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EDICIÓ TRILINGÜE: CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS 

 
«Quan escric aquestes ratlles 

Barcelona està sotmesa al 

terrorisme massiu des de l’aire; el 

seu coratge i la seva fermesa 

davant els atacs aeris em quedaran 

gravats a la memòria». 

N.P.MacRoberts, Comandant de l’Exèrcit 

britànic 

 

Amb motiu del 80è aniversari dels atacs de l’aviació feixista 

a la ciutat, l’Ajuntament publica el llibre Topografia de la 

destrucció. Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra 

Civil (1936-1939) 

 
» Ofereix el primer cens quantificat i geolocalitzat dels immobles de Barcelona 

afectats pels bombardeigs durant la Guerra Civil i  reconstrueix el dia a dia de 

dos anys d’atacs de l’aviació feixista 

 

» El llibre, de les historiadores Laia Arañó i Mireia Capdevila, és el resultat d’un 

projecte de recerca impulsat per la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis 

autonòmics i locals i el Comissionat de Programes de Memòria  

 

» Forma part del programa municipal que ha permès, entre d’altres accions,  

retirar 1.300 plaques dels carrers de la ciutat, amb les que es prepara una 

instal·lació artística crítica  

 

» Demà el Plenari municipal certificarà la retirada de deu medalles franquistes, 

començant per la concedida al dictador Francisco Franco 
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El llibre Topografia de la destrucció. Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra 

Civil (1936-1939) tanca el programa municipal “Barcelona bombardejada” 

 

La publicació del llibre Topografia de la destrucció. Els bombardeigs de Barcelona durant la 

Guerra Civil (1936-1939) clou el programa municipal projecte Barcelona bombardejada 1936-

1939. Volem la pau, no l’oblit»,  organitzat per commemorar el vuitantè aniversari dels atacs 

aeris que va partir la Barcelona republicana per part de l’aviació italiana .  

Organitzat pel comissionat de Programes de Memòria, el programa ha permès reivindicar el 

compromís de la ciutat amb la pau i promoure entre la ciutadania el record i la història d’aquells 

fets. Ara, al final del cicle, quan tot just es compleixen 80 anys de l’entrada de les tropes 

franquistes a la ciutat, el plenari del Consell Municipal revocarà diverses medalles atorgades 

per l’Ajuntament franquista, entre elles al dictador Francisco Franco, la Sección Femenina de 

Falange Española o al General Agustín Muñoz Grandes.  

Una política de memòria i reparació que també ha permès eliminar la simbologia franquista 

present a la via pública de la ciutat. S’han retirat 1.300 plaques del Ministerio de la Vivienda 

que quedaven de l’època de la dictadura. Amb aquest material, ara ja fora dels carrers de la 

ciutat, es prepara una instal·lació artística crítica sobre la simbologia feixista, amb elements 

iconogràfics com el Yugo y las flechas, en les plaques d’habitatge.   

Però tornant a l’atac sense precedents que va viure Barcelona, un autèntic crim de guerra, no 

podem oblidar que  la guerra també va arribar des de l’aire. «Van ploure bombes», recordaria la 

ciutadania. Des del febrer de 1937 i fins al gener de 1939, Barcelona va ser víctima del banc de 

proves que les aviacions nazi, feixista i franquista van desplegar damunt la capital catalana 

seguint una metòdica política de destrucció, terror i desmoralització sobre la població civil. 

 

En el llibre Topografia de la destrucció. Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil 

(1936-1939), editat per l’Ajuntament de Barcelona en tres idiomes, s’hi troba el cens més 

complet i exhaustiu recollit fins a l’actualitat dels immobles de Barcelona afectats per les 

bombes i amb l’avaluació de danys. Les notícies recollides han estat sistematitzades en una 

base de dades general, de la qual s’han extret les informacions necessàries per geolocalitzar 

les destruccions de la guerra aèria sobre la cartografia històrica de la ciutat.  

 

» El primer cens quantificat i geolocalitzat dels immobles de Barcelona afectats pels 

bombardeigs durant la Guerra Civil: adreça, hora, danys, vícimes/ferits.  

