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Fons Arxiu Gràfic
AG. 9
11- Fotografies de bombardejos
1- Barcelona
2- Granollers
3- València
4. Almeria
5. Madrid
6-Tarragona

AG. 14 [Carpeta]
5- Girona fou bombardejada per les tropes franquistes i ocupada el dia 4 de
febrer de 1939. Vallès.

AG. 26
1- Primera plana de "Catalogna : Documentario fotografico dell'assedio
aereo"
2- Reproducció de la portada i les quinze pàgines de "Catalogna :
Documentario fotografico dell'assedio aereo" (Catalogna 01 - 16 )
3- Reproducció en petit format de totes les fotografies reproduïdes a
"Catalogna : Documentario fotografico dell'assedio aereo"
4- Reproducció en gran format de les fotografies reproduïdes a "Catalogna :
Documentario fotografico dell'assedio aereo"
02-1. Des de les serralades nevades fins a la costa de la Mediterrània, els
bombarders legionaris han destruït la resistència roja a Catalunya
02-1. Visió dels molls de Barcelona destruïts pels tirs de l'aviació legionària.
En segon pla el vaixell "Villa de Madrid"destruït per les bombes dels
aviadors, inclinat al fons del dic
03-1. [Mapa de Catalunya i part de les Balears]
04-1. Els magatzems del port de Barcelona proveïdors de material bèllic
per les Brigades Internacionals, destruïts per les accions continuades dels
aviadors legionaris
04.2. El vapor de càrrega "Miocene" tocat i incendiat mentre lliurava
material bèllic a la resistència roja. L'excepcional fotografia fou fet pels
oficials de la capitania del port de la Barcelona roja i trobada després de
l'alliberament de la ciutat
04-3. Esboç d'una nau enfonsada al port. Fotografia feta just després de
l'entrada de les tropes alliberadores a Barcelona
04-4. Camp de l'aviació legionària mentre s'està preparant l'ofensiva:
agressors preparant la càrrega abans de marxar a derrotar a defensa roja
04-5. Camp de l'aviació legionària preparant-se per l'obra de redempció:
bombarders carregant sacs de pa per llençar-los a la població que encara no
ha pogut rebre l'ajut de les organitzacions nacionals de socors
05-1. Sobre el complicat mosaic del difícil terreny espanyol es perfila una
bomba legionària
05-2. Durant l'avanç sobre Barcelona l'aviació legionària ha fet sense parar
ni estalviar una acció formidable de destrucció de les fortificacions dels
rojos. Aquesta fotografia documenta un dels aspectes d'aquesta gran
activitat
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05-3. L'estació marítima amb les seves modernes installacions era l'orgull
del port de Barcelona. Repetidament colpejada pels bombarders des del cel
ha estat completament paralitzada. Aquesta fotografia ha estat feta de
seguida després de l'alliberament. Un cartell roig és encara al seu lloc
05-4. Visió d'un dels dics menors del port. Nau de càrrega enfonsada i
magatzems destruïts, testimonis de l'activitat dels bombarders nacionals
05-5. Els bombardejos constants han tallats tots els recursos tècnics de
l'organització portuària de Barcelona. Aquesta fotografia, feta després de
l'alliberament de la ciutat, mostra les vies trencada i els magatzems
destruïts
06-1. El vapor "Mahon" enfonsat en una dàrsena i destruït totalment per
una "salva" legionària
06-2. Moll destruït pel foc del cel. Edifici comercial tocat i vaixell enfonsat
06-3. Restes de nombrosos tancs de combustible de CAMPSA tocats i
incendiats pels bombarders legionaris: l'incendi originat per les bombes
perdurà cinc dies al cel de Barcelona
06-4. Efecte d'un bombardeig aeri sobre una nau moderna: el pont de
comandament de la nau "Villa de Madrid" destruït per una bomba
06-5. Excepcional fotografia planimètrica que documenta els danys d'un
bombardeig aeri: tancs de carburant destruïts per les bombes i incendiats,
una nau enfonsada i magatzems destruïts
07-1. En un dels dics més profunds del port de Barcelona una nau totalment
enfonsada. La fotografia mostra el poc que es veu del vaixell de càrrega
07-2. Els tancs de carburant de la CAMPSA a Tarragona i les installacions
veïnes, tocades per les bombes, incendiades i destruïdes
07-3. Els grans magatzems dels molls de Barcelona completament destruïts
pels bombardejos aeris
07-4. Els magatzems de CAMPSA de Tarragona, font inexhaurible per al
proveïment de l'armada i l'aviació roges, destruïts pels bombarders
legionaris
07-5. Visió de les ruïnes del dic principal del port de Barcelona: entre els
vaixells destruïts es veu un dels vapors nacionals en perfecte estat
08-1. Els bombarders de les Balears, que han tingut un paper preponderant
en l'atac aeri de Barcelona, en una foto presa durant un vol en grup.
[Savoia M. 79]
09-1. Barcelona, cementiri de les naus. [Fotografia planimètrica amb la
indicació de les naus enfonsades per l'aviació legionària]
09-2. Fotografia d'una acció aèria amb bombes de 50 kg. sobre el port de
Barcelona presa l'1 de desembre de 1938. Notar la perfecta precisió del
llançament que enquadra perfectament l'Estació Marítima i els molls,
