Perill de Bombardeig! : Barcelona
Sota Les Bombes, 1936‐1939
Santiago Alberti

Entre el 13 de febrer de 1937 i el 25 de gener de 1939, els barcelonins tingueren ocasio de sentir 385 cops, coincidint amb cadascuna de
les alarmes per perill d?agressio aeria o naval, el seguent missatge, radiat per les emissores de la ciutat: Atencio barcelonins! Hi ha perill de
bombardeig, aneu amb calma i serenitat als vostres refugis. La Generalitat de Catalunya vetlla per vosaltres. Gairebe en la meitat dels
casos, l?atac fou efectiu. Barcelona fou la primera gran ciutat europea sobre la qual es va plantejar una batalla aeria, tot i restar a la
rereguarda durant gairebe tota la guerra. Des de les seves bases de les Balears, les aviacions italiana i alemanya, aliades del general Franco,
van esmercar‐se en la destruccio de les industries i infraestructures de la ciutat, sense estalviar atacs contra els barris mes densament
habitats. El resultat de l?ofensiva fou d?uns 2.750 morts, mes de 7.000 ferits i 1.800 edificis civils greument afectats. Sempre privada de
prou recursos defensius, la ciutat respongue amb la implantacio d?un sistema de defensa passiva modelic, que havia d?inspirar les
autoritats britaniques enfront els atacs que Londres patiria al llarg de la immediata guerra mundial. Aquest llibre, estructurat en ordre
cronologic, permet al lector seguir facilment els atacs, dia a dia, amb l?ajut de planols de situacio dels impactes i d?il�lustracions dels
principals aparells que hi intervingueren, aixi com un plec central amb il�lustracions en color, fotografies i documents relacionats amb la
defensa passiva. Material grafic: 22 il�lustracions 21 planols d?impactes 29 fotografies
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