de refugiats de la Segona Guerra Mundial. Ha presentat comunica-
cions a congressos i publicat diversos articles sobre aquests temes. Es autor del primer 
estudi global sobre l’arribada de refugiats de la Segona Guerra Mundial a Espanya (Les 

muntanyes de la llibertat. El pas d’evadits pels Pirineus durant la Segona Guerra Mun-

dial, L’Avenç, 2008, publicat en castellà a Alianza editorial l’any 2010). 

Va coordinar el projecte de creació del museu “El Camí de la Llibertat” inaugurat el juliol 
de 2007 a Sort. Es tracta d’un espai ubicat a l’antiga presó de Sort, que vol mantenir 
viva la memòria dels episodis viscuts pels evadits que travessaren les muntanyes dels 
Pirineus per fugir de l’Europa ocupada pels nazis.

Ramon Arnabat

Historiador i professor de la Universitat Rovira i Virgili es dedica a l’estudi, entre d’altres 
temes, de la Guerra Civil, el primer franquisme i la lluita per la democràcia. És president 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs i director del projecte de recuperació de la memòria 
històrica “Tots els noms”. Ha publicat, entre altres, Visca el Rei i la Religió! La primera 

guerra civil a la Catalunya contemporània (1820-1823) (2006) i La campanya aèria contra 

Catalunya durant la Guerra Civil (2009).

18 de maig, de 10 a 14 h, Castell de Montjuïc

El Memorial Democràtic se sumarà al conjunt d’actes i activitats programats amb motiu del Dia 
internacional dels museus i oferirà, al llarg de tot el matí, la possibilitat de gaudir de visites guia-
des per l’exposició “Catalunya bombardejada (1936-1939). 75è aniversari dels bombardeigs a la 
població civil i les infraestructures catalanes”.

23 de maig, 18.30 h, Museu d’Història de Catalunya

El 23 de maig a dos quarts de set de la tarda al Museu d‘Història de Catalunya Jordi Guardiola 
i José Carlos Miranda presentaran el documental que han dirigit, El braç de les fúries. L’acte 
comptarà amb la presència d’Elisa Sales, testimoni del bombardeig del 2 de novembre de 1937 
sobre la ciutat de Lleida.

Aquest documental, estrenat l’any 2007 coincidint amb el 70è aniversari dels fets, és una re-
construcció del bombardeig del 2 de novembre del 1937 sobre la ciutat de Lleida construïda 
a partir del testimoni de supervivents i de familiars de les víctimes. El documental desmunta la 
teoria que atribuïa a la Legió Còndor alemanya aquest brutal atac contra la població civil. El #lm 
va ser #nalista als premis Memorimage dins de la categoria de millor documental de recerca 
històrica
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Jordi Guardiola Florensa

Periodista. Actualment treballa a Ràdio Barcelona, de la Cadena Ser. Ha estat vinculat al 
grup Segre, formant part de l’equip fundacional de Segre Ràdio i també a altres mitjans 
de comunicació, com Lleida Televisió o el Nou Diari de Lleida. Durant la seva carrera 
periodística ha obtingut el Premi de Periodisme Esportiu de Catalunya al 2005. 

José Carlos Miranda

Periodista. Cap de redacció del diari Segre. Co-director y co-presentador de la secció 
de cinema a Lleida TV.

7 de juny, 19 h, Museu d’Història Catalunya 

 “Els bombardeigs: sociabilitat, defensa i resistència”, conferència a càrrec de Josep Lluís Martin 
Berbois i “Els bombardeigs de Barcelona. Records d’un infant”, a càrrec d’Hilari Raguer. Aques-
ta sessió estarà dedicada a l’impacte que tingueren els bombardeigs en la població civil i fa un 
repàs per les mostres de resistència i el sorgiment de valors com la sociabilitat i la solidaritat pe 
fer front a la destrucció i a la barbàrie. Finalment el pare Hilari Raguer aportarà els seus records 
sobre els bombardeigs de la ciutat de Barcelona.

Josep Lluís Martin Berbois

Historiador i màster en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Es especialista en la història de Catalunya de #nals del segle XIX i inicis del XX, 
amb especial interès pel nacionalisme català, la Segona República i la Guerra Civil. Ha 
publicat diversos llibres i articles en revistes especialitzades i ha participat en obres 
col·lectives entre elles el sisè volum de La Guerra Civil a Catalunya (dedicat a l’exili) 
coordinat per Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villarroya.

Hilari Raguer 

Religiós i historiador català llicenciat en dret a la Universitat de Barcelona, i sacerdot del 
Monestir de Montserrat. S’encarregà, juntament amb Agustí Colomines, de l’avaluació 
de l’arxiu de la Generalitat de Catalunya a l’exili quan fou retornat a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya. És autor de La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil españo-

la (2001 i 2002), El quadern de Montjuïc. Records de la vaga de tramvies (2001), i del 
capítol “Persecució religiosa i salvament de vides”, del llibre dirigit per Solé i Sabaté i 
Villarroya Breu història de la guerra civil a Catalunya (2005).

28 de juny, 19 h, Castell de Montjuïc

“Aspectes històrics i transcendència nacional i internacional dels bombardeigs a Catalunya”, 
conferències a càrrec de Joan Villarroya i Josep Maria Solé Sabaté. En aquestes xerrades 
s’abordarà la transcendència dins del context de la Guerra Civil dels bombardeigs sobre Ca-
talunya i la repercussió internacional que tingueren els atacs sistemàtics sobre la població en 
l’Europa del període d’entreguerres. Aquest acte comptarà amb la presència d’Alícia Bou Cen-
telles, testimoni dels bombardeigs que afectaren al barri del poble nou de Barcelona.