respectant els edificis civils.
10-1. Una gran nau tocada per un bombardeig aeri durant l'operació de
descàrrega del seu material, enfonsada parcialment a la part menys fonda
del port
10-2. Una nau de càrrega tocada per les bombes aèries, de costat i
recolzada al fons
10-3. Una altra víctima del bombardeig legionari: una nau enfonsada en
plena dàrsena
10-4. Destrossa d'embarcacions i remolcadors duta a terme per bombes
aèries caigudes al dic menor
11-1. Vista matinal, a la primera alba de l'alliberament del port de
Barcelona
11-2. Foguera enorme causada pel bombardeig legionari a l'àrea ocupada
pels dipòsits de carburant de la CAMPSA que ha provocat la destrucció del
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pont de proveïments a partir del qual els motoritzats rojos obtenien les
armes
11-3. Efecte d'un atac en un vapor de gran tonatge
11-4. El vapor "Artea Mendi" tocat per un bombardeig aeri i enfonsat davant
del moll
11-5. Els magatzems principals del port de Barcelona han estat reduïts a
una massa deforme de ferros pels bombardejos aeris
12-1. Restes d'una nau tocada pels bombardejos legionaris, abandonada
amb la seva càrrega i arrossegada pel corrent a la costa espanyola
12-2. Vol de guerra: bombarders fotografiats des del punt de defensa d'un
membre de la patrulla
12-3. Part emergent d'un nau contrabandista d'armes enfonsat per les
bombes aèries
12-4. Nau tocada pel bombardeig: en primer pla una nau de càrrega
enfonsada al port, al fons una nau de major tonatge amb la superestructura
en mal estat a causa d'un tir molt ajustat
12-5. Barcelona després de l'alliberament. La primera nau d'ajut italià
carregada amb pa acostant-se al moll encara devastat, passant al costat de
la carcassa del contrabandista enfonsat
13-1. L'impressionant incendi d'un petroler tocat pel bombardeig aeri en ple
port de Barcelona. Aquesta fotografia ha estat localitzada entre els
documents de la capitania del port roig després de l'alliberament
13-2. Excepcional fotografia feta amb un mètode especial posat a punt per
l'aviació legionària. Aquesta ha estat presa l'1 de febrer de 1939, poc
després de l'alliberament de la ciutat: documenta l'estat del port després de
la continuada i eficaç acció d'asstjament aeri. Són visibles algunes naus
tocades i enfonsades al port, altres éssent remolcades: són evidents els
gravíssims danys a les obres portuàries, especialment les de l'Estació
Marítima i el moll principal. Una nau de guerra i algunes naus de càrrega
nacionals són ja al port representant l'autoritat
13-3. Carros ferroviaris i coberts destruïts per les bombes aèries: els carros
eren destinats a les fortificacions roges
13-4. Destrossa provocada per una bomba dels legionaris
14-1. [Dibuix de dos Fiat CR 32 i un Heinkel 112]
14-2 i 14-3. Dos documents fotogràfics excepcionals presos sota el foc
antiaeri dels caces legionaris sobre el camp de Figueres i Villajurga durant el
famós metrallament que va destruir 32 avions bolxevics en el seu propi
aeroport durant l'ofensiva catalana. A la fotografia del costat (14-2) es
compten 6 Rates incendiats i un camió destruït pel metrallament legionari.
A la fotografia de sota (14-3) es veuen 8 Curtis inservibles i algun aviador
bolxevic a terra
15-1. Una de les naus de càrrega enfonsades al port. La poca fondària del
dic ha impedit l'enfonsament total
15-2. Naus inutilitzades al port paralitzat
15-3. Visions de les ruïnes després del pas dels bombarders aeris. Naus,
magatzems i installacions danyats i inutilitzats
15-4. L'aviació de reconeixement s'ha convertit en una intensa activitat
d'exploració, documentació i quan cal també d'agressió a baixa alçada
15-5. Restes d'un aparell que va voler impedir l'acció d'un bombardeig aeri:
un Rata abatut
15-6. Un contrabandista d'armes tocat per les bombes legionàries, destruït i
enfonsat
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16-1. Legionaris sobre Tarragona: els bombarders de les Balears han
pressionat incessantment amb un allucinant assetjament del cel tots els
ports rojos de la costa catalana
16-2. Durant l'ofensiva que havia de portar l'alliberament de Tarragona i
Barcelona, l'aviació legionària bombardejant pont, carreteres i fortificacions,
paralitzà el moviment d'homes i material darrera les línies roges
16-3. Acció del 24 de gener de 1939 sobre el moll nord de Barcelona: el
bombardeig aeri tocà també la fortalesa de Montjuich
16-4. Bombardeig del 6 de gener de 1939 del port de Tarragona. L'ofensiva
aèria es concentrà sobre el moll deixant intacta la ciutat
16-5. Magatzems i obres portuàries dels molls de Barcelona destruïts pel
bombardeig aeri
16-6 Acció del 31 de desembre de 1938 sobre el port de València.
Bombardeig concentradíssim dels molls del port sense tocar les vivendes
16-7. Els veloços bombarders protagonistes de l'assetjament aeri de
Barcelona durant una acció de bombardeig difós

