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Introducció

Durant la primavera de 1937, els penedesencs van començar a veure ploure bombes 
amb impotència damunt les seves cases, fàbriques, camps de conreu, platges, ports, 
estacions de ferrocarril i carreteres, sense poder distingir en alguns casos quins objec-

en la foscor o bé a plena llum del dia; amb formacions d’esquadrilles de bombardeig, 
patrulles o aparells solitaris; en vol rasant o a gran altitud llençant bombes de divers 

produir tant si el front de guerra encara estava lluny de Catalunya, en els primers mesos 

Sabatetes o Isidrus, 
Paves, Junker, trimotors

A totes aquestes qüestions —les quals poden semblar aparentment de fàcil solu-
ció— hem intentat donar-hi resposta en el present estudi, amb una clara voluntat 
de fer entenedor un episodi prou tràgic mitjançant algunes claus que poden ajudar a 

de marc teòric i un preàmbul amb les coordenades bàsiques per interpretar la dinàmica 
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Introducció

1

2 Els 

recerca detallada en multitud de fonts escrites i orals que permeten copsar la seva 
3

Com a part de la història militar de la Guerra Civil espanyola, el vessant dels bom-

 A més, un primer cop d’ull a la literatura generada pels bombardeigs 

1

bombardeigs i de l’aviació a Catalunya sortiran a la llum el 2012 amb la publicació de David Gesalí i David 
Íñiguez, La guerra aèria a Catalunya (1936-1939)

2 Cabezas ha publicat La Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú. Aspectes militars

3 Ramon Arnabat ha elaborat diversos estudis sobre la Guerra Civil i la guerra aèria: La gent i el seu 
temps. Història de Santa Margarida i els Monjos: de la Fil·loxera a la Guerra Civil, Santa Margarida i els Monjos, 
Ajuntament, 1993; Autors diversos
Els refugis antiaeris de Barcelona. Criteris d’intervenció patrimonial

Amics del Castell, Anuari 2008
Arnabat, David Gesalí i David Íñiguez L’Avenç

Defensa/BCN 1936-1939. Guia d’Història Urbana
Arnabat Hernández Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric-arqueològic. 
El cas de l’aviació republicana (1938-1939)

part dels darrers atacs aeris contra les poblacions catalanes durant l’ofensiva franquista del 23 de desembre de 
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Introducció

global d’aquests, l’anàlisi i la distinció de cada un dels bombardeigs, o el marc legisla-

-
ció de la població i no tenir present que, malgrat totes les limitacions i la precarietat 

un nombre gens menyspreable d’aviadors morts en defensa de les capitals costaneres i 

cruel amb aquells que van tractar d’evitar que les bombes caiguessin damunt la població 
 Aquesta irregularitat ha proporcionat una visió dels defensors dels bombardeigs 

Els bombardeigs fran-
quistes al Penedès (1937-1939), elaborat per l’Estació Territorial de Recerca del Penedès, 

de tot un territori format per tres comarques, els estralls i les conseqüències dels atacs 

cara a les agressions franquistes contra la rereguarda, haurien d’haver tingut el seu homenatge per part de les 

de les poblacions civils i per les condicions d’inferioritat en les quals tots ells van haver de respondre a l’amenaça 
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Territorial de Recerca del Penedès i que ha estat mostrada a trenta-cinc municipis de les 
-

ció que va ser acompanyada per tot un seguit de conferències de presentació a diverses 

-

-

als defensors: el factor humà i el material; l’econòmic, amb la disponibilitat de mit-
jans dels dos bàndols; les tàctiques i estratègies emprades; els tipus d’atacs i els seus 

-
deigs franquistes sobre el Penedès van ser fruit d’una llarga campanya de setge aeri i 

desgast de la rereguarda a escala econòmica i material i per provocar la seva paràlisi 

retruc —ja fos a través de bombardeigs indiscriminats o bé del que avui s’anomena 

efectius republicans del camp de batalla, debilitant els seus mitjans aeris i antiaeris, ja 

de les aviacions atacants, per bé que amb una prioritat absoluta: les bombes llençades 
pels avions franquistes havien de ser les principals responsables d’una estratègia de 

