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25 de maig de 1938 

Ángel Viñas  

 

Avui fa gairebé vuitanta anys aquesta ciutat va ser bombardejada per avions 
italians. Hauria sigut impensable que davant de l’assenyalat honor amb què 
m’ha distingit aquesta Universitat no em detinguera en la significació d’aquell 
acte de guerra. D’entrada, els implore el perdó per la meua gosadia. 
Historiadors especialitzats, entre ells diversos alacantins, han explorat el tema 
molt millor i amb més autoritat. Avui, em diuen, en el Mercat Central hi haurà 
un acte commemoratiu. 

Si m’atrevisc a tractar-ho és perquè una part de la meua feina com a 
historiador s’ha centrat en els vectors internacionals que van incidir sobre la 
guerra d’Espanya. Fa un mes vaig participar en el vuitanta aniversari d’un 
altre acte de terror com va ser la destrucció de Gernika.  

Això em fa explorar algunes de les moltes semblances, i també dissemblances, 
entre els dos esdeveniments. Assenyalaré, abans de res, les sis semblances que 
em semblen més significatives. Després tractaré les dissemblances.  

Què contenen les semblances?  

Els dos casos fan referència a centres urbans  

El d’Alacant, no es va tractar d’un bombardeig inicial (que va tenir lloc el 5 de 
novembre del 1936), però sí del primer que es va dirigir específicament a una 
part, la més poblada, de la ciutat. El dia era clar. No hi va haver senyals previs 
d’alarma. Els avions van volar amb ple coneixement d’on havien de llançar les 
bombes.  

La significació militar no va tenir massa importància. Les petites instal·lacions 
portuàries no van ser danyades. En els dos casos cal preguntar-se per les 
raons que van determinar les destruccions.  

Des de la presa de Santander, Mussolini havia decidit intensificar la 
participació italiana en la guerra. Per a això, va potenciar massivament l’aviació 
basada en la Península, però també la de les Balears. Aquesta última va 
aconseguir, al gener del 1938, les cotes màximes d’efectius en homes i 
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material1. No em detindré a ressenyar-los. Al temps, Mussolini va autoritzar 
expressament el bombardeig de centres urbans.  

Alguna cosa semblant havia ocorregut en la campanya del Nord, en la qual 
italians i alemanys havien atacat desenes de ciutats i viles. El general Mola, 
fins i tot, havia suggerit la destrucció total de las fàbriques de Bilbao.  

Ferdinando Pedriali és un dels autors que han romput una llança en favor de 
la suposada contenció de l’Aviazione Legionaria a l’hora de bombardejar 
centres urbans, però reconeix que a Barcelona a meitat de març del 1938 les 
bombes van caure de forma totalment intencionada2. No debades les ordres de 
Mussolini del dia 16, deliberadament vagues, preconitzaven una acció tan 
violenta com fora possible3. 

Bombardejos d’una aviació estrangera 

L’enviament de forces aèries, terrestres i navals no va ser mai motiu d’una 
negociació pròpiament dita entre Franco i les potències de l’Eix. La raó és 
evident. Més que infanteria, el que Franco necessitava era pilots, mecànics, 
especialistes, instructors i, en particular, armament modern que incloïa 
l’aviació. Res d’això podia obtenir-ho en els mercats internacionals. Només 
podia trobar-ho en l’Eix. Es conserven un gran nombre de comandes a les dues 
potències, però sempre va quedar al lliure arbitri de Roma i de Berlín atendre-
les, en tot o en part, no fer-ne cas o enviar material i homes que no havia 
sol·licitat.  

Els enviaments van dependre essencialment de dos factors: l’estimació de les 
necessitats de Franco pels militars de l’Eix que prestaven servei a Espanya i els 
càlculs polítics, estratègics i econòmics que es feien a Roma o Berlín.  

Les dues potències s’informaven del que subministraven (encara que no 
sempre) i coordinaven en la mesura que els era possible els enviaments. Mai 
van concloure compromisos vinculants entre si4. En el cas d’Itàlia, Javier 
Rodrigo ha desempolsat unes manifestacions de Mussolini de principis del 
1938 al cap del CTV que preguntara a Franco què necessitava i que després ell 
ja pensaria què fer5.  