 

» El volum aporta un cens amb informació precisa i detallada, en ordre cronològic, sobre els 

bombardeigs que va patir dia a dia la ciutat de Barcelona, des de l’any 1937 al gener de 1939, 

les afectacions i la localització en carrers i immobles.  
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» És el resultat de més de dos anys de recerca i investigació: 

 

1) buidatge dels fons documentals de diferents arxius abocats en una gran base de dades. 

S’han buidat tot tipus de documents que contenien informació relacionada: fitxes, expedients, 

notes manuscrites, llistats, partes de bombers, etc. 

2) creuament de totes aquestes dades fins a obtenir una base de dades neta  

3) geolocalització de tots els punts llistats sobre la planimetria històrica de Barcelona, és a dir, 

els nous mapes elaborats 

 

» El cens d’immobles és l’eix vertebrador del llibre però la distinció d’aquest volum li donen 

també tots els materials originals més singulars i significatius que s’han creuat: els mapes 

originals amb les afectacions puntejades, les fotografies identificades, els plànols manuscrits, 

les cites memorialístiques i els extractes de premsa. 

 

» Gràcies a la feina  de recerca i de creuament d’informació i material, el llibre  reconstrueix el 

dia a dia de dos anys de bombardeigs provocats per l’aviació feixista, des del febrer del 37 fins 

al darrer dia, el 25 de gener del 39. Durant aquests dos anys, la ciutat va ser bombardejada 

permanentment, mes a mes.  

 

» El llibre recull també els principals episodis de bombardeig gravats a la memòria ciutadana: 

els bombardeigs de la Barceloneta d’octubre de 1937, el bombardeig de l’Escola del Mar (7 de 

gener de 1938), de l’església de Sant Felip Neri (30 de gener de 1938), els bombardeig de 16-

17-18 de març de 1938, de la Catedral de Barcelona (19 de juliol de 1938), entre d’altres.  

 

» Per primer cop es documenten els bombardeigs de la ciutat dels dies 21, 22, 23 i 24 de gener 

de 1939, la darrera setmana abans de la caiguda de la ciutat en mans de l’ocupació franquista. 

 

» Per primera vegada es presenten uns mapes fusió de les afectacions censades durants 

aquests bombardeigs: mapes anuals (1937,1938,1939) i un mapa final de totes les afectacions 

(mapa fusió 1937-38-39). 

 

» Gràcies a aquests nous mapes geolocalitzats, es pot veure que l’afectació dels bombardeigs 

va afectar a les zones més densament poblades de Barcelona, principalment: Barceloneta, 

Ciutat Vella, Poblesec, Eixample i Gràcia.  

 

» L’execució dels bombardeigs no tenia un rerefons estratègic o militar, sinó que responia 

senzillament a l’aniquilació de la rereguarda civil, l’urbicidi. La destrucció per la destrucció, 

sense miraments.  
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» Aquesta recerca s’ha realitzat a partir del bu idatge documental dels diferents fons dipositats 

als arxius següents: Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB); Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona (AMCB); Arxiu Nacional de Catalunya (ANC); Arxiu Carles Pi i Sunyer (Fundació 

Carles Pi i Sunyer); Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona; Centre de Recursos per a 

l’Aprenentatge i la Investigació - Biblioteca Pavelló de la República (Universitat de Barcelona); 

Centre d’Història Contemporània de Catalunya (CCHC). 

 

 

 
Mapa (ICGC- Ajuntament de Barcelona) 
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Presentació del Comissionat 

 

Les agressions aèries a la ciutat van prosseguir durant tot l’any i, entre els dies 21 i 25 de gener 

de 1939, just abans de l’ocupació franquista de la ciutat el dia 26, la Legió Còndor encara va 

dur a terme una destrucció sistemàtica del port: els molls de la Barceloneta, el del Dipòsit, el de 

Balears i el Moll Nou van quedar arrasats i els vaixells, bucs i embarcacions, enfonsats. Dos 

anys més tard, l’Ajuntament va erigir a l’actual plaça de Maria Cristina, a la  Diagonal, un monòlit 

commemoratiu en agraïment als pilots de la Legió Còndor. El monument va perviure fins a l’any 

1980, quan, a petició de l’Ajuntament de Gernika, va ser retirat per l’Ajuntament de Barcelona, 

de matinada, en silenci. 

