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Abstract
Por mediación de una ayuda recibida desde la Direcció General de la Memòria Democràtica para la realización de
actividades de investigación, promoción i difusión de la Memoria Histórica, este verano tuve la posibilidad de visitar
uno de los archivos más imprescindibles para poder explicar y reconstruir los ataques aéreos que sufrieron las poblaciones de la comarca de Les Garrigues durante la Guerra Civil española. Este archivo es el Ufficio Storico de
l’Stato Maggiore de l’Aeronautica Militare de Roma, donde puede consultarse toda la intervención de la aviación
legionaria italiana durante la Guerra en los frentes de Aragón, Valencia i Catalunya, información recogida en diversos
legajos y libros de vuelo. Cabe decir, asimismo, que para conocer o hacer una total reconstrucción de todas las actividades aéreas ocurridas en aquel periodo, es necesario consultar otros archivos aeronáuticos, no solamente para
completar la información relacionada con la aviación italiana sino para explicar la evolución y participación de la
aviación franquista y de la Legión Cóndor enviada por la Alemania nazi (archivos de Villaviciosa de Odón i Ávila).
La actuación y intervención de la Aviazione Legionaria italiana se centra, en nuestra comarca, fundamentalmente
entre las fechas del 23 de diciembre de 1938 y el 7 de enero de 1939, periodo conocido como el de “La Batalla de
Les Garrigues”, después de la caída de los frentes del Ebro y del Segre. Así empezaba la ofensiva final del ejército
franquista hacia Catalunya. La comarca de Les Garrigues se ocupó entre los días 25 de diciembre (Granyena de
les Garrigues) y el 10 de enero (Espluga Calba y Fulleda).
45 bombardeos localizados en la comarca, 34 de ellos realizados por la Aviazione Legionaria italiana. Unos 300.000
quilos de bombas y unos claros protagonistas, los Savoia-Marchetti SM79. Pero sobretodo un triste final, 91 víctimas
inocentes.
Thanks to a grant from the General Office of the Democratic Memory for research and promotion of the Historical Memory, this summer I had the opportunity to visit one of the most important archives for explaining and reconstructing
the bombing raids on the towns in the district of Les Garrigues during the Spanish Civil War. This archive is the Ufficio
Storico de l’Stato Maggiore de l’Aeronautica Militare in Rome, where it is possible to consult all the activities of the
Italian Legionary Air Force during the war on the fronts in Aragon, Valencia and Catalonia, which is contained in various
bundles and flight logs. It must also be mentioned that for full knowledge or a total reconstruction of all the aerial activities from that period, it is necessary to consult other aeronautical archives, not only to complete the information related to the Italian aviation but also to explain the evolution and participation of Franco’s air force and the Condor
Legion sent by Nazi Germany (archives in Villaviciosa de Odón and Ávila).
The action by the Italian Legionary Air Force in our district was focussed mainly between the 23rd of December 1938
and the 7th of January 1939, a period known as the Battle of Les Garrigues, after the collapse of the fronts on the Ebro
and Segre. This was the beginning of the final offensive by Franco’s troops against Catalonia. The district of Les Garrigues was occupied between the 25th of December (Granyena de les Garrigues) and the 10th of January (Espluga
Calba and Fulleda).
Forty-five bombing raids were carried out in the district, 34 by the Italian Legionary Air Force. These dropped about
300 tonnes of bombs mainly from the Savoia-Marchetti SM79. But there was also the sad end, 91 innocent victims.

Paraules clau
Guerra Civil, comarca de les Garrigues, bombardejos, Aviazione Legionaria, víctimes, ordres d’atac, Savoia, Marchetti
SM-79, Uficcio Storico.
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Pròleg
L’article vol oferir, per primera vegada, tot i
que la recerca d’informació resta oberta,
una visió global i de conjunt de què, com,
qui, on i quan es produïren els bombardeigs
a la comarca de les Garrigues durant la guerra
civil del 1936 al 1939. La possibilitat d’accedir a l’arxiu de l’Ufficio Storico de l’Stato
Maggiore de l’Aeronautica Militare de Roma,
gràcies a un ajut rebut de la Direcció General de la Memòria Democràtica, ha estat bàsica i clau per conèixer qui realitzà, en la
seva majoria, els atacs aeris a la nostra comarca i també per saber qui foren els autèntics terroristes i culpables de la majoria
de les morts de la població civil garriguenca.
És cert, tanmateix, que per conèixer o fer
una reconstrucció total de totes les activitats
aèries en aquell període no s’acaba només
amb la consulta de l’Ufficio Storico. Hi ha
dos altres arxius, que a més de completar la
informació relacionada amb l’aviació italiana,
ampliaria aquesta en relació a l’evolució i
participació de l’aviació franquista i de l’alemanya nazi (Legió Cóndor), al nostre territori1. La recerca que s’ha fet i que, en una
part, apareix reflectida en aquest escrit, és
totalment pionera ja que fins ara, l’única
visió sobre els bombardeigs a la comarca fet
de manera conjunta, només ha aparegut a
l’obra realitzada per Josep M. Solé Sabaté i
Joan Villarroya, publicada l’any 1986, Catalunya sota les bombes, on s’hi reflecteix al-

guna explicació sobre els més importants,
tota una relació de bombardeigs identificats
fins aleshores així com un llistat de víctimes
produïdes per aquests2. Posteriorment, els
mateixos autors van matisar i corregir l’autoria d’alguns d’aquells bombardeigs d’aquell
primer llibre, fonamentalment perquè s’ampliaren els camps d’investigació3. Així doncs
per fi es pren constància de l’autoria de la
majoria dels atacs a la comarca, sinó també
de la resta d’atacs, malgrat no s’hagi demostrat la seva autoria, que patí el territori
garriguenc entre el 2 d’abril de 1938 i el 7 de
gener de 1939.
Introducció
Fins al trencament del Front de l’Ebre (novembre 1938) i del Front Segre (desembre
1938) per part de l’exèrcit franquista i, en
conseqüència, l’inici de l’ofensiva militar final
a Catalunya, a la comarca de les Garrigues,
pràcticament, no havia tingut cap tipus de
protagonisme de caire bèl·lic. Sí que hi
hagué, des d’una altra perspectiva, un alt nivell de conflictivitat social i pseudopolítica
caracteritzada per una important persecució
religiosa (pràcticament totes les esglésies
foren saquejades i cremades moltes de les
seves imatges, així com l’assassinat indiscriminat d’alguns dels seus rectors, vicaris o
seminaristes) i per l’anomenada “revolució
social”, amb la materialització de diferents
models col·lectivistes, encapçalats fonamentalment per la CNT, però també per l’actua-

1 Aquests arxius són el Archivo General Militar (AGM) a Àvila i el Archivo Histórico del Ejército del Aire
(AHEA) a Villaviciosa de Odón (Madrid).
2 Solé Sabaté, J.M. i Villarroya, J. Catalunya sota les bombes(1936-1939). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986.
3 Solé Sabaté, J.M. i Villarroya, J. España en llamas. La Guerra Civil desde el aire. Madrid: Ediciones Temas
de hoy, 2003.
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ció de grups radicals dedicats a la persecució
de grans propietaris, personatges pseudoreligiosos o exdirigents polítics locals caracteritzats o titllats de pertànyer o participar de
l’ideologia considerada de caràcter dretà,
feixista, facciós o de suport a la revolta militar4. Molts d’aquests foren denunciats i
jutjats pel Tribunal Popular, d’altres ja no
tingueren tanta sort i foren assassinats, cremats, amputats o torturats a les cunetes de
qualsevol carretera o en alguna zona amagada del terme.
En un estudi recent, s’han comptabilitzat 234
víctimes de la violència revolucionària i de la
repressió a la reraguarda a la comarca de
les Garrigues5. Però la venjança a aquestes
actuacions en temps de conflicte però lluny
del front, tingueren un plat fort, de doble
ració. La repressió franquista seria implacable i la comarca de les Garrigues patiria una
de les actuacions més importants i radicals
per part dels guanyadors. Cal recordar que
després de les comarques de la Conca de

Barberà i de la Terra Alta, Les Garrigues, fou
la tercera comarca amb un índex més alt
d’afusellaments, el 3’9 per mil6. Per un total
de 194 víctimes de la repressió franquista7.
Les Garrigues no seran camp de batalla,
pròpiament dit, fins el 23 de desembre,
data marcada com l’inici de l’ofensiva franquista, ja definitiva, vers Catalunya, on es
produiran durs enfrontaments, en la que es
podria anomenar la línia Granadella-Albagés-Cogul-Castelldans-Borges Blanques.
Serà el que s’anomena “Batalla de les Garrigues” 8, entre els dies 25 de desembre
(ocupació de Granyena) i el 10 de gener
(ocupació dels últims pobles de la comarca,
l’Espluga Calba i Fulleda).
Entre d’altres aspectes, i per això fou durament atacat i bombardejat aquest eix abans
esmentat, cal recordar que Enrique Líster establí la comandància del Vè Cos de l’exèrcit
republicà prop de Castelldans (zona de l’anomenat Mas de Melons), per després
traslladar-se, en retirada, cap a les Borges

