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1. Introducció
Inicialment, no tenia clar quin tema escollir pel treball de recerca però sí que tenia clar
que volia que fos relacionat amb la història perquè sempre m’ha interessat conèixer fets
anteriors a la nostra època, sobretot les guerres. La més propera a nosaltres és la
Guerra Civil espanyola ja que és un conflicte recent i que se’n pot extreure molta
informació ja que encara hi ha persones que la van viure i per això vaig decidir enfocar
el meu treball en algun aspecte important relacionat amb aquesta. Vaig buscar idees a
internet i títols d’altres treballs de recerca que em semblessin interessants i que es
poguessin desenvolupar i trobar informació de fàcil accés i més o menys extensa.
Després de tenir uns quants temes de treball de recerca que em cridaven l’atenció, vaig
parlar amb la meva tutora del treball de recerca, la Roser Roquer, i ella em va orientar
quin podria ser més adequat. Entre les opcions que jo li havia presentat, vam decidir
que podria fer el treball de recerca sobre els maquis. Després d’algunes dificultats, ja
que la informació que volíem incloure no la vam trobar i no podria fer un treball concret
degut a que a la zona del litoral de la província de Girona els maquis no van tenir una
presència important, només a algunes zones muntanyoses de Catalunya, la meva
tutora va donar-me la idea de enfocar el meu treball en els bombardejos que van haverhi a Lloret de Mar i/o a poblacions del voltant perquè un dels temes que jo li havia
presentat estava relacionat amb els bombardejos, concretament amb el bombardeig de
Gernika. Després de buscar si hi havia informació suficient i si van tenir lloc atacs
importants, vaig decidir fer-lo sobre els bombardejos a la comarca de la Selva,
principalment els que van tenir lloc a Blanes i Vidreres, ja que són les poblacions on
van succeir més atacs importants.

Amb el meu treball vull assolir uns objectius concrets. Conèixer les poblacions de la
comarca de la Selva on es va dur a terme atacs aeris o marítims, quan es van
realitzar?, qui? i perquè?. També saber quins eren els objectius dels atacants, que
pertanyien al bàndol nacional, i les conseqüències d’aquests atacs. Comparar algunes
informacions que donaven els nacionals i els republicans sobre les conseqüències
d’alguns bombardejos i veure quina era la posició de cadascun d’ells. Un altre objectiu
és trobar informació que estigui relacionada amb els atacs, com per exemple el torpede
que va arribar a la platja de Lloret i que no va arribar a explotar i també afegir una mica
d’informació sobre refugis i fortificacions ja que em sembla interessant. Aquesta
informació no és massa extensa perquè només volia fer una petita introducció ja que es
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pot arribar a dur a terme un treball de recerca complet només sobre els refugis o sobre
les fortificacions que es van construir durant la Guerra Civil per poder protegir a la
població civil dels bombardejos. Finalment, un altre objectiu és mostrar en un annex de
fotografies els atacs, les seves conseqüències, els avions i vaixells que van dur a terme
els bombardeigs i alguns de republicans, exactament els que van es trobaven a
l’aeròdrom de Vidreres, i alguns mapes.
La informació que buscaré i que vull obtenir és extreta bàsicament d’arxius ja que el
meu objectiu és trobar documents autèntics de l’època, ja siguin informes, informació
dels llibres d’actes dels ajuntaments de Vidreres i Blanes, documents, etc. També
trobar fotografies que mostrin aquests atacs i la destrucció que van provocar, consultar
llibres i estudis relacionats amb el tema i que m’ajudin a trobar més fonts d’informació o
on puc trobar més documents de l’època i buscar i utilitzar notícies i articles de diaris
que també estiguin relacionats i que m’aportin més informació. Amb tot això, vull dur a
terme un recull de dades per observar i comparar els diferents fets i conseqüències i
elaborar explicacions de la manera més detallada possible.

El meu treball de recerca està dividit en el context històric, on explico els antecedents,
el desenvolupament i el final de la Guerra Civil espanyola i els atacs que es van
realitzar a la comarca de la Selva, els més importants (Blanes i Vidreres) i els que no
ho van ser tant però que si que van provocar la mort d’algunes persones. També
objectius que podrien haver estat atacats per la seva importància estratègica però que
mai van arribar a ser bombardejats i un apartat sobre la meva població, Lloret de Mar.
També inclouré dos annexos, un de documents, els quals hi haurà una referència al
treball, i un altre de fotografies amb l’objectiu de que el lector pugui visualitzar els
bombardejos, el que van provocar, els atacants, etc. On també podrà observar alguns
mapes.
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2. Context històric: La Guerra Civil Espanyola
La Guerra Civil espanyola va ser un conflicte militar, social, polític i més tard econòmic
que es va iniciar al juliol de 1936 amb un cop d’estat militar, dut a terme per un sector
de l’exèrcit, contra el govern de la República. Van haver-hi dos bàndols enfrontats que
són el bàndol republicà i el bàndol nacional. D’una banda, els militars sublevats van
comptar amb ajuda d’Alemanya, Itàlia i Portugal, en menor mesura, que van
proporcionar avions, artilleria i voluntaris. D’altra banda, els republicans només van
tenir el suport de l’URSS, que va facilitar principalment material bèl·lic, i de les Brigades
Internacionals. La Guerra Civil serví com a banc de proves per a totes les potències
implicades en la mateixa i els coneixements i tècniques adquirides s’aplicaren en el
transcurs de la Segona Guerra Mundial. Aquesta va provocar centenars de milers de
morts i exiliats i va concloure l’1 d’abril de 1939 amb la victòria dels insurrectes que va
comportar la implantació d’un règim dictatorial que va durar fins la mort de Franco al
1975. El conflicte també es va caracteritzar
pels nombrosos bombardejos que va patir la
població civil, la fam, els refugiats, els
milicians i la incorporació de la dona a les
indústries de guerra per substituir els homes
que lluitaven al front.

Exèrcit republicà després de travessar
amb èxit el riu Ebre

2.1. Antecedents
Els orígens de la Guerra Civil espanyola es remunten a un passat molt llunyà. Aquesta
va ser la culminació d’un seguit de conflictes desiguals entre les forces reformistes i les
reaccionàries que havien dominat la història d’Espanya des de 1808 i també representa
els esforços dels reaccionaris polítics espanyols per esclafar qualsevol reforma que
amenacés la seva posició privilegiada. Durant llargs períodes els reaccionaris van
intentar fer servir el poder polític i militar per frenar el progrés social i han tingut lloc
moltes revolucions. Els moviments progressistes es van veure esclafats pel general
O’Donnell el 1856, pel general Pavía el 1874 i pel general Primo de Rivera el 1923. El
poder de la monarquia, la noblesa terratinent i l’Església es va mantenir més o menys
intacte fins ben avançat el segle XX. Fins a finals dels anys cinquanta el capitalisme
espanyol era sobretot agrari. Tot i això, algunes regions d’Espanya com Astúries,
Catalunya i el País Basc van experimentar una industrialització durant el segle XIX.
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2.1.2. La proclamació de la República i la Constitució de 1931
El 28 de gener de 1930, Miguel Primo de Rivera va dimitir a causa de les crítiques a la
Dictadura i l’empitjorament de la situació econòmica. Fins i tot, alguns sectors de
l’exèrcit ja no confiaven en ell i el mateix rei el considerava un obstacle perquè la
població identificava la monarquia amb la Dictadura. Aleshores, Alfons XIII va nomenar
cap de govern el general Berenguer. L’objectiu del rei era tornar a l’antic sistema
constitucional de la Restauració però no ho va aconseguir degut al suport que havia
donat a la Dictadura. Dámaso Berenguer va ser substituït el febrer de 1931 per Juan
Bautista Aznar que va convocar eleccions municipals el 12 d’abril del 1931. L’oposició
al règim monàrquic (republicans, socialistes i nacionalistes d’esquerra) va constituir una
coalició al 1930 per presentar-se unida a les eleccions anomenada el Pacte de Sant
Sebastià, mentre que els partits monàrquics s’hi van presentar dividits. La coalició
republicanosocialista va triomfar a les principals ciutats del país i a les regions
industrials i els partits monàrquics van guanyar en una gran part de les zones agràries
on era més fàcil manipular els vots. El dia 13 milers
de ciutadans van dur a terme manifestacions a les
principals ciutats demanant la proclamació de la
República i, finalment, el dia 14, davant de la nova
situació, el rei Alfons XIII va abandonar el país cap a
l’exili i es va proclamar la República. Es va formar un
govern provisional presidit per Niceto Alcalá Zamora i
format per republicans i socialistes.

Proclamació de la República a
la Porta del Sol de Madrid

El 28 de juny de 1931 es van celebrar eleccions a Corts constituents on els republicans
progressistes i els socialistes van obtenir una clara majoria. El nou parlament va
redactar una nova constitució que va ser aprovada el 9 de desembre de 1931. El dia
següent, Niceto Alcalá Zamora va ser escollit president de la República i Manuel Azaña
va ocupar la presidència del govern. Aquest govern va haver de fer front els primers
mesos a alguns conflictes com la crema de convents i les vagues obreres convocades
per la CNT. La Constitució del 1931 reconeixia el sufragi universal masculí i femení i
proclamava que Espanya era un estat laic (no hi havia religió oficial) però es
respectaven tots els cultes i totes les creences. També presentava una àmplia
declaració de drets individuals, com per exemple el dret al divorci i el dret a la propietat
privada però el govern podia expropiar béns considerats d’utilitat pública, i àmplies
7
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llibertats públiques i privades, com per exemple la llibertat d’expressió, reunió i
associació, de residència i circulació, i de cultes. Es retirava qualsevol suport econòmic
a l’Església i el poder legislatiu residia en les Corts que quedaven configurades per una
sola cambra legislativa, el Congrés dels Diputats, que s’escollia cada quatre anys
mitjançant sufragi universal. El poder executiu residia en el Consell de Ministres i en el
President de la República i, a més a més, s’assegurava la independència del poder
judicial. Pel que fa a l’estructura de l’Estat, aquest es configurava de manera integral
però s’acceptava la possibilitat de constituir governs autònoms a algunes regions.

2.1.2. La Catalunya republicana
A Catalunya, les eleccions d’abril de 1931 van ser guanyades per Esquerra
Republicana de Catalunya, partit polític constituït per la unió de l’Estat Català, el Partit
Republicà Català, el grup de la revista L’Opinió i sectors independentistes del
republicanisme catalanista i que es va presentar a les eleccions en coalició amb la Unió
Socialista de Catalunya (USC). Aquest estava liderat per Francesc Macià i Lluís
Companys. Francesc Macià després de conèixer els resultats electorals va proclamar la
República Catalana dins la Federació Ibèrica i es va fer càrrec de les funcions de
president del govern de Catalunya. Les posteriors negociacions amb el govern de la
República van donar lloc a la creació d’un govern provisional anomenat Generalitat. El
govern provisional de la Generalitat va convocar una assemblea de representants dels
ajuntaments i aquesta va designar una ponència encarregada de redactar un projecte
d’estatut d’autonomia. Els membres que formaven part de la ponència es van reunir a
Núria per redactar-lo i el 2 d’agost del 1931 aquest va ser sotmès a referèndum i va
obtenir un suport majoritari. El 8 d’agost, Francesc Macià va presentar-lo a les Corts de
Madrid i va ser aprovat el 9 de setembre de 1932. Tot i això, es van imposar limitacions
al projecte original (el de Núria). A les eleccions
dutes a terme el novembre de 1932 al Parlament de
Catalunya van guanyar Esquerra Republicana. Lluís
Companys va ser escollit president del Parlament i
Francesc Macià president de la Generalitat. Després
de la seva mort, la presidència va quedar en mans
Francesc Macià proclamant la
República catalana, des del balcó de
la Generalitat el 14 d’abril de 1931

de Companys.
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2.1.3. Les forces polítiques i sindicals espanyoles
Pel que fa a les forces polítiques espanyoles es poden diferenciar 4 grups: els partits de
dreta, els partits de centredreta i centreesquerra, els partits d’esquerra i els
nacionalistes o d’àmbit territorial. Pel que fa als de dreta, el principal partit polític era la
CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), liderat per José M. GilRobles, i aquest era de caràcter catòlic que es va oposar a les mesures reformistes
dels governs d’esquerres, especialment la reforma agrària. També hi havia petits partits
monàrquics d’inspiració autoritària i antidemocràtica com Renovación Española (el seu
principal dirigent va ser Antonio Goicoechea) i Comunión Tradicionalista i Acción
Española (el seu principal líder va ser Manuel José Fal Conde). El 1934 es va crear el
Bloque Nacional, liderat per José Calvo Sotelo i que va significar la unió d’ aquests
partits monàrquics. També hi havia d’altres com el Partido Agrario, que el seu líder va
ser José Martínez, i el Partit Liberal Demòcrata de Melquíades Álvarez. També hi havia
partits de caràcter feixista, com per exemple el Partido Nacionalista Español, les Juntas
de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) i la Falange Española. Aquestes dos últims
es van fusionar al 1934 i va néixer així la Falange Española y de las JONS.

En el centredreta polític hi havia partits polítics com la Derecha Liberal Republicana, de
Niceto Alcalá Zamora i el Partit Radical, d’Alejandro Lerroux. El centreesquerra estava
format per partits polítics com Acción Republicana, el partit de Manuel Azaña que tenia
com a objectiu la modernització del país mitjançant reformes i que a partir de 1933
s’anomenà Izquierda Republicana, i el Partit Radical Socialista, de Marcel·lí Domingo.
Pel que fa a les forces d’esquerra, el partit polític més important va ser el PSOE
(Partido Socialista Obrero Español) i els seus dirigents més destacats van ser
Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro i
Indalecio Prieto. El partit patia una divisió entre el
sector reformista, que estava liderat per Prieto, i el
sector

revolucionari,

Caballero.