                                   
1 Pedriali, 1992, pàg. 341 i 346s. 
2 Ibíd., p. 349. 
3 Grassia, p. 139. 
4 Viñas, 2017.  
5 Rodrigo, p. 279. 
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La repercussió internacional de Gernika va fer que Franco negara ràpidament 
que la destrucció havia sigut obra de l’aviació estrangera. La va imputar a la 
“barbàrie roja”. En el cas d’Alacant, era ja impossible negar que italians i 
alemanys actuaven a Espanya. No es va molestar.  

Operacions de càstig a la població civil 

Les dues accions es van fer en el marc de campanyes d’una gran envergadura: 
en la marxa cap a Bilbao en un cas; en el suport a l’avanç cap a la part sud de 
Llevant amb la finalitat de prendre València en l’altre. 

En aquesta última campanya, els objectius estratègics van abastar els ports i, 
en particular, els de Barcelona, València i Alacant. Van tenir lloc repetidament 
d’abril a juliol del 1938 i amb freqüència en diverses ocasions el mateix dia.  

En la campanya de Llevant sabem que l’Aviazione Legionaria tenia dificultats 
per a identificar els objectius. Els mapes espanyols de què disposava eren 
insuficients. Per a obviar aquesta manca els italians van posar en pràctica un 
sistema excel·lent per a adquirir una idea precisa dels detalls topogràfics 
rellevants. Abans de fer atacs d’una certa importància es feien reconeixements 
aeris amb un sofisticat sistema fotogràfic, per a l’època. Això permetia als pilots 
dels bombarders precisar, sense por d’equivocar-se, com destruir els objectius 
designats.  

No sóc jo qui afirma això. El sistema s’exposa en l’obra de referència sobre 
l’aviació italiana a Espanya de Pedriali que data de 19926. Així, doncs, el nucli 
urbà d’Alacant es va bombardejar amb perfecte coneixement.  

Hi va haver responsabilitats conjuntes 

Des de l’esclat de l’escàndol internacional sobre Gernika el bombardeig de 
ciutats havia topat amb una creixent oposició. Franco ho va prohibir després a 
la Còndor tret que hi haguera una autorització expressa. La va donar, per 
exemple, per a bombardejar el port de Santander al juliol del 1937. Al 
desembre va demanar específicament als italians que atacaren objectius entre 
els quals figuraven Barcelona i les fàbriques de material de guerra d’aquesta.  

Després dels bombardejos de Barcelona, el cap de l’aviació franquista, el 
general Alfredo Kindelán, va ordenar el 28 de març del 1938 que no es feren 
bombardejos de cascos urbans sense ordre expressa seua7. Les unitats que 

                                   
6 Pedriali, 1992, pàg. 308s.  
7 Sales Larrazábal, 2012, p. 338. 
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reberen com a missió l’atac d’objectius que s’expressaren amb el nom d’alguna 
població haurien de concentrar-se en els seus voltants. Això no va ser sinó una 
mera comèdia.  

Ratificava, això sí, allò que venia passant des que l’aviació nazi-feixista havia 
començat a operar al novembre del 1936 a Espanya8. Era la Prefectura de l’Aire 
la que assenyalava els objectius i com aconseguir-los. Per tant, o bé Hitler i 
Mussolini van fer cas omís dels desitjos de Franco o bé el Generalíssim va 
consentir els bombardejos.  

En el primer cas, en absència d’autorització espanyola, convindria demostrar 
documentalment que Franco hauria fer les seues protestes més enèrgiques al 
llarg de quasi dos anys de guerra i que haguera continuat fent-ho durant la 
campanya de Catalunya a finals del 1938. En aquest cas, la impotència del tan 
lloat Cabdill s’hauria fet evident. En el segon cas, es demostraria la connivència 
de Franco amb els dictadors de l’Eix a l’hora de bombardejar poblacions amb 
finalitats de càstig.  

S’han aplicat pautes d’encobriment similars  

Gernika ha estat estudiada exhaustivament. Avui no són molts els enigmes que 
queden per resoldre després de les masses de documentació aparegudes des de 
la mort de Franco. El de la seua responsabilitat també està, per a mi, resolt.  