AG (Exp. Mexic). 2
4- La premsa mexicana. El periodisme mexicà compromès durant la Guerra
Civil: "El Popular"
7- Cinc Junkers bombardegen Barcelona i d'altres ataquen València (29 juny
1938)

AG (Exp. Mexic). 3
4- La Guerra Civil Espanyola. Fotografies de Madrid (1936)
4- Edifici bombardejat a Madrid
5- Esclat d'un obús a la Gran Via de Madrid durant el setge de 1936
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Fons Documents Històrics
DH. 6 (1)
10- Bombardejos
1- [Diversos testimonis sobre els bombardejos de Porbou l'any 1936].
[Portbou], 1936. (Notes manuscrites)
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 francès sobre el bombardeig de Barcelona]. [s.l.],
1938.
5- RICHARDSON, S. Raid over Barcelona. [S.l.], 1938.
6- [Planell i fotografia d'un refugi de Barcelona]. Barcelona, febrer 1939.

DH. 6 (3)
8- Espanya. República Espanyola (Segona)
6- ESPANYA. REPúBLICA (II). MINISTERIO DE PROPAGANDA. [Fotografies
diverses del bombardetjos sobre Madrid]. Madrid, Desembre 1936, 11p.

DH. 6(4)
1- Joventuts Llibertàries (FIJL - FAI)
7- JOVENTUTS LLIBERTÀRIES DE CATALUNYA. ¡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 Civil
5- El bombardeo del "Deutschland" en aguas de Ibiza. "Diario de Ibiza",
1975.

DH. 7(2)
1- Solidaritat Internacional Antifeixista. Publicacions periòdiques
2- Boletín Orgánico S.I.A. [Vegeu Revistes CEHI: B-34]
- Los últimos bombardeos sobre Barcelona. "Boletín Orgánico SIA"
Barcelona : Consell General SIA, (24-III-1938) nº3, 6p.

DH 8 (1)
19- Creu Roja
3- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ CENTRAL. [Muy importante, en caso de
bombardeo ...]. [S.l.], [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 de Información
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SERVICIO ESPAÑOL DE INFORMACIÓN.
El bombardeo de Guernica. [S.l.], 1937. (Díptic amb fotografies del
bombardeig. Quatre exemplars)
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). SERVICIO ESPAÑOL DE INFORMACIÓN.
El bombardeo de Almería por la escuadra alemana. [S.l.], [1937]. (Díptic
amb fotografies del bombardeig)
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DH 8 (4)
4- Milícies populars
1- Esta es la obra del fascismo. Madrid, 16 diciembre 1936. Madrid :
Ediciones 5º Regimiento Acero, [1937]. (Desplegable amb fotografies del
bombardeig de Madrid del desembre de 1936)
2- Esta es la obra del fascismo. Madrid, 4 enero 1937. Madrid : Ediciones
5º Regimiento Acero, [1937]. (Desplegable amb fotografies del bombardeig
de Madrid del gener del 1937)
3- El fascismo intenta destruir el Museo del Prado. Madrid : Ediciones 5ª
Regimiento Acero, [1937]. (Desplegable amb fotografies de les destrosses
patides pel Museu del Prado el 16 de novembre de 1936)

F-DH 3 (1)
1- Activitats culturals
15- AGRUPACIÓN ANARQUISTA "LOS DE AYER Y LOS DE HOY". [Dues
cartes de l'octubre de 1937 comunicant la celebració d'un festival a favor de
les víctimes d'un bombardeig a la Barceloneta].
8- Barcelona. Ajuntament. Conselleria d'Assistència Social
1- BARCELONA. AJUNTAMENT. CONSELLERIA D'ASSISTÈNCIA SOCIAL.
NEGOCIAT DE POLÍTICA SOCIAL. Compte justificatiu de la quantitat
percebuda pel sotasignat, Conseller-Regidor d'Assistència Social, que li ha
sigue lliurada per l'Alcalde com a producte de donatius fets per varis
ciutadans i empreses per tal de socórrer als perjudicats per bombardeig.
Barcelona, 7 de maig 1938. (Dossier)
11- Bombardejos
1- [Retalls de premsa sobre els bombardejos a Catalunya i altres temes de
defensa passiva].
2- CATALUNYA. GENERALITAT. SERVEI D'ASSISTÈNCIA SOCIAL. HOSPITAL
CARDENAL. Relació de ferits i morts en bombardeig, 17 març 1938.
Barcelona, 22 març 1938, 1p. (Mecanograf.)
3- [Mapes dels bombardejos de Barcelona dels dies 18 abril, 18, 19 20 i 22
juny, 19 juliol, 3 i 10 d'agost 1938].
4- [España, la España Republicana, y con ella la Cataluña autónoma, se han
visto forzadas a improvisar su Defensa Pasiva ...]. [S.l.], [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 dels danys materials, morts i ferits
del bombardeig del dia 30 de juny del 1938 a Badalona]. Badalona, 4 juliol
1938. (Dossier)
7- Relació dels festivals celebrats amb motiu de la diada homenatge províctimes bombardeigs a profit de llurs famílies necesitadse i per a la
construcció d'un pavelló pels damnificats de Culera. Barcelona, setembre
1937, 3p. (Mecanograf.)
8- BARCELONA. JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA. Ambulàncies, serveis
sanitaris, brigadas de salvament. [S.l.], [1938]. (FV)
9- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE DEFENSA. Instruccions
per al cas de bombardeig aeri. Barcelona, 21 setembre 1936. (Mural
bilingüe)
10- RICHARDSON, Stanley. Air-raid over Barcelona. [S.l.], [1938]. (Tríptic)
11- QUINTA DE SALUT L'ALIANÇA. Llista de ferits que han ingressat a
conseqüència del bombardeig. Barcelona, 22 març 1938, 1p. (Document
mecanografiat acompanyat d'una carta adreçada a l'Alcalde de Barcelona)
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12- Resumen de las víctimas de los bombardeos en la ciudad de Barcelona
desde el dia 13 de febrerp de 1937 hasta el dia de la fecha. Barcelona, 3
febrer 1938, 1p. (Mecanograf.)
13- HOSPITAL GENERAL DE CATALUÑA (Barcelona). Relación de los heridos
y muertos ingresados en este hospital a consecuencia de los bombardeos.
Barcelona, 5 febrer 1938, 1p. (Mecanograf.)
14- Víctimas causadas en Barcelona por los bombardeos desde el 13 de
febrero de 1937 al 19 de julio de 1938. Barcelona, [1938], 2p.
(Mecanograf.)
15- CATALUNYA. GENERALITAT. HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.
Relación nominal y numérica de heridos ingresados en este hospital Clínico
de Barcelona a consecuencia del bombardeos por mar y aire, a partir del dia
13 de febrero de 1937. Barcelona, 4 febrer 1938, 12 p.
16- [Un tema inasgotable. El tema enormement tràgic i a l'ensems
enormement suggestiu del bombardeig de ciutats ...]. [Catalunya, [19371938], 2p. (Mecanograf.)
17- Bombardeos efectuados sobre Barcelona del 13 de febrero de 1937 al
30 de enero de 1938. Barcelona, [1938], 1p. (Mecanograf.)
34- Fàbriques material de Guerra
4- FORD MOTOR IBÉRICA BARCELONA. Aviso muy importante. Precauciones
que han de ser adoptadas contra los bombardeos aereos. La defensa contra
los gases. "Boletín Interno" Barcelona ([1936]) nº[2], 2p.

