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Fons Arxiu Gráfic

AG- 9
11- Fotografíes de bombardejos
1- Barcelona

2- Granollers
3- Valencia

4. Almería

5. Madrid
6-Tarragona

^-^iront fô ^bombafdljada per les tropas franquistas I ocupada al día 4 de
febrer de 1939. Valles.

Wrlmta plana de "Catalogna : Documantario fotográfico delfassedio
aereo"

2- Reproducció da la portada i les ^
Documentarlo fotográfico dell'assedlo aereo (Catalogna )

3- Reprodúcelo en patlt format de totes les fotograbes reproduídas a
"Catalogna ; Documentarlo fotográfico delFassedio aereo

4- Reproducció en gran tormat de les fotogralies reproduldes a "Catalogna i
Srotl" rríaVa^'S?, IT: « «s.. d. l. «dlterráma, ais
bombarders legionahs han destruit la resistencia roja ® ^ =
02-1 VIsió deis molls de Barcelona destruíts peis tlrs de I
En segon pía el vaixell "Villa da Madrid"destru,t per les bombes deis
aviadors, Incllnat al fons del dic
03-1. [Mapa de Catalunya I part de les BalearsJ m;,rprial bél-lic
ndi-1 Fk maaatzems del port de Barcelona proveidors de material Den c
per les Brigadas Intarnaclonals, destruíts per les accions continuades
04 2^°EI 'iSCr "de cárrega "MIocene" tocat i incendiat mentre Iliurava
material bél-lic a la resistencia roja. L'excepcional fotografía fou fet pdsSfde la capitanía del port de la Barcelona roja i trobada despres de
S^EX^^dína naranfonsada al port. Fotografía fata just després de
04-r?amV'da'7aliac¡'flegS^^^^^
SrLors praparant la cárrega abans de marxar a derrotar a defen-^

5l^t°^Sob7e"eV;rpncafm:^lc^rX^^ es perbia una
5^2^ DurSi'avang sobre Barcelona l'aviacló legionaria ha fet sensa parar
Sf esta^viar una acció formidable de destrucció da les fortificacons deis
rojos. Aquesta fotografía documenta un deis aspectes d aquesta gran
activitat



n'5-3 L'estació marítima amb les seves modernes Instal-lacions era '
del port de Barcelona. Repetidament colpejada peis bombarders des del ce
ha estat completament paralitzada. Aquesta fotografía ha estat feta de
seoulda després de Talllberament. Un cartell roig es encara al seu lloc05-4 VlS d'un deis dics menors del port. Ñau de cárrega enfonsada ,
maqatzems destruíts, testimonis de l'actlvltat deis bombarders nacionals
05-5 Els bombardejos constants han tallats tots els recursos ec i
rorganitzacló portuaria de Barcelona. Aquesta fotografla feta desP^es de
ralllberament de la clutat, mostra les vies trencada i els magatzems

JITeI vapor "Mahon" enfonsat en una dársena I destruit totalment per
06-2.^£| dS'ru'il pe! foc del ce!. Edificl ''JaMPSA i
06-3 Restes de nombrosos tañes de combustib hnmhoc
inceridiats peis bombarders leglonaris: l'incendi originat per les bom
nerdurá cinc dies al cel de Barcelona hq
06-4. Efecte d'un bombardelg aeri sobre una ñau "i°dert^: el pont de
romandament de la ñau "Villa de Madrid" destruit per una bomba
06-5 Excepcional fotografía planimétrica que documenta els danys d un

enfonsada. La fotografla mostra el poc que es veu del vaixel de carrega
07-2. Els tañes de carburant de la CAMPSA a Tarragona . les mstal-lacions
wpínpc; tocades per les bombes, Incendiades I destruides
07-3. Éls grans magatzems deis molls de Barcelona completament destruíts
07-4''°e1Í mag^^^ CAMPSA de Tarragona, font Jg
Sroveíment de l'armada I l'avlacló roges, destruíts peis bombarders
'oí-ovillo de les ruines del dic principal del port de Barcelona: entre els
\/a¡Yplk destruíts es veu un deis vapors naclonals en perfecte estai:
08-1. Els bombarders de les Balears, que han tingut P®P®'' grup
en l'atac aeri de Barcelona, en una foto presa durant un vol e g P-
09-1°'Barcelona, cementirl de les naus. [Fotografía planimétrica amb la
indicacló de les naus enfonsades per l'aviacló legionaria]
09-1 d'una acció aérla amb bombes de 50 kg sobre el port de
B^celona presa l'l de desembre de 1938. Notar la perfecta precisio del
«angament que enquadra perfectament l'Estacló Marítima i els molls,