També

encapçalat

existien

partits

per

Largo

d’esquerra

minoritaris com el Partit Comunista d’Espanya
liderat per José Díaz i Dolores Ibárruri.
Francisco Largo Caballero amb un
grup de milicians durant la Guerra Civil
9
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Finalment, pel que fa als partits nacionalistes i de caràcter autonomista els trobem
principalment a Catalunya, el País Basc i a Galícia. A Catalunya els partits més
destacats eren ERC, on els principals dirigents van ser Francesc Macià i Lluís
Companys, i la Lliga Catalana de Francesc Cambó. Al País Basc el partit que va tenir
més força va ser el Partit Nacionalista Basc (PNB) i a Galícia l’Organització
Republicana Gallega Autònoma (ORGA) que es va integrar al partit Izquierda
Republicana al 1934.
Els sindicats obrers més importants van ser la UGT (Unió General de Treballadors),
sindicats socialista, i la CNT (Confederació Nacional del Treball), sindicat anarquista
partidari d’una revolució social i que es trobava dividit entre un sector moderat que
defensava la lluita social per la via sindical i un sector radical que era partidari de l’acció
directa i que estava vinculat amb la FAI, una agrupació anarquista partidària de la
violència contra els dirigents polítics i els propietaris per fer possible una revolució
immediata.

2.1.4. El bienni reformista (1931-1933)
El nou govern de la República va realitzar una sèrie de reformes amb l’objectiu de
superar els problemes del país i aconseguir que Espanya fos un país modern amb més
justícia social. Es va dur a terme una reforma militar, una reforma agrària, una reforma
educativa, una reforma religiosa i una reforma territorial. A més a més, la legislació
laboral també va ser una altra prioritat social del govern. El 1932 es va dur a terme un
cop d’Estat dirigit pel general Sanjurjo però va fracassar. La lentitud d’algunes
reformes, sobretot la reforma agrària, va originar conflictes. La UGT es va radicalitzar i
alguns anarquistes, sobretot els vinculats a la FAI, van protagonitzar alguns
aixecaments, com per exemple a Casas Viejas al 1933, que van ser reprimits durament
per les forces d’ordre públic. A més a més, dins del
PSOE s’anaven imposant els criteris dels més
radicals, que eren contraris a la col·laboració amb
els partits republicans progressistes i es va iniciar
un distanciament entre els partits republicans del
govern i els socialistes. Degut a això, el president
de la República, Alcalá Zamora, va encarregar la
Jornalers assassinats per l’exèrcit
de la República en els successos
de Casas Viejas

formació del govern a Alejandro Lerroux però va
tenir moltes dificultats.
10
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2.1.5. El bienni conservador
El novembre de 1933 es van celebrar eleccions legislatives que van ser convocades
per Alcalá Zamora i van guanyar els partits de dreta perquè les forces d’esquerra es
van presentar dividides i per altres raons com el malestar en alguns sectors socials,
l’atur i el desgast que havia patit el govern reformista. La CEDA va ser la força política
majoritària al Parlament i Alejandro Lerroux va ser elegit president del govern. El nou
govern va paralitzar la reforma agrària i va amnistiar els rebels del cop de Sanjurjo.

El 1934 hi va haver una remodelació del govern que va donar entrada a ministres de la
CEDA. Això va ser vist pels partits d’esquerra i pel moviment obrer com un risc per a
les llibertats i per la supervivència de la República i el 5 d’octubre de 1934 es va
convocar una vaga general. Aquesta va tenir més ressò a Astúries i a Catalunya. A
Astúries miners armats van prendre el poder en moltes localitats de la regió però
finalment van ser derrotats per les forces governamentals. A Catalunya, el govern de la
Generalitat es trobava en mans d’una coalició d’esquerres que no veia amb bons ulls el
govern de Lerroux.

2.1.6. El Front Popular (1933-1936)
La crisi dels darrers governs de dreta provocada per la política repressiva, la falta de
solucions als problemes econòmics del país, la defensa dels interessos dels grups
dominants i l’escàndol de l’estraperlo (casos de suborn en altes esferes del poder) van
comportar la convocatòria de noves eleccions per al 16 de febrer de 1936. Les forces
progressistes, de centreesquerra, es van presentar agrupades en el Front Popular,
format per Izquierda Republicana, Unión Republicana, el PSOE, el PCE, el Partido
Sindicalista, el POUM i la UGT. La CNT no hi va participar però va donar suport a
aquesta coalició. El seu programa consistia a recuperar les reformes del primer bienni
republicà i l’amnistia per als presos polítics. La dreta s’hi va presentar amb el Bloc
Nacional, liderat per Calvo Sotelo i constituït per la CEDA, els monàrquics i els
tradicionalistes.

El Front Popular va guanyar les eleccions. Manuel Azaña va ser nomenat president de
la República i Santiago Casares Quiroga, cap de govern. El nou govern va decretar
l’amnistia per als presos polítics i el restabliment de la Generalitat de Catalunya. També
va continuar les reformes frenades el 1933. Aquestes mesures van provocar sèrie de
11
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conflictes. L’extrema dreta, sobretot la Falange, va reaccionar violentament davant del
triomf del Front Popular i de les seves mesures i es van produir enfrontaments entre
extremistes de dreta i d’esquerra. Uns falangistes van assassinar el tinent socialista de
la guàrdia d’assalt José del Castillo i més tard, com a venjança, un grup de policies
uniformats va assassinar el líder de la dreta monàrquica José Calvo Sotelo. A més a
més, els sindicats CNT i UGT també van radicalitzar les seves posicions. Es van
produir conflictes al camp i els camperols, davant de la lentitud de la reforma agrària,
van ocupar finques.

2.2. L’esclat de la Guerra Civil Espanyola
Abans de la guerra, es va viure a Espanya una situació difícil caracteritzada per la
tensió entre les forces socials i polítiques i per la violència. El país tenia una economia
endarrerida incapaç de satisfer les necessitats de la població. Una part era pobre i
analfabeta i l’altra part era rica, privilegiada i que posseïa moltes propietats. A més a
més, la societat estava dividida políticament en dos bàndols: els de dretes i els
d’esquerres. Els sectors més radicals de l’esquerra volien una revolució social i els
extremistes de dretes consideraven que s’havia de dur a terme un cop d’Estat. Les
tensions van desencadenar un clima de violència social i al govern li era molt difícil
garantir l’ordre públic. El clima polític es va crispar encara més amb l’assassinat del
tinent José del Castillo i després, com a reacció, va ser assassinat el diputat de dretes
Calvo Sotelo.
El pla del cop d’estat va ser dissenyat per un sector important de l’exèrcit després del
triomf del Front Popular. El 8 de març de 1936 va tenir lloc a Madrid, a casa d'un amic
de Gil Robles, una reunió de diversos generals on es va acordar organitzar un alçament
militar i també que el govern estaria format per una Junta Militar presidida pel general
Sanjurjo, és a dir, el futur cap d’Estat seria ell. Tot i això, al 1936 va patir un accident
d’avió i va morir. Els militars més destacats que es van sublevar van ser Francisco
Franco, José Sanjurjo, Emilio Mola, Gonzalo Queipo de
Llano, Manuel Goded, José Millán Astray i Juan Yagüe i
comptaven amb l’ajut de la Falange.
Va ser el general Mola qui va organitzar el cop d’Estat
des de Pamplona, l’anomenaven “El Director”. Ell sabia
que calia fer-se amb el poder, de manera coordinada, a
les

guarnicions

de

les

cinquanta-dues
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províncies

Emilio Mola, l’organitzador
del cop d’Estat
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d’Espanya i anihilar immediatament les organitzacions obreres. Aquest va aconseguir
comprometre en el cop a nombroses guarnicions però tenia dubtes sobre el triomf del
cop al lloc fonamental, Madrid, i també sobre Catalunya, Andalusia i València. L’exèrcit
d’Àfrica, el més ben equipat de les forces armades espanyoles i el més professional, en
va ser la peça fonamental del cop. La preparació de l’alzamiento es va veure dificultada
pels intents del govern republicà de neutralitzar els generals sospitosos. Franco va ser
destituït del seu càrrec de cap de l’Estat Major i el van enviar a les Canàries; Goded va
ser traslladat a les Balears; Mola, comandant de l’exèrcit de l’Àfrica, va anar a parar a
Pamplona. Aquest últim trasllat va ser un error ja que Pamplona era el nucli del
carlisme i de les seves milícies, els requetès. Així, Mola es va trobar en un lloc idoni per
organitzar la insurrecció a la Península. Tot i això, el cap de la conspiració va ser
Sanjurjo. Al govern de Casares Quiroga li van arribar, per diverses fonts, notícies del
que s'estava tramant però no va actuar amb contundència contra els conspiradors. Els
preparatius per a la participació de Franco en el cop es van fer abans. El 5 de juliol, el
marquès de Luca de Tena, propietari del diari monàrquic ABC, va donar instruccions al
seu corresponsal a Londres perquè aconseguís un avió per dur Franco de les Canàries
al Marroc, on s’havia de fer càrrec de l’exèrcit de l’Àfrica. Aquest en va llogar un i va
formar un grup de passatgers que aparentment anessin de vacances per encobrir
l’autèntica finalitat del vol. L’assassinat de Calvo Sotelo va accelerar els plans de
l’alçament.
El 17 de juliol del 1936 a Melilla, Tetuan i Ceuta, on Yagüe va decretar l’estat de guerra,
i el 19 de juliol a la Península es va dur a terme l’alçament militar. El 19, el general
Franco, després d’assegurar l’èxit de l’aixecament a les Canàries, va arribar a la ciutat
de Tetuan per posar-se al capdavant de les tropes africanes. Aquest mateix dia, Mola
va aconseguir controlar Navarra. Els insurrectes es van apoderar dels òrgans de
govern d’algunes ciutats i van constituir una junta
d’alts càrrecs militars per restablir l’ordre i acabar
amb el Front Popular. El govern va trigar a
respondre-hi i ,en dos dies, es van fer forts a
Canàries, al nord d’Àfrica, Castella i Lleó, una part
d’Aragó, Navarra, La Rioja, Oviedo, Mallorca,
Soldats del bàndol sublevat entrant a
la localitat de Guareña (Badajoz),
d’Extremadura i Galícia. Queipo de Llano es va durant la Campanya d'Extremadura

Eivissa,

una

part

d’Andalusia,

una
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sublevar a Sevilla i Manuel Goded a Mallorca i després a Barcelona. La majoria dels
territoris on va guanyar la sublevació eren zones agrícoles i d’orientació política
conservadora. El cop d’estat va ser un fracàs a Catalunya, Madrid, les zones industrials
del País Basc, Astúries (menys la ciutat d’Oviedo), Santander, Menorca, València,
Castella-La Manxa i a una part d’Extremadura i d’Andalusia. La República va mantenir
les grans ciutats i els nuclis industrials i obrers. El 19 de juliol José Giral, nou cap de
govern, va decidir donar armes a les milícies dels sindicats i dels partits del Front
Popular.

Els conspiradors no havien previst que la seva insurrecció es convertiria en una guerra
civil. Havien planificat un ràpid alçament, seguit d’un govern militar com el de 1923, i no
havien comptat amb la força de la resistència obrera, a part que només tenien l’èxit
assegurat en algunes regions.

2.3. Els bàndols enfrontats i les implicacions internacionals
Espanya va quedar dividida en dues zones. Va restar en mans de la República el
territori més urbanitzat i industrialitzat i, en canvi, els rebels van controlar les zones de
predomini agrícola i ramader. Els militars van tenir el suport d’una part molt important
de l’exèrcit, de l’Església, dels sectors més conservadors i sectors de les classes
mitjanes agràries i urbanes. D’altra banda, els republicans van comptar amb el suport
d’una part de l’exèrcit, de les forces de seguretat i sectors socials populars (obrers,
camperols...).
Espanya va ser considerat el primer escenari d’operacions en el qual van combatre les
forces democràtiques i els règims feixistes que després es van enfrontar a la Segona
Guerra Mundial. Els règims autoritaris van donar suport diplomàtic, polític i militar als
militars sublevats. Alemanya va facilitar material de guerra, artilleria, tancs i
principalment aviació (legió Còndor) i Itàlia va proporcionar també avions (l’Aviazione
Legionaria), material de guerra i voluntaris. Portugal
també va ajudar amb voluntaris. Pel que fa a les
democràcies europees, es decantaven cap a la
legalitat republicana però, per no agreujar la tensió
europea, França i Gran Bretanya van impulsar una
política de neutralitat i de no-ingerència en la guerra
espanyola (Comitè de no-intervenció) a la qual es van
14
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afegir altres països. Tot i això, la República va tenir el suport de l’URSS que va
proporcionar avions, pilots, assessors, tancs i material bèl·lic i de les Brigades
Internacionals formades per voluntaris estrangers procedents d’arreu del món.

2.4. La Catalunya revolucionària
A Catalunya, gràcies a la població armada es va aconseguir sufocar la revolta però això
va acabar esdevenint un problema. La pèrdua del control del carrer per les forces
d’ordre públic va possibilitar que la tensió social i política derivés en violència. Grups
radicals van iniciar un seguit d’actes violents i d’assassinats contra les persones
considerades enemigues de la revolució, com per exemple propietaris, militants de
partits de dretes i sacerdots. També es van cremar moltes esglésies i l’exèrcit gairebé
havia desaparegut, ja que molts oficials van ser detinguts, executats i altres s’havien
amagat.El 20 de juliol de 1936 el president Companys
va convocar els dirigents de la CNT i els va oferir de
crear el Comitè Central de Milícies Antifeixistes amb
l’objectiu

de

poder

restablir

l’ordre

públic.