[...] 

L’Ajuntament de Barcelona tenia la responsabilitat d’explicar-ho a bastament i completant el 

que professionals diversos han documentat, sovint amb excel•lència, tant els bombardeigs com 

l’univers dels refugis antiaeris; però, a més, tenia el deure d’oferir aquesta recerca integral dels 

efectes de les bombes en la ciutadania i en la textura de la ciutat. Aquest llibre, la indagació 

que ofereix i la seva formalització han estat possibles gràcies a un conveni amb la Fundació 

Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals i, sobretot, gràcies al treball meticulós i brillant 

de les historiadores Laia Arañó i Mireia Capdevila. Qui consulti el llibre que ens presenten 

s’adonarà del que significa aquesta obra en esforç, en informació, en coneixement i en 

compromís civil. I també s’adonarà de per què és la pedra angular, el punt de sosteniment del 

programa municipal que ha pretès donar eines als ciutadans perquè es construeixin el seu 

propi coneixement, la seva pròpia imatge del que van ser els bombardeigs i de l’afectació que 

van generar en el procés històric que hem heretat i en el qual ens hem format.  

 

Ricard Vinyes 

Comissionat de Programes de Memòria 

 

LA CIUTAT SOTA EL TERROR AERI 

 

Si la memòria de la Guerra Civil a Barcelona ha transmès una imatge potent i central, aquesta 

és, sense cap mena de dubte, la dels bombardeigs i els seus efectes sobre l’espai urbà i els 

ciutadans. (…) Des del moment que van caure les primeres bombes i obusos, el febrer de 

1937, la ciutat va descobrir espantada com el conflicte bèl•lic no es limitava geogràficament a 

unes línies de front. Els ciutadans de Barcelona van saber, aquell febrer, quins efectes tenia un 

atac aeri sobre un nucli urbà. (…) La impressió ciutadana va ser molt profunda. La ciutat ja era 

a primera línia de front, la guerra ja hi havia arribat. 

 

Des d’aquell moment, el territori de rereguarda quedava exposat directament a la guerra i a 

qualsevol hora del dia. (…) Enlloc no hi havia grans objectius militars; simplement, es tractava 

de terroritzar la població civil. Seria un costum en els mesos següents i fins al final de la guerra. 
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Ningú, entre els milers de víctimes civils de les bombes feixistes, podia imaginar que estaven 

protagonitzant un dels canvis de paradigma bèl•lic del segle XX més importants. Prou important 

i impressionant perquè el 18 de juny de 1940, en el tercer dels quatre discursos històrics que 

Winston Churchill va adreçar al poble britànic i a la Cambra dels Comuns (el conegut com a 

«This was their finest hour», ‘La seva millor hora’), fes un reconeixement simbòlic:  «En cap cas 

voldria menystenir la severitat del calvari que ens espera, però crec que el nostre poble es 

mostrarà capaç de resistir-lo com ho han fet els valents de Barcelona (the brave men of 

Barcelona), i seran capaços de fer-hi front i seguir endavant malgrat tot, almenys com qualsevol 

altre poble del món.» 

 

L’anàlisi de les dades d’aquest cens ens permet confirmar un element essencial de la Guerra 

Civil que els especialistes ja havien remarcat amb més o menys èmfasi: l’evolució de la 

intensitat i amplitud dels bombardeigs es compassa amb el ritme que el general Francisco 

Franco va anar marcant en les campanyes militars contra l’Espanya republicana. És a dir, com 

ja va assenyalar en el seu moment Hilari Raguer, la guerra aèria formava part de l’estratègia de 

guerra d’aniquilació, càstig, represàlia, etc., que el futur dictador va posar en marxa i que tenia 

dos objectius centrals: reforçar el seu poder personal davant la resta de la coalició 

contrarevolucionària que li donava suport (militars, civils, eclesiàstics, falangistes, carlins, 

monàrquics de totes les dinasties, etc.), i sotmetre l’enemic a un càstig definitiu, obligar -lo a una 

rendició absoluta després de destruir tota forma de resistència militar, política i social. La guerra 

aèria, amb els bombardeigs despietats sobre centres civils i objectius sense cap valor militar, 

era un instrument més d’aquesta estratègia criminal. 