10^-l°°ína gran'''nau tóc'ada per un bombardelg aeri durant l'operació deJLi^riiga del seu material, enfonsada parclalment a la part menys fonda
10-2°'una ñau de cárrega tocada per les bombes aérles, de costat i
10°-°3^ína^aS víctima del bombardelg leglonari; una ñau enfonsada en
10-°4° Deltrossa d'embarcaclons I remolcadora duta a terme per bombes
fi?V¡ra'mabnt,TT; primera alba de falllberament del port de
11-?''F'oguera enorme causada peí bombardelg leglonari a l'área ocupada
peis dipósits de carburant de la CAMPSA que ha provocat la destruccio del



pont de proveTments a partir del qual els motoritzats rojos obtenlen les
armes

11-3 Efecte d'un atac en un vapor de gran tonatge .. ^ . j i.
11-4. El vapor "Artea MendI" tocat per un bombardelg aeri i enfonsat davant

11-^ Els magatzems principáis del port de Barcelona han estat redui'ts a
una massa deforme de ferros peis bombardejos aens
12-1. Restes d'una ñau tocada peis bombardejos legionaria, abandonada
amb la seva cárrega i arrossegada peí corrent a la costa espanyola
12-2. Vol de guerra: bombarders fotograflats des del punt de defensa d un

lí-3.'"paí eme^rgent d'un ñau contrabandista d'armes enfonsat per les
?r4''®Nau''tocada peí bombardelg: en primer pía una ñau de cárrega
enfonsada al port, al fons una ñau de major tonatge amb la superestructura
en mal estat a causa d'un tir molt ajustat .i .
12-5 Barcelona després de l'alllberament. La primera ñau d ajut itahaLrregada amb pa acostant-se al molí encara devastat, passant al costat de
la carcassa del contrabandista enfonsat . . . •
13-1. L'ImpressIonant IncendI d'un petroler tocat peí bombardeig ae^i e" P
port de Barcelona. Aquesta fotografía ha estat localitzada
documents de la capitanía del port rolg despres de I alliberament
13-2 Excepcional fotografía feta amb un métode especial posat a períavíacló iSára. Aquesta ha estat presa l'l de febrer de 1939, poc
Sprés de^'alllberament de la clutat; documenta l'estat del port despres de
la continuada I eficag acció d'asstjament aeri. Son visibles algunes naustocadesTenfonsades al port, altres éssent remolcados: son evdents els
aravísslms danys a les obres portuarles, especialment les de I Estacio
Lrítima I el molí principal. Una ñau de guerra I algunes naus de carrega
naclonals són ja al port representant l'autontat ^ic rarros
13-3. Carros ferroviaris I coberts destruits per les bombes aerie .
eren destinats a les fortifícacions roges
13-4. Destrossa provocada per una bomba deis legionaris
14-1. [Dibuix de dos Fiat CR 32 i un Heinkel 112]
14-2 I 14-3. Dos documents fotografíes excepcionals presos sota el roe
antlaeri deis caces leglonaris sobre el camp de FIgueres l^illajurga durant j
famós metrallament que va destruir 32 avions boixevics en el seu p p
aeroDort durant l'ofenslva catalana. A la fotografía del costat (14 2) es
comoten 6 Rates Incendiáis I un camió destruít peí metrallament legionan.A ¡TCgrafia de sota (14-3) es veuen 8 Curtís Inservibles I algún aviador
Ss-T^Un^deTes naus de cárrega enfonsades al port. La poca fondárla del
dic ha impedit l'enfonsament total

'rsirt. .n u„. ln„n„

15-6^\jn contrabandista d'armes tocat per les bombes legionáries, destruit
enfonsat



16-1 Legionaris sobre Tarragona: els bombarders de les Balears han
pressionat incessantment amb un al-lucinant assetjament del cel tots els
Dorts rolos do Í3 costa catalana i. _i -r \
16-2 Durant Tofensiva que havia de portar l'alliberament de arr 9
Barcelona, l'avlacló legionaria bombardejant pont, carreteras i fortificacions,
paralitzá el moviment d'homes I material darrera les mies roges
16-3. AccIÓ del 24 de gener de 1939 sobre el molí nord de Barcelona, el
bombardeig aerl toca també la fortalesa de Montjuich ^
16-4. BomLrdelg del 6 de gener de 1939 del port de Tarragona. L ofensiva
?ípria es concentra sobre el molí deixant intacta la ciutat . -x. i
16-5. Magatzems i obres portuáries deis molls de Barcelona destruits pe

AccIó del 31 de desembre de 1938 sobre el port de Valencia.
Bombardeig concentradíssim deis molls del port sense tocar les rendes
16-7. Els velogos bombarders protagonistes de I assetjament aeri
Barcelona durant una acció de bombardeig difós

^-^a^premsa mexicaL. El períodisme mexicá compromés durant la Guerra
7-^cÍnc^Junkers bombardegen Barcelona i d'altres ataquen Valencia (29 juny
1938)

AG (Exp. Mexic). 3
4- La Guerra Civil Espanyola. Fotografíes de Madrid (1936)
4-Edifid bombardejat a Madrid
5- Esclat d'un obús a la Gran Vía de Madrid durant el setge de 1936



Fons Documents Histories

DH. 6 (1)
10- Bombardejos
1- [Diversos testimonis sobre els bombardejos de Porbou l'any 1936].
[Portbou], 1936. (Notes manuschtes)
2- [Full volant sobre el bombardeig de Barcelona]. [S.l.], 1938.
3- [Full volant sobre 16 bombardetjos en 36 hores sobre Ciutat de Palma de
Mallorca], [s.l.], 1938.
4- [Full volant escrit en francés sobre el bombardeig de Barcelona], [s.l.],
1938.