Els negacionistes en el cas d’Alacant han seguit les mateixes estratègies que a 
Gernika. La del menyspreu i la de la distorsió, de vegades combinades. En 
donaré dos exemples.  

En la primera estratègia milita l’historiador aficionat (era metge i es va guanyar 
la vida d’aquesta manera) que va signar sota el pseudònim d’Alcofar Nassaes i 
el nom del qual va ser, en realitat, José Luis Infiesta Pérez. Aquest autor, que 
va morir l’any 2006, es va llaurar una certa reputació amb l’estudi, entre altres 
temes, de l’actuació de les unitats terrestres, navals i aèries feixistes en la 
Guerra Civil.  

La que tracta sobre aquestes últimes va aparèixer l’any 1975. L’acció del 25 de 
maig la va ocultar amb cura. Va assenyalar que durant aquell mes “també van 
patir (…) intensos bombardejos els ports de València i Alacant”. No és molt, la 
veritat. L’única acció aèria que va identificar sobre aquesta ciutat va ser una el 
primer de juny (que, per la qual cosa sabem, no va passar). Els causants 
haurien sigut: 
                                   
8 Viñas, 2013, pàg. 633-635. 
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Una patrulla de 6 Savoia 79 i una bomba va caure a pocs metres del 
domicili del vicecònsol anglès i del cònsol americà9.  

Alcofar Nassaes també va ocultar el que va ocórrer després, no en relació amb 
la suposada acció del 1r de juny, sinó amb la del 25 de maig. La quasi totalitat 
dels països representats a nivell consular a Alacant (és a dir, Argentina, 
Bèlgica, Bolívia, Txecoslovàquia, Cuba, Dinamarca, Finlàndia, El Salvador, 
França, Guatemala, Holanda, Libèria, Mèxic, Paraguai, Perú, República 
Dominicana, Suècia i Uruguai) es van concertar per a dirigir una comunicació 
al governador civil que expressar el seu condol i consternació pel que havia 
passat. Probablement dominaven els cònsols o vicecònsols honoraris i entre 
aquests es trobarien ciutadans espanyols. Dos dels països esmentats, 
Guatemala i El Salvador, havien reconegut ja el règim de Franco10.  

L’ambaixador nord-americà, Claude G. Bowers, que va residir a Hendaia 
durant la Guerra Civil, va explicar que el seu cònsol no s’havia adherit a la 
nota ja que Washington no participava en accions conjuntes, però, va afegir, 
l’absència del Regne Unit era notable11. No cal oblidar que el govern de Londres 
mai va tenir simpatia per la República Espanyola. 

Alcofar Nassaes va afegir una frase realment portentosa: 

Si els aviadors legionaris hagueren volgut fer autèntics atacs de terror, 
atesa la importància dels contingents que tenien i la capacitat de càrrega 
dels avions, haurien destruït amb una certa facilitat les ciutats 
republicanes, les quals, pràcticament, van quedar indemnes al final de la 
guerra”12. 

Corol·lari? Caldria estar eternament agraïts als comandaments feixistes i, per 
descomptat, a la tan generosa direcció politicomilitar de Mussolini. 

La segona estratègia que s’hi ha aplicat és la de distorsió. El més destacat 
defensor de la no responsabilitat del comandament franquista en el 
bombardeig de Gernika correspon al ja mort general de divisió en l’Exèrcit de 
l’Aire Jesús Salas Larrazábal. Aquesta estratègia es caracteritza per l’èmfasi en 
la tergiversació, sense renunciar al menyspreu.  

                                   
9 Alcofar Nassaes, p. 249. 
10 Ramos, pàg. 247s. 
11 FRUS, 1398, General, vol. I. Telegrama del 28 de maig.  
12 Alcofar Nassaes, p. 261. 
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Pel que fa a la tergiversació cal descartar que els atacs italians a la Ciutat 
Comtal van ser un advertiment als francesos perquè no se’ls ocorreguera 
intervenir a Espanya en auxili de la República. A París, mai es va considerar la 
possibilitat d’intervenir-hi.  