F-DH 3 (7)
1- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa Passiva
de Catalunya. Informacions (març - juliol 1938)

10-31 març 1938

1- 6, 8-30 abril 1938

1-26, 27-31 maig 1938

1-30 juny 1938

1- 29, 31 juliol 1938
2- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa Passiva
de Catalunya. Informacions (agost - desembre 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

1-10, 12-16, 19-30 novembre 1938

1-6, 8-31 desembre 1938
3- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa Passiva
de Catalunya. Informacions (Gener 1939)

1-19 gener 1939
4- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa Passiva
de Catalunya. Cases i llocs sinistrats a conseqüència dels bombardejos
efectuats damunt Barcelona (1937 - 1938)

16 març 1937

29 maig 1937

1 , 3, 13, 15 octubre 1937

7, 8, 11, 19-20 desembre 1937

1, 7, 8, 11, 15, 19, 25, 30 gener 1938

13, 19 juliol 1938

3, 10, 19, 28 agost 1938

8

F-DH 5 (1)
1- Avions Guerra Civil Espanyola. Fitxes tècniques
1- C.A.S.A. Breguet XIX (reconeixement i bombarder diurn francès)
2- Hispano "Nieuport 52 C-1" (caça francès)
3- Polikarpov CKB-I-15, "Chato" (caça rus)
4- Heinkel HE-51 (caça alemany)
5- Polikarpov I-16 CKB-12, "Mosca" (caça rus)
6- Messerschmitt 109, E1 (caça alemany)
7- Junkers JU-52 (transport i bombarder alemany)
8- Potez 54 (multiplaça de combat francès)
9- Savoia SM-79 (trimotor bombarder italià)
10- Fiat CR-32, "Chirri" (caça italià)
11- Tupolev SB-2, "Katiusca" (bimotor bombarder rus)
12- Heinkel HE-111 (bimotor bombarder alemany)
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Fons Personals
FP (Batista). 8
2- Documents del Gernika Gogoratuz (Centro de Investigación por la Paz)
2- GERNIKA GOGORATUZ. Declaración de sobrevivientes del Bombardeo de
Gernika. Bilbo (delante del Museo Guggenheim), 20 abril 1998, 1p.
5- [Testimonis de diversos bascos que van viure el bombardeig de Gernika
del 1937]. [Euskal Herria], 1997, 7p.
6- [La Vanguardia abril 1937: fotocòpies de notícies sobre el bombardeig de
Gernika].

FP (Català). 1
1- Capella on fou batejat Cervantes destruïda per un bombardeig feixista
3- Carrer de la ciutat de Barcelona després d'un bombardeig feixista

FP (Infiesta). 1
2- Fotografies, làmines, mapes.
11- [Fotocòpies de fotografies de diverses poblacions (Eibar, Durango i
Gernika) basques bombardejades].

FP (Infiesta). 2
1- Retalls de premsa
2- Sobre el bombardeig de Gernika (26 abril 1937)
2- Fulls volants i documents diversos
11- Anteproyecto de una série de actos diversos referentes a la actividad de
la aviación durante la Guerra Civil, a celebrar como conmemoración del
cincuenta aniversario de los bombardeos de Barcelona de 1938. [S.l.],
[1978, 15p.

FP (Infiesta). 3
3- Textos sobre la marina alemanya a la Guerra Civil espanyola
4- ESTOPIN. “El bombardeo de Almería”. Extra, (1975) nº 4, pp.46-47.
(fotocòp.)

FP (Infiesta). 8
1- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa Passiva
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.