 

Els darrers bombardeigs, de gener de 1939, van ser l’epíleg sagnant a una guerra declarada 

pel feixisme espanyol. No tenien cap interès estratègic, però eren una baula més del malson a 

què els rebels havien sotmès la ciutat de Barcelona des del llunyà febrer de 1937. Gairebé dos 

anys sencers de viure sota les bombes, les alertes aèries, la mort i la destrucció, va ser una 

experiència única, aterridora, però només va ser el pròleg d’allò que es viuria a Europa a partir 

del setembre de 1939 a una escala desconeguda fins aleshores. 

 

Laia Arañó i Mireia Capdevila 

Fundació Carles Pi i Sunyer 

 

 

NOTA A L’EDICIÓ. DOCUMENTAR I EXPLICAR ELS BOMBARDEIGS DE BARCELONA 

 

Tota la informació recollida en aquests fons s’ha incorporat de forma sistemàtica en una gran 

base de dades, a partir de la qual s’ha pogut elaborar un cens molt precís d’aquells immobles 

de Barcelona afectats pels bombardeigs que va patir la ciutat a part ir del febrer de 1937. 

Aquest cens incorpora informació detallada dels diferents paràmetres registrats: adreça postal, 
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número d’immoble, data del bombardeig, hora d’alarma, danys, nombre de víctimes, nombre de 

ferits, nombre de bombes i observacions. Evidentment, no tots els immobles disposen 

d’informació de cadascun d’aquests paràmetres, perquè segons el tipus de registre oficial 

s’informava de manera diferent de cada afectació. Ara bé, el fet d’haver fusionat totes aquestes 

fons primàries en una única base ens permet tenir un cens el més exhaustiu possible dut a 

terme fins a l’actualitat. Les dades creuades entre els diferents fonts es complementen i 

augmenta la precisió de la informació sobre els efectes dels bombardeigs a la ciutat de 

Barcelona. 

[...] 

 

1. Aquest cens s’ha realitzat fusionant la informació que anava apareixent en la documentació 

original dels diferents fons consultats. Aquesta pràctica és la que dóna més solidesa i valor al 

resultat final, ja que el cens que publiquem és la conseqüència d’haver contrastat i creuat 

aquest material primari. 

 

2. La topografia d’aquest volum es presenta segons el nomenclàtor actual de la ciutat, per bé 

que el que apareix a la documentació original és el d’època repub licana. En aquests casos, 

s’ha optat per registrar l’afectació amb el nom actual per tal de facilitar i acostar el resultat de la 

recerca als lectors i les lectores. Tot i això, com que la base planimètrica és de l’any 1935, el 

nom dels carrers és l’original i, per tant, en molts casos, el lector podrà veure el nom històric a 

la base cartogràfica i el seu corresponent actual al cens. 

 

3. Hi ha alguns registres en què un mateix immoble apareix repetit diverses vegades. 

L’explicació és senzilla: en aquella època, les parcel•les eren més petites i, per tant, la 

numeració estava més dividida. Es pot donar el cas que un mateix edifici en l’actualitat ocupi 

l’espai de dos, tres o més immobles de l’any 1938. 

 

4. Hi ha dates que presenten dos, tres o quatre mapes fragmentats. En alguns casos, això és 

degut a una q estió de volum d’afectacions (els bombardeigs de març de 1938) o, en altres, 

perquè l’afectació era molt concreta en determinats punts de la geografia urbana i així 

acostàvem la ubicació als lectors i les lectores. 

 

5. En aquells casos en què les afectacions es concentren en una zona precisa de la ciutat, s’ha 

optat per no treballar sobre el mapa gran de ciutat sinó en un mapa més petit i concret 

d’aquesta zona. La lectura dels carrers o la identificació dels entorns és prou evident perquè els 

ciutadans i les ciutadanes puguin situar en quina àrea es troben. 

 

6. Hi ha algunes dates en què no hi ha cap registre de cens, però, en canvi, disposem d’un 

conjunt de mapes generals de ciutat en què es puntegen les afectacions. En aquests casos, 
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hem optat per ser fidels als materials primaris i reproduir-los originalment, encara que no puguin 

creuar-se amb cap registre determinat. Aquesta font certifica que, en aquesta 

data, la ciutat també fou bombardejada. 