Tot el que s’ha escrit en aquest sentit no té una base documental consistent i 
que, a més, Salas va ignorar13. Això sí, quan Franco es va quadrar, el 18 de 
març del 1938, es va suspendre el bombardeig de Barcelona. Ho confirma 
Pedriali. Això implica que Franco o Kindelán havien estat, fins aleshores, 
impassibles.  

Pel que fa al menyspreu Salas també el va aplicar a Alacant. Això s’observa en 
la seua obra en quatre toms sobre la guerra a l’aire. Salas segueix la campanya 
del Llevant, sense estalviar crítiques a la gestió de l’Alt Comandament, i fins i 
tot troba temps o espai per a descriure l’últim enderrocament que va tenir lloc 
el 24 de maig . No troba temps, no obstant això, per a tractar el bombardeig. El 
capítol sobre la guerra aeronaval d’abril a juliol del 1938 també està mal 
titulat. S’inicia amb els bombardejos pels Heinkel 59 d’un petrolier grec el 28 
de maig i d’un altre petrolier i un mercant britànics, aquesta vegada al port 
d’Alacant, el 7 de juny. La finalitat perseguida és que la acció del dia 25 sobre 
la població civil alacantina s’esfume14.  

Potser aquesta desaparició pot explicar-se pel fet que el bombardeig d’Alacant 
va implicar una desobediència concreta a l’ordre de la Prefectura de l’Aire de 
dos mesos abans. O, alternativament, perquè era autoritzada per Kindelán o 
Franco. Salas no hi entra en cap de les possibilitats. 

Se sap, no obstant això, per un telegrama a Berlín de l’ambaixador alemany a 
Salamanca que el comandant en cap de la Legió Còndor l’havia informat 
d’haver-se assabentat que Franco havia demanat a Mussolini que deixara de 
donar ordres directes a l’aviació de les Balears15. Això va ocórrer, 
probablement, a conseqüència dels bombardejos de Barcelona. No obstant 
això, no permet extraure’n conclusions pel que fa a Alacant. Mussolini va poder 
haver-ho ordenat o no. I en aquesta segona alternativa, ho va fer la Prefectura 
de l’Aire? 

Subsisteixen en tots dos casos llacunes documentals 

                                   
13 Salas Larrazábal, 2001, p. 150. 
14 Salas Larrazábal, 2001, p. 223. 
15 ADAP, doc. 351, telegrama del 24 de març de 1938. 
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L’autor italià que més ha estudiat la guerra aèria del seu país a Espanya, 
Pedriali, té una forma molt curiosa de tractar el tema d’Alacant. D’una banda 
afirma que a l’abril i maig del 1938 l’aviació basada a Balears va atacar 
repetidament les estacions de ferrocarril de Tortosa, Reus i Castelló, i també els 
principals ports del Llevant i de Catalunya, entre aquests els de València i 
Barcelona. No va esmentar Alacant16. D’altra banda, no oculta els resultats 
d’una missió d’investigació empresa per dos caps britànics. 

Es va tractar del coronel en la reserva de la Royal Air Force J.R.W Smyth-Pigott 
i del comandant d’artilleria F.B. Lejeune. El primer era un cap molt condecorat 
en la Gran Guerra i havia servit com a agregat aeri a la Haia i París. Tots dos 
es van desplaçar a Espanya ràpidament. Més tard, a l’empara de nombrosos 
debats en la Societat de Nacions van constituir la comissió que va investigar 
sobre els efectes dels bombardejos aeris. L’objectiu, no declarat, del Foreign 
Office era utilitzar els seus informes per a reforçar la política de rearmament 
britànica en matèria de defensa antiaèria17.  

Les memòries de l’ambaixador a Londres, Pablo de Azcárate, aclareixen el 
paper del bombardeig d’Alacant. Juntament amb el de Granollers sis dies 
després el Govern de la República va activar les protestes més serioses tant en 
el marc internacional com de cara al Regne Unit. Azcárate es va moure a tota 
velocitat davant el Foreign Office i el Parlament. Va suggerir que es nomenaren 
dos o tres militars d’aviació de països neutrals i que practicaren una 
rapidíssima investigació sobre casos concrets18. Aquest va ser l’origen de la 
missió.  