Joan Villarroya 

Catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Barcelona, els seus camps de 
recerca són la història militar, la guerra civil i el franquisme. Les seves principals publi-
cacions són: Bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil (1981 i 1998), Violència 
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i repressió a la reraguarda catalana (1936-1939), amb J. M. Solé Sabaté (1989-1990), 
Víctimas de la Guerra Civil, dirigida per Santos Julià (1999), i España en llamas, amb J. 
M. Solé i Sabaté (2003). Darrerament ha col·laborat en l’elaboració de l’Atles de la guerra 

civil.

Josep Maria Solé i Sabaté 

Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha es-
pecialitzat en l’estudi de la Guerra Civil espanyola i la seva postguerra. Va ser director del 
Museu d’Història de Catalunya i actualment és el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
de la Diputació de Lleida i director cientí#c del Consorci Memorial Espais de Batalla de 
l’Ebre (COMEBE). Entre les seves publicacions podem destacar les obres publicades 
juntament amb Joan Villarroya Catalunya entre les bombes (1986), España en llamas. La 
Guerra Civil desde el aire (2003). La seva darrera obra és Revolució i esperança (2010).

Alícia Bou Centelles 

Neix l’any 1930 al Poblenou, barri on viu en primera persona els bombardeigs efectuats 
durant la Guerra Civil sobre la ciutat. Recorda perfectament les llargues estades amb la 
seva àvia al refugi, del qual conserva algunes fotogra#es que va fer el seu tiet.

3. Activitats pedagògiques

Els serveis educatius del Memorial Democràtic han treballat per acompanyar l’exposició d’un 
dossier pedagògic que permeti treballar el contingut expositiu i a la vegada esdevenir un recurs 
per al professorat per treballar, a l’aula, els bombardeigs a Catalunya.

El dia 30 de març es portarà a terme la primera visita per part de l’Escola Sadako de Barcelona. 
Així mateix, i en paral3lel a l’agenda d’actes, es duran a terme activitats per a públic escolar, 
sobretot de secundària.

26 d’abril, 11.30 h, Castell de Montjuïc 

En motiu del 75è aniversari del bombardeig sobre la població de Gernika, s’oferirà la xerrada 
adreçada als estudiants d’ESO ”El Gernika. Una arma per la pau”, a càrrec de Malén Gual, con-
servadora del museu Picasso. El quadre, que va ser un encàrrec del Govern de la Segona Repú-
blica per presentar al Pavelló Espanyol durant l’Exposició Universal de 1937 a París, expressa, 
mitjançant el llenguatge cubista, la visió del pintor sobre el bombardeig.

10 de maig, 11 h i 4 de juliol, 18.30 h, Castell de Montjuïc

Els dies 10 de maig i 4 de juliol al matí els instituts que ho desitgin podran assistir al taller conduït 
per la directora del documental i periodista Montserrat Armengou, taller en el qual es treballaran 
els bombardejos i la Guerra Civil espanyola a partir del #lm Ramon Parera, l’home que va salvar 

Barcelona.

El documental ens descobreix la història desconeguda d’un heroi anònim: Ramon Perera, un 
enginyer que va veure com la seva vida canviava dràsticament amb els bombardeigs feixistes 
sobre Barcelona. Perera va haver d’afrontar un repte professional que mai havia imaginat: dis-
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senyar i construir refugis sota terra per protegir la població. A Catalunya va aconseguir salvar 
milers de persones; a Londres no van fer cas dels seus consells i molta gent va perdre la vida.

03 de juliol, 18.30 h, Castell de Montjuïc

Presentació de la guia didàctica del Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra 
Aèria, de Santa Margarida i els Monjos (CIARGA) a càrrec de Laia Coma, professora de la Uni-
versitat de Barcelona i autora de la guia, Joan Santacana, professor de didàctica de les Ciències 
Socials de la UB, arqueòleg i museòleg i Ramon Arnabat, director del CIARGA.

La guia, elaborada per Laia Coma amb l’assessorament pedagògic de Joan Santacana i cientí#c 
de Ramon Arnabat i David Íñiguez, recull una àmplia proposta d’activitats educatives i tallers, 
que pretenen facilitar l’aprenentatge d’un seguit de continguts que es poden articular en tres 
nivells: un primer nivell general, que fa referència a la guerra – guerra moderna, guerra aèria –;  
un segon nivell relatiu a la Guerra Civil espanyola; i, per últim, un nivell que en podríem dir local, 
que fa referència al Vesper de la Gloriosa.

Aquesta presentació està adreçada especialment a professors i professionals del món educatiu, 
així com a totes aquelles persones interessades o especialitzades en les tasques de recupera-
ció i posada en valor del patrimoni i, sobretot, aquelles que en plantegen el seu ús com a eina 
pedagògica. Per al públic en general, també serà una bona ocasió per a conèixer el projecte 
memorial i museístic del Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria, de 
Santa Margarida i els Monjos.

4 Context històric

Entre el 17 i el 19 de juliol de 1936, bona part de l’exèrcit espanyol es va sollevar en contra del 
govern de la República. El cop d’Estat militar no va tenir èxit, però va partir en dos el territori 
espanyol: el que es va mantenir lleial al govern republicà i el que restà sota control de l’exèrcit 
rebel. A #nals de juliol, el general Franco, que aviat esdevindria el cap dels militars sollevats, ja 
comptava amb el suport determinant de la Itàlia feixista i de l’Alemanya nazi. 