Els

anarquistes van acceptar perquè consideraven que en
aquell moment no era possible dur a terme la
revolució social. El Comitè va ser integrat per les

Reunió del Comitè Central de
Milícies Antifeixistes

principals organitzacions d’esquerres (ERC, CNT-FAI,
UGT, PSUC, POUM, Unió de Rabassaires i Acció Catalana) i es va constituir el dia 21
de juliol. Dos mesos després va ser dissolt. A més a més, les organitzacions
antifeixistes van organitzar columnes de milicians per poder avançar cap a Aragó i
recuperar les zones dominades pels insurrectes. Els milicians, tot i que no disposaven
de gaire material bèl·lic ni tenien una organització militar eficaç, van aconseguir
estabilitzar el front. Forces catalanes van intentar també la conquesta de les illes
Balears però van ser derrotades.
A partir del 21 de juliol, els obrers van començar a tornar a anar als seus llocs de treball
i es van trobar que un gran nombre de propietaris havien estat assassinats o havien
fugit. Aquests van haver d’assumir el control de moltes empreses. El govern de la
Generalitat, per tal de legalitzar, ordenar i reconduir el procés de presa de control, va
promulgar el decret de col·lectivitzacions. Les companyies amb capital estranger, els
bancs i les caixes d’estalvi en van quedar exclosos. Al camp les col·lectivitzacions van
provocar conflictes ja que molts propietaris s’hi oposaven.
15
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2.5. L’evolució de la zona republicana
Al començament de la guerra, el territori republicà va ser controlat per organitzacions i
grups revolucionaris que impedien al govern imposar la seva autoritat. Els partits i els
sindicats d’esquerres van organitzar comitès obrers per dirigir l’esforç bèl·lic i controlar
la rereguarda. També van crear les seves pròpies milícies armades que després es van
fusionar per formar l’Exèrcit Popular. Els comitès obrers van ocupar i col·lectivitzar
fàbriques i van repartir entre els pagesos les terres dels grans propietaris les quals
havien estat confiscades. També es van dur a terme actes anticlericals i tots els
símbols religiosos, aristocràtics i burgesos van ser considerats com a enemic. Les
accions revolucionàries dutes a terme van dividir i debilitar molt el bloc republicà. El
setembre de 1936 es va iniciar un procés de restabliment de l’estructura estatal de la
República per intentar controlar la situació. Al novembre del mateix any, els anarquistes
van entrar al govern de Largo Caballero i gràcies a això
va poder recuperar l’autoritat perduda però aviat van
sorgir problemes entre les diferents forces republicanes.
Els comunistes, els republicans i una part dels socialistes
defensaven la necessitat d’aturar la revolució social i de
donar prioritat a guanyar la guerra i, d’altra banda, els
anarquistes i els trotskistes es van oposar a algunes de
les mesures del govern.

Francisco Largo Caballero,
president del govern durant
1936-1937

Aquesta divisió entre les forces republicanes va desencadenar al maig de 1937 un
enfrontament armat a Barcelona anomenat els Fets de Maig. Aquest es va iniciar el dia
3 de maig de 1937 quan la policia, d’acord amb les instruccions de Rodríguez Salas,
comunista i comissari general d’Ordre Públic de la Generalitat, va intentar desallotjar
l’edifici de la Telefònica de Barcelona controlat per la CNT-FAI. El motiu va ser que els
anarquistes interferien les comunicacions entre les autoritats de la República i les de la
Generalitat. Aleshores, anarquistes i militants del POUM es van revoltar contra la
Generalitat i van aixecar barricades a Barcelona.
Durant quatre dies, hi va haver enfrontaments
armats i persecucions, fins que l'enviament de
reforços per part del govern va fer cedir la CNT i el
POUM. Els Fets de Maig van causar la dimissió de
Barricades a la plaça del Teatre
de Barcelona

Largo Caballero, l’ascens de Juan Negrín i el
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POUM es va il·legalitzar. A més a més, el PSUC va aconseguir l'hegemonia enfront de
la CNT. El nou president va formar un nou govern sense presència anarquista i amb
una forta influència comunista. A més a més, el poder republicà es va reforçar i
centralitzar i es va potenciar la importància de l’Exèrcit Popular.

2.6. La zona franquista
El fracàs del cop militar a moltes zones d’Espanya i l’inici de la Guerra Civil va provocar
una sèrie de transformacions en el bàndol nacional. El principal objectiu de la zona
sublevada era destinar tots els esforços a guanyar la guerra i per això es va establir un
poder militar únic. Degut a la mort del general Sanjurjo, que va morir en un accident
d’avió, es va constituir un òrgan de poder que va ser la Junta de Defensa Nacional
(JDN) i el 21 de setembre de 1936 va escollir el general Franco per exercir el
comandament únic militar. Més tard, va ser anomenat generalíssim i cap de govern.
També es va convertir en la màxima autoritat política i tenia poders plens. El dia 19
d’abril de 1937 es va decretar la unificació de totes les forces polítiques en un partit
únic anomenat Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional
Sindicalista (FET y de las JONS). Un any després es va crear el primer govern
franquista a Burgos. Franco va instaurar una dictadura de caràcter feixista, ell era el
cap de l’Estat i el govern, controlava tots els exèrcits i
era cap del partit únic. El nou estat també defensava
una societat basada en el conservadorisme i en la
superioritat del catolicisme per articular la societat.
Altre objectiu va ser acabar amb les reformes
republicanes. Es va abolir la reforma agrària, la
legislació laboral i social, la llibertat religiosa i els
Francisco Franco

estatuts d’autonomia.

En la zona franquista es va produir des de els inicis del conflicte una persecució contra
les persones, organitzacions i institucions vinculades a la República i també aquells que
no manifestaven la seva adhesió al règim. Els nacionals volien atemorir la població i
així impedir qualsevol oposició al nou Estat. Pel que fa a l’Església, va donar suport als
insurrectes perquè les relacions amb la República havien estat molt tenses i per les
persecucions religioses dutes a terme durant els primers mesos de la guerra.
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2.7. L’evolució militar del conflicte
2.7.1. El progrés cap a Madrid
La primera etapa de la guerra es va desenvolupar entre el juliol de 1936 i el març de
1937. L’estratègia dels rebels era avançar des del sud cap a Madrid i ocupar la capital
de l’Estat. El general Mola ho havia intentat des del nord però va fracassar. Els
nacionals van ocupar Extremadura a l’agost i Toledo al setembre. A partir d’octubre del
mateix any, els colpistes van dur a terme una gran ofensiva sobre Madrid i el govern es
va traslladar a València. Van intentar ocupar la ciutat
pels afores de la capital però no ho van aconseguir, al
febrer va tenir lloc la batalla del Jarama i al mes de
març la batalla de Guadalajara i en totes dues els
insurrectes

van

fracassar.

Al

novembre

l’exèrcit

republicà va aconseguir frenar l’ofensiva franquista. A
causa d’això, els rebels van decidir canviar de front.

La batalla del Jarama

2.7.2. La batalla del Nord
Entre l’abril i el novembre de 1937 va tenir lloc la segona etapa del conflicte. L’objectiu
dels insurrectes era apoderar-se del control de les indústries i les matèries primeres de
la regió cantàbrica i també eliminar el front de la rereguarda que impedia utilitzar tot
l’esforç bèl·lic per ocupar Madrid que era el front principal. Els rebels van atacar les
grans ciutats del nord d’Espanya. El 26 d’abril de 1937 la legió Còndor alemanya va dur
a terme el bombardeig de Gernika, el juny les tropes franquistes van ocupar Bilbao, a
l’agost Santander i a l’octubre Astúries. Les tropes republicanes van iniciar dos
ofensives per reduir la pressió al nord. Aquestes ofensives van ser la batalla de
Brunete, població situada a prop de Madrid, i la batalla de Belchite, a Saragossa. Tot i
això no van poder evitar la caiguda del nord peninsular i no van aconseguir avenços
territorials importants.

2.7.3. La batalla de l’Ebre
Al desembre de 1937 es va iniciar la tercera etapa amb la batalla de Terol que va
acabar al novembre de 1938. El 22 de desembre de 1937 els republicans van
aconseguir ocupar Terol però els franquistes la van reconquerir el febrer de 1938. Les
debilitats de l’exèrcit republicà va fer que Franco decidís posposar l’atac contra Madrid i
18
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iniciar l’ofensiva contra Aragó i més tard contra Catalunya i València. Les tropes
franquistes van avançar sobre Aragó i van arribar al Mediterrani per la zona de Castelló
i amb això Catalunya quedava separada de la resta del territori republicà. El govern de
la República, per impedir el progrés dels sublevats i per enllaçar de nou les dues zones
republicanes, va organitzar una ofensiva i es va iniciar la batalla de l’Ebre que va durar
tres mesos i va tenir un cost de vides molt elevat. El republicans van creuar el riu Ebre i
van conquerir pobles de la zona. A l’octubre els nacionals van iniciar una
contraofensiva i, després de durs combats, l’exèrcit rebel va aconseguir avançar ja que
disposaven del suport militar italià i alemany. El novembre de 1938 l’exèrcit republicà va
haver de retirar-se a l’altra riba de l’Ebre.

2.8. L’ocupació de Catalunya i la fi de la guerra
L’última etapa del conflicte va tenir lloc entre el desembre de 1938 i l’abril de 1939.
Després de la batalla de l’Ebre l’avanç dels nacionals sobre Catalunya era imparable.
L’ofensiva franquista va avançar ràpidament davant
una resistència aïllada i mal coordinada. Barcelona va
ser ocupada el 26 de gener de 1939, el 4 de febrer va
caure Girona i poc després l’exèrcit rebel va arribar a la
frontera francesa. La retirada de l’exèrcit republicà va
provocar l’exili de milers de persones i els alts càrrecs
polítics de la República van marxar a França abans de
l’acabament de la guerra a Catalunya.

Soldats travessant la frontera
al Pertús

El febrer de 1938 només quedaven en mans republicanes Madrid i la zona centre
d’Espanya. El govern de Negrín va intentar resistir però les diferències entre els
republicans ho van impedir. L’exèrcit republicà volia acabar la guerra però els
comunistes volien defensar-se fins al final. El coronel Casado va realitzar un cop d’estat
a Madrid i va crear una junta anomenada el
Consejo de Defensa Nacional que va intentar
sense èxit negociar amb Franco per aconseguir
una pau honrosa i sense represàlies. Franco ho va
rebutjar i el 28 de març van ocupar la capital. En
poc temps van ocupar la resta del territori i l’1
Entrada de les tropes franquistes
a Madrid

d’abril de 1939 un comunicat de guerra va
considerar acabat el conflicte.
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La guerra va provocar un gran nombre de morts, mutilats i ferits i també un gran
nombre de víctimes de la repressió i la violència en els dos bàndols. També va tenir lloc
l’exili de molts espanyols que van marxar a França, altres van anar-se’n a Amèrica
Llatina i a l’URSS. El mateix govern de la República va constituir a Mèxic un govern a
l’exili. Els nacionals un cop acabada la guerra van imposar un règim dictatorial.

3. Bombardejos a la comarca de la Selva
Un dels fets més dramàtics que es van viure a la rereguarda durant la Guerra Civil
Espanyola van ser els bombardeigs realitzats per l’aviació alemanya i italiana que
ajudava l’exèrcit feixista de Franco. Va ser el primer cop a la història en què es
bombardejà la població civil de la rereguarda enemiga i l’experimentació d’aquests
bombardejos efectuats al llarg de la Guerra Civil es va aplicar després durant la Segona
Guerra Mundial. Aquests intensius bombardeigs són un exemple d’un nou model
d’enfrontament bèl·lic en què la rereguarda es convertí en front de guerra i la població
civil, en blanc per a l’enemic. Més de 140 poblacions catalanes foren bombardejades al
llarg del conflicte. Els atacs més destructius es van succeir durant tot l’any 1937 i els
primers mesos de 1938. Els primers bombardejos es produïren des del mar, duts a
terme pels vaixells Canarias i Baleares contra les poblacions costaneres catalanes,
però una part molt important dels bombardejos que patiren les poblacions catalanes
foren realitzats per l’aviació italiana i els hidroavions de Pollença, amb bases a l’illa de
Mallorca, i que es van iniciar a principis de 1937 . El fet que l’illa de Mallorca restés en
mans dels revoltats va permetre que l’aviació legionària italiana disposés d’una
formidable base per atacar les costes catalanes. Els avions italians Savoia-Marchetti
SM.79, coneguts com «esparvers», atacaven les
ciutats republicanes, sobretot les portuàries, i els
hidroavions italians i els Heinkel alemanys, les vies
de comunicació ferroviàries i marítimes de la zona
Avions Savoia-Marchetti SM.79

republicana.

El primer bombardeig sobre Catalunya fou realitzat per mar. El 30 d’octubre de 1936, el
creuer franquista Canarias es va endinsar a la badia de Roses i va llençar-hi unes
quantes canonades. Aquest bombardeig va causar un gran pànic a la rereguarda
catalana i sobretot a les comarques gironines. Sobre les comarques del nord de
Catalunya es realitzaren en els primers mesos de la guerra els esforços més grans de
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la marina i l’aviació franquistes per tal de tallar les comunicacions amb França però
aquests atacs foren un fracàs i, a part de causar alguns danys materials i víctimes
mortals, les comunicacions amb França mai no foren interrompudes. Per exemple, el
pont del ferrocarril de Colera i l’estació de Portbou foren els objectius de nombrosos
atacs aeris i navals. Amb l’experiència dels primers bombardeigs, sobretot els primers
amb víctimes sobre Barcelona esdevinguts el mes de febrer de 1937, es va preparar
un pla de defensa i el juny de 1937 la Generalitat de Catalunya va constituir la Junta de
Defensa Passiva de Catalunya (JDPC), en el marc de la qual es van crear i integrar les
juntes de defensa passiva locals. La Junta promogué i coordinà la tasca que ja s’havia
iniciat a diversos municipis per construir refugis i per instal·lar bateries antiaèries i
sistemes d’alarma i de detecció d’avions enemics. S’impulsà un tipus de refugi que fos
ràpid i senzill de construir tenint en compte el pes de les bombes, tot i això, moltes
vegades aquests refugis no eren segurs. Aquesta Junta també donava instruccions en
cas de ser bombardejada una ciutat o una població. Aproximadament a Catalunya es
construïren uns 2.100 refugis, dels quals prop de
1.400 corresponen a la ciutat de Barcelona. A més a
més, la guerra i els atacs indiscriminats mobilitzaren la
població per defensar-se i resistir a la crueltat dels
bombardeigs. Molts ciutadans van ser voluntaris en la
construcció dels refugis i, després d’un bombardeig,
Bombardeig a Barcelona

ajudaven en les tasques de salvament de vides.