5- RICHARDSON, S. Raid over Barcelona. [S.I.], 1938.
6- [Planell i fotografía d'un refugi de Barcelona]. Barcelona, febrer 1939.

DH. 6 (3)
8- Espanya. República Espanyola (Segona)
6- ESPANYA. REPÚBLICA (II). MINISTERIO DE PROPAGANDA. [Fotografíes
diverses del bombardetjos sobre Madrid]. Madrid, Desembre 1936, llp.

DH. 6(4)
1- Joventuts Líibertáries (FUL - FAI)
7- JOVENTUTS LLIBERTÁRIES DE CATALUNYA. I El enemigo bombardea
impunemente nuestras costas y bombardea los pueblos indefensos!
[Catalunya], [1936-1939]. (F.V.).

DH. 6(5)
2- Articles diversos sobre la Guerra Civi l
5- El bombardeo del "Deutschiand" en aguas de Ibiza. "Diarlo de Ibiza",
1975.

DH. 7(2)
1- Solidaritat Internacional Antifeixista. Publicacions periódiques
2- Boletín Orgánico 5.LA. [Vegeu Revistes CEHI: B-34]
-  Los últimos bombardeos sobre Barcelona. "Boletín Orgánico SIA"
Barcelona : Consell General SIA, (24-III-1938) n°3, 6p.

DH 8 (1)
19- Creu Roja

3- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ CENTRAL. [Muy Importante, en caso de
bombardeo ...]. [S.I.], [1936-1939].(Targetes amb els núms. de telefon del
Cuartel de la Brigada Sanitaria. Cinc exemplars)

DH 8 (3)
2- Espanya. República (Segona). Servicio Español dejnformación
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SERVICIO ESPAÑOL DE INFORMACIÓN.
El bombardeo de Guernica. [S.I.], 1937. (Díptic amb fotografíes del
bombardeig. Quatre exemplars)
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SERVICIO ESPAÑOL DE INFORMACION.
El bombardeo de Almería por la escuadra alemana. [S.I.], [1937]. (Díptic
amb fotografíes del bombardeig)



DH 8 (4)
4-Milícies populars k/i j
1- Esta es la obra del fascismo. Madrid, 16 diciembre 1936. Madrid .
Ediciones 5° Regimiento Acero, [1937]. (Desplegable amb fotografíes del
bombardeig de Madrid del desembre de 1936)
2- Esta es la obra del fascismo. Madrid, 4 enero 1937. Madrid : Ediciones
50 Regimiento Acero, [1937]. (Desplegable amb fotografíes del bombardeig
de Madrid del gener del 1937) ca
3- El fascismo intenta destruir el Museo del Prado. Madrid ; Ediciones 5
Regimiento Acero, [1937]. (Despiegabie amb fotografies de Íes destrosses
patides pei Museu dei Prado el 16 de novembre de 1936)

F-DH 3
1-Activitats culturáis ^ rr^
15- AGRUPACIÓN ANARQUISTA "LOS DE AYER Y LOS DE HOY . [Dues
cartes de l'octubre de 1937 comunicant la celebrado d'un festival a favor de
les victimes d'un bombardeig a la Barceloneta].
8- Baixelona. Ajuntament. Conselleria crAssisténcia Social ^
I- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA D'ASSISTENCIA SOCIAL.
NEGOCIAT DE POLÍTICA SOCIAL. Compte justificatiu de la quantitat
nercebuda peí sotasignat, Conseller-Regidor d'Assisténcia Social, que li ha
sique murada per l'Alcalde com a producto de donatius fets per varis
ciutadans í empresas per tal de socorrer ais perjudicats per bombardeig.
Barcelona, 7 de maig 1938. (Dossier)
II- Bombardejos . ^

1- [Retalls de premsa sobre els bombardejos a Catalunya i altres temes de

2-^CATALUNYA.^GENE SERVEI D'ASSISTÉNCIA SOCIAL.
CARDENAL. Relació de ferits i morts en bombardeig, 17 marg 1938.
Barcelona, 22 marg 1938, ip. (Mecanograf.) nn ¡ oo
3- [Mapas deis bombardejos de Barcelona deis dies 18 abril, lo, 19 /u
iuny, 19 juliol, 3 i 10 d'agost 1938]. ^
4- [España, la España Republicana, y con ella la Cataluña autónoma, se ha
visto forzadas a improvisar su Defensa Pasiva ...]. [S.I.], [1936-1939], 14p.
5- [A primeros de julio del corriente año decidió la Jefatura del Sector-
Barcelona de Defensa de Costas la instalación de un Observatorio Central
...]. [Barcelona], [1937], 2p. (Mecanograf.) ^ >
6- BADALONA. AJUNTAMENT. [Relació deis danys materials, morts i rerits
del bombardeig del dia 30 de juny del 1938 a Badalona]. Badalona, 4 juliol
1938. (Dossier)
7- Relació deis festivals celebrats amb motiu de la diada homenatge pro-
victimes bombardeigs a profit de llurs famílles necesitadse i per a la
construcció d'un pavelló peis damnificáis de Cutera. Barcelona, setembre
1937, 3p. (Mecanograf.) . .
8- BARCELONA. JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA. Ambulancies, serveis
sanitaris, brigadas de salvament. [S.I.], [1938]. (FV)
9- CATALUNYA GENERALITAT. DEPARTAMENT DE DEFENSA. Instruccions
per al cas de bombardeig aeri. Barcelona, 21 setembre 1936. (Mural