Per la guerra aèria Franco comptà amb l’Aviació Legionària Italiana i els 764 avions que durant tot 
el con&icte li envià Mussolini. Així mateix, utilitzà  també 277 avions alemanys amb capacitat de 
bombardeig, a més de la Legió Còndor, creada a principis de novembre de 1936. D’altra banda, la 
República disposà d’alguns bombarders francesos i prop d’un centenar d’avions soviètics al llarg 
de la guerra.

L’Estat espanyol esdevenia el camp de proves per aplicar les tàctiques bèl·liques que es generalit-
zarien durant la Segona Guerra Mundial. Una d’aquestes tàctiques fou el bombardeig indiscriminat i 
sistemàtic sobre la població civil. La rereguarda desapareixia i esdevenia front de guerra, convertint, 
així, el con&icte en una guerra total. Catalunya va ser el territori més castigat pels atacs de l’aviació 
franquista, amb més de 5.500 persones mortes a causa dels bombardeigs feixistes, especialment 
italians. El nombre de morts a la zona franquista a causa dels bombardeigs va ser de 1.088 si prenem 
com a referència les xifres que donaren els propis vencedors de la guerra. La societat catalana no 
va restar passiva davant dels atacs i, lluny de la desmoralització que es volia provocar, va continuar 
endavant tot posant de manifest destacats valors ciutadans. Catalunya va ser ocupada totalment 
per l’exèrcit rebel el 10 de febrer de 1939 i el mes d’abril acabava la guerra. Pocs mesos després la 
resta d’Europa entrava en un con&icte bèl·lic modi#caria el devenir de la història universal.
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Agramunt (Urgell)

Agullana (Alt Empordà)

Aitona (Segrià)

Alcarràs (Segrià)

Almatret (Segrià)

Alp (Cerdanya)

Amposta (Montsià)

Anglesola (Urgell)

Arbeca (Les Garrigues)

Arenys de Mar (Maresme)

Artesa de Lleida (Segrià)

Artesa de Segre (La Noguera)

Avinyonet del Penedès (Alt Penedès)

Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà)

Badalona (Barcelonès)

Banyeres del Penedès (Baix Penedès)

Barbens (Urgell)

Barcelona (Barcelonès)

Bell-lloc (Segrià)

Bellpuig (Urgell)

Bellvei (Baix Penedès)

Besalú (Garrotxa)

Blanes (La Selva)

Bot (Terra Alta)

Cabanelles (Alt Empordà)

Calafell (Baix Penedès)

Calella (Maresme)

Cambrils (Baix Camp)

Campdevànol (Ripollès)

Canet de Mar (Maresme)

Cardedeu (Vallès Oriental)

Cassà de la Selva (Gironès)

Castell d’Aro (Baix Empordà)

Castelldans (Les Garrigues)

Castellet i la Gornal (Alt Penedès)

Castelló d’Empúries (Alt Empordà)

Cervera (Segarra)

Ciutadilla (Urgell)

Claravalls (Urgell)

Claverol (Pallars Jussà)

Cogul (Les Garrigues)

Colera (Alt Empordà)

Corbera d’Ebre (Ribera d’Ebre)

Cornudella (Priorat)

Cubells (La Noguera)

Cubelles (Garraf)

El Bruc (Anoia)

El Masnou (Maresme)

El Morell (Tarragonès)

El Papiol (Baix Llobregat)

El Perelló (Baix Ebre)

El Port de la Selva (Alt Empordà)

El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)

El Vendrell - Sant Vicenç de Calders (Baix 
Penedès)

Els Hostalets de Balenyà (Osona)

Falset (Priorat)

Figueres (Alt Empordà)

Flix (Ribera d’Ebre)

Gavà (Baix Llobregat)

Girona (Gironès)

Golmés (Segrià)

Granollers (Vallès Oriental)

Guissona (Segarra)

Horta de Sant Joan (Terra Alta)

Igualada (Anoia)

Juneda (Les Garrigues)

La Bisbal (Baix Empordà)

La Cellera de Ter (La Selva)

La Garriga (Vallès Oriental)

La Pobla de Segur (Pallars Jussà)

La Torre de Cabdella (Pallars Jussà)

L’Albagés (Les Garrigues)

L’Ampolla (Baix Ebre)

L’Arboç (Baix Penedès)

Les Borges Blanques (Les Garrigues)

Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)

L’Espluga de Francolí (Conca de Barberà)

L’Hospitalet (Barcelonès)

Linyola (La Noguera)

Llagostera (Gironès)

Llançà (Alt Empordà)

Lleida (Segrià)

Llorenç del Penedès (Baix Penedès)

Maçanet de la Selva (La Selva)

Municipis catalans bombardejats
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Maials (Segrià)

Maldà (Urgell)

Malgrat (Maresme)

Manlleu (Osona)

Manresa (Bages)

Marçà (Priorat)

Martorell (Baix Llobregat)

Mataró (Maresme)

Mollerussa (Segrià)

Mollet (Vallès Oriental)

Monistrol (Bages)

Montblanc (Conca de Barberà)

Montgai (La Noguera)

Montgat (Maresme)

Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)

Organyà (Alt Urgell)

Palamós (Baix Empordà)

Pallerols (Alt Urgell)

Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre)

Ponts (La Noguera)

Port de la Selva (Alt Empordà)

Portbou (Alt Empordà)

Premià de Mar (Maresme)

Puigcerdà (Cerdanya)

Puigverd d’Agramunt (Urgell)

Puigverd de Lleida (Segrià)

Reus (Baix Camp)

Riba-roja (Ribera)