10

16- 28 desembre 1938, 4p.
2- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa Passiva
de Catalunya. Secretaria de Sanitat i Serveis
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE TREBALL. JUNTA DE
DEFENSA PASSIVA DE CATALUNYA. SECRETARIA DE SANITAT I SERVEIS.
Iniciación en la Defensa Pasiva. Barcelona, març 1938, 26p.
3- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa Passiva
de Catalunya. Secció d’Enllaços i Serveis d’Ordre
1- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (març 1938)
•
3 març (document incomplet)
•
4 març
•
4 i 5 març
•
5 i 6 març
•
15 març
•
16 març
•
17 i 18 març
2- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (abril - maig 1938)
•
30 abril
•
12 maig
•
12 i 13 maig (document incomplet)
•
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
3- 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- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa Passiva
de Catalunya. Secció d’Enllaços i Serveis d’Ordre
1- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (setembre 1938)
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•
1 setembre (document incomplet)
•
2 setembre, 3p.
•
2 i 3 setembre, 3p.
•
3 i 4 setembre, 1p.
•
4 setembre, 2p.
•
4 i 5 setembre, 3p.
•
5 i 6 setembre, 2p.
•
6 i 7 setembre, 1p.
•
7 i 8 setembre, 2p.
•
8 i 9 setembre, 1p.
•
9 i 10 setembre, 3p.
•
10 i 11 setembre, 2p.
•
11 setembre, 2p.
•
12 i 13 setembre, 1p.
•
13 setembre, 2p.
•
13 i 14 setembre, 3p.
•
14 i 15 setembre, 1p.
•
15 i 16 setembre, 1p.
•
16 setembre, 3p.
•
16 i 17 setembre, 4p.
•
17 i 18 setembre,1p.
•
18 i 19 setembre, 1p.
•
19 i 20 setembre, 1p.
•
20 i 21 setembre, 1p.
•
21 i 22 setembre, 1p.
•
22 i 23 setembre, 1p.
•
23 i 24 setembre, 1p.
•
24 setembre, 2p.
•
24 i 25 setembre, 2p.
•
25 i 26 setembre, 1p.
•
26 i 27 setembre, 1p.
•
27 i 28 setembre, 1p.
•
28 i 29 setembre, 1p.
•
29 i 30 setembre, 1p.
•
30 setembre i 1 octubre, 1p.
2- Informacions sobre bombardejos a Catalunya (octubre 1938)
•
1 i 2 octubre, 1p.
•
2 octubre, 3p.
•
3 octubre, 2p.
•
3 i 4 octubre, 1p.
•
4 octubre, 3p.
•
4 i 5 octubre, 4p.
•
5 i 6 octubre, 2p.
•
6 i 7 octubre, 1p.
•
7 i 8 octubre, 1p.
•
8 octubre, 5p.
•
8 i 9 octubre, 6p.
•
9 octubre, 2p.
•
9 i 10 octubre, 3p.
•
10 i 11 octubre, 2p.
•
11 i 12 octubre, 1p.
•
12 i 13 octubre, 1p.
•
13 octubre, 2p.
•
13 i 14 octubre, 2p.
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•
14 octubre, 2p.
•
14 i 15 octubre, 2p.
•
15 i 16 octubre, 2p.
•
16 i 17 octubre, 1p.
•
17 i 18 octubre, 1p.
•
18 i 19 octubre, 1p.
•
19 octubre, 2p.
•
19 i 20 octubre, 3p.
•
20 i 21 octubre, 5p.
•
21 octubre, 4p.
•
21 i 22 octubre, 3p.
•
22 i 23 octubre, 1p.
•
23 i 24 octubre, 1p.
•
24 i 25 octubre, 1p.
•
25 i 26 octubre, 1p.
•
26 i 27 octubre, 1p.
•
27 i 28 octubre, 1p.
•
28 i 29 octubre, 1p.
•
29 i 30 octubre, 1p.
•
30 i 31 octubre, 1p.
•
31 octubre i 1 novembre, 1p.
5- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Treball. Junta de Defensa Passiva
de Catalunya. Secció d’Enllaços i Serveis 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, 1p.
•
5 i 6 novembre, 3p.
•
6 novembre, 3p.
•
6 i 7 novembre, 3p.
•
7 i 8 novembre, 2p.
•
8 i 9 novembre, 1p.
•
9 i 10 novembre, 1p.
•
10 i 11 novembre, 1p.
•
11 i 12 novembre, 2p.
•
13 i 14 novembre, 2p.
•
14 i 15 novembre, 1p.
•
15 i 16 novembre, 1p.
•
16 i 17 novembre, 1p.
•
17 i 18 novembre, 1p.
•
18 i 19 novembre, 1p.
•
19 i 20 novembre, 1p.
•
20 i 21 novembre, 1p.
•
21 i 22 novembre, 1p.
•
22 i 23 novembre, 1p.
•
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, 1p.
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•
26 i 27 novembre, 2p.
•
27 i 28 novembre, 1p.
•
28 novembre, 4p.
•
28 i 29 novembre, 3p.
•
29 i 30 novembre, 1p.
•
30 novembre i 1 desembre, 1p.
2- 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, 1p.
•
5 i 6 desembre, 3p.
•
6 i 7 desembre, 1p.
•
7 i 8 desembre, 1p.
•
8 i 9 desembre, 1p.
•
9 i 10 desembre, 1p.
•
10 desembre, 2p.
•
10 i 11 desembre, 1p.
•
11 i 12 desembre, 1p.
•
12 i 13 desembre, 1p.
•
13 i 14 desembre, 1p.
•
14 i 15 desembre, 1p.
•
15 i 16 desembre, 1p.
•
16 i 17 desembre, 2p.
•
17 i 18 desembre, 1p.
•
18 i 19 desembre, 1p.
•
19 i 20 desembre, 1p.
•
20 i 21 desembre, 2p.
•
21 i 22 desembre, 2p.
•
22 i 23 desembre, 2p.
•
23 i 24 desembre, 1p.
•
24 i 25 desembre, 1p.
•
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 i 31 desembre, 1p.
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3- Bombardejos a Tortosa (1937 - 1938)
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). MINISTERIO DE JUSTICIA. REGISTRE
CIVIL DE TORTOSA. [Fitxes dels morts a causa dels bombardejos patits per
la ciutat de Tortosa]
•
25 març 1937 (14 defuncions)
•