10-^RICHARDSON, Stanley. Air-raid over Barcelona. [S.I.], [1938]. (Triptic)
11- QUINTA DE SALUT L'ALIANgA. Llista de ferits que han ingressat a
conseqüéncia del bombardeig. Barcelona, 22 marg 1938, Ip. (Document
mecanografiat acompanyat d'una carta adregada a l'Alcalde de Barcelona)



febrer 1938, Ip. . .,ma rRarcelona) Relación de los heridos

Barcelona, 5 febrer 1938 bombardeos desde el 13 de

íeUfl" ImT .1 S i Í». d. 1938. 8,rC.lon., 11938], 2p.
rcÁ?ASNYA. .S™s.doÍ"
5fB'.'rorr=orer«Sd'S s:^d.| p.r ™i v ..re,. p.i«i d.. d,.13defebrerodel937.B.rcdona,4fJrer^lOT^^^ ^ ^
íLr™rÍ,ge"?fel P.P.P=rdd, d. Culats ...]. ICaLluaV., [1937-
r~SSdíS U9^s?r "

i::ESE=SiiiP"^los gases. "Boletín Interno" Barcelona ([1936]) n [2\, ¿P-

1-"?." luníPcaaera,»... Conselleri. da Treball. lun.a de Def.naa Paaalv,
de Catalunya. Informacions (marg - juliol 1938)

10-31 marg 1938
1- 6, 8-30 abril 1938
1-26, 27-31 maig 1938
1-30 juny 1938
1- 29, 31 juliol 1938 Trphall Junta de Defensa Passiva

2- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treba L Junta
de Catalunya. Informacions (agost - desembie 1938)

1-27, 28 agost 1938
1-3, 6-15, 17-30 setembre 1938
1-2, 5-11, 13, 15-20, 22-31 octubre 1938
1-lb 12-16, 19-30 novembre 1938

3- SLll,,;, de T„pan. dae.a de Oe.enea PassAa
de Catalunya. Informacions (Gener 1939)

1-19 gener 1939 Trphall Junta de Defensa Passiva

Se'cIt'S consegü.ncla deis bombardeaos
efectuáis damunt Barcelona (1937 - 1938}

16 marg 1937
29 maig 1937
1 , 3, 13, 15 octubre 1937
7 R 11 19-20 desembre 1937
l', 7, 8, 11, 15, 19, 25, 30 gener 1938
13, 19 juliol 1938
3, 10, 19, 28 agost 1938



F-DH 5 (1)

A HPinkel HE-51 (caga alemany)
t PoTkarpov 1-16 CKB-12, "Mosca" (caga rus)
fi- Messerschmitt 109, El (caga alemany)
7- Junkers 3U-52 (transport 1 bombarder alemany)
8- Potez 54 (multiplaga de combat francés)
9- Savola SM-79 (trimotor bombarder italia)

;r. ;?S.r ....... r„s,
12- Hemkel HE-111 (bimotor bombarder alemany)



Fons Personáis

FP (Batista). 8 rrentro de Investigación por la Paz)
2- Documents del Gernika sobrevivientes del Bombardeo de
2- GERNIKA GOGORATUZ D rimaenheim), 20 abril 1998, Ip-

.lure e, bomb.r®lg be «rn*

,rS»ples a. n.«es sobre e, 0.mb.rb.« be
Gernika].

FP (Caíala). 1 destruida per un bombardeig feixista

'3'- SVe".Í°ciutftlf Barcelona després d'un bombardeig feix.sta
FP (Infiesta). 1

Lrnika) basques bombardejades].

FP (Infiesta). 2
1- Retalls de premsa ^ p„,.,ka (26 abril 1937)
2- Sobre el bombardeig de Gernika (zo a

l;)í„í"eS?ri^trS.rbe?s be Sarcelooo be «3S. |S.I.,,
[1978, 15p.

FP (Infiesta). 3 Guerra Civil espanyola

(fotocóp.)