Ribes de Freser (Ripollès)

Ripoll (Ripollès)

Roses (Alt Empordà)

Sant Adrià del Besòs (Barcelonès)

Sant Celoni (Vallès Oriental)

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)

Sant Hilari Sacalm (La Selva)

Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)

Sant Joan de Palamós (Baix Empordà)

Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)

Sant Quirze de Besora (Ripollès)

Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)

Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)

Santa Margarida de Montbui (Anoia)

Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)

Sarrià de Ter (Gironès)

Seròs (Segrià)

Sils (La Selva)

Sitges (Garraf)

Solsona (Solsonès)

Sort (Pallars Sobirà)

Tarragona (Tarragonès)

Tàrrega (Urgell)

Térmens (La Noguera)

Torredembarra (Tarragonès)

Torrelameu (La Noguera)

Tortosa (Baix Ebre)

Tossa de Mar (La Selva)

Tremp (Pallars Jussà)

Valls (Alt Camp)

Vandellòs (Baix Camp)

Verges (Baix Empordà)

Vic (Osona)

Vidreres (La Selva)

Viladamat (Alt Empordà)

Viladecans (Baix Llobregat)

Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Vilagrassa (Urgell)

Vilajuïga (Alt Empordà)

Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Vila-seca (Tarragonès)

Vimbodí (Conca de Barberà)
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Cronologia

Entre el 13 de febrer de 1937 i el 24 de gener de 1939, Catalunya va patir milers d’atacs de part 
de l’aviació italiana, alemanya i franquista. Més de 140 poblacions catalanes foren bombar-
dejades al llarg de la Guerra Civil Deixant a banda Barcelona -la ciutat més castigada-, foren 
especialment sagnants els bombardejos que patiren ciutats com Lleida, Granollers o Figueres. 
Aquesta és la cronologia dels fets més rellevants.

[30 D’OCTUBRE DE 1936] El creuer Canarias ataca Roses.

[13 DE FEBRER DE 1937] El vaixell de guerra italià Eugeni de Saboya 
bombardeja Barcelona causant 18 morts i impactant a la fàbrica Elizalde, 
situada al Passeig de Sant Joan.

[23 DE FEBRER DE 1937] La Legió Còndor alemanya ataca Flix afectant a la 
fàbrica de cloratita, un hospital de sang i el nucli urbà.

[16 DE MARÇ DE 1937] Atac de l’aviació sobre el barri del poble Poble Sec 
de Barcelona, causant vuit morts.

[22 DE MARÇ DE 1937] Bombardeig de Tortosa amb diverses cases 
esfondrades, onze morts i vuit ferits

[ABRIL DE 1937] Es produeixen els primers bombardejos sobre les ciutats de 
Reus i Tarragona.

[5 D’ABRIL DE 1937] Girona és bombardejada. També Tortosa i Celrà.

[29 DE MAIG DE 1937] 64 morts i 88 ferits al major dels bombardejos patits 
per la ciutat de Barcelona, signat per la Legió Còndor alemanya.

[30 DE JUNY DE 1937] Són bombardejades les poblacions de Sarrià de Ter, 
Girona, Celrà i Flaçà.

[19 DE JULIOL DE 1937] Bombardeig de Tarragona ocasionant una gran 
mortaldat.

[23 DE JULIOL DE 1937] Atac sobre Tortosa que veu destruir la seva 
Eixample i bona part del centre de la ciutat, ocasionant 8 morts i 40 ferits.

[17 DE SETEMBRE DE 1937] Bombardeig de Reus causant gran destrucció 
entre els edificis del centre de la ciutat, com el Centre de Lectura.

[1 D’OCTUBRE DE 1937] 87 morts a Barcelona provocats pels atacs aeris, 
sobretot pels que es produïren sobre el barri de la Barceloneta.

[2 DE NOVEMBRE DE 1937] L’aviació legionària Italiana descarrega les seves 
bombes sobre Lleida afectant especialment al Liceu Escolar i al Mercat de 
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Sant Lluís. Un mínim de 250 persones, entre elles una cinquantena de nens i 
nenes alumnes del Liceu, moriren en aquest atac.

[1 DE GENER DE 1938] El primer dia de l’any nou un atac sobre el casc antic 
de Barcelona va provocar més de 60 morts. Barcelona és bombardejada 
durant tot el mes de gener ocasionant la mort d’unes 600 persones.

[GENER DE 1938] Tarragona, Reus, Mollet, Sant Feliu de Guíxols, Figueres, 
Tremp i Puigcerdà foren bombardejades durant el mes de gener provocant 
desenes de mort i gran destrucció de les ciutats.

[30 DE GENER DE 1938] Una bomba d’aviació provoca una matança a 
l’Església de Sant Felip Neri de Barcelona. La majoria de les víctimes són 
nens. 

[22 DE FEBRER DE 1938] Sant Feliu de Guíxols és atacat provocant la mort de 13 
persones i 45 ferits.

[23 DE FEBRER DE 1938] Figueres pateix dos bombardejos que causaren 16 
morts i desenes de ferits.

[16, 17 i 18 DE MARÇ DE 1938] Els avions italians bombardegen Barcelona 
durant tres dies, en el major atac aeri que pateix la població. La ciutat 
acumula ja més de 1.300 morts i 22.000 ferits entre la població civil. Entre juny 
i juliol es produeixen més de 15 bombardejos.

[MARÇ DE 1938] Durant aquest mes, Reus i Tarragona foren bombardejades 
juntament amb Sant Vicenç de Calders, l’Arboç, Vilaseca, Salou, el Vendrell, 
Altafulla, Ulldecona, Alcanar, Amposta, Tortosa, Badalona, Gavà, Mataró i 
Portbou.