 

7. El grau de precisió de cada afectació no és homogeni, tot depèn del registre que se’n va fer. 

Hi ha afectacions molt ben descrites i quantificades, i d’altres només citades. En aquest sentit, 

cal tenir en compte que el nombre de bombes censades no equival al nombre de danys 

comptabilitzats, perquè el radi d’afectació d’una bomba era molt gran. Així doncs, per norma 

general, podem afirmar que l’afectació d’una bomba caiguda no implicava només aquell edifici  

sinó que en rebien les conseq ències els edificis adjacents, tant si eren els dels costats com 

els del davant o el darrere. El recompte del nombre de bombes caigudes no ha estat l’objectiu 

d’aquesta investigació. 

 

8. Hi ha algunes dates en què només tenim registrada una afectació. En aquests casos, hem 

optat per respectar-la i no eliminar-la, per bé que és evident que, com que la majoria d’aquests 

casos se situen a la zona portuària, corresponen a bombardeigs reals que van afectar les 

instal•lacions marítimes o zones de difícil accés (muntanya de Montjuïc o zona portuària, que 

era d’accés prohibit), de les quals no es van registrar els desperfectes. Cal no oblidar, d’altra 

banda, que, quan les bombes queien a mar, sobre naus marítimes o asfalts i vies, difícilment 

quedaven anotades. 

 

9. Pel que fa al material fotogràfic, s’ha treballat amb fons diversos,  però, a causa de l’enorme 

volum d’imatges acumulat, ha calgut fer una selecció final molt exigent. El criteri de selecció ha 

estat incloure només les fotografies datades i identificades, i vincular -les amb el seu episodi de 

bombardeig a través d’una cita o fragment memorialístic. 

 

10. Un element que enriqueix aquest enorme treball de recerca són les cites d’hemeroteca i els 

fragments memorialístics. És evident el valor extraordinari que té poder creuar totes aquestes 

dades amb les vivències personals de la gent que en aquells moments vivia de primera mà 

aquests episodis bèl•lics. 

 

11. Els fons consultats no sempre especifiquen amb precisió el nombre de víctimes (ferits o 

morts) provocades pels bombardeigs. A partir de les xifres aparegudes en les diferents fonts, 

s’han creuat totes les referències localitzades i s’han incorporat al cens. Tanmateix, cal dir que 

el recompte de víctimes i persones ferides a conseq ència dels bombardeigs a Barcelona entre 

el febrer de 1937 i el gener de 1939 és molt difícil de fixar. En primer lloc, perquè només es 

comptabilitzaven el nombre de persones ferides hospitalitzades (totes les ferides lleus o que no 

van arribar a anar a cap centre hospitalari no apareixen registrades); en segon lloc, perquè el 

nombre de persones mortes que s’acostuma a registrar és el de víctimes en el moment del 

bombardeig (descartant les que van morir a posteriori com a conseq ència de possibles 
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ferides); i, en tercer lloc, perquè a partir dels primers dies de gener de 1939 ja no es 

comptabilitzen les víctimes. 

 

Laia Arañó i Mireia Capdevila 

Fundació Carles Pi i Sunyer 

 

 

FRAGMENTS MEMORIALISTICS  

 

«El diumenge seg ent els oncles Carner explicaven als pares (i a mi m’ho digué el cosí Jaume) 

la tensió viscuda durant els minuts que durà el bombardeig marítim. El seu pis estava situat al 

passeig de la Indústria i des d’allí sentien passar els obusos llançats pel Canarias sobre la 

fàbrica Elizalde amb un xiulet estrident que semblava que havien de caure damunt del terrat; 

seguia uns segons després la remor de les explosions en esclatar els projectils.»  

Joan Reventós, 15 de febrer de 1937 

 

«Al Passeig de Gràcia he vist passar l’enterrament de les víctimes del bombardeig de dissabte. 