Molts dels atacs aeris van ser planificats per l’aviació franquista, escollint els objectius
en funció de la seva importància estratègica. Dins de la zona republicana es
constituïren grups d’espionatge que treballaven pel bàndol franquista, també coneguts
com la Quinta Columna. Centenars d’aquests agents col·laboraren amb els serveis
secrets d’informació franquista: el SIM (Servicio de Información Militar) i el SIFNE
(Servicio de Información de la Frontera Nordeste de España), que el 1938 s’unificaren
en el SIPM (Servicio de Información y Policía Militar), aportant dades per dur a terme
les operacions. A més a més, les aviacions italianes i alemanyes comptaven amb els
seus propis serveis d’informació i intel·ligència militar. La manca de precisió en algun
d’aquests objectius feia que els bombardeigs afectessin la població civil. Els mateixos
agents de la Quinta Columna informaven, una vegada realitzats els atacs, de les
conseqüències de les accions i del nombre de víctimes.
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Durant la Guerra Civil diverses localitats de la comarca de la Selva com ara Sils,
Maçanet de la Selva, Sant Hilari Sacalm i la Cellera de Ter van ser bombardejades per
l’aviació alemanya i italiana però les dues poblacions més castigades van ser Blanes i
Vidreres. Tot i això, a l’Índex d’objectius de l’Aviació Legionària només apareixen com
objectius l’estació de Maçanet i Blanes. Els objectius que perseguien els nacionals eren
destruir principalment camps d’aviació, indústries que havien transformat la seva
activitat productiva per fabricació de material de guerra, vies de comunicació
importants, tant terrestres (carreteres i vies fèrries) com marítimes (ports de mar) i
dipòsits de benzina. També tenien l’objectiu d’atacar l’Exèrcit republicà durant la
retirada, minar la moral de la població civil i paralitzar la indústria catalana mitjançant
els bombardeigs de les centrals hidroelèctriques que les abastien. A més a més, per
protegir a la població civil dels atacs aeris i marítims es van construir nombrosos refugis
antiaeris. Pel que fa a la mortalitat, van morir 29 persones, procedents de la comarca
de la Selva, a causa dels bombardejos1 i 679 combatents2. En altres fonts s’afirma que
van morir 688 soldats.

La Selva és, després de la Garrotxa i el Baix Empordà, la comarca que forma part de la
província de Girona amb l’índex més alt de milicians i soldats morts i els enfrontaments
que s’esdevingueren als voltants de Saragossa van ser on van morir més selvatans.
Aquestes morts representen el 35,3% del total de milicians i soldats selvatans caiguts.
A les comarques gironines més de 650 persones van morir a causa dels efectes de les
bombes i les comarques més castigades per aquestes van ser l’Alt Empordà, on hi va
haver 340 morts i el Baix Empordà, amb 93 víctimes mortals. Tot i que, la comarca de
la Selva ha estat força castigada durant la Guerra Civil pels bombardejos franquistes,
altres ciutats de Catalunya van viure molts més atacs que van provocar greus
destrosses i moltes víctimes. La capital, Barcelona, va ser la més castigada i, a més a
més, foren especialment sagnants els atacs que patiren ciutats com Lleida, les Borges
Blanques, Granollers, Badalona, Manresa, Figueres, Girona, Reus o Tarragona.
____________________
1

. La Guerra Civil subterrània, refugis contra les bombes, dossier de la Revista de Girona, 2009.

(pàg. 98) (Veure annex I, document 1)
2

. Oliva, Jordi, Del cost humà de la Guerra Civil a les comarques gironines: Combatents morts i

víctimes del material bèl·lic abandonat, El Punt, 29/07/1996. (pàg. 8) (Veure annex I, document
2)
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3.1. Bombardejos a Blanes
Blanes fou la població que va ser bombardejada més cops i aquella en què es
produïren més destrosses durant la Guerra Civil. Les agressions que va patir van ser
bàsicament per l’aire i els objectius principals eren l’estació del ferrocarril, la fàbrica
SAFA (Sociedad Anònima de Fibras Artificiales)3 i la fàbrica de cuir Manufactures de
Tossas SA4. La majoria dels atacs van ser duts a terme per l’aviació legionària italiana,
que tenia les seves bases a les Balears, i van enregistrar-se al mateix temps que la
batalla de l’Ebre per colpir la rereguarda republicana. Aquests van afectar molt a la
població ja que una part important de la població activa estava ocupada a les fàbriques
destruïdes per les bombes. Segons una certificació signada per l’arquitecte Francesc
Portillo Quintana, de Barcelona, les instal·lacions de la SAFA estaven valorades en
11.420.743,18 pessetes i els danys causats pels bombardejos s’estimaren en
2.150.776,53 pessetes. En el cas de la indústria Tossas, les instal·lacions estaven
valorades en 497.896,50 pessetes i els danys en 344.383 pessetes. A més a més,
també existeix un document on es dóna informació sobre el propietari de la SAFA per
saber si era contrari a la dictadura.5 A més a més, existeix un mapa pertanyent a la fitxa
d’objectius de Blanes. En aquesta, s’hi pot identificar la fàbrica SAFA, l’estació de tren i
la pineda situada al sud de Blanes. També va ser localitzada pels serveis secrets
franquistes una indústria de guerra, que formava part de la Comissió d’Indústries de
Guerra de la Generalitat, anomenada Can Gaiart però mai va ser atacada pels
bombarders franquistes.6

3.1.1. Els bombardeigs de 1937
El primer bombardeig a Blanes va tenir lloc el 4 d’abril de 1937 quan un avió llançà set
bombes, però no es van produir danys personals. Aquestes van caure en una pineda al
sud de Blanes i en el moll on va destruir dues embarcacions. Després del bombardeig
___________________
3

. Veure annex II, pàg. 95, 96, 97, 98 i 99.

4

. Veure annex II, pàg. 100, 101 i 102.

5

. Expedientes de reconstrucción, Govern Civil, regions devastades, 1939, Arxiu de la Diputació

de Girona. (Veure annex I, documents 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
6

. Veure annex II, pàg. 116.
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disparà les seves metralladores contra la població civil indefensa. El comunicat oficial
de la Comissió de Defensa de les Comarques Gironines diu així: “A les cinc d’aquest
matí un avió facciós, procedent de la base de Mallorca, ha volat damunt Blanes llençant
set bombes, entre les quals n’hi havia dues incendiàries. Una d’aquestes ha produït un
petit incendi en la brossa d’un despoblat. El foc ha quedat extingit en breus moments.
Cap dels artefactes ha causat danys. Un d’ells no ha fet explosió. Comesa aquesta
brutal agressió a una vila oberta, indefensa i civil com és Blanes, l’aparell facciós s’ha
dirigit a Calella on ha llençat tres bombes i després ha retornat a Blanes, cometent la
criminal infàmia de disparar les metralladores sobre els carrers de la població”7. La nota
oficial acaba dient que afortunadament no s’hauria de lamentar víctimes. També
existeix un document sobre les activitats del president Companys, on s’afirma l’atac dut
a terme a Blanes aquest dia.8
L’objectiu d’aquest avió era destruir un camp d’aviació militar que mai no va existir i que
els franquistes situaven a la platja de s’Abanell. Tot i això, sí que va existir la intenció,
per part de la Secció d’Aeronàutica de la Penya Rhin de Barcelona, d’instal·lar-hi una
escola d’aviació que disposés d’una pista d’aterratge però mai es va dur a terme. A
més a més, els serveis secrets franquistes estaven convençuts, erròniament, que la
pineda situada al sud de Blanes servia com a amagatall dels avions que utilitzaven
aquesta platja per aterrar. Altres fonts afirmen que durant l’any 1922 existí un aeroclub,
anomenat Els Pins, que utilitzà la platja de s’Abanell com a pista d’aterratge tot i que
aquesta no es va utilitzar durant la guerra.9
El 7 de juny de 1937 el vaixell Canarias canonejà diversos punts de la costa gironina:
Calella de Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes, on també va dur a
terme alguns dispars i un dels projectils no explotà. Tot i la resposta de les bateries de
la costa, no s’aconseguí tocar-lo ja que navegava massa lluny. Uns avions també van
disparar contra el vaixell, el qual després de contestar amb els canons antiaeris va fugir
cap a Mallorca.10 Al diari La Vanguardia del dia següent s’esmenta que “Siguiendo la
___________________
7

. Notícies, L’Autonomista, 05/04/1937 (pàg. 2) i En Blanes i De la Comisaria de Defensa de

Gerona, La Vanguardia, 06/04/1937. (pàg. 4) (Veure annex I, documents 9 i 10)
8

. Crònica diària de les activitats del president Companys, 04/04/1937. (Veure document 11)

9

. De la Fuente, Pablo, Història Militar de la Guerra Civil a la comarca de la Selva, patrimoni i

memòria republicana, Centre d’estudis selvatans, Santa Coloma de Farners, 2010. (pàg. 70)
10

. Notícies, L’Autonomista, 08/06/1937. (pàg. 2) (Veure annex I, document 12)
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costa, a las 4,15 ha lanzado unos 40 cañonazos contra la población industrial de
Blanes. En esta villa ha cañoneado por espacio de tres cuartos de hora”.11 Cal
esmentar que en aquest article de La Vanguardia s’esmenta erròniament que aquest
creuer atacà també Tossa. Aquest dia no es van patir víctimes a Blanes i l’únic objectiu
del Canarias12 era crear un fort impacte psicològic entre la població costanera.

El Canarias, vaixell que formava part del bàndol
sublevat, va dur a terme diversos bombardejos
de costa i va participar en operacions de
bloqueig naval del Mar Cantàbric. També va
capturar

diversos

vaixells

amb

armes

i

El vaixell Canarias

subministraments per a la República.

3.1.2. Els bombardeigs de 1938
A partir de 1938, amb la batalla de l’Ebre, els bombardejos van ser més constants i els
danys ocasionats van superar els danys de l’any anterior.
El primer bombardeig d’aquest any va ser el 25 de febrer dut a terme per un parell
d’hidroavions, anomenats Heinkel He-5913, que atacaren el port i la població civil.
Aquests formaren l’esquadra AS.88 de reconeixement marítim de la legió Còndor,
operaven des de Pollença, un municipi situat a l’illa de Mallorca, i la població blanenca
els anomenava el “Sabatetes” pels seus patins flotadors. El comunicat oficial de guerra
de la República deia que “por la tarde, dos hidros que aparecieron en la costa catalana
bombardearon y ametrallaron los pueblos de Guíxols y Blanes”14 i en un document
sobre les activitats del president Companys s’afirma l’existència d’aquest atac.15 Aquest
dia no van haver-hi víctimes.
____________________
11

. Las poblaciones de la Costa Brava bombardeadas por el «Canarias», La Vanguardia,

08/06/1937. (pàg. 2) (Veure annex I, document 13)
12

. Veure annex II, pàg. 93 i 94.

13

. Veure annex II, pàg. 94.

14

. Els bombardeigs a Blanes durant la Guerra Civil, Revista de Girona, n. 123, 1987 (pàg. 67)

extret de Partes oficiales de guerra, Ejército de la República, 1977 (pàg. 494) (Veure annex I,
document 14)
15

. Crònica diària de les activitats del president Companys, 25/02/1938. (Veure annex I,

document 15)
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L’agressió que va causar més víctimes humanes i més desperfectes va tenir lloc el 29
de juny de 1938, el dia de la festivitat de Sant Pere. A tres quarts de deu del matí, sis
trimotors Savoia Marchetti SM.7916 dels esquadrons italians, amb seu a Mallorca, van
llançar 60 bombes a l’estació de tren i a la fàbrica SAFA i van provocar la mort de 9
persones i 36 ferits. Es van destruir prop de 2/3 parts de les instal·lacions de la fàbrica,
diverses edificacions de l’estació, vagons de mercaderies i algunes cases del voltant.
Els danys materials s’estimaren al voltant de 4 milions de pessetes a la SAFA i 70.000
pessetes a l’estació de ferrocarril, a part dels edificis destruïts. El radi d’acció d’aquest
bombardeig fou d’uns 3 kilòmetres de longitud per un d’amplària, les bombes eren
incendiàries i van produir un foc que durà fins a les 3 de la tarda.17

Els Savoia Marchetti SM.79, coneguts com a «esparvers», van protagonitzar bona part
dels bombardejos al litoral mediterrani durant la Guerra Civil i fotografiaven els
municipis gironins just abans de llançar les bombes i just després d’haver-les deixat
caure per comprovar si havien atacat correctament el seu objectiu. Eren molt ràpids i,
com la resta d’avions de Mussolini, es van repintar amb els colors dels nacionals
perquè no fossin reconeguts en l’àmbit internacional i se’ls va passar a anomenar
Aviazione Legionaria delle Baleari.
La SAFA era objectiu militar perquè, segons informes dels nacionals, s’hi fabricava
material de guerra i l’estació de tren era una important via de comunicació i de transport
de mercaderies i del material de guerra fabricat. El comunicat oficial dels nacionals
corresponent al dia 1 de juliol de 1938 feia saber que “el día 29 ha sido bombardeada la
fàbrica de bombas y explosivos de Blanes y la
estación de ferrocarril donde tiene lugar la carga
y tráfico de este material, alcanzando varios
vagones que fueron incendiados. En el mismo
lugar existe una bateria de 7,5 y el semáforo de
escucha antiaèria y observación de barcos. Es,
por tanto, incierto la propaganda roja

Bombardeig a Blanes el 29 de juny
de 1938

____________________
16

. Veure annex II, pàg. 95.