TcEn"; «'n-er®i«... Coose.erI, be Trebeb, ron.e be Oe,.os, P.ss»
de Catalunya. Actes
1- 9 agost 1938, 6p.
2- 23 agost 1938, 5p.
3- 12 setembre 1938, 6p.
4- 19 setembre 1938, 3p.
5- 26 setembre 1938, 4p.
6- 3 octubre 1938, 5p.
7- 10 octubre 1938, 7p.
8- 24 octubre 1938, 6p.
9- 30 octubre 1938, 4p.
10- 14 novembre 1938,5p.
11- 21 novembre 1938, 5p.
12- 5 desembre 1938, 5p.
13- 12 desembre 1938, 3p.
14- 19 desembre 1938, 3p.
15- 21 desembre 1938, 3p.



16- 28 desembre 1938, 4p. r n ■
2- Catalunya. Generalitat. Conseileria de Treball. Junta de Defensa Passiva
de Catalunya. Secretaria de Sanitat i Servéis
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE TREBALL. JUNTA DE
DEFENSA PASSIVA DE CATALUNYA. SECRETARIA DE SANITAT I SERVEIS.
Iniciación en la Defensa Pasiva. Barcelona, marQ 1938, 26p.

3- Catalunya. Generalitat. Conseileria de Treball. Junta de Defensa Passiva
de Catalunya. Secció d'Enlla^os i Servéis d'Ordre
1- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (marg 1938)

3 marg (document incompiet)
4 marg
4 i 5 marg

5 i 6 marg

15 marg
16 marg

17 i 18 marg
Informacions sobre bombardejos a Catalunya (abril - maig 1938)

30 abril

12 maig
12 i 13 maig (document incompiet)
13 maig
13 i 14 maig
14 maig
15 i 16 maig
24 maig
24 i 25 maig
28 maig
28 i 29 maig
29 maig
29 I 30 maig

- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (juny - agost 1938)
4 juny
6 juny
7 juny
15 juny
16 juny
17 juny
22 juny
13 juliol
19 i 20 juliol
3 agost
10 agost
10 i 11 agost
13 agost
14 agost
19 agost
28 agost
29 i 30 agost
30 i 31 agost
31 agost i 1 setembre

4 r,-itaiunya C.^ei ie-ranrai" Conseileria de Treball ]unta de Defensa Passiva
ele (' ciT ai I ifi V a 'dOí > 'i"! '.'I F i ■ Sei v e i v ti' o
1- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (setembre 1938)



1 setembre (document incomplet)
2 setembre, 3p.
2 i 3 setembre, 3p.
3 i 4 setembre, Ip.
4 setembre, 2p.
4 i 5 setembre, 3p.
5 i 6 setembre, 2p.
6 i 7 setembre, Ip.
7 i 8 setembre, 2p.
8 i 9 setembre, Ip.
9 i 10 setembre, 3p.
10 i 11 setembre, 2p.
11 setembre, 2p.
12 i 13 setembre, Ip.
13 setembre, 2p.
13 i 14 setembre, 3p.
14 i 15 setembre, Ip.
15 i 16 setembre, Ip.
16 setembre, 3p.
16 i 17 setembre, 4p.
17 i 18 setembre,lp.
18 i 19 setembre, Ip.
19 i 20 setembre, Ip.
20 i 21 setembre, Ip.
21 i 22 setembre, Ip.
22 i 23 setembre, Ip.
23 i 24 setembre, Ip.
24 setembre, 2p.
24 i 25 setembre, 2p.
25 i 26 setembre, Ip.
26 i 27 setembre, Ip.
27 i 28 setembre, Ip.
28 i 29 setembre, Ip.
29 i 30 setembre, Ip.

«  30 setembre i 1 octubre, Ip.
2- Informacions sobre bombardeaos a Catalunya (octubre 1938)
•  1 i 2 octubre, Ip.
®  2 octubre, 3p.
e  3 octubre, 2p.
o  3 i 4 octubre, Ip.

®  4 octubre, 3p.
o  4 i 5 octubre, 4p.
o  5 i 6 octubre, 2p.
®  6 17 octubre, Ip.
o  7 i 8 octubre, Ip.
©  8 octubre, 5p.
o  8 i 9 octubre, 6p.
0  9 octubre, 2p.
o  9 i 10 octubre, 3p.
o  10 i 11 octubre, 2p.

©  11 ¡ 12 octubre, Ip.
o  12 i 13 octubre, Ip.

o  13 octubre, 2p.
o  13 i 14 octubre, 2p.



14 octubre, 2p.
14 i 15 octubre, 2p.
15 i 16 octubre, 2p.
16 i 17 octubre, Ip.
17 i 18 octubre, Ip.
18 i 19 octubre, Ip.
19 octubre, 2p.

19 i 20 octubre, 3p.
20 i 21 octubre, 5p.
21 octubre, 4p.
21 i 22 octubre, 3p.
22 ¡ 23 octubre, Ip.
23 i 24 octubre, Ip.
24 i 25 octubre, Ip.
25 i 26 octubre, Ip.
26 i 27 octubre, Ip.
27 i 28 octubre, Ip.
28 i 29 octubre, Ip.
29 i 30 octubre, Ip.
30 i 31 octubre, Ip.
31 octubre i 1 novembre, Ip.

5- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa Passiva
de Catalunya. Secció d'Enlla^os i Servéis d'Ordre
1- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (novembre 1938)

1 novembre, 2p.
1 i 2 novembre, 5p.
2 i 3 novembre, 2p.
3 i 4 novembre, 2p.

4 I 5 novembre, Ip.

5 i 6 novembre, 3p.
6 novembre, 3p.
6 i 7 novembre, 3p.
7 i 8 novembre, 2p.
8 i 9 novembre, Ip.
9 i 10 novembre, Ip.
10 i 11 novembre, Ip.
11 i 12 novembre, 2p,
13 i 14 novembre, 2p
14 i 15 novembre, Ip
15 i 16 novembre, Ip
16 i 17 novembre, Ip
17 i 18 novembre, Ip
18 i 19 novembre, Ip
19 i 20 novembre, Ip
20 i 21 novembre, Ip
21 i 22 novembre, Ip
22 i 23 novembre, Ip
23 novembre, 6p.
23 i 24 novembre, 4p
24 novembre, 3p.
24 i 25 novembre,2p.
25 novembre, 2p.
25 i 26 novembre, 2p.
26 novembre, Ip.



26 i 27 novembre, 2p.
27 i 28 novembre, Ip.
28 novembre, 4p.
28 i 29 novembre, 3p,
29 i 30 novembre, Ip.
30 novembre i 1 desembre, Ip.

- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (desembre 1938)
1 desembre, 2p.
1 i 2 desembre, 3p.
2 desembre, 2p.
3 I 4 desembre, 2p.
4 desembre, Ip.
5 i 6 desembre, 3p.
6 i 7 desembre, Ip.
7 i 8 desembre, Ip.
8 i 9 desembre, Ip.
9 i 10 desembre, Ip.

•  10 desembre, 2p.
10 i 11 desembre. ip.

•  11 i 12 desembre, ip.
•  12 1 13 desembre, ip.

13 I 14 desembre, ip.
14 í 15 desembre. ip.

•  15 í 16 desembre. ip.
16 1 17 desembre. 2p.

•  17 1 18 desembre. Ip.
•  18 i 19 desembre. ip.

19 i 20 desembre, Ip.
•  20 i 21 desembre. 2p.

21 i 22 desembre. 2p.
•  22 i 23 desembre, 2p.

23 i 24 desembre, Ip.
•  24 1 25 desembre. Ip.

25 i 26 desembre. 2p.
26 desembre, 2p.
26 i 27 desembre,2p.

•  27 desembre, 3p.
•  27 i 28 desembre.4p.
•  28 I 29 desembre. 2p.

29 i 30 desembre. 3p.
30 1 31 desembre. Ip.

FP (InlFiesta)» 10
3- Bombardejos a lortosa {1937 - 1938)
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE JUSTICIA. REGISTRE
CIVIL DE TORTOSA. [FItxes deis morts a causa deis bombardejos patits per
la ciutat de Tortosa]

25 marg 1937 (14 defuncíons)
31 marg 1937 (3 defuncions)
25 abril 1937 (1 defunció)
6 juny 1937 (1 defunció)
7 juliol 1937 (2 defuncions)
28 juliol 1937 (1 defunció)
12 agost 1937 (6 defuncions)



25 marc 1938 (9 defundons)
4- Documents diversos de la Guerra ,^g autoritzat per part de3- PALAMÓS. AJUNTAMENT [Acta segons la^ual ̂ ^a.^auto P^
;^er^"t"r'e?s —ats'bomba^^ de raV.acló franquista], Palannós, 18
marg 137, 2p.

diversos sodre raviació duren, le Guerra Civil
espanyola ADéndice a la relación de bombardeos
11- [INFIESTA durante la Guerra Civil. [S.l.n.d.], 2p.aereos sufridos por las islas Baleares bombardeos que sufno

^M^a-|lolí::S\r^7"e ]^ira:s^ - -36. [S.l.n.d.]. Ip.

r3Ísr"ffnt?;a" res inerliuis. U
[Obra mecanografiada t querrá española].

La aviación legionaria de las Baleares.
Pelado de les ¡'''ustracions ^ ., pi^goig ¿els
Jíve^sríLÍlSLles

;;rSS're,?.r v!rdeT£rS^ ds id ciu».,^^ ,
5- Bombardeigs de Barcelona (IB marg 1938). trecres u
diversos llocs de la clutat. 1038) Efectes de l'explosló del
6- Bombardeigs de Barcelona (18 marg 1938). trecres
camió carregat de dinamita. refugiada al metro.

[: "bCSS íoKrpVnr^^^ Tdrt'osa (.Pril ÍP3B). Vistas aérias ,
§''"BltX's'd°a'¿Sr(3 abril 1938). Vista aári. i plínoi dais di.ars.s
'iTfumbardaigs da San. Carias da i. Kbpita i S.gun. (abrii 1938). Vistas
fl-"lombardais da Vinarós (7 abrii 1938) i Amposta (abrii 1938). Vistas
"lítombardai, da ias c.munic.cions dai Coil da B,l.,uar (12 abril 1938).
ínínf i-Aorpost. abans. (/«rti.^'eT[br(Se[:ériS"''"""' '
(rB':líd«";a?prd\"v2é'„Ga''("5 ibaip 1938). Vista aári. I pián.i dais
diversos impactes. ^ ̂ i Aiarant fmaiq 1938). Vistes aéries.

legionária italiana.