Han passat divuit cotxes de morts, amb flors, corones i un gran cor de flors blanques. La 

multitud (obrers, milicians, noies) anava sense banderes ni música. Abans de passar el seguici, 

a la Diagonal i al passeig de Gràcia ja l’esperava molta gent: alguns llegien el diari; he vist una 

noia que esperava l’enterrament amb un llibre a la mà. Guàrdies urbans, repòrters gràfics... 

Quin poble meridional! Sota el sol tebi, en la llum quasi primaveral, aquell espectacle era a 

penes fúnebre (la nota més trista eren els familiars endolats darrere cada ta t): pel passeig 

pujaven noies maquillades, minyons decidits, gairebé com si es tractés d’una festa.» 

Marià Manent, 16 de febrer de 1937 

 

«Era al matí de bona hora; encara no havia sortit de casa quan vingueren a dir-me que les 

bombes, que tots acabàvem de sentir explotar, havien caigut al Poble-sec, una barriada de 

cases petites i gent modesta. I allí vaig veure per primer cop el quadre de devastació cruel que 

més tard, a Londres, tant hauria de tornar a viure. Les cases esventrades, les parets derruïdes, 

les llars desfetes, un amuntegament de desferres polsoses. I el dolor de les víctimes. Quan vaig 

arribar-hi ja se n’havien endut alguns morts i ferits; en restaven, però, encara per fer el quadre 

més patètic. Què havien fet? Quin greuge tenien d’ells els aviadors italians perquè vinguessin a 

assassinar-los a mansalva?» 

Carles Pi i Sunyer, 16 de març de 1937 
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«Donde tú no estarías 

si una hermosa mañana de Barcelona 

en Barcelona mía 

llena de pájaros y flores y muchachas 

pero rota de pronto 

por el estruendo de los bombardeos 

pilotados por hombres 

que reían y hablaban y cantaban 

en idioma alemán mientras ametrallaron 

porque creían todos todos 

—aunque ahora lo nieguen— 

ser de una raza superior a los demás 

cuando en realidad eran solo 

la peor raza que nunca hubo en la tierra 

peor aún que hienas del desierto que pudren lo que tocan 

peor aún que zopilones que viven de la muerte 

aquí digo 

donde tú no estarías si esa hermosa mañana 

los dioses no te hubieran abandonado» 

 

   José Agustín Goytisolo, «Donde tú no estuvieras», versió de 1977 

 

 

«T’escric poc deprimit pel bombardeig que hem sofert a la matinada. Ha estat molt sorollós, 

almenys des del pis el sentíem molt, però el pitjor és que dues bombes han caigut a la catedral, 

on han enfonsat un tros de volta de la banda pròxima a la capella del Sagrament i han desfet 

un tros pròxim a l’absis i unes vidrieres. El meu despatx a la biblioteca, de resultes de la 

commoció de l’aire, també ha vist caure tres prestatges amb tot de llibres i catàlegs a terra. […] 

Ja veus quines barbaritats i quina mentalitat més cerril! M’han entristit molt la profanació de la 

nostra seu. La gent que permet i ordena coses d’aquestes ja pot tenir tants tancs com vulgui, 

però a la llarga perderà…» 

Carta de Jordi Rubió i Balaguer a Manuel Rubió i Lois, 19 de juliol de 1938 

 

«Aquella zona nuestra, Can Tunis entonces, resultaba un pasillo obligado para los aviones que 

bombardeaban Barcelona. Tenían su base en Mallorca. Entraban, más o menos, a la altura de 

las playas del Llobregat. Cruzaban por encima de nosotros tranquilos, pausados, ramón, 

ramón, ramón, descargaban y volvían a cruzar, de vuelta por el mismo sitio. Pocas veces eran 

alcanzados por los antiaéreos. En esta siniestra vuelta deshaciendo la ruta, soltaban las 

bombas que no habían podido descargar en los objetivos señalados...»  

Francesc Candel, recorda el gener de 1939 
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Aquest llibre és el resultat d’un projecte de recerca impulsat per la Fundació Carles Pi i Sunyer 

d’estudis autonòmics i locals i el Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de 

Barcelona 
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Per a més informació: 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com 

 

Hi ha disponibles fotografies i mapes. És imprescindible citar en qualsevol suport i mitjà 

les fonts i autors de cada imatge. 
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