Per més informació sobre el procés col·lectivista a la comarca de les Garrigues, vegeu Rubió Sobrepere,
J. “La revolució al camp. La formació de les col·lectivitats agrícoles a la comarca de les Garrigues durant
la guerra civil (1936-39)”. p. 145-176.
5 Aquest estudi ha estat realitzat per l’autor que subscriu l’article per al projecte del Centre d’Història
Contemporània que porta per títol: Cost humà de la guerra civil a Catalunya.
6 Vegeu Solé Sabaté, J. M. La repressió franquista ...p. 214-218. També a Barallat, M. La repressió a la postguerra civil... p. 329-330.
7 Estudi realitzat per Josep Rubió Sobrepere pel Centre d’Història Contemporània: El Cost Humà de la
guerra civil a Catalunya.
8 Terme utilitzat per Galitó, P. i altres a Les batalles del Segre i la Noguera Pallaresa. L’atac final contra Catalunya (abril-desembre del 1938). p. 246.
4
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Blanques, on establí l’Estat Major, en un edifici situat al passeig Terrall, núm, 14 (Cal
Paco)9. Posteriorment Líster i les seves tropes
es desplaçaren cap a la zona de Tarrés. Hi
hagué 10 o 12 dies d’autèntica lluita i d’esforç
titànic, uns per defensar una línia d’entrada a
Catalunya i altres per destruir clarament els
focus de resistència que cada vegada eren
més dèbils. Només cal revisar els “partes” de
guerra d’un i altre bàndol10. A tot això els
bombardeigs franquistes ja havien fet la seva
feina. Tot i que entre el 20 de desembre i el 7
de gener hi hagué bombardeigs constants a
gairebé tots els pobles de la comarca, anteriorment aquests, ja havien fet estralls a diferents pobles de les Garrigues, bàsicament a
la població civil, que provocaren la fugida en
massa de bona part d’aquests habitants cap
a refugis fora del nucli de la població per evitar perdre la vida. Així, molts s’establiren als
camps, refugiats en cabanes, allunyats dels
objectius de l’aviació.
Les poblacions de les Borges Blanques, en
un primer moment i, Castelldans després,
foren les més afectades pels bombardeigs
dels anomenats nacionals (bàsicament l’aviació legionària italiana). De fet, per culpa

dels importants estralls i destrosses en la
població, foren dues de les poblacions de la
comarca que reberen el suport econòmic de
la Dirección General de Regiones Devastadas
y Reparaciones (DGRD), per tal de recompondre edificis, tant públics com privats,
cases, places, escoles i d’altres. També la
Granadella, per decret de 25 de desembre
de 1940, fou una població adoptada per
Franco i això li possibilitava beneficiar-se de
les aportacions econòmiques per tal de
refer-se de les destruccions d’infraestructures i recuperar la vida social local11.
Quantitat de bombardejos rebuts a la
comarca
Després de fer la recerca de forma documentada, això vol dir amb ordres d’atac, la
comarca de les Garrigues registrà un total de
32 ordres de bombardeigs, de forma directa
i 2 ordres més d’atac destinades al metrallament de zones on es tenia constància de l’existència de tropes així com la destrucció de
nusos de comunicació, especialment carreteres. Així, doncs, hi insisteixo, de forma
oficial, tenim comptabilitzades un total de
34 ordres d’atac o d’intervenció directa que

Giné, M. “Els bombardeigs a les Borges Blanques...”. p. 149.
Gárate, J.M. Partes oficiales de guerra 1936-1939.
11 Castelldans fou la primera població de les Garrigues a ser adoptada per part de l’Estat per mitjà del Decret de 7 d’octubre de 1939. Posteriorment Borges Blanques fou adoptada pel “caudillo” per mitjà del Decret de 15 de desembre de 1939. Per conèixer més sobre les dates de les adopcions d’aquestes poblacions
garriguenques per part de Franco, vegeu Solé Sabaté, J.M. La repressió franquista ... p. 105.
9

10
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correspondrien a l’actuació de l’Aviazione Legionaria italiana a la comarca de les Garrigues. Altres ordres corresponen a vols de
reconeixement i inspecció de la zona, sense
que hi hagi cap tipus d’atac. Aquestes ordres
d’atac estan datades, de forma majoritària,
entre els dies 24 de desembre de 1938 i el 7
de gener de 1939, concretament un total de
28 ordres de bombardeigs (més del 87% de
tota la comarca). Això vol dir que la majoria
d’atacs es produïren en 15 dies (cal dir, a
més, que els dies 1 i 2 de gener de 1939 no
hi hagué cap atac).
La primera ordre de bombardeig per part de
l’aviació italiana, a la comarca, quan encara
no s’havia realitzat l’ofensiva final, data del
dia 25 de novembre de 1938. Seguidament
les altres es produïren els dies 2, 20 i 21 de
desembre12. Malgrat això tenim informació
que es realitzaren uns quants bombardeigs
més a la comarca tot i que les fonts que ens
permeten afirmar això no són directes (ordres d’atac originals) sinó que, fonamentalment, estan extretes d’informacions orals i
de la consulta dels arxius locals i del registre
civil, després de fer el buidatge dels llibres
de la secció de defuncions. D’aquesta manera sabem de forma documental, registre
de víctimes, que es produïren 8 bombar-

deigs més. El primer, el 2 d’abril de 1938,
posteriorment el del dia 11 o 13 de maig, el
dia 22 de juny i els dels dies 21, 22, 24, 30 i
31 de desembre. D’aquests no en sabem la
seva autoria. Tot i així, existeixen diferents hipòtesis de la realització dels atacs. Per una
banda, l’actuació de la Legió Cóndor, és a dir
de l’aviació alemanya. I l’altra que fos la mateixa aviació italiana, tot i que, per diferents
motius no estigués especificat en les seves
ordres d’atac (bombes sobrants, inclemències meteorològiques, altres motius). O, en
última instància, la participació de les brigades aèries del mateix exèrcit franquista espanyol. Potser el cas més clar d’intervenció
de l’aviació alemanya podria ser el del bombardeig del dia 2 d’abril de 1938. Cal recordar que la setmana del 26 de març fins al dia
3 d’abril, entrada dels franquistes a Lleida,
es produïren tot un seguit d’atacs aeris, a
destacar el del dia 27 de març, produïts per
la Legió Cóndor i protagonitzats pels Heinkel-51 i Heinkel-111. El mateix dia 2 d’abril,
la ciutat de Lleida fou durament bombardejada per esquadrons dels avions abans
esmentats13. A tots aquests atacs, caldria
sumar-ne dos més, malgrat no estiguin registrats i homologats per cap document,
però que han perdurat en la memòria oral i
que es produïren el 28 de desembre de

Vegeu annex 1: Relació d‘ordres d’atac realitzades per l’Aviazione Legionaria.
Vegeu Barallat Barés, M. La repressió a la postguerra civil... p. 47-51. Sagués, J. Una ciutat en guerra... p.
513-514. Mezquida, Luís M. La Batalla del Segre ... p. 25-50. Solé Sabaté, J.M. i Villarroya, J. Catalunya sota
les bombes... p. 67-70.

12
13
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1938, un al poble del Vilosell14 i l’altre, a la
Granadella15.
Per tant, parlaríem, com a mínim, de 43
bombardeigs documentats i 2 recuperats
per la memòria oral gràcies a estudiosos locals. Això faria un total de 45 bombardejos a
la comarca16. Si aquestes noves dades, les
contrastem amb l’única publicació on s’esmenten la relació de bombardeigs a la comarca, la comparació és abismal. En aquella
publicació només relacionaven 9 bombardeigs a la comarca17, en aquesta recerca
podem dir que, de moment, en tenim dades
de 36 més.
Localitats bombardejades
Abans de fer-ne una relació, cal dir que algunes ordres d’atac incloïen el bombardeig
de més d’una població, feta pels mateixos
bombarders i al mateix dia, per tant tindrem
molts més pobles afectats en relació al nombre total de bombardeigs quantificats en
l’anterior apartat18. La població que patí més
els atacs de l’aviació franquista, i més con-

cretament de l’aviació italiana fou Castelldans, amb un total de 19 atacs. A continuació tenim la població de Borges amb 6 atacs,
juntament amb la de Cogul que en patí 5. La
població de l’Albagés sofrí 4 bombardeigs.
Granyena, Omellons i Arbeca 2 i les poblacions de Juneda, Soleràs, Vinaixa i Fulleda
patiren un bombardeig per part de l’aviació
legionària, segons les ordres d’atac. El cas
més singular és el de l’Espluga Calba que
per motius meteorològics se salvà del bombardeig previst per al dia 7 de gener i els
Savoia italians es dirigiren cap a Solivella
(Conca de Barberà).
En relació a altra documentació que ens informa de diferents atacs, tant de caire bibliogràfic com del registre civil, sabem que
la població de Borges en patí 5 més. La Granadella en patí 2, mentre que l’Albagés, Juneda, Arbeca i Vinaixa en sofriren un. Si a
tot això hi sumem els atacs recuperats de
forma oral, en caldria sumar un altre a El Vilosell i un a la Granadella19. Així doncs el
rànquing de poblacions més bombardejades
de la comarca seria: Castelldans amb 19