La feina de casa van començar a meitat d’agost del 1938. Després d’unes 
setmanes van presentar un primer informe relatiu als 46 bombardejos patits 
per Alacant fins al 25 d’aquest mes. Van reconèixer que, en almenys 41 
ocasions, els bombarders s’havien centrat en la destrucció del port i de l’estació 
de ferrocarril. Només en dos casos les accions podien considerar-se com a 
atacs voluntaris contra les zones civils19. És obvi que l’atac del 25 de maig en 
va ser un.  

És en aquest context, en què ha de situar-se l’afirmació de Pedriali que la 
condemna que van fer tots dos relators a l’aviació legionària obviava el fet que 
“les seues intervencions es feien exclusivament sobre objectius assenyalats 

                                   
16 Pedriali, 1992, p. 355.  
17 Cerdà, p. 7. 
18 Azcárate, pàg. 101s.  
19 Pedriali, 1992, p. 356.  
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pels comandaments espanyols”. Si haguera sigut així, se’n desprendrien dues 
conclusions: 

a) La primera és que caldria demostrar en el cas d’Alacant que els 
comandaments franquistes van protestar. Qui ha trobat aquesta 
protesta? 

b) La segona és que la manera de fer italiana a Alacant s’hauria atingut 
als protocols d’actuació de les aviacions nazi i feixista que ja s’havien 
establit al novembre/desembre del 1936, amb la finalitat de coordinar 
les activitats i supeditar-les al comandament franquista. 

Las llacunes que subsisteixen podrien tancar-se, com s’ha fet amb Gernika, 
mitjançant una exploració profunda dels fons documentals que es conserven 
en els arxius militars espanyols. Pel que sé, això no s’ha emprès encara. Podria 
ocórrer que no s’obtingueren dades directes sobre el bombardeig, però sí sobre 
el context i, en particular, sobre el tipus de queixes que elevaren Franco o 
Kindelán, si és que ho van fer.  

Dissemblances entre Gernika i Alacant 

Aquestes dissemblances en són sis també. 

1a A Gernika van participar unitats aèries alemanyes, com a executores 
principals, i italianes, però amb un paper secundari. A Alacant, només hi va 
intervenir l’aviació italiana basada a les Balears. No hi va haver un xoc de 
comunicats. El que van emetre les autoritats republicanes no va obtenir el 
tipus de resposta que va suscitar el del lehendakari Aguirre. Per a Alacant va 
ser molt concís:  

En un intens bombardeig verificat ahir per la criminal aviació estrangera 
al servei dels facciosos, contra la ciutat d’Alacant, van causar dos-cents 
cinquanta morts, en la major part xiquets i dones. Més de cinquanta 
edificis van quedar destruïts. El nombre de ferits és també molt elevat20. 

2a A Gernika la destrucció de la vila va ser gairebé total, no debades es 
tractava de provar les tècniques de bombardeig i la mescla de bombes més 
adequada per a aconseguir-ho. Els italians havien donat el primer pas amb els 
bombardejos de Durango i Eibar. A Alacant, la destrucció física va ser molt 
menor. També es coneix millor perquè Gernika, pocs dies després, va ser 
ocupada per les tropes franquistes i van tirar un vel sobre el que va passar.  

                                   
20 Aracil i Villarroya, p. 67. 
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3a Gernika va generar un escàndol internacional d’unes grans dimensions. Les 
seqüeles encara perviuen. El que va provocar els bombardejos italians, en 
particular el d’Alacant, va ser limitat. En la major part de la historiografia 
s’ignora. 

4a A Gernika els historiadors alemanys van contribuir decisivament a aclarir 
gran part del que va passar, recolzats per autors d’altres nacionalitats, en 
particular, d’Espanya, el Regne Unit i els Estats Units. A Alacant, la 
historiografia italiana i, en general estrangera, han passat amb una mà a la 
galta.  

5a A Gernika, hi ha hagut grans controvèrsies al voltant del nombre de 
víctimes, des de poc més d’una dotzena que va afirmar desafiant Ricardo de la 
Cierva, a aproximadament cent trenta que promou el gruix dels historiadors, 
en general profranquistes.  

6a Per últim, els progressos en el coneixement del que va passar a Alacant han 
estat deguts essencialment a la curiositat, l’obstinació i la dedicació 
d’historiadors espanyols, amb autors alacantins o connectats amb aquesta 
ciutat en primera línia.  