17

. Informe acerca el bombardeo por aviones, habido el día 29 de junio de 1938, Ayuntamiento

de Blanes, Arxiu Municipal de Blanes. (Veure annex I, document 16)
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de bombardeo de la vila pacífica de Blanes, donde hay varios objetivos militares”.18 En
canvi, el comunicat de l’exèrcit republicà considera que aquest atac ha estat injustificat
perquè aquesta empresa no representava cap objectiu militar.
Segons una nota del ministeri d’Estat de la República l’ambaixador Azcárate presentà
un comunicat al Foreign Office (ministeri d’afers exteriors) demanant que la Comissió
d’Enquesta anunciada pels britànics investigués el bombardeig de Blanes, el qual “no
estaba justificado por la existéncia en Blanes de ningún objetivo de caràcter militar”.19 A
més a més, aquesta fàbrica era de capital francès, a la teulada de tots els edificis hi
figuraven els colors de la bandera francesa i aquesta onejava en lloc ben visible. Això
també justifica que Blanes no tenia cap objectiu militar però com que els obrers van
passar a dirigir la SAFA, els nacionals van sospitar que s’hi feia material de guerra.
Els atacs aeris continuaren a la població de Blanes al llarg d’aquell estiu, sí bé no es va
produir cap víctima. Gairebé tots van ser duts a terme per hidroavions. El primer fou el
del 5 de juliol i destaquen, sobretot, els esdevinguts els dies 13, 15, 16, 18 i 22 d’agost
de 1938, coincidint amb la batalla de l’Ebre, per desmoralitzar la rereguarda
republicana.
El 13 d’agost un avió va llançar cinc bombes a la fàbrica de cuir Tossas, que destruïren
totalment la meitat de l’edifici i de la maquinària.
Les ofensives s’havien fet sota el mateix pretext,
que s’hi fabricaven armes. El 15 d’agost tres
bombes van destruir la secció de filatura de la
SAFA i el dia 16 un avió va metrallar un tren de
viatgers i va tirar quatre bombes sobre els vagons,
però no hi hagué víctimes.

Destrosses provocades per un
bombardeig a la fàbrica Tossas

____________________
18

. Els bombardeigs a Blanes durant la Guerra Civil, Revista de Girona, n. 123, 1987 (pàg. 67)

extret de “Partes oficiales de guerra”, Ejército Nacional. (pàg. 316) (Veure annex I, document
14)
19

. El criminal bombardeo de la población civil de Blanes, La Vanguardia, 01/07/1938 (pàg. 1)

(Veure annex I, document 17) i Solé, Josep i Villarroya, Joan, Catalunya sota les bombes
(1936-1939), Abadia de Montserrat, Barcelona, 1986. (pàg. 82)
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La SAFA també va ser l’objectiu del bombardeig del dia 18. Rafael Martí, alcalde de la
població, en donà notícia d’aquesta manera: “En la mañana del día de hoy, a eso de las
siete, un avión faccioso que ha pasado por encima de Blanes ha dejado caer sobre la
fàbrica SAFA unas tres o cuatro bombas de gran tamaño derrumbando un cuerpo de
edificio donde estaban instaladas las manipulaciones de preparación, de fabricación de
rayón a que la fábrica se halla dedicada. Ha quedado destruïda toda esta parte de
edificación no habiendo que lamentar desgracia personal alguna”. 20

El bombardeig del dia 22 va ser efectuat, a les onze de la nit, per un hidroavió. El
telegrama de la comissaria de Girona parla de les proximitats de la població com a lloc
bombardejat, en canvi, el comunicat dels nacionals es refereix més concretament a
l’estació. No van haver-hi víctimes.
Abans d’arribar a la fi de 1938 els atacs es tornaren a repetir. En alguns llibres
s’esmenta que el dia 7 de setembre es va produir un altre atac però no se’n tenen
notícies. El 21 d’octubre va tenir lloc el llançament de quatre bombes sobre la SAFA i
tretze més sobre el Passeig de Mar, els quals produïren desperfectes en diverses
cases i l’esfondrament de tot el teulat de la Casa del Poble. Tampoc hi ha gaire
informació sobre l’agressió del 2 de novembre, en què en alguns llibres s’esmenta que
va tornar a ser bombardejada l’estació i que hi hagué una víctima. Els últims
bombardejos foren els dels dies 2 i 5 de desembre de 1938: en el primer, caigueren
nou bombes a la SAFA les quals van causar danys de poca importància en un edifici de
la fàbrica, i en el del dia 5, quinze bombes destrossaren la meitat de la fàbrica Tossas
que encara estava dempeus; al cap d’una hora el mateix avió tirà deu o dotze bombes
sobre l’estació i, més tard, va tornar a llançar-ne deu més, un altre cop, sobre la fàbrica
Tossas. En tots aquests bombardejos tampoc no es produïren víctimes mortals. 21 Els
bombarders italians van anotar en unes fotografies que havien estat fetes en un
bombardeig del 25 de gener del 1939 però en els registres que s’han fet fins ara no
consta que caiguessin bombes aquest dia.22
____________________
20

. Els bombardeigs a Blanes durant la Guerra Civil, Revista de Girona, n. 123, 1987 (pàg. 69)

extret de l’Arxiu de la Diputació de Girona, Ajuntaments 74 a 7. (Veure annex I, document 14)
21

. Veure annex II, pàg. 91.

22

. Veure annex II, pàg. 92.
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A més a més, a Blanes es van construir molts refugis situats per gairebé tota la
població a causa dels seguits bombardeigs. Tot i això, molta gent no hi anava perquè
consideraven que no eren segurs, altres consideraven que allà on eren ja hi estaven
segurs i altres s’allunyaven i anaven a les vinyes. Es va dubtar molt sobre la seguretat
d’aquests refugis, alguns creien que eren resistents a la potència de les bombes que es
llançaven sobre Blanes i altres pensaven que aquests eren una excusa per refugiar-se i
que no eren segurs ja que si una bomba hagués esclatat a prop d’algun d’ells hauria
esdevingut una tragèdia. Segons Joan Portas i Pou, habitant de Blanes que tenia 7
anys quan va esclatar la guerra, explica que a partir dels primers atacs ja es van
començar a construir refugis per protegir la població civil i que ell i la seva família
anaven, inicialment, a un del poble que no reunia cap condició de seguretat perquè
tenia una sola bocana i que si es quedava tapada, no hi havia possibilitat de sortir-ne.
Això explica la poca seguretat que tenien alguns refugis. També explica que quan hi
havia perill de ser atacats perquè s’acostaven avions sonava una alarma pública i que,
com a conseqüència de la persistència i intensitat dels bombardejos, la seva família va
decidir anar a viure a casa d’uns familiars que tenien un refugi construït al seu propi
pati, més ampli i amb més garanties de seguretat. Com aquesta, moltes famílies van
decidir construir els seus propis refugis.23
A la comarca de la Selva, la zona més fortificada va ser Blanes, tot i que també fou
defensada la costa de Lloret de Mar i Tossa. En un informe filtrat pel servei
d’intel·ligència britànic s’esmenta que a Blanes “se han construido muchas trincheras
de variadas longitudes, no solo en la playa y en las cercanías del pueblo, sino al sud
del mismo cerca de la desembocadura del río Tordera, donde hay hasta cuatro líneas
en profundidad, cosa que su autor califica pomposamente de «campo atrincherado»”.
L’autor d’aquesta organització defensiva va ser el comandant Julio García Ramos.
L’espia britànic també esmenta que “a base de sacos llenos de arena pues todo el
terreno es completamente arenoso. También hay muchos blockhouses para posiciones
de infantería y en casi todos hay emplazamientos para ametralladoras”.24
____________________
23

. Vilarroya, Joan, “Bombardejos”, Els noms de la guerra, Hermes Comunicacions S.A., El

Punt, Girona, 2009 (pàg. 202)
24

. De la Fuente, Pablo, Història Militar de la Guerra Civil a la comarca de la Selva, patrimoni i

memòria republicana, Centre d’estudis selvatans, Santa Coloma de Farners, 2010. (pàg. 32 i
33)
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3.2. Bombardejos a Vidreres
3.2.1. L’aeròdrom militar de Vidreres (1937-1939)
Durant la Guerra Civil, davant l’avenç de les tropes franquistes, el Ministeri de l’Exèrcit
republicà ordenà la construcció de nous camps d’aviació en zones apartades del front
perquè servissin de defensa i d’atac davant de l’exèrcit enemic. En aquests aeròdroms
els avions republicans (molts dels quals de fabricació russa) també hi estaven de pas
per moure’s cap a bases més importants o cap al front. Un d’aquests va ser el camp
d’aviació militar de Vidreres que es va ubicar al pla que s’estén al sud del poble i que
va deixar tota la comarca de la Selva com a zona de rereguarda al seu servei. A més a
més, es requisaren diverses cases de Santa Coloma, que es convertí en el centre
administratiu d’aquest aeròdrom, un dels més importants de l’Exèrcit Popular durant la
campanya de Catalunya. El camp d’aviació de Vidreres25 es trobava dins de la Tercera
regió aèria, formada per les quatre províncies catalanes, Saragossa i Osca. Aquest
tenia el codi 313 (E) que vol dir 3a regió, 1r sector, número 3 i la categoria E (eventual).
Altres camps d’aviació propers d’aquest sector eren el de Celrà (311) i el de Llagostera
(317).

Inicialment, el camp 313 va ser concebut com un aeròdrom de categoria superior, però
va ser objecte d’un replantejament que va provocar la disminució de les infraestructures
i del personal. La llunyania del front terrestre havia fet preveure a les autoritats
republicanes que aquest i els aeròdroms republicans situats a les terres gironines
serien un bon emplaçament per als seus
bombarders, un cop perdut l’Aragó:
podien arribar al front a bombardejar i
n’estaven prou lluny perquè l’aviació
enemiga els pogués atacar, però no
comptaven que s’obriria un nou front a
l’Est, i que els atacs vindrien des de
Mallorca.26

Plànol del camp d’aviació de Vidreres

____________________
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Es va començar a construir el 1937 i el març de 1938 ja era operatiu encara que no
estava acabat del tot. La seva superfície total era de 801.000 m2 i a diferència d’altres
aeròdroms de formes arrodonides o irregulars, com el de Celrà, el de Vidreres estava
dissenyat segons dos rectangles ben definits que, superposats, formaven les dues
pistes de vol i ocupaven una superfície d’unes 63 hectàrees. Una pista, orientada al
sud-oest i nord-est, tenia 1000 metres de longitud, i l’altra, orientada en sentit oest-est,
mesurava 1275 metres.27 S’hi van construir quatre refugis per a personal i material
situats a prop del camp d’aviació i també s’hi van fer altres al mig de la vila.

3.2.2. Els avions
El camp d’aviació de Vidreres va ser utilitzat oficialment per primera vegada el 29 de
març de 1938, quan va arribar-hi la 2a esquadrilla del Grup 30 de bombarders
Polikarpov R-Z Natatxes, integrada per 12 avions. La seva estada al camp de Vidreres
va durar fins el 14 d’abril, quan arran dels bombardejos de l’aviació franquista, van
marxar en direcció a Vic, llevat dels dos que havien estat
afectats pels atacs aeris. A més a més, el camp d’aviació
de Vidreres era també una base per a un altre tipus
d’avions, els Tupolev SB-2 Katiuska, també bombarders.
Després dels bombardejos, l’aeròdrom va anar quedant
inutilitzat.28

Bombarders Polikarpov R-Z
Natatxes

3.2.3. Els bombardejos del camp d’aviació de Vidreres
L’aeròdrom de Vidreres estava situat només a uns 15 km de la costa i quedava dins del
radi d’acció dels bombarders italians que, amb base a Mallorca, van sembrar de
bombes tot el litoral mediterrani. L’exèrcit nacional el va tenir localitzat ben aviat i no va
trigar a bombardejar-lo. Segons Lluís Buhigas Rigall, un home que va treballar en la
construcció del camp d’aviació de Vidreres quan només tenia 13 anys, quan l’aeròdrom
ja estava gairebé acabat, un dia, va aterrar una avioneta i el pilot va preguntar a en
Lluís i als seus companys quin poble era aquell i ells li van contestar que era Vidreres.
També va preguntar pel seu cap i quan els nois el van informar que aviat arribaria, va
____________________
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. Astier, Lluís, “L’aeròdrom 313 Vidreres (1937-1939)”, Camps d’aviació a les comarques de
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31

La Guerra Civil des de l’aire: Bombardejos a la comarca de la Selva

INS Ramon Coll i Rodés

marxar ràpidament. Dies després van saber que era un avió espia del bàndol de
Franco.29 L’exèrcit de Franco va aconseguir bombardejar aquest aeròdrom sense
gaires problemes ja que no disposava de defensa antiaèria ni avions de caça per la
seva defensa. Els atacs els van dur a terme els avions italians Savoia Marchetti SM.79,
coneguts com a “Esparvers” i aquests formaven part de l’Aviazione Legionaria delle
Baleari i, més concretament, del 8è Stormo de Bombardamento Veloce, conegut com
els Falchi delle Baleari. Els SM.79 eren molt ràpids i volaven a gran alçada, entre 4000
i 5000 m d’altura, la qual cosa significava que era poc probable que fossin destruïts per
les defenses antiaèries i pels avions republicans de caça. Una altra característica era
que podien portar més d’una tona de bombes que deixaven caure des d’uns 4000 m
d’alçada. Es van efectuar un total de 4 bombardeigs sobre l’aeròdrom vidrerenc: un el 3
d’abril de 1938, un altre el 13 i dos més el 14, dia de l’aniversari de la proclamació de la
República. Aquests bombardejos van causar la mort de sis persones, entre civils i
treballadors del camp. Des dels avions atacants també es fotografiava i filmava
l’objectiu, com mostren les imatges que es conserven als arxius de l’aviació italiana i de
l’Istituto Luce.

