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Exposición Cataluña bombardeada
75º aniversario de los bombardeos a la población civil
y las infraestructuras catalanas

75è ANIVERSARI DELS BOMBARDEJOS
A LA POBLACIÓ CIVIL I A LES
INFRAESTRUCTURES CATALANES
75è aniversari dels

Del 7 d’agost a l’11 de setembre de 2012
Sala Carbonera (Pujada Sant Feliu, 2). Girona.

1936-1939

Horaris
De dimarts a dissabte d’11 a 18 h.
Diumenge d’11 a 14 h.

bombardeigs a la població
civil i les infraestructures

Activitats

catalanes

‘Bombes sobre Girona’
Dissabte, 18 d’agost, a les 18 h.
Museu d’Història de la Ciutat (carrer de la Força, 27). Girona.
Visita guiada a l’exposició que inclou també la visita a la sala
de la guerra civil del Museu d’Història de la Ciutat i al refugi
antiaeri del jardí de la Infància.

Acte en memòria dels bombardejos de Girona
durant la Guerra Civil
Dimecres, 5 de setembre, a les 20h.
Sala carbonera (Pujada Sant Feliu, 2). Girona.
En el marc de l’exposició “Catalunya bombardejada” es farà
aquest acte en memòria i homenatge a totes les persones
que van patir els bombardejos indiscriminats sobre la població de Girona. En el decurs de l’acte, que comptarà amb
la presència de testimonis dels bombardejos acompanyats
dels representants institucionals, es presentarà un tràiler del
documental “Amagats sota terra”.
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Bombardejos a ciutats
i pobles catalans

Bombardeos a ciudades
y pueblos catalanes

La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) s’ha considerat històricament el prefaci de la Segona Guerra
Mundial (1939-1945), entre d’altres motius, per la
internacionalització del conflicte, per les causes enfrontades i pels mètodes de guerra. Un d’aquests
mètodes fou el bombardeig aeri indiscriminat i sistemàtic sobre la població civil. Catalunya va sofrir
especialment els seus efectes a partir de 1937, ara
fa 75 anys. En aquesta exposició s’hi poden trobar
mostres de com l’anomenada rereguarda republicana va desaparèixer, esdevenint un dels objectius de
l’aviació franquista, què comptà amb el decisiu suport de l’aviació alemanya i italiana.

La Guerra Civil Española (1936-1939) se ha considerado históricamente el prefacio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), entre otros motivos, por la
frentadas y por los métodos de guerra. Uno de estos
métodos fue el bombardeo aéreo indiscriminado y sistemático sobre la población civil. Cataluña sufrió especialmente sus efectos a partir de 1937, ahora hace 75
años. En esta exposición se pueden encontrar muestras de como desapareció la denominada retaguardia
republicana convirtiéndose en uno de los objetivos de
la aviación franquista, que contó con el decisivo apoyo
de la aviación alemana e italiana.

Ciutadans salvant pertinences d’un bombardeig aeri
Ciudadanos salvando pertinencias de un bombardeo aéreo
© Arxiu Nacional de Catalunya

El bombardeig d’un gran nombre de municipis catalans (entre els que destaquen Barcelona, Granollers,
Lleida, Girona, Figueres, Tarragona i Reus), va ocasionar més de 5.500 víctimes mortals i incomptables ferits, a més d’una gran destrucció i un record traumàtic
que encara avui resta en la memòria col·lectiva dels
ciutadans. Tot i així, la població catalana va destacar
per la seva capacitat de resiliència col·lectiva així
com per una notable resistència passiva i activa (ja fos
amb defenses antiaèries o construint refugis), però la
fi de la guerra va sumir-la en una llarga dictadura, en
un oblit forçat, que aquesta mostra, sumant-se a les
moltes iniciatives que es duen a terme per tot el país,
pretén exposar a la llum pública.

Una dona plora el seu marit, mort en el bombardeig. Lleida, novembre de 1937.
Una mujer llora a su marido, muerto en el bombardeo. Lleida, noviembre de 1937
@Arxiu Nacional de Catalunya

El bombardeo de un gran número de municipios catalanes (entre los que destacan Barcelona, Granollers,
Lleida, Girona, Figueres, Tarragona y Reus), ocasionó
más de 5.500 víctimas mortales e incontables heridos,
además de una gran destrucción y un recuerdo traumático que todavía hoy queda en la memoria colectiva de
los ciudadanos. A pesar de ello, la población catalana
destacó por su capacidad de resiliencia colectiva así
como una notable resistencia pasiva y activa (ya fuera
con defensas antiaéreas o construyendo refugios), pero
un olvido forzado, que esta muestra, sumándose a las
muchas iniciativas que se llevan a cabo en todo el país,
pretende exponer a la luz pública.