Informació facilitada per Josep Estradé i Lluís Nogué, segons ells l’atac fou realitzat per l’aviació italiana.
Informació oral donada per Judit Flix, així com Solé Segarra, J. Història de la Granadella ... p. 161, on especifica que fou l’aviació alemanya la culpable del bombardeig.
16 Vegeu annex 2: Relació de dates i llocs on es produïren atacs a la comarca de les Garrigues.
17 Solé Sabaté, J.M. i Villarroya, J. Catalunya sota les bombes ... p. 244-252.
18 Vegeu, també, annex 1 on hi ha la relació de dates i pobles bombardejats amb les ordres corresponents.
19 Vegeu annex 2 on hi ha la relació de dates i pobles bombardejats sense tenir ordres d’atac, però registrades gràcies a altra documentació i per la memòria oral.
14

15
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ocasions; les Borges Blanques amb 11;
Cogul i l’Albagés amb 5; La Granadella i Arbeca amb 3; Juneda, Granyena, Vinaixa i
Omellons amb 2 i amb un atac, les poblacions del Soleràs, el Vilosell i Fulleda. Un
total de 12 poblacions de les 25 que conformaven la comarca aleshores. Per tant, gairebé la meitat.
Víctimes dels bombardeigs
Parlar de les víctimes civils resulta complicat
i molt dificultós ja que no totes elles foren
registrades i, per tant, comptabilitzades a
tots els efectes, però un altre cop la memòria
oral ens permet afinar una mica més en el
nombre total. D’aquesta manera podem dir
que de forma registrada hi ha 78 víctimes civils a la comarca i 4 soldats morts a la reraguarda. Mentre que de forma oral tenim
comptabilitzades 9 víctimes més de caràcter
civil, dos d’aquestes en desconeixem la
data. Així doncs parlaríem de 91 víctimes
localitzades20, 87 d’elles de caràcter civil
(cal recordar que 7 d’elles corresponents a
persones refugiades de guerra21) i 4 de militars però lluny del front.
L’atac amb més víctimes mortals a la comarca es produí el 2 d’abril de 1938 i afectà
als pobles de les Borges Blanques amb 26

morts, dels quals 25, foren registrats, mentre
que una altra baixa la tenim per referència
oral; Juneda amb 5 víctimes i l’Albagés amb
2 víctimes. Això fa un total de 33 víctimes.
D’entre aquests hi havia 5 refugiats de guerra.
Manel Giné explica que, durant l’atac del dia
2 d’abril, el total de víctimes a les Borges
Blanques fou de 63 segons el recompte que
feren el jutge de Pau (Francesc Teulé Segura) i l’agutzil del jutjat (Carles Pagès
Mònico), en funcions, en aquell moment22.
Malgrat aquesta informació, mai no s’ha
aconseguit reunir els noms de la resta de
víctimes de la població, per això, de moment,
només es fa referència a les víctimes contrastades amb noms i cognoms. L’atac més
important, quant al nombre de morts, protagonitzat per l’Aviazione legionària italiana,
fou el registrat, també, a les Borges Blanques, on causaren la mort a 16 civils i 4 soldats, el 25 de novembre de 1938. Un total de
20 morts. 14 d’aquests estan registrats mentre que 6 són recuperats de la memòria oral.
Podem afirmar que, amb aquests dos atacs,
hi hagué 53 víctimes, d’un balanç final de 91,
això suposa el 58’2%. Fent un recompte total
de víctimes produïdes per l’aviació italiana a
la comarca ens trobem amb un total de 43
morts, això significa el 47’3%. La resta de
víctimes, 48, un 52’7%, en desconeixem la

Vegeu annex 4. Relació de víctimes dels bombardeigs a la comarca de les Garrigues.
Vegeu annex 5. Relació de víctimes dels bombardeigs refugiades a la comarca de les Garrigues.
22 Giné, M. “Els bombardeigs a les Borges Blanques ...” p. 148.
20
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culpabilitat, per tant se’ns fa difícil establir o
quantificar la part d’implicació de l’aviació
alemanya, italiana o franquista.
L'Aviazione legionaria italiana i la seva
intervenció a la comarca
“A partir de dia 20 de novembre de 1938, l’Aviació Legionària començà la tasca preparatòria de l’ofensiva nacional, metrallant posicions
i centres de comunicacions republicanes enfront el cap de pont de Seròs, de la qual un
mes més tard atacà el CTV. En aquest dia, catorze S79 llençaren onze tones d’explosius a
les tropes de reforç republicanes aquarterades a la zona de Alfés-Castelldans-Cogul ...”23
Després del profund estudi realitzat per Ferdinando Pedriali sobre la intervenció de l’a-

23

viació legionària italiana a la guerra civil,
ens trobem que el primer atac registrat a la
comarca realitzat per l’aviació italiana ens
apareix el dia 25 de novembre a la localitat
de les Borges Blanques. Aquell dia, 10 bombarders Savoia 79 de l’esquadra 111 Stormo
Bombardieri Veloci (B.V.), formació de bombarders veloços, encapçalats pel Tinent Coronel Celso Ranieri, sortiren carregats amb
80 bombes de 100 Kg., de l’aeròdrom Valenzuela, prop de Saragossa, i atacaren la població a les 12 del migdia, deixant una gran
quantitat de víctimes civils al darrera malgrat l’ordre d’atac fos la destrucció d’un dipòsit de carburant i de material de guerra.
Sobre l’atac del dia 25 de novembre (divendres), fins ara hi havia la creença que els
autors materials dels atacs foren els avions
alemanys. J. M. Gárate ho descriu així, se-

Pedriali, F. Guerra di Spagna e aviazione italiana. p. 368-369.
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Bombardeig
a Castelldans,
3 de gener de 1939.

gons el “parte” oficial de guerra de l’exèrcit
republicà: “A las 13 horas cinco Heinkel-111
bombardearon el pueblo de las Borjas Blancas ocasionando más de sesenta víctimas
entre la población civil ...”24.
La descripció des del bàndol franquista és
més escuarit i diu això: “En el día de ayer
bombardearon los depósitos de carburantes y
de material de guerra de Borjas Blancas, produciendo incendios”25. En cap moment es fa
menció de víctimes dins la població civil i la
destrucció d’un munt de cases i habitatges.
També Solé Sabaté i Villarroya parlen d’atacs
dels avions alemanys, en aquest cas de Junkers: “La capital de les Garrigues, les Borges
Blanques, fou duríssimament bombardejada
per deu junkers a la una de migdia ...”26. Posteriorment el mateix Solé Sabaté, rectifica i
esmenta: “(...) La realidad, según los partes
de la aviación legionaria, es que los responsables fueron diez S-79, que tenían como
objectivo alcanzar diferentes depósitos de
carburante y material de guerra. Como consecuencia unos 40 edificios quedaron completamente destruidos, murieron 8 personas y 79
quedaron heridas”27. També se’n fa ressò d’a-

quest bombardeig la “Hoja informativa”, editada per la impremta RUTA, de la FET i de
las JONS28. Finalment cal destacar la tasca
feta per l’historiador local Manel Giné que
ha descrit, en diferents articles i publicacions, els diferents atacs a la seva població
natal, Borges Blanques, com a testimoni directe d’aquells atacs29.
Els Savoia-Marchetti SM79, anomenats
Sparviero (esparavers), foren els que participaren i protagonitzaren la major part dels
bombardeigs a la nostra comarca, concretament 23 bombardeigs. El primer atac registrat, per part d’aquests bombarders, es
produí el 25 de novembre de 1938 i posteriorment es produïren altres atacs els dies 2,
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30 i 31 de desembre
de 1938 i els dies 3, 4, 5, 6 i 7 de gener de
193930. Aquests atacs afectaren la població
abans esmentada de les Borges Blanques,
però també a Castelldans, Cogul, Granyena,
Juneda, Albagés, Omellons, Vinaixa, Fulleda
i Arbeca. En tots aquests atacs, la comarca
de les Garrigues hagué de suportar, com a
mínim, 273.700 quilograms de bombes, registrades i llençades per l’aviació italiana.