3.2.3.1. El 3 d’abril de 1938
El 3 d’abril, no havia passat ni un mes de que fou localitzat el camp d’aviació, es portà a
terme el primer bombardeig dels Falchi delle Baleari. Els bombarders italians van
anotar en una fotografia que havia estat feta en un bombardeig del 3 de març del 1938
però en els registres que s’han fet fins ara no consta que caiguessin bombes aquest
dia. Tres avions Savoia Marchetti SM.79, no detectats pels observatoris de la defensa
costanera republicana, atacaren l’aeròdrom de Vidreres el 3 d’abril cap a les nou del
matí. En el Diario Storico del Grup XXVII, al qual pertanyien els avions atacants, hi ha
una nota on s’explica que els avions sortiren de Mallorca amb l’objectiu de bombardejar
el pont del tren Maçanet-Massanes, però, a mesura que s’apropaven a la costa
catalana, es trobaren amb una capa de núvols molt densa que els ho va impedir.
Immediatament, el cap de la patrulla cercà un altre objectiu proper i descobrí moviment
d’avions a l’aeròdrom de Vidreres i decidí de bombardejar-lo. Per tant, és molt possible
____________________
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32

La Guerra Civil des de l’aire: Bombardejos a la comarca de la Selva

INS Ramon Coll i Rodés

que, a començaments d’abril, els franquistes no disposessin d’informació sobre
l’aeròdrom de Vidreres, i que es tractés d’una descoberta casual.30 En el parte de
Campanya número 564, del 5 d’abril de 1938, de l’Estado Mayor del Aire de l’exèrcit
franquista també es confirma que els tres avions van confondre aquest aeròdrom amb
el de Celrà: “No se efectuó reconocimiento Campo de Aviación Celrà, por confusión
con el de Vidreras”.30 En aquest document s’informa també que al camp de Vidreres hi
havia 20 avions aproximadament quan va ser bombardejat i curiosament, en el
comunicat de l’Aviazione Legionaria del 4 d’abril de 1938, referent al dia 3 només es
parla de 12 avions republicans. Tot i això, no va ser destruït cap avió del camp aquest
dia. L’atac fou ineficaç, atès que de la dotzena d’explosius que es van llançar (segons
els informes dels italians es van llançar 24 bombes)31 només una bomba va caure a la
zona de ponent de la pista. Les altres van caure fora dels límits del camp d’aviació,
unes sobre camps i altres a ambdues bandes de la carretera de Llagostera. A més a
més, algunes bombes de les que van caure no van explotar. No hi van haver víctimes
mortals ni gaires desperfectes només va haver-hi un ferit que va perdre gairebé tot el
braç esquerre.32 Tampoc van arribar a ser destruïts avions del camp. A la mateixa acció
també fou atacat el camp d’aviació proper entre Llagostera i Cassà de la Selva.
Lluís Buhigas Rigall afirma erròniament que el primer atac va tenir lloc el 10 d’abril a les
deu del matí i que els atacants van ser 5 avions. També explica que quan els
sentinelles, que eren soldats armats que vigilaven, disparaven un tret a l’aire era senyal
que s’acostaven avions. El primer era d’alerta i al tercer ja ningú es no es podia moure
de lloc.33
____________________
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3.2.3.2. El 13 d’abril de 1938
El següent atac, deu dies després, fou dut a terme cap a les tres de la tarda també per
3 avions Savoia Marchetti SM.79. La vintena d’explosions van caure a ponent de la
pista i al voltant de can Batllosera,34 la casa de pagès on s’acomodà l’aquarterament
aeri. Van morir dues persones que treballaven al camp d’aviació i un o dos avions
resultaren destruïts.35 L’objectiu de l’acció era destruir els avions camuflats al bosc d’en
Puig. A més a més, aquesta pineda amaga diverses trinxeres i a la superfície central
s’hi emmagatzemaven les bombes i els bidons de benzina del camp d’aviació. 36

3.2.3.2. El 14 d’abril de 1938
Els últims dos atacs van ser l’endemà, dia 14, i van coincidir amb un raid contra
l’aeròdrom de Celrà. El primer atac fou protagonitzat per set Savoia SM.79 i el segon
fou protagonitzat pels mateixos aparells, excepte un al qual se l’hi avarià el motor.
L’atac més efectiu sobre l’aeròdrom de Vidreres fou el primer del dia 14 d’abril, a les
vuit del matí, quan les bombes caigueren de ple al camp que estava en plena activitat, i
on estava a punt d’enlairar-se una esquadrilla de dotze Polikàrpov R-Z Natatxas.
L’objectiu era destruir els avions emboscats a ponent
però els explosius només afectaren un avió que va ser
destruït, on hi havia el pilot i un metrallador, i un camió
ple de combustible. El Cuartel General de Franco va
difondre el 17 d’abril la notícia que el “día 15 fueron
incendiados por nuestra aviación seis aviones «Martin
Bomber» (nom amb què els franquistes anomenen el
bombarder Tupolev SB-2 Katiuska) enemigos en el
Aeródromo de Vidreras”.37 Les dades republicanes
confirmen l’error dels franquistes. L’observatori de
Blanes confirma que el bombardeig va ser el dia 14 i no
Bombardeig del 14 d’abril de 1938

____________________
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pas el 15, ja que va detectar a les 7.30 del matí del dia 14 set avions intrusos i també
confirma l’existència de l’atac el dia 14 la localització de l’únic avió destruït a la
capçalera de la pista. A més a més, l’informe franquista parla de mitja dotzena
d’aeronaus incendiades, mentre que les fonts que recullen testimonis presencials
parlen de la destrucció d’un únic avió i d’un camió. 38 Altres fonts afirmen que dos
avions van ser destruïts i un malmès. Unes hores més tard, un quart bombardeig no
causà danys perquè els avions ja s’havien enlairat, però hi hagué víctimes mortals: un
tinent, un mecànic, dos pilots republicans i un civil treballador del camp. Diverses cases
de pagès patiren destrosses a causa dels atacs, els quals motivaren la construcció de
refugis al mig del municipi. Se’n projectaren dos però un no arribà a acabar-se i el
segon tenia una capacitat per a 250 persones aproximadament. Després d’aquests
atacs molts homes que treballaven en la construcció del camp d’aviació van abandonar
el treball.39
Un cinquè bombardeig no es va produir el dia 20 d’abril gràcies a les adverses
condicions atmosfèriques que hi havia a la comarca de la Selva. Aquest dia l’objectiu
principal era la central termoelèctrica de Barcelona però entre el mal temps i la eficaç
defensa antiaèria van fer canviar els plans del bombardeig cap l’objectiu alternatiu que
era Vidreres. Al final qui va rebre les bombes va ser la ciutat de Girona.
A partir d’aleshores no es produïren més atacs, però el camp tampoc serví de base de
més avions, perquè semblava que no estava ben situat estratègicament ja que quan
eren detectats els avions atacants ja es trobaven sobre el camp. Després el tornaren a
utilitzar esporàdicament, i hi instal·laren una metralladora antiaèria a la Casa Nova d’en
Llobet. La segona esquadrilla es trasllada l’endemà del darrer atac, el 15 d’abril a Vic,
on s’estaran un mes, i posteriorment, a la Garriga. També van instal·lar a l’entorn del
camp uns avions de caça anomenats Moscas fets de fusta. Aquests eren de la mateixa
mida i color que els de veritat i estaven sostinguts per dos cavallets.

____________________
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3.3. L’estació d’enllaç ferroviari de Maçanet-Massanes
Com ja s’ha esmentat, l’estació d’enllaç ferroviari de Maçanet-Massanes, també
anomenat l’Empalme, és un dels dos únics objectius (l’altre és Blanes) que apareixen a
l’Índex d’objectius de l’Aviació Legionària a la comarca de la Selva 40. Aquesta estació
va patir 3 atacs aeris però alguns testimonis, com per exemple la Maria Teresa
Massaguer, creuen que hi van haver-hi més atacs però no en saben les dates
exactes.41 Els bombardejos que va patir aquesta estació van ser duts a terme pels
Falchi delle Baleari però el veritable objectiu que volien ensorrar era el pont del tren ja
que era una important via de comunicació. Tot i això, també s’afirmava que l’atac va ser
dut a terme perquè existien “referencias de que había material de guerra”.42 El primer
atac va tenir lloc a mitjans del 1938 i segons les fotografies dels bombardejos fetes per
l’Aviazione Legionaria de Mussolini va ser el dia 20 d’abril de 1938. L’atac va ser al
voltant de les deu del matí i els avions venien de la banda de mar. Aquests volaren a
una alçada de 4500 metres i bombardejaren des de 4000 metres d’altura. Una bomba
que van llançar va tocar un vagó que portava material explosiu i això va provocar
l’incendi de l’estació. Altres bombes van provocar desperfectes en edificis que hi havia
al voltant i la mort d’una noia que es trobava en un edifici. El segon atac va tenir lloc el
27 de gener de 1939 quan la guerra era a punt d’acabar. Aquest no va provocar gaires
destrosses ja que les bombes van caure lluny de
les vies però van morir dues persones. També
va haver-hi un bombardeig el 31 de gener de
1939.43 L’aviació franquista va informar que “los
objetivos militares en las estaciones ferroviarias
de Massanet y Sils, produciendo en la primera
grandes

incendios y voladura de un tren de

explosivos”.

44

____________________

Bombardeig dut a terme a l’estació
d’enllaç de Maçanet-Massanes el 20
d’abril de 1938
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3.4. Central hidroelèctrica del Pasteral
Una vegada les tropes franquistes arribaren a Vinaròs (municipi de la Comunitat
Valenciana), a mitjan d’abril de 1938, el territori sota el control del govern republicà va
quedar dividit en dos. La part més oriental va ser ocupada per l’exèrcit franquista,
mentre que la major part de Catalunya, encara sota control republicà, va quedar aïllada
de la resta del territori. Tot i això, el gran problema estratègic que va patir Catalunya a
l’abril de 1938 va ser la pèrdua de la Noguera Pallaresa, on es concentrava una part
substancial dels recursos energètics que nodrien la indústria catalana. La producció
hidroelèctrica era en aquell moment indispensable per a la producció de guerra
republicana degut a l’aïllament i a la pobresa de carbó. La central del Pasteral està
situada al costat de l’embassament i entrà en funcionament a finals del segle XIX.
Inicialment el complex del Pasteral era format per una presa i una central hidroelèctrica,
i està situat en el terme municipal de la Cellera de Ter. Inicialment subministrava
electricitat a les fàbriques tèxtils d’Anglès i més tard l’energia que els sobrava
s’utilitzava per a subministrar electricitat als pobles més propers.45
El 6 de maig de 1938 l’espionatge franquista informa que “en la orilla derecha del río
Ter, junto a los puentes de la carretera y del ferrocarril que pasan el río en el trayecto
Olot-Anglès, existe una central elèctrica denominada «El Pasteral». La energia
subministrada por esta central, ha sido empalmada a una de las líneas eléctricas que
van a Barcelona, con el fin de reanudar los trabajos en la fabricación de explosivos,
municiones y armamento, que se encontraban parados desde la ocupación de Tremp,
Camarasa y San Lorenzo”.46 Podem treure la conclusió que aquesta central
hidroelèctrica juntament amb d’altres eren un important objectiu per atacar ja que si es
destruïa, es disminuïa la producció hidroelèctrica encara més i si fossin atacades
moltes d’aquestes centrals significaria ensorrar la producció de la industria catalana i
acabar amb l’esforç de guerra republicà. A la comarca de la Selva d’altres objectius
menys importants van ser atacats amb molta més resistència. A més a més, existeix
____________________
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una documentació de l’Estado Mayor del Aire47 que mostra els preparatius de l’atac
contra la central hidroelèctrica del Pasteral.48 L’únic bombardeig que va patir va ser l’1
de desembre de 1938 i fou un fracàs però va provocar la mort d’un nen de 5 anys.

3.5. El bombardeig de Sils
L’únic atac aeri que va tenir lloc a Sils va ser el dia 31 de gener de 1939, dos dies
abans de l’acabament de la guerra, ja que les tropes franquistes van ocupar la població
dos dies després, el 2 de febrer. Va ser a 13:30 hores del migdia i tot va succeir amb
molta rapidesa, només sonar les sirenes col·locades sobre l’estació, al cap de poc
temps ja queien bombes. Van morir 7 persones, entre elles un tinent i un soldat de
l’Exèrcit republicà en retirada, i van ser ferides moltes persones. En altres fonts,
s’esmenta que el número de morts va ser 6.49 Des del punt de vista de la població,
aquest bombardeig va ser innecessari perquè es va realitzar durant l’última etapa de la
guerra i, a més a més, mai s’ha sabut per què es va dur a terme. Uns habitants
pensaven que va ser degut a que els avions empaitaven un tren militar, carregat de
soldats i armament en direcció a la frontera que acabava de passar per l’estació de Sils
pocs segons abans del bombardeig, altres que els bombarders anaven en contra les
tropes republicanes en retirada que estaven reposant als voltants de l’estació i del
poble. Tot i això, cal esmentar que aquest municipi es podia considerar un objectiu
important per atacar perquè, a més a més de l’estació de tren, hi havia dues fàbriques
que estaven sota el comandament de les forces d’aviació de la República i que
fabricaven bombes d’aviació. Una estava situada a la fàbrica de paper del mateix poble
i l’altra a l’església. Més tard, amb l’arribada d’un nou cap de fabricació, les dues
fàbriques es van unificar i totes les instal·lacions van passar a la fàbrica de paper.