31 març 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)
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•
25 març 1938 (9 defuncions)
4- Documents diversos de la Guerra Civil espanyola
3- PALAMÓS. AJUNTAMENT. [Acta segons la qual s’ha autoritzat per part de
la Generalitat l’enfonsament artificial del vaixell Marie Thérèse le Borgne,
per evitar els continuats bombardejos de l’aviació franquista]. Palamós, 18
març 137, 2p.
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3- José Luís Infiesta. Escrits diversos sobre l’aviació durant la Guerra Civil
espanyola
11- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Apéndice a la relación de bombardeos
aereos sufridos por las islas Baleares durante la Guerra Civil. [S.l.n.d.], 2p.
13- [INFIESTA PÉREZ, José Luís]. Relación de bombardeos que sufrió
Mallorca desde el 17 de julio al 5 de septiembre de 1936. [S.l.n.d.], 1p.
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1- José Luís Infiesta. Obres inèdites. La aviación legionaria de las Baleares.
[Obra mecanografiada incompleta que sembla la reedició actualitzada de
l’obra de l’any 1974 La aviación legionaria en la guerra española].
2- José Luís Infiesta. Obres inèdites. La aviación legionaria de las Baleares.
Relació de les il•lustracions
1- Bombardeig de Barcelona (17 març 1938). Vistes aèries i plànols dels
diversos impactes (Rambles, paral•lel, Hospital Clínic, Montjuïc, etc.)
2- Bombardeigs de Barcelona (18 març 1938). Vistes aèries i plànols dels
diversos impactes (Rambles, Arenes, Ciutadella, Ciutat Vella, etc.)
3- Bombardeigs de Barcelona (18 març 1938). Explosió d’un camió carregat
de dinamita a la Gran Via (davant cinema Coliseum). Vistes aèries i plànols.
4- Bombardeigs de Barcelona (18 març 1938). Columna de fum originada
per l’explosió del camió vista des de diversos llocs de la ciutat.
5- Bombardeigs de Barcelona (18 març 1938). Efectes de les bombes a
diversos llocs de la ciutat.
6- Bombardeigs de Barcelona (18 març 1938). Efectes de l’explosió del
camió carregat de dinamita.
7- Bombardeigs de Barcelona (març 1938). Gent refugiada al metro.
8- Bombardeigs sobre els ponts de Tortosa (abril 1938). Vistes aèries i
plànol dels diversos impactes.
9- Bombardeigs de Castelló (3 abril 1938). Vista aèria i plànol dels diversos
impactes.
10- Bombardeigs de Sant Carles de la Ràpita i Sagunt (abril 1938). Vistes
aèries
11- Bombardeig de Vinarós (7 abril 1938) i Amposta (abril 1938). Vistes
aèries.
12- Bombardeig de les comunicacions del Coll de Balaguer (12 abril 1938).
Vista aèria.
13- Pont d’Amposta abans i després de ser destruït pels republicans a
l’arribada de l’exèrcit franquista a la línia de l’ Ebre. Vistes aèries.
14- Bombardeig del port de València (5 maig 1938). Vista aèria i plànol dels
diversos impactes.
15- Bombardeig dels port de Barcelona i Alacant (maig 1938). Vistes aèries.
16- Vista aèria del bombardeig d’un camp d’aviació republicà (Vidreres ?) i
fotografia del General Mario Berlusconi, comandant en cap de l’aviació
legionària italiana.
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17- Un dels primers bombardeigs d’ Alacant. Vista aèria i plànol dels
diversos impactes.
18- Bombardeigs de Granollers (maig 1938). Vistes aèries i plànol dels
diversos impactes.
19- Bombardeigs de Granollers (maig 1938). Efectes dels bombardeigs i
víctimes.
20- Bombardeig del port d’ Alacant (6 juny 1938). Vista aèria i plànol dels
diversos impactes.
21- Bombardeig de València (14 juny 1938). Vistes aèries i plànol dels
diversos impactes.
22- Bombardeig de Palamós (13 maig 1938) i de la via fèrria prop de
l’Ampolla (15 juliol 1938). Vistes aèries i plànols dels diversos impactes.
23- Bombardeig del port de Barcelona (4 de juny 1938). Vistes aèries dels
impactes i dels dipòsits de campsa.
24- Bombardeig del port de Barcelona (4 de juny 1938). Estat dels dipòsits
de Campsa i columna de fum visible des de tot Barcelona.
25- Bombardeigs de les vies fèrries a prop de Tarragona (6 juny 1938).
Vistes aèries.
26- Bombardeig de Barcelona (16 juny 1938). Vistes aèries del port amb un
vaixell incendiat al moll de Balears.
27- Vista aèria del bombardeig del port de Gandia i insígnia de la 251
Esquadrilla dels legionaris aviadors italians.
28- Bombardeig de la casa Cros de Badalona (30 juny 1938) per dues
formacions de “Savoia S-79”. Vista aèria i plànol dels diversos impactes.
29- Vista aèria del bombardeig de la casa Cros de Badalona (5 juliol 1938).
Avions “Savoia S-79” tornant a la base de les Balears i bombes italianes en
un camp d’aviació.
30- Tinent Coronel Ernesto Rossagnino, substituït del comandament del “8º
Stormo” pel General Giordano (15 juliol 1938).
31- Bombardeig de València (19 juliol 1938) per “Savoia S-79”. Aviadors