Gárate, J.M. Partes oficiales de guerra ... p. 618. Tomo II. Ejército republicano.
Gárate, J. M. Partes oficiales de guerra... p. 365. Tomo I. Ejército Nacional.
26 Solé Sabaté, J.M. i Villarroya, J. Catalunya sota les bombes ...p. 102.
27 Solé Sabaté, J.M. España en llamas ... p. 225.
28 Hoja informativa. 27 de novembre de 1938. Núm. 105.
29 Giné, M. “Els bombardeigs a les Borges Blanques durant la guerra civil ...” p. 145-156.
30 Vegeu ordres d’atac a l’annex 1. Ordres d’atac de l’aviació legionària italiana.
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Molt probablement s’arribà al mig milió de
quilos en bombes les llençades durant el
conflicte a la nostra comarca. Els Savoia 79
tenien com a punt de partida l’aeròdrom Valenzuela31, prop de Saragossa, al terme de
Garrapinillos32, i l’esquadra que protagonitzà
els atacs fou la 111 STORMO B.V., dirigits
primerament, pel Tinent Coronel Celso Ranieri, posterioment pel Coronel Giusseppe
Gaeta i finalment pel Coronel Mario Vetrella,
qui fou qui dirigí la major part dels atacs.
Però els Savoia no foren els únics bombarders de l’aviació legionària italiana que van
actuar a la comarca de les Garrigues, els Fiat
Br-20, anomenats “Cicogna”, protagonitzaren
9 atacs a la comarca. Dues esquadrilles del
XXXV Gruppo Autonomo B.V., concretament
la núm. 230 i 231, tenien la base a l’aeròdrom
Puig Moreno (prop d’Alcanyís) d’on partiren
per participar directament en l’ofensiva final
contra Catalunya i que ja havien participat
en la batalla de l’Ebre. Els Br-20 bombardejaren les poblacions de l’Albagés, Soleràs,
Castelldans, Cogul i Arbeca els dies 25, 27,
28, 29, 30 i 31 de desembre de 1938 i 3 i 5 de
gener de 1939. Les operacions foren dirigides pel Tinent Coronel, Ugo Rampelli.
A més cal parlar de la intervenció i suport
d’uns altres aparells, que tot i no fer tasques
de bombardeig com els esmentats fins ara,
actuaren a la comarca amb tasques de reconeixement, inspecció del terreny, “spezzonamento” i metrallament de diferents zones.
Eren els Breda Ba-65, que també tenien la
seva base a l’aeròdrom Puig Moreno i pertanyien a l’esquadra 65 d’assalt del XXXV
Gruppo Autonomo, encapçalats pel capità
Antonio Miotto. L’actuació d’aquesta esquadra es produí els dies 6 de desembre de
1938 a la zona de l’Albagés i Cervià; 28 i 29
de desembre de 1938 i 2 de gener de 1939
a la zona Albagés-Castelldans. La funció
d’aquests aparells era la de llençar projectils
o petites bombes (generalment de 2 quilograms), els anomenats “Spezzoni”, que podien tenir dos objectius, trencar o rompre
(les “spezzoni dirompendi”), però també de
forma incendiària (“spezzoni incendiaria”),
no dirigits a les poblacions sinó, fonamentalment a la destrucció de carreteres o
nusos de comunicació que es consideressin
importants. A tall d’exemple, l’actuació del
28 de desembre, sobre les posicions de les
brigades republicanes concentrades a
l’Albagés i Castelldans, i que suposava
controlar el nus vial de Lleida-Albagés i

Cogul-Castelldans. D’aquesta manera la carretera de l’Albagés a Castelldans fou durament castigada per l’actuació de l’aviazione
legionaria33.
Conclusions
La primera gran conclusió que cal extraure
d’aquesta recerca és que per primera vegada hi ha hagut una anàlisi exhaustiva, tot
i que incomplerta, dels atacs aeris que va
patir la comarca de les Garrigues durant la
guerra civil.
En segon lloc cal afirmar que els atacs més
violents i amb més víctimes civils, que patiren
les poblacions de la comarca, es realitzaren
quan encara, aquesta es podria considerar
reraguarda, és a dir, abans que els franquistes iniciessin l’ofensiva final cap a la conquesta de Catalunya, a partir del 23 de
desembre de 1938. Aquesta conclusió ens
porta, per tant, a confirmar allò que tant s’ha
comentat i demostrat que és que, tant l’aviació italiana com l’alemanya utilitzaren la
guerra civil com a banc d’assajos, no solament per provar els seus avions de guerra,
sinó per instaurar la tàctica de la por i el terror
sobre la població civil, provocant la desmoralització de la gent i la fugida dels seus llocs
de residència, però també la desmotivació i
desmoralització dels mateixos combatents
quan s’assabentaven dels greuges que patien les seves famílies mentre ells lluitaven
al front. Alguns dels aspectes i actuacions
utilitzades els serviren per posar-los en
pràctica durant la II Guerra Mundial i altres
per millorar-los i perfeccionar-los.
Només cal veure que la tipologia d’avions
que s’enviaren a la guerra civil, tant per part
alemanya com italiana. Eren els seus models
més desenvolupats en aquells moments a
destacar a la comarca de les Garrigues la
participació fonamental dels models italians
Savoia-Marchetti SM-79, els FIAT Br-20 i els
BREDA Ba-65. La major part dels bombardejos a la comarca es realitzaren en pocs
dies i serviren perquè entre els dies 25 de
desembre de 1938, dia de l’ocupació de
Granyena per part dels franquistes, i el dia
10 de gener de 1939, data en què foren ocupades les poblacions de l’Espluga Calba i
Fulleda, quedessin de forma definitiva tots
els pobles de les Garrigues dominats pels
franquistes. Entre la primera i l’última data
es produïren 23 bombardeigs per part de l’a-

Aquest aeròdrom, utilitzat per l’aviació legionària italiana, estava situat a tres quilòmetres de l’aeròdrom
de Sanjurjo, on tenien la base els avions alemanys de la Legió Cóndor.
32 Barri rural o pedania de Saragossa.
33 Vegeu relació d’atacs realitzats per l’aviazione legionaria italiana a la comarca de les Garrigues.
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viació italiana de forma documentada, a més
de 4 bombardeigs recuperats o coneguts
gràcies al registre de víctimes o pel record
de la memòria oral. La població que patí més
atacs fou Castelldans i el seu terme, mentre
que la població que va tenir més víctimes civils fou la de les Borges Blanques. Aquesta
població garriguenca acostuma a aparèixer
juntament a les grans ciutats catalanes amb
més víctimes civils.
La major part dels atacs protagonitzats per
l’aviació legionària italiana foren realitzats
pels bombarders Savoia-Marchetti, els
SM79, anomenats “Sparviero” (esparvers)
conduïts per l’esquadra 111 Stormo B.V., encapçalada pel Coronel Mario Vetrella.
Aquests atacs foren recolzats pels FIAT Br20, anomenats “Cicogna” (Cigonya), conduïts per l’esquadra 230 i 231 del XXXV
Gruppo Autónoma B.V., encapçalats pel Tinent Coronel Ugo Rampelli. Tant uns bombarders com els altres tenien la base a
aeròdroms situats a la zona d’Aragó. Els primers, a l’aeròdrom Valenzuela (prop de Saragossa) i els segons, prop d’Alcanyís, a
l’anomenat aeròdrom Puig Moreno. Aquests
bombarders van tenir el suport dels Breda
Ba-65, dedicats fonamentalment a metrallar
i llençar bombes, les “Spezzo”, a baixa altura
per tal de destruir vies i nusos de comunicació vitals per a les tropes republicanes.
Aquests avions també tenien la seva base a
l’aeròdrom Puig Moreno i foren un complement ideal per a la feina dels bombarders.
El nombre total de víctimes civils mortes a la
comarca fou de 87, mentre 4 soldats causaren baixa a la reraguarda, quan la comarca
no havia entrat, pròpiament, en conflicte. Un
dels atacs més mortífers i brutals a la població civil fou el realitzat el 2 d’abril de 1938,
molt probablement protagonitzat per l’aviació alemanya, l’anomenada Legió Cóndor,

que molt segurament realitzà altres actuacions a la comarca, però que avui per avui
no podem afirmar amb rotunditat ja que no
s’han trobat les ordres d’atac o qualsevol
altra documentació que en faci referència.
L’únic que tenim és la memòria oral tramesa
per supervivents d’aquests bombardeigs.
Malgrat això, cal dir que molts dels atacs
foren titllats com a realitzats pels alemanys
quan s’ha pogut demostrar posteriorment
que fou l’aviació italiana qui els realitzà. Als
91 morts a la comarca, per motius no estrictament d’acció de guerra, cal sumar la mort
de 12 garriguencs civils més en diferents poblacions catalanes, algunes d’elles en plena
fugida dels seus llocs de residència per temença dels atacs.
Les destrosses materials afectaren, majoritàriament, a tres poblacions, les Borges Blanques, Castelldans i la Granadella. Totes tres
adoptades pel General Franco i, per tant, beneficiades pel programa d’ajudes i rehabilitació de municipis afectats per la guerra
dins el programa de “Regiones Devastadas”.
El bombardeig a les poblacions i el seu
efecte a la població civil no suposà la construcció de refugis antiaeris a les poblacions
de la comarca de les Garrigues. Excepte el
cas de les Borges Blanques. La majoria dels
seus habitants es refugiaven als baixos de
grans cases pairals o escolliren l’opció de
marxar del poble i refugiar-se a les cabanes
del terme, apartades del nucli urbà i, en
principi més segures. Malgrat el desconeixement d’aquests refugis caldrà consultar la
documentació de la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat de Catalunya encarregada de la seva construcció. A la comarca
de les Garrigues s’han pogut localitzar 10 refugis o llocs que feien de refugi, la majoria
d’ells a la població de les Borges Blanques,
concretament 934, mentre que l’altre és localitzat a la població d’Arbeca35.