!>



.  Alacant Vista aéria i planol deis
J 1 nrimers bombardeigs d Alacan17- Un deis primers ^¡^,3

diversos cranollers (maig 1938). Vi
18- Bombardeigs d «on-ps deis bombardeigs 1diversos impartes. Q„ers (maig 1938). &
19- Bombardeigs . p,.„o, ¿eis
victimes. . ^s^iacant (6 juny 1938). vise
20- Bombardeig del port _x_íp<; i oiánoi deisdiversos Vaiéncia (14 juny 1938). Vistes
dWersoTSíartes 1938) ̂ ¿®¿^¿os^tmpartesí'

^  1938). E«at deis dw»'"

<- "»■ :S^rncIndia'tai molldeBaie^ •, ¡nsignia de ia 25
SguSma'dTsiegionarisaviado^rsitaJia^^^^^ ^^Spartes'"''
28- Bombardeig la ¿^ia i piánoi deis diverso

r-riS' E ddrSU 3pg«.„« d. con„nddd.dd. de, -8»
•30- Tinent Coronel E iuiiol 1938). q ^qw Aviadorsvir drc;=amn-- sdperiors

Besas i Badaiona

33- Bombardeigs de B ^-,,cats a ia catedral.

^lavoiri-f yj^s aeries.
36- Bombardeigs ^ant Fei^ , Urugu
07. Fls vaixelis vina ae 1

ai port Palamds

SsprésXn aL aeri. ^^f^^sats: • "iti í93Sy^^^^'
40- Tres vaixeiis a"9 ^933) ■, «Deiiwyn , destrosses ai port.
>>Sunion" (Vaienoa, 22 ¿e Barcelona 1 dest
41-Antics tinglados g giQpa. dársena de ia11 vaixelis enfonsats al port de^B de la darsen

SSna després d'un bombardeig^ Barcelona, Mercant
'í;.''KÍ.bee '»»»"« Sd™rde"'Snaa, Vapor .09,fe



45- Vaixell enfonsat al port de Sant Feliu de Guíxols.
zifi. Pnri- de Sant Feliu de Guíxols bombardejat. . . „ xx-r r-~ «
47- Vapor "Mahon", motonau de la transmediterrania i vaixell Tofino
enfonsats al port de Barcelona. ^ « i
48- El vaixell anglés "Lake Lugano" enfonsat al port de
49- Bombardeigs del port de Gandía i de la Barceloneta (agost 1938).
50- lorbardeigs de Roses (24 i 25 agost 1938). Vistes aeries , planol deis

(13 .go« 1938). Vist.3 .éri.. i plénol d.l,

port d. ValéPC» (27 ortubro 1938). WMOS pértes i
Í3."°l)ir.trdptSSrdo,9 do. port d. T.™on, (8 octubre 1938) ¡
fotografía dedicada del Major Guglielmo di Luisse

»<;auoia S-79" accidentat a Mallorca el desembre 1937.
It BomCardeig de sant Feliu de Guíxols (1 setembre 1938). Vistes aeries .
£"BomtaS"dl'paS^^ d setembre 1938). Vista aéria i planol deis
57-%omSrS'de Port de la Selva (setembre 1938) I Coronel Seldl, cap de
58-'^Bomba^rd^g'^d^''^AIcoi (30 setembre 1938) I vista aéria de Cartagena,
59-BombL^yg^de^ (4 octubre 1938). " 33, «savoia
60- Bombardeigs del port de Barcelona (4 1 5 setembre ®
S-79" comandats peí Tinent Coronel Giordano. Vistes aeries 1 planol deis
6rBo°i?ibrrS^de Valéncia (5 octubre 1938). Vista aéria.
el Bo7bardeig de Cartagena (10 octubre 1938). Vista aena , planol deis
el^BombTddg^^ Tarragona (21 setembre 1938). Vista aéria i planol deis
e^BombTdírde Sant Feliu de Guíxols (5 novembre 1938). Planol deis
e^tombTrddíde Tarragona (21 octubre 1938. Vista ¡ J ¡
66- Bombardeig de Tarsenal de Cartagena (4 novennbre 1938).
67-"Bombardeigs de Figueres (14 octubre 1938), port de Barcelona (octubre
1938^ i Port de la Selva (15 octubre 1938). Vistes aeries. ^
68- Bombardeig del port de Barcelona (8 octubre 1938). Vista aena i planol
ÍT EbardS^S^Valéncla (29 octubre 1938). Vista aéria i plánol deis
?77mSrdíg'del Port de ia Selva (4 novembre 1938). Vista aéria i planol
71- B!7bl°rdé77?alamós (6 novembre 1938). Vista aéria i planol deis
?77m¡)ardlirde Palamós (6 novembre 1938). Efectes del bombardeig al
77¿íner7Maceratini i els seus cololaboradors i el Capitá Scarabeiosso.
74- Bombardeig de Cartagena (15 novembre 1938). Vistes aeries.
75- Bombardeig de Valéncia (19 desembre 1938). Bombes sobre el port i
"Savoia S-79" sobrevolant la ciutat.