italians destacats a Pama reben la visita de comandaments superiors
(Coronel Cassiani i General Ranza).
32- Bombardeig de Sant Adrià del Besós i Badalona (5 juliol 1938) per
“Savoia S-79” comandats pel Coronel Rossanico. Vistes aèries i plànols.
33- Bombardeigs de Badalona (16 juliol 1938) i Onda (Castelló, 14 abril
1938). Vistes aèries.
34- Bombardeig de Barcelona (19 juliol 1938). Danys causats a la catedral.
35- Vista aèria del bombardeig del port de Dènia (22 juliol 1938) i un
“Savoia S-79” sobrevolant la costa de Cartagena.
36- Bombardeigs de Sant Feliu de Guíxols (juliol 1938). Vistes aèries.
37- Els vaixells “Villa de Madrid” mig enfonsat, l’ “Uruguay” i un iot
bombardejat al port de Barcelona.
38- Aspecte del port de Gandia després d’un bombardeig.
39- El vapor francès “Marie Thérèse le Borgne” avariat al port Palamós
després d’un atac aeri.
40- Tres vaixells anglesos enfonsats: “Isadora” (Castelló, juny 1938),
“Sunion” (València, 22 juny 1938) i “Dellwyn” (Gandia 27 juliol 1938).
41- Antics tinglados del moll de la Muralla de Barcelona i destrosses al port.
42- Vaixells enfonsats al port de Barcelona.
43- Vaixell enfonsats al port de Gandia i aspecte de la dàrsena de la
indústria de Barcelona després d’un bombardeig.
44- Bombes italianes atacant un mercant al port de Barcelona. Mercant
neutral durant un bombardeig de València; Vapor anglès “Panthames”
enfonsat al port de Barcelona.
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45- Vaixell enfonsat al port de Sant Feliu de Guíxols.
46- Port de Sant Feliu de Guíxols bombardejat.
47- Vapor “Mahon”, motonau de la transmediterrània i vaixell “Tofiño”
enfonsats al port de Barcelona.
48- El vaixell anglès “Lake Lugano” enfonsat al port de Palamós.
49- Bombardeigs del port de Gandia i de la Barceloneta (agost 1938).
50- Bombardeigs de Roses (24 i 25 agost 1938). Vistes aèries i plànol dels
diversos impactes.
51- Bombardeig de Palamós (13 agost 1938). Vistes aèries i plànol dels
diversos impactes.
52- Bombardeig del port de València (27 octubre 1938). Vistes aèries i
plànol dels diversos impactes.
53- Vista aèria del bombardeig del port de Tarragona (8 octubre 1938) i
fotografia dedicada del Major Guglielmo di Luisse.
54- “Savoia S-79” accidentat a Mallorca el desembre 1937.
55- Bombardeig de Sant Feliu de Guíxols (1 setembre 1938). Vistes aèries i
plànol dels diversos impactes.
56- Bombardeig de Palamós. (1 setembre 1938). Vista aèria i plànol dels
diversos impactes.
57- Bombardeig de Port de la Selva (setembre 1938) i Coronel Seidl, cap de
l’aviació a les Balears.
58- Bombardeig d’ Alcoi (30 setembre 1938) i vista aèria de Cartagena,
constantment vigilada des de l’aire.
59- Bombardeig de Barcelona (4 octubre 1938). Vista aèria.
60- Bombardeigs del port de Barcelona (4 i 5 setembre 1938) per “Savoia
S-79” comandats pel Tinent Coronel Giordano. Vistes aèries i plànol dels
diversos impactes.
61- Bombardeig de València (5 octubre 1938). Vista aèria.
62- Bombardeig de Cartagena (10 octubre 1938). Vista aèria i plànol dels
diversos impactes.
63- Bombardeig de Tarragona (21 setembre 1938). Vista aèria i plànol dels
diversos impactes.
64- Bombardeig de Sant Feliu de Guíxols (5 novembre 1938). Plànol dels
diversos impactes.
65- Bombardeig de Tarragona (21 octubre 1938. Vista aèria i plànol.
66- Bombardeig de l’arsenal de Cartagena (4 novembre 1938). Vista aèria i
plànol.
67- Bombardeigs de Figueres (14 octubre 1938), port de Barcelona (octubre
1938) i Port de la Selva (15 octubre 1938). Vistes aèries.
68- Bombardeig del port de Barcelona (8 octubre 1938). Vista aèria i plànol
dels diversos impactes.
69- Bombardeig de València (29 octubre 1938). Vista aèria i plànol dels
diversos impactes.
70- Bombardeig del Port de la Selva (4 novembre 1938). Vista aèria i plànol
dels diversos impactes.
71- Bombardeig de Palamós (6 novembre 1938). Vista aèria i plànol dels
diversos impactes.
72- Bombardeig de Palamós (6 novembre 1938). Efectes del bombardeig al
port i la ciutat.
73- General Maceratini i els seus col•laboradors i el Capità Scarabelosso.
74- Bombardeig de Cartagena (15 novembre 1938). Vistes aèries.
75- Bombardeig de València (19 desembre 1938). Bombes sobre el port i
“Savoia S-79” sobrevolant la ciutat.
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76- Bombardeig del port de Barcelona (26 novembre 1938). Vaixell de la
Transmediterrànea “Villa de Madrid” enfonsat a la dàrsena del Comerç.
77- Efectes dels continuats bombardejos patits per la ciutat de Barcelona.
78- Bombardeigs de Cartagena i Barcelona (gener 1939). Vistes aèries.
79- Bombardeig de Palamós (2 desembre 1938) por “Savoia S-79”
comandats pel Tinent Coronel Giordano. Vistes aèries i plànol.