Giné, M. “Els bombardeigs a les Borges Blanques durant la Guerra Civil (1936-1939)”. p. 149. Aquests
són: dos a la Plaça, un excavat sota els porxos davant de la casa núm. 23 (cobert amb troncs i terra), i l’altre, als baixos de la casa núm. 20 (Cal Cortada); un al c/ Carme, núm. 3; un al passeig Terrall, núm. 14 (Cal
Paco); un al Convent del Carme (aquests tres darrers eren de formigó); un al col·legi dels frares (amb
troncs i terra); un al començament del c/ La Font (Cal Gineret); un al Castell Alt, davant la casa núm. 19
i l’últim al c/ Santa Justina, davant la casa núm. 76 (aquests dos darrers semblants a una mena de mina)
35 Gràcies a la localització d’una víctima dels bombardeigs que hi estava refugiada. Casa anomenada
Hereu de Cal Pinxo. Tom 28 foli 12. Secció defuncions. RC Arbeca. Ajuntament d’Arbeca.
34
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Annexos
Relació d’ordres d’atac realitzades per
l’aviazione legionaria36
25 DE NOVEMBRE DE 1938:
LES BORGES BLANQUES
El bombardeig a les Borges Blanques fou realitzat per 10 aparells Savoia 79 carregats
amb 80 bombes de 100 Kg. L’operació fou
realitzada per la Brigada 111 Stormo Bombardamento Veloce (B.V.) comandats pel Tinent Coronel Celso Ranieri. Hora de sortida
des del camp de Valenzuela les 11’10. Hora
de tir 12’00 des de 3800 m (durada 5’’). Objectiu: Bombardeig del dipòsit de municions
i carburants37.
2 DE DESEMBRE DE 1938:
LES BORGES BLANQUES
Fou realitzat per 10 avions S-79 amb 80
bombes de 100 Kg. Fou realitzada pel Comando 111 Stormo B.V. L’operació durà,
pràcticament dues hores. La sortida fou a
les 10.50 i l’aterratge a les 12,40. El bombardeig es produí a les 11,45 i durà 6’’. L’operació fou dirigida pel coronel pilot, Guiusseppe
Gaeta, amb la intenció d’atacar les tropes
ubicades en aquella població. El punt de
sortida era Valenzuela (Saragossa)38.

12 matí, des de Valenzuela. Arribada 13,55.
Hora del tir, 12,50. L’operació fou dirigida pel
Coronel Mario Vetrella40.
21 DE DESEMBRE DE 1938: COGUL
El bombardeig fou realitzat per una esquadra del 111 Stormo B.V. 10 S.79 amb 80
bombes de 100 Kg. El Coronel Mario Vetrella
estava al comandament de l’operació. Sortiren de Valenzuela41.
24 DE DESEMBRE DE 1938: GRANYENA
Bombardeig a les poblacions de GranyenaTorrebesses-Alcanó realitzada per 15 S.79
amb 72 bombes de 100 KG., i 72 bombes de
50 Kg. Sortida dels avions de l’aeroport de
Valenzuela. Dirigí l’operació el tinent Mario
Vetrella. El bombardeig fou realitzat per la
111 Stormo B.V. Sortida 8’15 . Hora de tir
9’00 i hora tornada 9’5542.

Diario Storico 111
Stormo Novembre
1937. Pàg. 50.

6 DE DESEMBRE DE 1938:
ALBAGÉS-CERVIÀ
Aparell d’assalt fa un reconeixement a la
zona d’Albagés-Cervià. Era el 6 de desembre de 1938 realitzat pel XXXV Gruppo Autónomo B.V. Aquest reconeixement fou
realitzat per un aparell de la 65 esquadra.
L’aparell va sortir de l’aeroport del camp Puig
Moreno. L’aparell era un BREDA Ba-65 amb
el capità Antonio Miotto i el Tinent Angelo
Caponetti39.
20 DE DESEMBRE DE 1938: ALBAGÉS
El Comando 111 Stormo B.V., envià 3 esquadres amb 15 S.79 amb 116 bombes de 100
Kg. La zona a bombardejar fou Artesa de
Lleida-Alfés- Albagés-Aspa. Hora de sortida

La relació d’alguna d’aquestes ordres també es pot veure, de forma original, juntament amb part de les fotografies aèries que acompanyen els atacs, a les imatges que acompanyen aquest article.
37 Cartelle núm. 13 A. 25 de novembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Novembre 1938. Ufficio Storico.
L’explicació del bombardeig també pot trobar-se a Cartelle núm. 52 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo.
Diario Storico 111 Stormo 1938. Pàg. 50. Ufficio Storico. Roma.
38 Cartelle núm. 13 B. 2 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
També a Cartelle núm. 52 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico 111 Stormo 1938. Pàg. 50. Ufficio
Storico. Roma.
39 Cartelle núm. 13 B. 6 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
Cartelle núm. 57 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico XXXV Gruppo Autonomo BR-20 dal 15
novembre 1937 al 25 maggio 1939. Ufficio Storico. Roma.
40 Cartelle núm. 13 B. 20 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
41 Cartelle núm. 13 B. 21 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
42 Cartelle núm. 13 B. 24 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
36
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Ordini d’operazione
e documentazione
fotografica.
Cartelle núm. 13 B.

24 DE DESEMBRE DE 1938:
CASTELLDANS-COGUL-GRANYENA
Per la 111 Stormo B.V., amb 15 S.79 carregats
amb 80 bombes de 100 kg., i 60 bombes de
50 kg. Hora de sortida 14’40. Hora de tir 15’30
h i hora d’aterrament 16’15. Sortida des de Valenzuela. Dirigeix l’operació Mario Vetrella43.

Bombardeig Borges Blanques-Juneda. Realitzat per 15 S.79 amb 120 bombes de 100
Kg. Hora sortida 12’45. Hora bombardeig
13’35 (4’’). Hora aterratge 14’20. Dirigeix l’operació el coronel M. Vetrella. A l’alçada de
Castelldans la formació fou atacada per 3
patrulles de 9 aparells “Rata”45.

25 DE DESEMRE DE 1938:
COGUL-CASTELLDANS
Atacs a la zona de Cogul-Castelldans-Aspa.
Realitzada per l’111 Stormo B.V. amb 15 S.79
amb 80 bombes de 100 Kg., i 60 bombes de
50 Kg. Hora sortida 8’15. Bombardeig 9’17 .
Dirigit pel coronel Mario Vetrella. En aquest
atac morí el pilot Antonio Greco per un projectil de contraatac44.

25 DE DESEMBRE DE 1938:
ALBAGÉS-SOLERÀS
Bombardeig de l’Albagés i el Soleràs. El
bombardeig de l’Albagés l’efectuà la 230 esquadra i el del Soleràs la 231 del XXXV
Gruppo Autónoma B.V. Sortiren del camp
d’aviació de Puig Moreno carregats amb 120
projectils de 50 Kg en 10 aparells FIAT BR20. El tinent coronel Ugo Rampelli estava al
comandament de l’operació. L’atac a l’Albagés es fa a les 9’55 h i el del Soleràs a les
10’00 h46.

25 DE DESEMBRE DE 1938:
BORGES BLANQUES-JUNEDA

Cartelle núm. 13 B. 24 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
44 Cartelle núm. 13 B. 25 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
45 Cartelle núm. 13 B. 25 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
46 Cartelle núm. 13 B. 25 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
Cartelle núm. 60 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico 230 squadriglia
BR-20 dal 22 guigno 1938 al 25 gennaio 1939. Ufficio Storico. Roma.
Cartelle núm. 60 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico 231 squadriglia
BR-20 dal 1938 al 1939. Ufficio Storico. Roma.
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Informe de les
observacions fetes
pels Savoia 79
en l’atac a les Borges
Blanques i a Juneda
el 25 de desembre
de 1938.