Ramon Arnabat, Adrián Cabezas, David Gesalí i David Íñiguez
Estiu de 2012
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El naixement i l’evolució 
d’una nova arma

primers vols tripulats per agosarats inventors, aventurers o esportistes d’elit, molts mili-

la nova invenció podia assolir, més enllà de la seva futura importància com a element 

cert consens en adjudicar als italians els primers assaigs sobre la potencialitat de l’ae-

sobretot per avaluar el pànic que des de l’aire es podia provocar als combatents i a la 
1 

Les primeres proves van donar els resultats esperats, i l’avió, un simple giny amb motor 

-

1 Lindqvist: Historia de los bombardeos
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David Gesalí i David Íñiguez

només havia pogut evolucionar en poc més d’una dècada com a arma de guerra des de la 

avions de caça (dedicats a protegir el seu territori o els seus bombarders), de bombardeig 

en els primers anys les armades aèries participants a la Gran Guerra van recórrer a altres 
mitjans per colpir la població: els dirigibles, poc precisos i fràgils, però que causarien el 

poc aptes i molt vulnerables davant les condicions climàtiques, els antiaeris i els caces 

Després de la Primera Guerra Mundial es va viure un tercer moment que podem 

per eliminar d’aquesta manera qualsevol temptativa de revolta a les poblacions ocupades 

amb els mitjans aeris i en què l’aviació, que havia assolit quotes de modernitat i avenços 

Espanya es va viure un nou episodi en l’evolució de l’aviació com a arma de destrucció 
més decisòria que a la Gran Guerra, tant al front com a la rereguarda, però amb menys 

europea mediàtica de l’aplicació del bombardeig aeri com ja s’havia fet a les colònies quan, 
2

2

ser un bombardeig tàctic desproporcionat; fou tàctic perquè es pot considerar que les forces basques no eren 
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Aviació i guerra

LA TEORIA I LA PRAXI DEL PODER AERI

tot, aquest fet ja havia succeït en èpoques anteriors, tot i que la societat europea i el 

Com ja hem assenyalat, durant la dècada dels anys vint alguns teòrics i militars van 
pronosticar els usos de l’aviació fora de les colònies, amb possibilitats de generar una 

3

Il dominio dell’aria

a aquestes idees, com ara el nord-americà Billy Mitchell o els britànics Lanchester i 

-
nòmic i industrial, que va permetre la construcció de desenes de milers de bombarders 

portar-la més enllà, contra la població civil de l’enemic o contra la seva economia de 

lluny de la vila i el front de guerra, i fou desproporcionat tenint en compte els mitjans aeris emprats i la quantitat 

3

-

Patterson: Guernica y la destrucción total. Madrid: 
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David Gesalí i David Íñiguez

 Els su-
pòsits de Douhet pretenien demostrar que l’aviació estava capacitada per eliminar la 

soldats al front com els civils que treballaven per la moral i l’esforç de guerra a les 

 

-
cacions de bona part de les teories i els preceptes establerts durant els anys anteriors, 
gràcies a l’arribada d’avions moderns que van substituir el material aeri antiquat de 

LA GUERRA D’ESPANYA I EL PAPER DE L’AVIACIÓ

7

 Els militars nord-americans de l’Air Corps Tactical School va formular una concepció del poder aeri 

Murray Parker Historia de la guerra. 

Murray: 
Parker op. cit.

7 Des d’un primer moment, les autoritats militars republicanes i també els responsables civils de la defensa 
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Aviació i guerra

Una de les primeres publicacions realitzades a la rereguarda catalana, aprovada pel Consell de Sanitat de 
Guerra de la Generalitat de Catalunya el 1936 (CIARGA).
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David Gesalí i David Íñiguez

Durant els primers moments de la Guerra d’Espanya, l’aviació s’inicià, com en el 

espanyola es trobava en procés de renovació dels seus avions, els quals havien quedat 
obsolets en pocs anys a causa de la ràpida evolució de l’aeronàutica de començaments 

principalment italians, alemanys i soviètics, va capgirar aquesta situació i va convertir 
la guerra aèria en un enfrontament tecnològic modern i també en l’element cabdal 

aeronàutic, tant al front de batalla com a la rereguarda, es van viure de manera sobre-

d’un important contingent de tropes de la Legión i els regulars marroquins des del 

Els avions de transport Junker Ju-52 alemanys van convertir-se en una de les aportacions cabdals per al bàndol 
revoltat, i van portar a terme la primera operació de tropes aerotransportades de la història (F. J. Gràcia).
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