80- Bombardeig d’Alacant i dels voltants de Montjuïc a Barcelona.
(desembre 1938). Vistes aèries.
81- Plànol dels diversos impactes dels bombardeig del Perelló (17, 18 i 19
desembre 1938), vista aèria del bombardeig de Tarragona (6 gener 1938) i
soldats carregant bombes als avions.
82- General Adrian Monti i Capità Quatro Gichi a la cabina d’un “Savoia S79”.
83- Vista aèria d’un bombardeig de Tarragona (gener 1939) i el General
Kindelan entre els italians Manzeratini i Bernasconi.
84- Comandaments italians a Palma de Mallorca (Maceratini, Velardi, Monti,
Monari, Seidl, Zannini i Gidia); grup d’aviadors a Palma; visita a Palma del
general Pricolo.
85- Generals Maceratini i Bernasconi amb el Coronel Aurelio de Zaragoza;
proclama dirigida al president Juan Negrin llençada sobre Barcelona el 19
gener 1939; vista aèria del bombardeig de València (2 febrer 1939).
86- Bombardeig de Sant Feliu de Guíxols (22 gener 1939). Vistes aèries.
87- Bombardeig de Tarragona (6 gener 1939) i el Port de la Selva (25 gener
1939). Vistes aèries.
88- Bombardeig del Castell de Figueres (febrer 1939). Vistes aèries i
plànols.
89- Capità Montarini, Coronels Giordano i Seidl, Capità de Fragata Sartorius,
Comte de San Luís, preparant l’ocupació de Menorca; bateria antiaèria a
Menorca.
90- Principals zones bombardejades de l’illa de Menorca.
91- Bombardeig de l’Arsenal de Cartagena (7 febrer 1939). Vista aèria,
plànol i fitxa del servei fotogràfic de l’aviació de les Balears fent referència a
aquest bombardeig.
92- Bombardeig de Cartagena (1 març 1938). Vista aèria i fitxa del servei
fotogràfic de l’aviació de les Balears fent referència a aquest bombardeig.
93- Proa d’un destructor republicà bombardejat per “Savoia S-79” (5 març
1939) i bombardeig de Girona (3 febrer 1939).
94- L’esquadra republicana abandona Cartagena el 5 març 1939. Vista aèria
del port abandonat.
95- L’aviació legionària volà sobre Barcelona el dia de la desfilada de la
victòria. Panoràmica de Barcelona.
96- Plànol general del port de Barcelona (abril 1939).
97- Concentració aèria a Barajas en acabar la guerra. Generals Kindelan i
Monti el dia de l’acomiadament dels aviadors italians.
98- Plànol dels vaixells enfonsats o avariats al port de València en entrar els
franquistes.
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1- José Luís Infiesta. Correspondència amb aviadors legionaris italians
27- M. Luise Rafaelli (Esposa de F. Raffaelli)
•
1982 [Sobre bombardeig de Gernika]
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F-FP (Maluquer Wahl). 1
3- Fotografies
77- Posta a punt d'un Breguet XIX per sortir a bombardejar a Sariñena.
(Crónica de la Guerra Civil, p. 380)
92- La "Balumba", grup de bombarders volant procedents de Sariñena
(octubre 1936)
93- Bombardeig de l'aqüeducte de Tardienta al front d'Osca (La Vanguardia,
19 agost 1936)
94- Bombardeig de les primeres línies enemigues al front d'Osca (La
Vanguardia, 9 setembre 1936)
97- Un Breguet XIX bombardeja Osca (España en llamas, p.125)
102- Bomberdeig de l'aviació de la República al front del centre (La
Vanguardia, 4 novembre 1936)
140- Bomba alemanya sense explotar llençada en el front del centre
163- Projector antiaeri instal.lat a Barcelona (España en llamas, p. 496)
164- El bombardeig de Barcelona el 17 i 18 de març de 1938 (España en
llamas, p.497)
165- Canó antiaeri a Barcelona (España en llamas, p.496)
168- Catalogne : documentario fotográfico del asedio aéreo (Editoriale
Aeronautica, Roma, anno XVII)
169- Bombarder italià en fase de bombardeig sobre Barcelona (Catalogne
...)
170- Bombardeig del moll nº4 del Port de Barcelona per l'aviació italiana el
24 de gener de 1939
171- Efectes del bombardeig sobre Barcelona des de l'aire (España en
llamas, p.497)
172 a 178- Barcelona vista des de l'aire por en bombarder de "l'Aviazione
Legionaria delle Baleari" (18 març 1938)
179- Explosió de les bombes dels bombarders de "l'Aviazione Legionaria
delle Baleari" sobre Barcelona (març 1938)
180- Explosió d'un camió carregat de dinamita el 17 de març de 1938 per
l'aviació italiana
181- Atac rasant de l'aviació alemanya (Legió Condor) a l'aeròdrom de
Vilajuiga el febrer de 1939.

F-FP (Maluquer Wahl). 2
2- A l'aviació military
40- Relació de vols de reconeixement i bombardeig realitzats des de
l'aeròdrom de Sariñena (15 setembre 1936)
198- Article de Joan Maluquer sobre el bombardeig de Barcelona del 17 de
març de 1938 (Historia y Vida, nº154)

FP (Martorell). 1
a- Família Martorell Codina. Papers personals.
2- [Carta de Oriol Martorell a J. Codina explicant-li el bombardeig de
Granollers]. Granollers, 1938. (Fotocòp.).
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