25 DE DESEMBRE DE 1938: CASTELLDANS
Bombardeig a Castelldans. Realitzat també
per la 230 i 231 esquadra amb sortida de
Puig Moreno. L’atac s’efectuà a les 14’00 (5’’)
amb la participació de 10 aparells FIAT Br-20
i 108 bombes de 50 Kg. El cap fou el Tinent
Coronel Ugo Rampelli47.
26 DE DESEMBRE DE 1938:
CASTELLDANS-ALBAGÉS-BORGES BLANQUES
Bombardeig Castelldans-Albagés-Borges
Blanques. Realitzat per la 111 Stormo B.V.
amb 15 S.79 i 112 bombes de 100 kg., i 12 de
50 Kg. Sortida de Valenzuela a les 7’35. Hora
de l’atac a les 8’35 (4’’). Missió encapçalada
per Mario Vetrella48.
26 DE DESEMBRE DE 1938: CASTELLDANS
Bombardeig Alfés-Castelldans. Realitzat per
la 111 Stormo B.V. amb 15 S.79 amb 104

bombes de 100 Kg., i 24 de 50 Kg. Hora de
sortida 11’10, hora d’atac 12’10 des del
camp de Valenzuela. Dirigeix l’operació
Mario Vetrella49.
27 DE DESEMBRE DE 1938:
BORGES BLANQUES
Bombardeig Borges Blanques-Alfés. Realitzat per la 111 Stormo B.V. amb un total de
13 S.79 amb 72 bombes de 100 Kg., i 48 de
50 Kg. Els avions sortiren de Valenzuela a les
11’35. El bombardeig es produí a les 12’30
(6’’). L’operació fou dirigida pel Coronel
Mario Vetrella50.
27 DE DESEMBRE DE 1938: CASTELLDANS
Bombardeig Puigverd-Artesa de Lleida-Posició Sud-Oest de les tropes a Castelldans.
La 111 Stormo B.V. amb 11 S.79 amb 24
bombes de 100 Kg., i 96 de 50 Kg. Dirigeix

47 Cartelle núm. 13 B. 25 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
Cartelle núm. 57 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico XXXV Gruppo
Autonomo BR-20 dal 15 novembre 1937 al 25 maggio 1939. Ufficio Storico. Roma.
Cartelle núm. 60 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico 230 squadriglia
BR-20 dal 22 guigno 1938 al 25 gennaio 1939. Ufficio Storico. Roma.
48 Cartelle núm. 13 B. 26 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
49 Cartelle núm. 13 B. 26 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
50 Cartelle núm. 13 B. 27 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
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Ordini d’operazione e documentazione fotografica.
Cartelle núm. 13 B.

Diario Storico XXXV Gruppo Autonomo BR-20,
dal 15 de novembre de 1937 al maggio de 1939.

Diario Storico XXXV Gruppo Autonomo. Comando
Squadriglia d’Assalto BA-65.

Ordine d’operazione núm. 90.
Corppo di Troppe Voluntarie (CTV).

482 URTX

l’operació el Coronel Mario Vetrella. El punt
de partida és el camp d’aviació de Valenzuela a les 14’40 i l’hora de tir a les 15’30.
27 DE DESEMBRE DE 1938:
CASTELLDANS-COGUL
Bombardeig de les zones de CastelldansCogul. Realitzat per el XXXV Gruppo Autónomo B.V. amb les 230 i 231 esquadres
dirigides pel Tinent Coronel Ugo Rampelli.
Sortida des de Puig Moreno amb 10 aparells
FIAT Br-20, carregats amb 120 projectils de
50 Kg. L’hora de sortida fou les 14’25 i la del
tir les 15’16 i 15’1851.
28 DE DESEMBRE DE 1938:
COGUL-CASTELLDANS
Bombardeig de la zona compresa entre
Cogul-Castelldans per la 111 Stormo B.V.
constituïda per 15 S.79 amb 120 bombes de
100 Kg. Dirigeix l’operació el Coronel Mario
Vetrella. Hora de sortida de Valenzuela 11’15.
Hora de tir 12’00. Incidències: Violenta reacció contraaèria. A l’aparell 28.15 ha estat
tocat a l’ala esquerra52.
28 DE DESEMBRE DE 1938: CASTELLDANS
Bombardeig de diferents zones de Castelldans per 111 S.79 amb 72 projectils de 50 Kg.,
i 40 de 100 Kg. Punt de partida el camp de
Valenzuela a les 15’00 h., hora de tir 15’46. Dirigeix l’operació el Coronel Mario Vetrella53.
28 DE DESEMBRE DE 1938: ALBAGÉS
Bombardeig de l’Albagés (350-351). Realitzat pel XXXV Gruppo Autónomo B.V. assignat a la 230 i 231 esquadres. Sortida del
camp d’aviació de Puig Moreno amb 10 aparells FIAT Br-20, carregats amb 120 projectils
de 50 Kg. L’operació fou dirigida pel Tinent
Coronel Ugo Rampelli. Hora de sortida 8’05.
Hora de tir 9’00 i 9’0254.

28 DE DESEMBRE DE 1938:
ALBAGÉS-CASTELLDANS
Spezzonamento i metrallament de la zona
Albagés-Castelldans. Acció realitzada per la
65 esquadra del XXXV Gruppo Autónomo.
Sortida del camp de Puig Moreno a les
11’30 i atac de l’objectiu a les 12’25. Es llençaren un total de 840 “Spezzoni” (petites
bombes o projectils), 168 d’incendiàries i
672 de trencament. A més es dispararen
3850 bales, 2730 del calibre 12,7 i 1120 del
calibre 7,7. Dirigeix l’operació el capità Antonio Miotto. L’operació fou realitzada per 6
aparells BREDA Ba-6555.
29 DE DESEMBRE DE 1938: CASTELLDANS
Bombardeig zona Sud-Oest de Castelldans.
A més es produeix un metrallament de la
zona Albagés-Castelldans. Realitzat per l’esquadra 230 i 231, mentre que la 65 realitzarà
les tasques de metrallament.
El bombardeig fou realitzat per 9 aparells
FIAT Br-20 carregats amb 108 bombes BR.,
de 50 Kg. La formació està dirigida pel Tinent Coronel Ugo Rampelli. Punt de partida
el camp de Puig Moreno. Hora sortida 14’15.
Hora tir 15’00.
El metrallament es produí a les 15’05 realitzat per 6 aparells BREDA Ba-65 dirigits
pel capità Antonio Miotto, realitzat per la
65 esquadra d’assalt del XXXV Gruppo
Autónomo56.
30 DE DESEMBRE DE 1938: CASTELLDANS
Bombardeig a la zona de Castelldans i adjacents. Operació efectuada per 16 S.79 amb
168 projectils de 50 Kg i 16 de 100 kg. Sortida del camp de Valenzuela a les 7’35. Hora
de tir a les 8’25. L’operació fou dirigida pel
Coronel Marco Vetrella57.

Cartelle núm. 13 B. 27 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
Cartelle núm. 57 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico XXXV Gruppo
Autonomo BR-20 dal 15 novembre 1937 al 25 maggio 1939. Ufficio Storico. Roma.
52 Cartelle núm. 13 B. 28 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
53 Cartelle núm. 13 B. 28 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
54 Cartelle núm. 13 B. 28 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
Cartelle núm. 57 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico XXXV Gruppo
Autonomo BR-20 dal 15 novembre 1937 al 25 maggio 1939. Ufficio Storico. Roma.
55 Cartelle núm. 13 B. 28 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
56 Cartelle núm. 13 B. 29 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
Cartelle núm. 57 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico XXXV Gruppo
Autonomo BR-20 dal 15 novembre 1937 al 25 maggio 1939. Ufficio Storico. Roma.
57 Cartelle núm. 13 B. 30 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
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30 DE DESEMBRE DE 1938: CASTELLDANS
Bombardeig zona compresa entre Aspa i
Castelldans. Realitzada per 15 S.79 carregats
amb 78 projectils de 50 Kg. i 60 de 100 Kg.
L’atac fou realitzat per la 111 Stormo B.V. dirigida pel Coronel Mario Vetrelli amb sortida
des de Valenzuela. Hora de sortida 11’35.
Hora de tir 12’3058.

del XXXV Gruppo Autónomo amb 6 aparells
BREDA Ba-65 A.80. Es llençaren un total de
840 “Spezzoni” (petites bombes o projectils),
168 d’incendiàries i 672 de trencament. A
més es dispararen 1313 bales, 1170 del calibre 12,7 i 168 del calibre 7,7. Sortida des del
camp de Puig Moreno a les 12’30. Encapçalat
pel Capità Antonio Miotto62.

30 DE DESEMBRE DE 1938: CASTELLDANS
Bombardeig de la zona sud-oest de Castelldans, realitzada pel comandament XXXV
Gruppo Autónomo B.V. per les esquadres
230 i 231 amb 10 aparells FIAT Br-20 carregats amb 120 bombes de 50 Kg. Dirigeix l’operació el Tinent Coronel Ugo Rampelli.
Hora de sortida 11’20 des de Puig Moreno.
Hora de tir 12’4059.