[27 DE MARÇ DE 1938] Dies abans de la seva ocupació per l’exèrcit 
franquista, i durant dues hores, l’aviació rebel bombardeja Lleida ocasionant, 
segons algunes fonts, al voltant de 400 noves víctimes. Després d’aquest 
bombardeig s’evacuà la ciutat que torna a ser atacada en successius 
bombardejos els dies 29, 30 i 31 de març i 1 i 2 d’abril d’aquell mateix any.

[12 DE MAIG DE 1938] Atacs sobre el casc antic de Barcelona i el barri de 
Poble Sec causen 35 morts i 139 ferits. Els atacs afecten també Sant Adrià de 
Besòs, provocant 60 morts.

[31 DE MAIG DE 1938] Cinc avions italians Savoia S-79, provinents de 
Mallorca, bombardegen Granollers.

[30 DE JUNY DE 1938] Atac aeri sobre Badalona que provoca 65 morts, més 
de 200 ferits i un centenar de cases destruïdes.

[19 DE JULIOL DE 1938] Una bomba cau sobre la Catedral de Barcelona.

[25 DE JULIOL – AGOST DE 1938] En iniciar-se la Batalla de l’Ebre, l’activitat 
de l’aviació franquista es concentrà en les comarques tarragonines: Tarragona, 
Reus, Falset, Marçà, l’Ametlla, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, Vandellòs, 
l’Amposta, Altafulla, el Perelló, Sant Vicenç de Calders...
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[8 D’OCTUBRE DE 1938] El bombardeig d’un tren a Sant Vicenç de Calders causa 
30 morts i 80 ferits.

[23 DE NOVEMBRE DE 1938] La ciutat de Barcelona va rebre quatre atacs 
amb un resultat de 44 persones mortes.

[15, 16 i 17 DE DESEMBRE DE 1938] Una gran concentració de bombarder 
ataquen el poble tarragoní del Perelló, que va resultar totalment destruït.

[16 DE DESEMBRE DE 1938] Una bomba cau al Mercat de la Barceloneta i 
provoca 42 morts.

[21 DE DESEMBRE DE 1938] Es bombardegen quatre capitals de comarca: 
Vic, les Borges Blanques, Tàrrega i Manresa. 

[31 DE DESEMBRE DE 1938] 50 morts a causa d’un nou bombardeig sobre el 
centre de la ciutat.

[24 DE GENER DE 1939] Últim bombardeig, sobre el port de Barcelona.

[24, 25 I 26 DE GENER DE 1939] Granollers torna a ser bombardejada per la 
Legió Còndor alemanya, l’aviació legionària italiana i l’Hispana, causant danys 
a la via fèrria, a diverses fàbriques i a l’Hospital, i deixant prop de 40 noves 
víctimes mortals.  

[6, 7 i 8 DE FEBRER DE 1939] En plena retirada, són bombardejades les 
poblacions fronteres de Figueres, Roses, el Port de la Selva, Vilajuïga, 
Puigcerdà, Avinyonet de Puigventós i Cabanelles.



Catalunya Bombardejada
75è aniversari dels bombardeigs a la població civil i a les infrestructures catalanes

Dossier de premsa 17

Memorial Democràtic 
 Av. Diagonal, 409 | 08008 Barcelona |Tel. 935 526 000 | FAx 935 526 130  

memorialdemocratic@gencat.cat http://memorialdemocratic.gencat.cat

Annex 1

Catalunya bombardejada

1. El setge d’una democràcia incipient

Amb la proclamació de la Segona República, el 14 d’abril de 1931 naixia l’experiència demo-
cràtica més rellevant que havia gaudit l’Estat espanyol #ns aleshores i s’iniciaven un seguit de 
reformes destinades a la modernització del país. Només cinc anys després d’experiència re-
publicana, el 18 de juliol de 1936 un sector de l’exèrcit espanyol s’aixecà contra aquesta nova 
forma i concepció de govern, cosa que sumí el país en una guerra civil que es prolongà durant 
gairebé tres anys. L’exèrcit, amb el suport de part de l’Església catòlica, nombrosos monàrquics 
i un sector de la població fascinada pel nou ordre feixista que s’imposava arreu d’Europa, va 
veure en el cop d’estat i la conseqüent guerra l’oportunitat per acabar amb la República.

2. La república bombardejada

A #nals de juliol de 1936 Franco ja comptava amb el suport del feixisme europeu, suport que 
resultà determinant per assolir la victòria en el con&icte, que serví com a camp de proves per a 
l’aviació italiana i alemanya.

L’aviació nazi i feixista fou protagonista de terribles bombardeigs, com el de Madrid, el novem-
bre de 1936, o el de Gernika, el 27 d’abril de 1937. Es compten més de 12.000 víctimes causa-
des per bombardejos, un 90% de les quals residia en territori republicà. 

Ciutadans salvant pertinences d’un bombardeig aeri. ©Arxiu Nacional de Catalunya
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3. Catalunya sota les bombes

Catalunya, per ser un punt estratègic de recepció de material bèl·lic, amb una important activitat 
de la indústria de guerra, centrals energètiques, importants ports i nusos de comunicació, fou un 
objectiu prioritari de bombardeigs. 

A part de Barcelona, que l’any 1938 era la capital de tres governs republicans –el central, el basc 
i el català-, foren especialment sagnants els atacs a les ciutats de Lleida, les Borges Blanques, 
Granollers, Badalona, Manresa, Figueres, Girona, Reus o Tarragona. La majoria d’aquests atacs 
aeris foren obra de l’aviació italiana, establerta a Mallorca.