76- Bombardeig del port de Barcelona (26 novembre 1938) Vaixell de la
Transmediterránea "Villa de Madrid" enfonsat a la dársena del Comerg.
77- Efectes deis continuats bombardejos patits P®''

rrs '.rsrs.™.
r r'S"voS5 . ....en.,
sÍIm iS'JlvS?s^m|3.1ies deis bombard.19 del P.relld (17, 18 I lí!
desembre 1938), vista aéria del bombardeig de Tarragona (6 gener 1938)
soídats carregant bombes ais avions. «cavoia S-
82- General Adrián Monti i Capitá Quatro Gichi a la cabina d un

83-" Vista aéria d'un bombardeig de Tarragona (gener 1939) i el General

Monari, SeidI, Zannini i Gidia); grup d'aviadors a Palma, visita a Palma del
85"^Generals'°Maceratini i Bernasconi amb el Coronel Aurelio de

i vS (2 '
i—? í S
S''Lmbarderg"del Castell de Figueres (febrer 1939). Vistes aéries i
8?-"caDitá Montarlni, Coronéis Giordano i SeidI, Capitá de Fragata Sartorius
Sm^e'de San Luís,' preparant l'ocupació de Menorca; batería antiaena a
90-"prmcipals zones bombardejades de l'iila P® .p, w¡ .
Q1- Rnmbardeia de l'Arsenal de Cartagena (7 febrer 1939). ^ '
plánol i fitxa dei servei fotografíe de l'aviacló de les Balears fent referencia
r2"BoSe??e Cartagena (1 marg 1938). Vista aeria 'fitxa
fotografíe de l'aviació de les Balears fent referencia a
93- Proa d'un destructor república bombardejat per Savoia S (1939) i bombardeig de Girona (3 febrer 1939). \/ict-a aéria
94- L'esquadra republicana abandona Cartagena el 5 marg 1939. Vista aena
95-T'avfa^c^ó'^legfonária vola sobre Barcelona el dia de la desfliada de la
victoria. Panorámica de Barcelona.
Qfi- Plano! aeneral dei port de Barcelona (abril 1939). j i « i
9?- Conclntració aéria'a Barajas en acabar la guerra. Generáis Kindelan i
Monti el dia de l'acomiadament deis aviadors itali^s. ,
98- Plánol deis vaixells enfonsats o avariats al port de Valencia en entrar ei
franquistas.

r^]olé"uíffnTfesta^ajrrespondé amb aviadors legionaris italians
27- M. Luise Rafaelii (Esposa de F, Raffaelli)
•  1982 [Sobre bombardeig de Gernika]
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F-FP (Maluquer WahI). 1

77r°Polta^a punt d'un Breguet XIX per sortir a bombardejar a Sariñena.
£™Ír4a,l^b"rgS''de bombarders volant procedents de Sariñena
S^Bomb'rd2g de i'aqüeducte de Tardienta al front d'Osca (La Vanguardia,

B°ombardiig de Íes primeres línies enemigues ai front d'Osca (La
Vanauardia, 9 setembre 1936) ^ ^

d,,' <La

Bomá; explotar ll.ní.d, en .1 froot del cotr.

;s: Krp.r;i?Bts:n',Tttrid"T::rrd^« .n
H'lSiir: dprr^rarlo'ZÍprTd!.'™' £S2 aéreo (Editorial,
«rBoSrSrftaSa"",",™', de bombardeig aobr, Barcelona (Catalogo,
170- Bombardeig dei moii n°4 del Port de Barcelona per l'aviació italiana el
^7^ EfectL''de?'bombardeig sobre Barcelona des de taire (España en
I72 a''l78-'Blrceiona vista des de i'aire por en bombarder de TAviazione
gtTx22tS%?IS2o'"b,T;2s'boí,barders de -».l=alone Legionaria
delle Baleari" sobre Barcelona (mar? 1^38) . 1938 per
180- Explosió d'un camio carregat de dinamita el 17 ?

Sí-ttif i-asant de i'aviació aiemanya (Legió Condor) a l'aeródrom de
Viíajulga el febrer de 1939.

F-FP (Maluquer WahI). 2

'¿tetó d¿'".'óls de reconelxanrent I bombardeig realiUats des d,
d, Barclon, del .7 d.

marg de 1938 (Historia y Vida, noi54)

FP (Martorell). 1
á;Tc2rarcd2l¿roreTrl'SdT,,f expllca„.-ll el bombardeig de
Granoliers]. Granoílers, 1938. (Fotocóp.).

Olga Giralt i Esteve
Biblioteca del Pavelló de la República

Barcelona, novembre 2008
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