3 DE GENER DE 1939: CASTELLDANS
Bombardeig de la zona Nord-est; NordOest; Sud-Est i la cota 339 de Castelldans.
L’operació fou realitzada per la 111 Stormo
B.V., concretament per 15 S.79 el bombardeig de totes les zones excepte la de la zona
Nord-Oest realitzada per 3 S.79. Els primers
amb un carregament de 70 bombes de 100
Kg i 72 de 50 Kg, mentre que els segons 36
de 50 Kg. Dirigeix l’operació el Coronel
Mario Vetrella. Hora sortida 7’30, hora bombardeig 8’3063.

31 DE DESEMBRE DE 1938: CASTELLDANS
Bombardeig posicions adjacents a Castelldans per la 111 Stormo amb 15 S.79 carregats amb 46 projectils de 100 Kg i 108 de 50
Kg. Han sortit del camp de Valenzuela a les
11’05 i l’hora de tir ha estat les 12’02. Dirigeix l’operació el Coronel Mario Vetrella60.
31 DE DESEMBRE DE 1938: CASTELLDANS
Bombardeig de la zona Sud-Oest de Castelldans. Realitzat pel XXXV Gruppo Autonómico per les esquadres 230 i 231. Operació
realitzada per 10 aparells FIAT Br-20 amb 120
bombes de 50 Kg. Hora de sortida del camp
de Puig Moreno. Hora de tir 15’45. Dirigeix
l’operació el Tinent Coronel Ugo Rampelli61.
2 DE GENER DE 1939:
ALBAGÉS-CASTELLDANS
Spezzonamento i metrallament de la zona Albagés-Castelldans per la 65 esquadra d’assalt

3 DE GENER DE 1939: CASTELLDANS
Bombardeig cota 320 sud-est de Castelldans. Realitzat per la 111 Stormo B.V. per 15
S.79. amb 40 bombes de 100 Kg i 120 de 50
Kg. Sortits des del camp de Valenzuela a les
14’15, essent l’hora del tir les 15’00. L’operació fou dirigida pel Coronel Mario Vetrella64.
3 DE GENER DE 1939:
ALBAGÉS-CASTELLDANS
Bombardeig KM 27-28 zona Albagés-Castelldans. Realitzat pel XXXV Gruppo autónomo, compost per la 230 amb 4 aparells i
231 esquadra amb 5 carregats, tots FIAT Br20, amb 108 bombes de 50 Kg. Sortida de
Puig Moreno a les 7’40, hora de tir 8’35. Encapçala la formació el Tinent Coronel Ugo
Rampelli65.

58 Cartelle núm. 13 B. 30 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
59 Cartelle núm. 13 B. 30 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
Cartelle núm. 57 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico XXXV Gruppo
Autonomo BR-20 dal 15 novembre 1937 al 25 maggio 1939. Ufficio Storico. Roma.
60 Cartelle núm. 13 B. 31 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
61 Cartelle núm. 13 B. 31 de desembre de 1938. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Dicembre 1938. Ufficio Storico.
Cartelle núm. 57 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico XXXV Gruppo
Autonomo BR-20 dal 15 novembre 1937 al 25 maggio 1939. Ufficio Storico. Roma.
62 Cartelle núm. 14 A. 2 de gener de 1939. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Gennaio
1939. Ufficio Storico.
Cartelle núm. 57 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico XXXV Gruppo
Autonomo BR-20 dal 15 novembre 1937 al 25 maggio 1939. Ufficio Storico. Roma.
63 Cartelle núm. 14 A. 3 de gener de 1939. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Gennaio
1939. Ufficio Storico.
64 Cartelle núm. 14 A. 3 de gener de 1939. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Gennaio
1939. Ufficio Storico.
65 Cartelle núm. 14 A. 3 de gener de 1939. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Gennaio
1939. Ufficio Storico.
Cartelle núm. 57 A. Diario Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario Storico XXXV Gruppo
Autonomo BR-20 dal 15 novembre 1937 al 25 maggio 1939. Ufficio Storico. Roma.
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4 DE GENER DE 1939:
BORGES BLANQUES-CASTELLDANS
Bombardeig de Borges Blanques i la zona
Castelldans-Puigverd. Realitzat per la 111
Stormo B.V. El primer protagonitzat per 10
S.79 amb 72 bombes de 100 kg i el segon 8
S.79 amb 96 bombes de 50 Kg. Hora sortida
des del camp de Valenzuela les 8’45. Hora
tir 9’45. Dirigeix l’operació el Coronel Mario
Vetrella66.
5 DE GENER DE 1939: OMELLONS-VINAIXA
Bombardeig Omellons i Vinaixa. Realitzat per
la 111 Stormo B.V. Als Omellons i actuaren 5
S.79 i a Vinaixa també carregats tots amb 60
bombes de 50 Kg. en cadascun dels atacs.
Sortiren del camp de Valenzuela a les 14’50
i l’hora del tir fou les 15’45. L’operació fou dirigida per Mario Vetrella67.
5 DE GENER DE 1939: ARBECA
Bombardeig Arbeca. Realitzat pel XXXV
Gruppo Autónomo B.V. per la 230 i 231 es-

quadra sortits els 5 aparells participants,
FIAT Br-20, des del camp de Puig Moreno.
Carregats amb 48 bombes de 50 Kg i dirigits
pel Tinent Coronel Ugo Rampelli. Hora sortida 15’00. Hora bombardeig 15’4568.
6 DE GENER DE 1939: FULLEDA I OMELLONS
Bombardeig Fulleda i Omellons. Realitzats
per la 111 Stormo B.V. amb 15 S.79 carregats
amb 62 bombes de 100 Kg., i 84 de 50 Kg.
L’hora de sortida del camp de Valenzuela fou
les 9’50 i l’hora de tir les 11’00. L’operació fou
dirigida pel Coronel Mario Vetrella69.
7 DE GENER DE 1939: ARBECA
Bombardeig d’Arbeca i l’Espluga Calba (no
va poder ser efectiu per culpa de les inclemències meteorològiques i fou realitzat
sobre la població de Solivella70). Realitzat per
10 S.79 carregats amb 40 bombes de 100
KG. i 60 de 50 Kg. Dirigeix l’operació el Coronel Mario Vetrella. Hora de sortida de Valenzuela les 14’35. Hora de tir 15’3571.

66 Cartelle núm. 14 A. 4 de gener de 1939. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Gennaio
1939. Ufficio Storico.
67 Cartelle núm. 14 A. 5 de gener de 1939. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Gennaio
1939. Ufficio Storico.
68 Cartelle núm. 14 A. 5 de gener de 1939. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Gennaio
1939. Ufficio Storico.
69 Cartelle núm. 14 A. 6 de gener de 1939. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Gennaio
1939. Ufficio Storico.
70 Cartelle núm. 52 A. Dirio Storico dei singoli reparti e relativa attivita’ di volo. Diario storico 111 Stormo
B.V. (Sparvieri). Mese di gennaio 1939.
71 Cartelle núm. 14 A. 7 de gener de 1939. Ordini d’operazione e documentazione fotografica. Gennaio
1939. Ufficio Storico.
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Relació de bombardeigs efectuats per l’aviació legionària italiana
Dia

Lloc

Tipus d’avió

25 de novembre de 1938

Borges Blanques

Savoia-79

2 de desembre de 1938

Borges Blanques

Savoia-79

20 de desembre de 1938

Albagés

Savoia-79

21 de desembre de 1938

Cogul

Savoia-79

24 de desembre de 1938

Granyena/Castelldans/Cogul

Savoia-79

Granyena

Savoia-79

Cogul/Castelldans

Savoia-79

Castelldans

FIAT Br-20

Borges Blanques/Juneda

Savoia-79

Albagés/Soleràs

FIAT Br-20

Castelldans/Albagés/Borges Blanques

Savoia-79

Castelldans

Savoia-79

Borges Blanques

Savoia-79

Castelldans

Savoia-79

Cogul/Castelldans

FIAT Br-20

Cogul/Castelldans

Savoia-79

Castelldans

Savoia-79

Albagés

FIAT Br-20

29 de desembre de 1938

Castelldans

FIAT Br-20

30 de desembre de 1938

Castelldans (3)

Savoia-79 (2)

25 de desembre de 1938

26 de desembre de 1938

27 de desembre de 1938

28 de desembre de 1938

FIAT Br-20
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31 de desembre de 1938

Castelldans (2)

Savoia-79

3 de gener de 1939

Castelldans (2)

Savoia-79

Albagés/Castelldans

FIAT Br-20

4 de gener de 1939

Borges Blanques/Castelldans

Savoia-79

5 de gener de 1939

Omellons/Vinaixa

Savoia-79

Arbeca

FIAT Br-20

6 de gener de 1939

Fulleda/Omellons

Savoia-79

7 de gener de 1939

Arbeca

Savoia-79

Relació de dates i llocs de bombardeigs efectuats a la comarca de les Garrigues
Dia

Lloc

Aviació

2 d’abril de 1938

Borges Blanques/Juneda/ Albagés

Legió Cóndor?