4. En el punt de mira

Bona part dels atacs aeris van ser plani#cats per l’aviació franquista, escollint els objectius 
en funció de la seva importància estratègica. Dins la zona republicana es construïren grups 
d’espionatge que treballaven per la causa franquista, la Quinta Columna, i que aportaven da-
des per dur a terme les operacions. Els objectius preferents eren, entre d’altres, les indústries 
de guerra, fàbriques, estacions de ferrocarril, carreteres, ponts, casernes militars, aeròdroms o 
centrals hidroelèctriques.

5. Els bombardeigs a Barcelona

Es calcula que a Barcelona moriren unes 2.500 persones víctimes dels bombardeigs, tan ae-
ris com navals, que afectaren la ciutat entre el 1937 i 1938. Les destrosses provocades foren 
incalculables en tots els barris, especialment a la Barceloneta. Tots els bombardejos foren es-
garrifosos, però es recorda el de Sant Felip Neri o el de davant del cinema Coliseus per la seva 
virulència.

Un cop #nalitzada la guerra, el Dictadura feu mans i mànigues per esborrar el rastre dels bom-
bardeigs, ja fos tergiversant la història o duent a terme pressió per tal que la memòria dels bom-
bardejos desaparegués dels documents.

6. Els bombardeigs a Granollers

El 31 de maig de 1938 cinc avions italians van iniciar el bombardeig sobre Granollers. L’objectiu 
era la central de la companyia Elèctrica de Catalunya, però la instal·lació no fou tocada. Les 
bombes 60 bombes llançades pels Savoia S-79 italians van caure sobre la vila, causant 224 
morts i gran quantitat de ferits. La sorpresa de l’atac va provocar les protestes de les autoritats 
de la República i nombroses mostres de solidaritat  internacional acompanyades d’una enèrgica 
condemna de l’acció.

Arran d’aquest atac la població es mobilitzà per a la construcció de refugis aeris que, tot i no 
estar acabats, es van poder utilitzar durant els atacs aeris esdevinguts el gener de 1939 per part 
de l’aviació Còndor alemanya. 

7. Els bombardeigs a Lleida

La situació estratègica de la ciutat de Lleida, propera al front d’Aragó, lloc de pas de tropes, 
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hospital de sang i refugi de població en retirada, la va convertir en objectiu preferents dels atacs 
de l’aviació franquista. Foren molt cruels els bombardeigs, el novembre de 1937, sobre el Liceu 
Escolar, institució associada a un model d’educació en llibertat, o sobre el Mercat de Sant Lluís,  
i altament mortífers els que afectaren la ciutat durant els mesos de març i abril de 1938.

A la resta de comarques, altres atacs afectaren les centrals hidroelèctriques amb l’objectiu de 
paralitzar el subministrament d’energia a la indústria al voltant de Barcelona. Cal destacar, tam-
bé, els bombardeigs sobre les Garrigues i la Segarra, amb Les Borges Blanques i Cervera com 
a objectius principals.

Una dona plora el marit, mort en el bombardeig efectuat per l’aviació 
italiana.Lleida, novembre de 1937.© Arxiu Nacional de Catalunya 

8. Els bombardeigs a Tarragona i el Penedès

Les comarques tarragonines patiren, ja des dels inicis de 12937 els atacs tan des del mar com 
des de l’aire. Una de les primeres poblacions afectades fou Flix, Reus i Tarragona. Les indústries 
de guerra i les vies i nusos de comunicació, així com els ports aeròdroms, foren els principals 
objectius militars de l’aviació franquista a Tarragona, però cal sumar-hi també l’atac indiscrimi-
nat sobre la població civil.

Al Penedès, que reunia quatre aeròdroms republicans objectiu dels atacs aeris, es van dur a 
terme 304 atacs, causant 204 víctimes mortals. 
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Terra acumulada a la plaça del Mercadal de Reus per protegir el refugi. Data: 1938-1939. 
© Arxiu personal Pere Martorell Jareño. Arxiu Municipal de Reus

9. Els bombardeigs a Girona i a Figueres

El primer bombardeig franquista sobre una població catalana es va produir el 30 d’octubre de 
1936a Roses i s’efectuà des del mar. Els atacs a les poblacions costaneres es van repetir durant 
tota la guerra amb l’objectiu de destruir les infraestructures portuàries i produir el bloqueig naval.

L’Alt Empordà resultà especialment afectada pels bombardeigs per ser una de les principals 
vies de comunicació entre Catalunya i França. No només es pretenia tallar les línies fèrries de 
Portbou i Colera així com també tallar la carretera de Figueres al Pertús, sinó que es van atacar 
els llocs concrets on s’havien refugiat les principals autoritats de la República i la Generalitat i es 
dirigiren els bombardejos cap a la població civil que fugia cap a França. 

La resta de la demarcació de Girona suportà altres atacs de l’aviació franquista, que tot i perse-
guir la destrucció dels camps d’aviació, afectaren també la població civil.

10. Els refugis antiaeris

Preveient la imminència de la guerra aèria, l’Ajuntament de Barcelona va crear, el setembre de 
1936 un Servei de Defensa Passiva Antiaèria. A conseqüència, però, dels bombardeigs de  fe-
brer 1937 la Generalitat de Catalunya constituí el mes de novembre la Junta de Defensa Passiva 
de Catalunya, que promogué i coordinà la tasca ja iniciada en diversos municipis, per construir 
refugis i instal·lar bateries antiaèries, així com sistemes d’alarma i de detecció d’avions enemics.