____________________
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3.6. Altres objectius no atacats
3.6.1.Lloret de Mar
Lloret de Mar no va patir cap bombardeig durant la Guerra Civil però el 30 de maig de
1937 arribà a la platja de Lloret un torpede E-41550 el qual mesurava més de sis metres
de llarg i era de fabricació italiana. Aquest va ser llençat per un submarí nacional que
Mussolini va proporcionar a la marina sublevada anomenat General Sanjurjo. El seu
propòsit era esfondrar el petroler Torroza que navegava
en direcció a Sant Feliu. Unes hores més tard, aquest
submarí va destruir, mitjançant un torpede, el vaixell
Ciudad de Barcelona a l’alçada de Malgrat.51 Aquest
transportava queviures per la rereguarda i material
militar i també hi viatjaven estrangers que es dirigien a
Barcelona per unir-se a les Brigades Internacionals.

Torpede E-415 trobat a la platja
de Lloret de Mar

Un bombardeig que no es va arribar a dur a terme va ser el possible atac contra el
president Azaña a la seva residència situada entre Blanes i Lloret de Mar. Si l’aviació
franquista hagués aconseguit matar el president Azaña a la seva residència de can
Roviralta durant la primavera de 1937, sens dubte hauria estat un fet que no s’hauria
oblidat. Existeix un document que és un croquis de la costa entre Blanes i Lloret, amb
anotacions en castellà, on s’informa de l’allotjament del president Azaña el dia 1 d’abril
de 1937.52 En el document s’especifica que Azaña no es trobava a la seva residència,
sinó que s’allotjava en un hotel. En un primer moment Azaña intentà mantenir en secret
la seva residència però la premsa estrangera no va trigar a descobrir-lo. Aquest
document va ser rebut a la Secretaría General del Jefe del Estado, i va ser tramès a
l’Estado Mayor del Aire. A més a més, un veí de Blanes, en Josep Pruna, va ser
testimoni d’un passeig del president Azaña acompanyat de la seva dona i de
personatges civils i militars pel port de Blanes durant l’hivern de 1937.
A Lloret de Mar no s’hi van construir molts refugis ja que no va patir cap atac per part
de l’aviació italiana i alemanya. Sí que es van construir trinxeres i alguns búnquers. Un
____________________
50

. Veure annex II, pàg. 112 i 113.

51

. Història viva, la Guerra Civil a les comarques gironines, número 9. Presència,

14/109/1986. (pàg. 27 i 28) (Veure annex I, document 22)
52

. Veure annex II, pàg. 114.
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informe britànic del maig de 1937 esmenta que Lloret “tiene trincheras protegidas por
alambre barbado y construidas por medio de sacos de arena, también hay algunas
cavadas en la tierra en montes que rodean el pueblo. Se cuenta hasta diez nidos de
ametralladoras; la mayor parte de blindaje de madera”.53 Tot i això, a l’arxiu de Lloret de
Mar només hi ha informació sobre un refugi, una línia defensiva de trinxeres i uns
búnquers. El refugi es troba a la casa situada sobre el Puig, concretament al carrer
d’Agustí Cabañas número 17. La finca acull un refugi excavat a la roca que va ser
utilitzat durant la Guerra Civil espanyola i que amb el desenvolupament de la indústria
turística es va reconvertir en Las Cuevas, una de les primeres discoteques de la vila.
La línia de trinxeres i alguns búnquers estaven situats en el paratge de Can Carravana,
entre Santa Clotilde i Santa Cristina. Aquestes construccions són l’única mostra
supervivent d’arquitectura defensiva de la Guerra Civil
espanyola que queda a Lloret. Van ser construïts entre el
novembre i el desembre de 1936 i el seu estat de
conservació és força dolent ja que bona part dels espais
excavats al terreny està enfonsada. La línia defensiva de
formigó armat és més recognoscible però la trinxera s’ha
reomplert de terres i pràcticament a desaparegut.54

Casa situada sobre el Puig
que acull un refugi

3.6.2.Tallers Ayats d’Arbúcies
Els tallers Ayats, col·lectivitzats com a “Cooperativa de Carrossers d’Arbúcies” eren un
altre dels objectius militars industrials. Aquests donaven feina a 70 treballadors
aproximadament a sou de la Comissió d’Indústries de Guerra de la Generalitat des de,
almenys, el març de 1937. Tot i això, l’aviació franquista va trigar en localitzar-los.
Existeix un informe de l’agost de 1938 on s’esmenta que “existen unos grandes talleres,
conocidos por Talleres «Ayats» donde se fabrican toda clase de carrocerías para el
ejército rojo”.55 Finalment no es va dur a terme cap atac aeri en aquests tallers. 56
____________________
53

. De la Fuente, Pablo, Història Militar de la Guerra Civil a la comarca de la Selva, patrimoni i

memòria republicana, Centre d’estudis selvatans, Santa Coloma de Farners, 2010, (pàg. 35).
54

. Veure annex II, pàg. 113.

55

. De la Fuente, Pablo, Història Militar de la Guerra Civil a la comarca de la Selva, patrimoni i

memòria republicana, Centre d’estudis selvatans, Santa Coloma de Farners, 2010. (pàg. 91)
56

. Veure annex II, pàg. 114.
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3.6.3.Clínica militar a Farners de la Selva i el castell d’Hostalrich
A Santa Coloma de Farners, la capital de la comarca de la Selva i coneguda durant el
temps de guerra amb el nom de Farners de la Selva, es va instal·lar un hospital de les
Brigades Internacionals a l’antic Balneari de les Termes Orion 57. Inicialment, el Balneari
durant els primers anys de la Guerra Civil va acollir
una colònia infantil i refugiats procedents d’Aragó,
del País Basc i de Santander però a la primavera de
1938 tots els refugiats van ser desallotjats de l’edifici
perquè l’Exèrcit va instal·lar-hi un hospital de guerra
dedicat principalment als ferits de les Brigades
Termes Orion als anys 30

Internacionals.

Aquest hospital es va anomenar Clínica militar Número 5, formava part de l’Agrupación
de Hospitales Militares de Girona i era un dels establiments al servei de la Sanitat de
les Brigades Internacionals. Va estar en funcionament des de el mes d’abril de 1938 i
fins el gener de 1939.58 L’aviació franquista va estudiar la possibilitat d’un bombardeig
sobre aquesta clínica a partir de principis d’agost de 1938 quan un informe esmentava
que “en el balneario «Termes Orión» de esta población, hay concentrados unos 500
internacionales”. També s’informa que “además, en varias casas de la población hay
alojados unos 400 individuos de tropa de nacionalidad española”.96 La informació dels
franquistes sobre la utilització del balneari per part de les Brigades Internacionals era
correcte però es van equivocar en la capacitat de l’edifici i en la presència de tropes
allotjades a la població. Dels 500 homes allotjats que esmenta l’informe franquista,
l’establiment només disposava de 247 llits.
L’espionatge franquista va rebre diverses notícies sobre l’existència d’un gran dipòsit de
combustible al castell d’Hostalrich però, tot i això, mai es va arribar a dur a terme un
bombardeig.60
____________________
57

. Veure annex II, pàg. 115.

58

. Hervás, Carles, La Clínica militar núm. 5: un hospital de les Brigades Internacionals a Santa

Coloma de Farners, Quaders de la Selva, núm. 20, 2008 .(pàg. 174 i 175) (Veure annex I,
document 23)
59

. De la Fuente, Pablo, Història Militar de la Guerra Civil a la comarca de la Selva, patrimoni i

memòria republicana, Centre d’estudis selvatans, Santa Coloma de Farners, 2010, (pàg. 92 i
93).
60

. Veure annex II, pàg. 116.
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4. Conclusions
La Guerra Civil espanyola va significar una etapa molt dura de la història d’Espanya,
que van viure milers de persones i que encara se’n fan investigacions i estudis. Un fet
que va tenir gran importància durant aquesta, va ser la realització per primera vegada
de bombardejos contra la població civil indefensa. Molts ciutadans van viure la mort
injusta i innecessària dels seus familiars, amics i coneguts. Els bombardejos els
realitzaven l’aviació alemanya i italiana que ajudava a Franco i aquets utilitzaven
aquesta guerra com a camp de preparació per a la Segona Guerra Mundial. Tot i això,
els primers bombardejos van ser duts a terme per vaixells del bàndol franquista. Com a
reacció, es van construir refugis, fortificacions, es van instal·lar bateries antiaèries i
sistemes d’alarma i de detecció d’avions enemics i alguns avions republicans tenien
l’objectiu de destruir aquests atacants per poder protegir a la població civil.

Els

objectius dels nacionals eren destruir camps d’aviació, indústries que es dedicaven a la
fabricació de material de guerra, vies de comunicació importants i dipòsits de benzina.
També tenien l’objectiu d’atacar l’Exèrcit republicà durant la retirada, minar la moral de
la població civil i paralitzar la indústria catalana mitjançant els bombardeigs de les
centrals hidroelèctriques que les abastien.

Els bombardejos més importants que van tenir lloc a la comarca de la Selva van ser el
de Blanes i el de Vidreres. Els objectius que van ser atacats a Blanes van ser l’estació
del ferrocarril, la fàbrica SAFA (Sociedad Anònima de Fibras Artificiales) i la fàbrica de
cuir Manufactures de Tossas SA i gran part dels atacs van ser duts a terme per l’aviació
legionària italiana. En total van morir 9 persones i els desperfectes en aquestes
fàbriques van ser importants. Blanes va viure bombardejos al 1937 i al 1938 però el
més important es va realitzar el 29 de juny de 1938 on van morir 9 persones i van
haver-hi 36 ferits. Pel que fa a Vidreres, es va construir un aeròdrom militar que
després es va convertir en objectiu dels avions bombarders. Els atacs els van dur a
terme els avions italians i el van poder bombardejar sense gaires problemes ja que no
disposava de defensa antiaèria ni avions de caça per la seva defensa. Es van efectuar
un total de 4 bombardeigs sobre l’aeròdrom vidrerenc que van causar la mort de 6
persones. Els més importants van ser els efectuats el 14 d’abril de 1938. Un altre
objectiu dels rebels i que van bombardejar va ser l’estació d’enllaç ferroviari de
Maçanet-Massanes que va patir 3 atacs aeris i van morir dues persones. Aquests atacs
també el van dur a terme els mateixos avions que van atacar Blanes i Vidreres, els
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avions italians Falchi delle Baleari. La central hidroelèctrica del Pasteral també va patir
un bombardeig l’1 de desembre de 1938 però fou un fracàs, tot i que va provocar la
mort d’un nen de 5 anys. Sils també només va patir un atac el dia 31 de gener de 1939
on van morir 7 persones. A l’apartat d’altres objectius no atacats he inclòs subapartats
sobre fets a Lloret, els tallers Ayats d’Arbúcies, la Clínica militar de Farners de la Selva i
el castell d’Hostalrich. A Lloret el 30 de maig de 1937 arribà a la platja de Lloret un
torpede que va ser llençat per un submarí nacional i que pretenia esfondrar el petroler
Torroza. A més a més, un bombardeig que no es va arribar a dur a terme va ser el
possible atac contra el president Azaña a la seva residència situada entre Blanes i
Lloret de Mar i també he fet una breu explicació de les fortificacions i refugis de Lloret.
Ela tallers Ayats d’Arbúcies, segons uns informes franquistes, era un possible objectiu
però no es va arribar a atacar, igual que la Clínica militar de Farners de la Selva i el
castell d’Hostalrich.
Al principi d’aquest treball em vaig proposar dur a terme i assolir una sèrie d’objectius,
alguns els he pogut realitzar satisfactòriament i altres no. Pel que fa al context històric,
la Guerra Civil espanyola, hi havia un munt d’informació i de llibres que tractaven del
tema, per això vaig decidir seleccionar els que eren d’una fàcil lectura i de comprensió
senzilla. Vaig poder comprovar que tots ho explicaven de forma semblant, precisament
aquest era el meu propòsit per no cometre errors. Pel que fa a la part dels bombardejos
a la comarca de la Selva, he trobat informació que no m’esperava trobar i altra que
buscava i que no he trobat. El meu principal objectiu, trobar tota la informació possible
sobre els bombardejos a Blanes i a Vidreres ho he aconseguit, tot i que, m’hauria
agradat poder utilitzar més documents reals. També m’hauria agradat trobar més
fotografies i més informació sobre altres bombardejos que no vaig poder trobar i també
dels que esmento al cos del treball. En alguns llibres s’esmenta que a altres poblacions
de la Selva, com Sant Hilari Sacalm, també hi van haver bombardejos però que com
són poblacions petites no tenen arxiu i a l’ajuntament tampoc en disposen d’informació.
També he demanat informació i a alguns llocs no me l’han donada. Aquest seria el cas
de l’Archivo General Militar de Ávila que disposa de molts informes i documents però
que no em van proporcionar la informació. Una altra dificultat va ser que als llibres
d’actes dels ajuntaments no hi havia informació sobre els bombardejos, als de Blanes
no s’esmentava perquè les actes que es van dur a terme durant la Guerra Civil van ser
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escasses, i a Vidreres fins i tot no existeixen actes entre mitjans del 1936 i 1939. Tot i
això, he realitzat aquest treball de la millor manera possible i estic satisfeta del resultat.
La informació que he obtingut ha estat bàsicament extreta d’arxius. Vaig visitar l’arxiu
de Blanes, que va ser el que més informació em va aportar, l’arxiu de Lloret de Mar,
l’arxiu comarcal, situat a Santa Coloma de Farners i l’arxiu històric de Girona. Al de
Blanes em van guiar i ajudar proporcionant-me alguns articles, llibres que podia utilitzar
que estaven relacionats amb el tema del meu treball i algun document original de
l’ajuntament. A Lloret em van informar que l’únic fet important va ser el torpede, com ja
he esmentat, i informació sobre uns refugis i trinxeres i a Santa Coloma de Farners
també em van proporcionar llibres i em van guiar en la consulta d’alguns documents
que es troben a la pàgina web de l’arxiu. Finalment, a l’arxiu de Girona em van
permetre la consulta d’uns documents originals sobre la fàbrica SAFA de Blanes i la
fàbrica Tossas, també de Blanes, i poder fotografiar unes fotografies sobre aquestes
fàbriques destruïdes després dels atacs aeris, ja que no se’n podia fer fotocopies.
També he utilitzat notícies i articles de diaris, concretament del Punt i de l’Autonomista,
llibres procedents de la biblioteca de Lloret, Vidreres, Blanes i Girona i articles,
documents i estudis realitzats extrets d’internet. Amb tota aquesta informació, pretenia
fer un recull de dades per observació, elaborar explicacions dels fets de la manera més
concreta possible i poder fer alguna comparació si era possible entre el bàndol
franquista i republicà.
Aquesta recerca es podria millorar visitant els arxius militars i l’Archivo General de la
Guerra Civil Española, aprofundint encara més en els diferents aspectes i buscant tots
els informes i documents possibles. També si es aquest treball pogués tenir més
extensió també es podria aprofundir més en el tema dels refugis i fortificacions i dur a
terme explicacions sobre els diferents avions i vaixells tant republicans com franquistes.