11 de maig de 1938

Borges Blanques

Legió Cóndor?

22 de juny de 1938

Arbeca

Legió Cóndor?

25 de novembre de 1938

Borges Blanques

Aviazione Legionaria Italiana

2 de desembre de 1938

Borges Blanques

Aviazione legionaria

20 de desembre de 1938

Albagés

Aviazione legionaria

21 de desembre de 1938

Cogul

Aviazione legionaria

Borges Blanques

?

Borges Blanques

?

La Granadella

?

Granyena/Castelldans/Cogul

Aviazione Legionaria

Granyena

Aviazione legionaria

La Granadella

?

Cogul/Castelldans

Aviazione legionaria (tots)

22 de desembre de 1938

24 de desembre de 1938

25 de desembre de 1938

Castelldans
Borges Blanques/Juneda
Albagés/Soleràs
26 de desembre de 1938

Castelldans/Albagés/Borges Blanques

Aviazione legionaria

Castelldans
27 de desembre de 1938

Borges Blanques
Castelldans

Aviazione legionaria

Cogul/Castelldans
28 de desembre de 1938

Cogul/Castelldans

Aviazione legionaria

Castelldans

Aviazione legionaria

Albagés

Aviazione legionaria

La Granadella

?

Vilosell

?

29 de desembre de 1938

Castelldans

Aviazione legionaria

30 de desembre de 1938

Castelldans (3)

Aviazione legionaria

Vinaixa

?

Castelldans (2)

Aviazione legionaria

Borges Blanques

?

Castelldans (2)

Aviazione legionaria

31 de desembre de 1938

3 de gener de 1939

Albagés/Castelldans
4 de gener de 1939

Borges Blanques/Castelldans

Aviazione legionaria

5 de gener de 1939

Omellons/Vinaixa

Aviazione legionaria

Arbeca

Aviazione legionaria

6 de gener de 1939

Fulleda/Omellons

Aviazione legionaria

7 de gener de 1939

Arbeca

Aviazione legionaria

URTX 487

Relació de víctimes dels bombardeigs a la comarca de les Garrigues
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Víctima

Lloc mort

Data

Abella Alberich, Dolors

Bovera

Es desconeix

Aixalà Durán, Maria

Omellons

7-1-1939

Arnau Aguilar, Josep (soldat)

Borges Blanques

25-11-1938

Badillo Baldrich, Joan

Borges Blanques

2-4-1938

Badillo Baldrich, Octavi

Borges Blanques

2-4-1938

Baldrich Boronat, Josepa

Borges Blanques

2-4-1938

Barrionuevo Aldomà, Mª Carme

Borges Blanques

2-4-1938

Batista Duch, Teresa

Borges Blanques

2-4-1938

Bellet Nogués, Maria

Borges Blanques

2-4-1938

Benet Serra, Blai

Borges Blanques

21-12-1938

Bosch Argilés, Josepa

Borges Blanques

25-11-1938

Bosch Safont, Maria

Borges Blanques

25-11-1938

Bosch Visa, Magdalena

Borges Blanques

2-4-1938

Briansó Nogué, Eugeni

Albagés

20-12-1938

Bruno Palau, Delfina

Vinaixa

30-12-1938

Calzada Quer, Maria

Borges Blanques

2-4-1938

Cases Miró, Irene

Borges Blanques

25-11-1938

Codony Romeu, Serafina

Borges Blanques

25-11-1938

Cuadrat Piñol, Ramon

Albagés

1-1-1939

de Miguel Maldonado, Mª Carme

Borges Blanques

2-4-1938

Esqué Capdevila, Dolors

Borges Blanques

25-11-1938

Estradé Camí, Francesc

Borges Blanques

13-5-1938

Falcó Aliet, Magdalena

Borges Blanques

25-12-1938

Fallada Ribera, Magdalena

Arbeca

23-6-1938

Farré Beà, Àngela

Borges Blanques

25-11-1938

Ferran Boldú, Josep

Arbeca

7-1-1938

Ferret Tort, Antoni (Soldat)

Arbeca (Hospital)

26-11-1938

Fusté Figueras, Rosa

Borges Blanques

31-12-1938

Fusté Martí, Maria

Borges Blanques

2-4-1938

Gabernet Gayà, Ramon

Arbeca

11-1-1938

Gassió Lladó, Maria

Vinaixa

1-1-1939

Gelonch Mora, Antònia

Juneda

2-4-1938

Giné Farré, Rosa

Borges Blanques

2-4-1938

Giné Zaragoza, Josep

Vinaixa

4-1-1939

Guasch Domènech, Ramona

Borges Blanques

2-4-1938

Guiu Panadès, Domingo

Soleràs

11-1-1938

Herrera Piqué, Carme

Borges Blanques

2-4-1938

Jordà Arán, Lluís

La Granadella

25-12-1938

López Pons, Ramon

Castelldans

24-12-1938

Martí Freixinet, Josep

La Granadella

24-12-1938

Masdeu Prats, Andreu (Soldat)

Borges Blanques

25-11-1938

Massana Maspons, Josep

Borges Blanques

2-4-1938

Mateu Barberà, Mercè

Albagés

2-4-1938

Minguella Giné, Carme

Borges Blanques

2-4-1938

Mir Cornudella, Joan

Borges Blanques

25-11-1938

Mor Gort, Ramon

Granyena

24-12-1938

Navés Tilló, Josep Antoni

Arbeca

18-1-1939

Olcos Montalà, Maria

Borges Blanques

25-11-1938

Víctima

Lloc mort

Data

Oliveres Reig, Ramon

Albagés

2-4-1938

Oriol Bonet, Felisa

Castelldans

24-12-1938

Pardo Larrasa, Juan (Soldat)

Borges Blanques

25-11-1938

Pascual Cortada, Josep Mª

Vinaixa

5-1-1939

Pastó Falcó, Josep

Borges Blanques

2-4-1938

Pedrós Escoda, Concepció

Juneda

2-4-1938

Perera Solé, Josep

Borges Blanques

2-4-1938

Pifarré Ricart, Mateu

Borges Blanques

22-12-1938

Piqué Bertran, Josep

Borges Blanques

2-4-1938

Plana Urgell, Maria

Vinaixa

6-1-1939

Prats Benet, Ramona

Borges Blanques

2-4-1938

Preixens Torrebadella, Leandre

Soleràs

27-12-1938

Preixens , Ramon

Pobla de Cérvoles

Es desconeix

Quintana Raich, Assumpció

Borges Blanques

25-11-1938

Quintillà Ricart, Tresa Francisca

Borges Blanques

25-11-1938

Rebull Barrufet, Antoni

Castelldans

25-12-1938

Revés Gómez, Pere

Castelldans

25-12-1938

Ricart Farrerons, Avelina

Borges Blanques

22-12-1938

Riu Morera, Antònia

Borges Blanques

2-4-1938

Rius Arrufat, Joan

Borges Blanques

2-12-1938

Roigé Ginestà, Pau

Cogul

21-12-1938

Safont Culleré, Dolors

Arbeca

7-1-1939

Sans Gairoles, Ramona

Borges Blanques

2-4-1938

Sans Rius, Dolors

Arbeca

7-1-1939

Sans Rubí, Cèsar

Borges Blanques

25-11-1938

Sans Solà, Josep Anton

Borges Blanques

25-11-1938

Segura Rovirosa, Pau

Borges Blanques

31-12-1938

Sementé Cases, Maria

Borges Blanques

25-11-1938

Sementé Satorra, Carme

Borges Blanques

25-11-1938

Sentís Biosca, Josepa Àgueda

Granadella

22-12-1938

Sobera Morana, Joan Josep

Borges Blanques

15-12-1938

Solà Cruset, Josepa

Borges Blanques

25-11-1938

Solsona Casals, Francesc

Juneda

2-4-1938

Suñé Serrano, Josepa

Borges Blanques

25-11-1938

Torra Bernadich, Joan

Juneda

2-4-1938

Viladegut Messalles, Isabel

Castelldans

24-12-1938

Viles Carrascosa, Maria

Borges Blanques

2-4-1938

Relació de víctimes de bombardeigs refugiades a les Garrigues
Víctima

Lloc mort

Data

Aragón González, Daniela

Castelldans

25-12-1938

Cabanillas Guerra, Dolores

Borges Blanques

2-4-1938

Gómez Cerezo, Juan

Juneda

2-4-1938

Guerra Martínez, Eleuteria

Borges Blanques

2-4-1938

Herrero Domínguez, Aurelia

Borges Blanques

2-4-1938

Lechuga López, Juan

Arbeca

8-1-1939

López González, Mª Carmen

Borges Blanques

2-4-1938
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