Es calcula que a Catalunya es construïren uns 2.100 refugis, dels quals prop de 1.400 correspo-
nen a la ciutat de Barcelona. Bona part de la seva construcció s’impulsà des de la ciutadania i el 
teixit associatiu de les ciutats i pobles, que s’havia estès sòlidament durant la República. 
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11. Viure sota les bombes: els valors ciutadans

Darrere els bombardeigs trobem la voluntat feixista de fragmentar la societat, destruir, individua-
litzar i desmoralitzar. Malgrat tot, l’amenaça permanent dels bombardeigs també va evidenciar 
l’existència d’una societat sòlida i cohesionada capaç d’articular múltiples formes de resistència 
col·lectiva com per exemple la construcció de refugis, la col·lecta de donatius o l’acollida de 
refugiats.

La persistència dels bombardeigs feu que aquests anessin esdevenint quotidianitat i la població 
anà integrant la guerra en les seves vides. Els pobles i ciutats no es van paralitzar; tant és així 
que els comerços continuaven oberts i les agendes continuaven funcionant, anunciant actes 
culturals i solidaris. Així, trobem, per exemple, el concert  benè#c de Pau Casals al Teatre del 
Liceu, l’octubre de 1938, en què es demanà ajuda al poble americà per socórrer infants i ancians 
afectats per la guerra. 

12. La resistència ciutadana i l’ajut internacional

La guerra i els atacs indiscriminats provocaren la mobilització de la població, que s’organitzà per 
defensar-se i resistir, ja fos amb la construcció de refugis o per ajudar en les tasques de salva-
ment després de cada bombardeig. 

La ciutadania rebé el suport exterior, per exemple de la Unió Soviètica que va enviar tones 
d’aliments, roba i joguines, o d’alguns municipis de França, que acolliren veïns de poblacions 
bombardejades. Diverses organitzacions d’ajut evacuaren centenars d’infants residents a les 
zones de bombardeig i organitzaren colònies infantils en províncies allunyades del front, sobretot 
al sud de França. Els dibuixos realitzats per la canalla foren utilitzats com a material de denúncia 
a l’estranger.

Altres manifestacions de resistència provenien del món intel·lectual i artístic, esdevenint, el Ger-
nika de Picasso, l’expressió més rellevant i signi#cativa d’aquest àmbit.

Efectius de la Creu Roja fent tasques de salvament i desenrunament després d’un 
bombardeig a la ciutat de Barcelona. © Pérez de Rozas. Arxiu Fotogrà#c de Barcelona
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13. Es bombardeigs sistemàtics sobre la població civil: de la Guerra Civil Espan-
yola a l’actualitat

Tot i que en guerres anteriors a la Civil Espanyola ja aparegueren els primers bombardeigs aeris, 
els bombardeigs intensius i continuats que es van patri a la zona republicana durant la Guerra 

front de guerra i la població civil en blanc dels agressors.

La Segona Guerra Mundial consagrà la rellevància estratègica de l’aviació i el con&icte culminà 
amb el llançament de la bomba atòmica per part de l’aviació nord-americana sobre les ciutats 
japoneses d’Hiroshima i Nagasaki.

A partir de llavors i durant la meitat del segle XX els atacs aeris apareixen i incrementen en els 
con&ictes armats més transcendents, com per exemple al Vietnam (1972), a la guerra del Golf 
(1991), a Sarajevo (1992-1996) o a Sèrbia (1999). Ja en segle XXI destaca el paper de l’aviació i 
dels bombardeigs durant la guerra d’Irak (2003) i, més recentment, l’atac amb fòsfor blanc con-
tra la població de Palestina per part d’Israel (2008-2009) o els bombardeigs contra Líbia (2011).

14. La xarxa d’espais de memòria de Catalunya: refugis antiaeris i camps 
d’aviació recuperats

Malgrat que molts refugis foren tapats amb la voluntat de passar pàgina, la memòria dels pro-
tagonistes ha mantingut viu el record dels indrets que van permetre guardar-se de la devastació 
a milers de persones. Gràcies a la tasca de particulars, institucions, associacions així com del 
Memorial Democràtic, molts d’aquests refugis s’han recuperat i incorporat a la Xarxa d’Espais 
de Memòria del Memorial Democràtic.

Tot aquest patrimoni posat en valor permet a molts ciutadans, especialment als escolars, univer-
sitaris, estudiosos i població sensibilitzada conèixer una realitat oculta durant molts anys dins 
les galeries d’aquestes construccions. Visitar-los permet reviure el drama dels bombardeigs, 
però alhora, ens parla de la capacitat de resistència i treball col·lectiu d’una societat que no 
volia sucumbir al feixisme i que, amb iniciatives de supervivència, va voler posar al capdavant la 
dignitat de l’ésser humà.
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Annex 2

Bombardeigs a les centrals hidroelèctriques (1937-1938). Ob-
jectiu: paralitzar la indústria catalana

1. Els rius pirinencs: centres productors d’energia per proveir Catalunya

L’expansió industrial del segle XIX i l’impuls que va signi#car l’Exposició Universal de Barcelona, 
l’any 1888, van comportar una demanda energètica creixent. La ciutat de Barcelona va acon-
seguir un desenvolupament important amb l’expansió de l’enllumenat públic i de la indústria 
catalana que, alhora, van comportar un augment en la demanda energètica.