Amb aquest treball de recerca he après la brutalitat que van significar els bombardejos i
també que encara malgrat que sovint només es dóna importància als fets que tenen
lloc a les grans ciutats, els petits pobles també van patir i molt la guerra. També he
après a fer una recerca profunda i extensa d’informació extreta d’arxius, analitzar les
diferents informacions, contrastar-les i utilitzar diverses fonts d’informació, no
exclusivament la utilització d’internet. Estic satisfeta i contenta amb el resultat d’aquest
treball.
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5. Agraïments
Aquest treball de recerca no hauria estat possible sense l’ajuda d’un seguit de persones
que m’han ajudat, d’una manera o una altra, a realitzar-lo. En primer lloc, agraeixo a
tots els responsables dels arxius que he visitat i que m’han ajudat mostrant-me
documents, informes, llibres relacionats amb el tema i que podia utilitzar i
hemeroteques. Vull donar les gràcies en especial al senyor Antoni Reyes Valent,
arxiver de

l’arxiu de Blanes, que m’ha ajudat molt en el meu treball donant-me

moltíssima informació. També agrair al meu pare, per la seva paciència i portar-me a
tots els llocs (arxius, biblioteques..) on li demanava que em portés encara que tingués
molta feina i al senyor Lluís Astier i Turró per donar-me una còpia del seu capítol d’un
llibre inèdit anomenat Camps d’aviació a les comarques de Girona 1936-1939 i que
també es va oferir voluntàriament a aclarir-me dubtes si en tenia. Finalment, agraïr a la
meva tutora del treball de recerca, la Roser Roquer, per aclarir tots els meus dubtes
sobre el treball i portar un seguiment d’aquest.
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-http://www.vidreres.cat/pagina.php?id=31
http://www20.gencat.cat/docs/memorialdemocratic/21_Catalunya_Bombardejada/Docu
ments/Expo_Cat_Bomb_Cat_Web.pdf
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=303BFF19755C0D25C12570D700465
5ED&idRef=64FA8494ABA1B494C12576C8002E64D4&idImg=86604452B9DBC7F0C
12576C8002EF007
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Document I: Víctimes dels bombardeigs a localitats gironines
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La Guerra Civil des de l’aire: Bombardejos a la comarca de la Selva

Document II: El Punt diari
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Document III: Valoració dels edificis de la SAFA
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La Guerra Civil des de l’aire: Bombardejos a la comarca de la Selva

Document IV: Valoració dels immobles de la SAFA
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Document V: Informe sobre el propietari de la SAFA
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Document VI: Danys ocasionats pels bombardejos a la fàbrica Tossas
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Document VII: Valoració dels danys a la fàbrica Tossas
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Document VIII: Valoració dels danys a la fàbrica Tossas
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Document IX: Article de l’Autonomista
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Document X: Article de La Vanguardia
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Document XI: Crònica de les activitats del president Companys
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Document XII: Article de l’Autonomista
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Document XIII: Article de La Vanguardia
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Document XIV: Els bombardeigs a Blanes durant la Guerra Civil
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Document XV: Crònica de les activitats del president Companys
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Document XVI: Informe sobre el bombardeig del 29 de juny de 1938 a Blanes
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Document XVII: Article de La Vanguardia
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Document XVIII: Els bombardeigs sobre Vidreres (1938)
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La Guerra Civil des de l’aire: Bombardejos a la comarca de la Selva

Document XIX: Bombardejos Vidreres
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La Guerra Civil des de l’aire: Bombardejos a la comarca de la Selva

Document XX: Article Diari de Girona
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Document XXI: Quaderns de la Selva, El Pasteral
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Document XXII: Història Viva, torpede de Lloret de Mar
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Document XXIII: Quaderns de la Selva, Santa Coloma de Farners
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1. Bombardejos a Blanes

Bombardeig a Blanes el dia 29 de juny de 1938. 1-Riu Tordera,
2-Línia de tren, 3-Estació de tren 4-Fàbrica SAFA 5-Sa Palomera

Bombardeig a Blanes el dia 29 de juny de
1938. Les bombes van afectar l’estació de
tren i la SAFA i van provocar la mort de 9
persones i 36 ferits

Fotografia feta per un dels avions (Savoia Marchetti
SM.79) abans de dur a terme el bombardeig a
Blanes el dia 29 de juny de 1938
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Els italians van anotar que aquestes fotografíes
havien estat fetes en un bombardeig del 25 de
gener del 1939, encara que en els registres que
s’han fet no consta que caiguessin bombes
aquest dia

Encara que la data del bombardeig no és correcta, es pot apreciar que
aquest atac també va afectar l’estació de tren i la SAFA
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Atac a l’estació de tren i a la SAFA de
Blanes

Atac a l’estació de tren i a la SAFA
de Blanes

1.1.El Canarias, els Heinkel He-59 i els Savoia Marchetti SM.79

El vaixell Canarias, que va atacar Blanes el 7 de
juny de 1937
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El vaixell franquista Canarias

Un Heinkel He-59, també anomenat el “Sabatetes” pels seus
patins flotadors

Un Heinkel He-59. Aquests avions van dur a terme
diversos atacs a Blanes
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Un Savoia Marchetti SM.79. Aquests avions van
dur a terme diversos bombardejos a Blanes

Els trimotors italians Savoia Marchetti SM.79 van
dur a terme l’atac més important que va patir
Blanes i que va tenir lloc el 29 de juny de 1938

1.2.Les destrosses que van provocar els avions franquistes a la SAFA
i a la fàbrica Tossas

La fàbrica SAFA destruïda pels bombardejos
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La fàbrica SAFA després de patir
els bombardejos
La fàbrica SAFA destruïda
pels bombardejos

Edifici de la SAFA destruït

L’interior de la fàbrica SAFA
destruïda
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Edifici de la SAFA destruït

Edifici de la SAFA destrüit

La SAFA després dels bombardejos

L’interior de la SAFA destrüit
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Edifici de la fàbrica SAFA
destrüit

Un altre edifici de la SAFA
afectat pels bombardejos

El sostre de la SAFA destruït

Edifici de la SAFA destrüit
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La SAFA després de ser atacada pels avions
italians

Edifici de la SAFA completament destruït

La fàbrica SAFA després de ser atacada
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El sostre de la SAFA
destruït

El sostre de la fàbrica Tossas destruït

El sostre de la fàbrica Tossas destruït pels
bombardejos

L’interior de la fàbrica Tossas destruït

El sostre de la fàbrica Tossas destruït
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La fàbrica Tossas destruïda
després dels bombardejos

Una nau industrial de la
fàbrica Tossas destruïda

L’interior de la fàbrica
Tossas destruït

La fàbrica Tossas destruïda
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Una part d’un edifici de la
fàbrica Tossas destruït

Edifici destruït de la SAFA

2.Bombardejos a Vidreres

El bombarders italians van anotar que el dia 3 de març
de 1938 s’havia dut a terme un bombardeig a Vidreres
però en realitat es va realitzar el 3 d’abril de 1938.
Només una bomba va arribar a tocar el camp d’aviació
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Bombardeig del 3 d’abril de 1938. Es pot veure com
només una bomba impacta dins del perímetre del
camp d’aviació

Bombardeig a l’aeròdrom de Vidreres el 13
d’abril de 1938. 1-Vidreres, 2-Carretera de
Sant Feliu, 3-Carretera de Lloret, 4-Rec
Clar, 5- Aeròdrom

Bombardeig del 13 d’abril. Només dues de les bombes encerten
l’objectiu. Els puntets negres que s’aprecien en el perímetre del camp
són els dotze Natatxes, ben dispersos per minimitzar les conseqüències
dels bombardejos
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Bombardeig a l’aeròdrom de Vidreres el 14
d’abril de 1938. En aquest atac van morir
dues persones que treballaven al camp
d’aviació

Bombardeig l’aeròdrom de Vidreres el 14 d’abril
de 1938

Primer bombardeig que es va dur a terme a l’aeròdrom
de Vidreres el 14 d’abril de 1938
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Bombardeig a l’aeròdrom de Vidreres el 14 d’abril de 1938

Fotografia aèria del segon bombardeig que
es va dur a terme a l’aeròdrom de Vidreres
el 14 d’abril de 1938
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2.1.L’aeròdrom militar de Vidreres

Plànol de l’aeròdrom de Vidreres

Definició del perímetre i orientació de les pistes
del camp d’aviació de Vidreres

2.2.Els avions de l’aeròdrom militar de Vidreres

Uns Polikarpov R-Z Natatxa
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Un Polikarpov R-Z Natatxa. Aquests avions
van romandre a Vidreres fins el 14 d’abril de
1938

Un Tupolev SB-2 Katiuska

Un Tupolev SB-2 Katiuska. Aquests avions també
van romandre un temps a l’aeròdrom de Vidreres
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2.3.El refugi de Can Batllosera i les trinxeres situades al bosc d’en
Puig

Les trinxeres del bosc d’en Puig

Entrada principal del refugi de l’aeròdrom de
Vidreres (refugi de can Batllosera)

Les trinxeres del bosc d’en Puig, on també s’hi
emmagatzemaven bombes i bidons de benzina
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Interior del refugi de can Batllosera

3.Bombardejos a l’estació d’enllaç ferroviari Maçanet-Massanes

Bombardeig del dia 20 d’abril de 1938 a l’estació
d’enllaç ferroviari Maçanet-Massanes. 1-Línia de
tren de la Costa, 2-Línia de tren de l’interior, 3-Riera
de Santa Coloma, 4-Línia de tren dirección Girona
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Bombardeig del dia 20 d’abril de 1938 a l’estació d’enllaç
ferroviari Maçanet-Massanes, els italians l’anomenaven
«l’Empalme de Hostalrich»

Bombardeig del dia 20 d’abril de 1938 a l’estació d’enllaç ferroviari
Maçanet-Massanes dut a terme pels Falchi delle Balerari
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Bombardeig del dia 27 de gener de 1939 a l’estació
d’enllaç ferroviari Maçanet-Massanes. En aquest
atac van morir dues persones

4.Central hidroelèctrica del Pasteral

La presa del Pasteral a començaments del segle
XX

Documentació de l’Estado Mayor del Aire que
mostra els preparatius de l’atac contra la central
hidroeléctrica del Pasteral
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Documentació de l’Estado Mayor del Aire que mostra els
preparatius de l’atac contra la central hidroeléctrica del
Pasteral

5.Altres objectius no atacats
5.1.El torpede de Lloret de Mar, els refugis de Lloret i el plànol de la
residència del president Azaña entre Blanes i Lloret de Mar

Torpede E-415 trobat a la platja de Lloret de
Mar
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Torpede E-415 trobat a la platja de Lloret de Mar

Casa situada sobre el Puig que acull un refugi

Búnquer de can Carravana
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Plànol de l’hotel on s’hostatjà Azaña, però segons alguns llibres és la residència
d’Azaña de can Roviralta situada entre Blanes i Lloret de Mar

5.2. Tallers Ayats d’Arbúcies

Plànol de la situació dels tallers Ayats d’Arbúcies i
els indrets propers
114

5.3.Clínica militar a Farners de la Selva

Hospital de les Brigades Internacionals a l’antic
Balneari de les Termes Orion

6. Altres: Mapa pertanyent a la fitxa d’objectius de Blanes, Can Gaiart,
el castell d’Hostalrich i l’índex d’objectius de l’Aviació Legionària

Mapa pertanyent a la fitxa d’objectius de Blanes
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Mapa de Can Gaiart, una indústria de guerra blanenca que
va ser localitzada pels serveis secrets franquistes però, tot i
això, mai va patir un bombardeig

Mapa d’Hostalrich i el seu Castell. L’espionatge franquista reunia moltes
notícies sobre un gran dipòsit de combustible, tot i això, mai no es considerà
l’atac
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Índex d’objectius de l’Aviació Legionària. Els únics dos objectius
a la comarca de la Selva són el número 14, l’estació de
Maçanet, i 15, Blanes
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