Els avenços tecnològics de #nals del segle XIX permeteren el transport de l’energia cosa que 
comportà l’allunyament dels centres productors del principal nucli consumidor.  Les companyies 
Barcelona Traction Light and Power Comany Limited, Energía Eléctrica de Cataluña i Produc-
tora de Fuerzas motrices foren les empreses que es dedicaren a l’explotació de les centrals 
hidroelèctriques de la conca de l’Ebre i dels rius pirinencs. L’establiment d’aquestes companyies 
comportà l’arribada d’un fort contingent d’emigrants que implantaren novees formes de vida, 
amb el sorgiment d’una classe obrera que reclamava una modernització que #ns llavors no havia 
penetrat en el terreny rural.

A l’inici de la dècada de 1930 l’energia que es produïa en les centrals del riu Segre, Noguera 
Pallaresa i Flamisell era bàsica per al desenvolupament econòmic de Barcelona i la resta de Ca-
talunya. Un dels punts neuràlgics per a la distribució de l’energia cap a Barcelona va ser l’estació 
de maniobra de la Pobla, coneguda com “La Poste”.

2. Centrals col·lectivitzades

Després del cop d’estat fracassat de 1936 i durant el període revolucionari, molts empresaris fu-
giren a l’estranger o s’instal·laren a les zones on havia triomfat l’aixecament, deixant el control de 
les empreses a càrrec dels comitès de control obrer de les organitzacions sindicals UGT i CNT.

Al començament d’octubre de 1936 es van uni#car tots els serveis d’electricitat sota la deno-
minació de Serveis Elèctrics de Catalunya (SEUC) i es van estructurar sota l’esquema orgànic 
contingut en el Decret de col·lectivitzacions d’octubre de 1936. La organització del sector elèc-
tric va permetre a les centrals del SEUC d’actuar en bloc davant les necessitats generades per 
la guerra i pels successius atacs que varen rebre per part de l’aviació franquista.

3. Els bombardeigs a les centrals hidroelèctriques

En esclatar la guerra, un dels primers objectius que els militars revoltats van dur a terme sobre 
Catalunya va ser la paralització de les centrals hidroelèctriques.

El 17 de febrer de 1937 es produïren els primers bombardeigs, per part de la legió Còndor, sobre la 
central de Seira, a Osca. Dos dies després, la mateixa patrulla bombardejava la canonada i la cam-
bra d’aigües de la central de Cabdella i les comportes de la central de Sant Llorenç de Montgai. 
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Conscient del perill que les seves instal·lacions podien ser objecte d’un atac per part de l’aviació 
franquista, el Comitè de Control del SEUC havia establert, al #nal de l’any 1936, un seguit de 
normes generals que calia seguir, que van ser adaptades pels comitès locals de cada central en 
funció de les característiques de la seva instal·lació. Quan prop de la central hi havia un campa-
ment (residència dels treballadors i de les seves famílies) les normes incloïen unes orientacions 
dirigides a les persones que hi vivien. 

El dia 25 de març de 1 937 dos avions He-70 de la legió Còndor bombardejaren la central de 
Tremp, provocant l’ensorrament i incendi de la central.

Efectes del bombardeig sobre la fàbrica Electroquímica de Flix, probablement el 23 de febrer de 
1937. El bombardeig afectà el complex químic, la colònia on residien els treballadors i el casc 

urbà. © Fons Oscar Kurz. Arxiu Municipal de Flix 

Després del bombardeig a la central de Tremp, des de la SEUC es dictaren una nova sèrie de 
directrius per tal de millorar la protecció de les centrals, com per exemple la instal·lació de mu-
ralles de sacs entorn de cada màquina, l’establiment d’un protocol de trucades contra les bom-
bes, o al construcció de refugis per a les famílies dels campaments.. Els ajuntaments de Tremp i 
la Pobla de Segur a posar en marxa mesures de prevenció, com per exemple la construcció de 
refugis.

Els forts aiguats que es produïren a #nal d’octubre de 1937 provocaren greus danys a les 
instal·lacions hidroelèctriques, danys molt superiors als produïts pels bombardeigs. La produc-
ció energètica va resultar-ne aturada total o parcialment. A la vall Fosca, a més, es van malmetre 
greument els refugis de la central de Cabdella per la qual cosa el Comitè Local va demanar 
permís per construir-ne de nous.

El mes de gener de 1938 la legió Còndor tornà a bombardejar les hidroelèctriques de Tremp i la 
Pobla de Segur. Tot i que els danys no foren importants la conseqüència més greu fou la mort 
de dos treballadors de la central de Tremp. Eren les primeres víctimes mortals causades pels 
bombardeigs a les centrals.

Aquell mateix mes els avions Savioa S-79 italians primer i els bimotors Heinkel He-11 de la legió 
Còndor, bombardejaven la central de Terradets. Simultàniament es dugueren a terme diverses 
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accions contra les centrals de Sant Llorenç de Montgai i Camarasa i dies més tard a la central 
de Seròs, on morí un treballador a conseqüència de l’atac.

En gairebé un any, les centrals de la Noguera Pallaresa, el Flamisell i el Segre van patir onze 
bombardeigs, amb un cost humà de tres treballadors morts, diversos ferits i danys econòmics 
de diversa índole, tant pels costos dels materials malmesos com per la reducció de la producció 
i del subministrament als centres productius. Les bombes van arribar a punts aïllats dels Pirineus 
i van afectar poblacions que probablement haurien passat desapercebudes si no hagués estat 
per les centrals hidroelèctriques.

En qualsevol cas, però, els esforços de l’aviació franquista no van aconseguir l’objectiu #xat. 
“Interrumpir el servicio eléctrico de Cataluña” no va ser possible.