 

 

La importància de la historiografia local 

Per a entrar a considerar específicament el cas d’Alacant, cal fer una referència 
a la importància dels estudis locals.  

Els últims anys la historiografia sobre la Guerra Civil s’ha enriquit 
considerablement gràcies a les aportacions i als plantejaments d’aquest tipus 
d’estudis. Considerar els seus èxits forma avui part del patrimoni de qualsevol 
historiador generalista. Com diu Encarnación Barranquero, la història local 

Persegueix conèixer processos o esdeveniments que no estan perfilats o 
que no existeixen en les síntesis. És una història que corrobora, matisa o 
contradiu les conclusions generals i que contribueix a corregir o 
consolidar les anàlisis generals. La seua limitada escala facilita el control 
de l’objectiu d’estudi i, en el cas que les fonts siguen assequibles, permet 
l’aplicació de metodologies arriscades i noves21 … 

                                   
21 Barranquero, pàg. 146s.  



10 
 
Això és més important, si de cas, quan en històries generals el bombardeig del 
25 de maig amb prou faenes si mereix un esment que, fins i tot, falta en obres 
específiques sobre les operacions aèries en la mateixa guerra.  

Aqeusta manca pot ser deguda a dues causes: la primera és el desinterès pel 
tema dels historiadors generalistes, fins i tot el d’algun dels més especialitzats; 
la segona, la incapacitat de comprendre que alguns ensenyaments de la 
història local poden tenir una projecció general.  

En el bombardeig d’Alacant, la seua anàlisi en profunditat pot descobrir alguna 
cosa sobre: 

a) Les maneres d’actuació de l’Aviazione Legionaria 
b) Les relacions entre els comandaments feixistes i franquistes 
c) El comportament de Mussolini, no solament com a cap del govern 

feixista sinó, simultàniament, en la qualitat de ministre de les tres 
armes.  

Els punts essencials que em semblen d’un interès general i que es desprenen 
de les aportacions de la història local són els tres següents.  

1r En el cas de Gernika , Xavier Irujo ha incorporat a la història general 
l’anàlisi de testimonis de supervivents. En el d’Alacant, tenim el del mestre i 
diputat d’Esquerra Republicana Eliseo Gómez Serrano en una acuradíssima 
edició dels seus diaris publicada per aquesta Universitat. L’entrada 
corresponent al luctuós 25 de maig, dimecres, identifica clarament l’acció 
italiana: no va tenir lloc contra el port i els seus voltants, sinó que la mateixa 
ciutat en va ser l’objectiu.  

2n Quasi totes les bombes van caure sobre un quadrilàter de carrers 
perfectament definit. Les van llançar entre 7 i 9 avions, en dues passades 
d’escassíssima durada. Entre l’una i l’altra van passar de 15 a 20 minuts. La 
visibilitat era excel·lent. A boca de nit es contaven al voltant de 250 morts que 
van pujar a una mica més de 300 a el dia següent.  

3r Es va generar una atmosfera de terror, desconcert i èxode i va ser un 
espectacle dantesc el que oferien l’hospital o els cadàvers de dones infelices que 
feien cua davant dels llocs de verdura del mercat22. 

Ací s’imposa un comentari. Si els historiadors profranquistes, després 
d’incomptables càlculs, tergiversacions i manipulacions arriben a un total de 

                                   
22 Gómez Serrano, pàg. 530-532. 
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morts a Gernika de 126, com fa Salas en l’última versió dels seus “injuriats” 
treballs del seu suposat esclariment, és obvi que l’acció sobre Alacant va haver 
d’estar molt per davant de la vila foral en termes de letalitat.  

Les escarides dades de Gómez Serrano van ser ampliades, a les acaballes del 
franquisme, per Vicente Ramos que va utilitzar algun document redactat a 
l’època com, per exemple, de la junta local de Defensa Passiva i es va fer ressò 
de les notícies publicades en la premsa d’aquell moment. Entre aquestes, un 
resum de l’informe Smyth-Pigott/Lejeune i la conclusió que es va ser un atac 
deliberat a una zona civil.  

Segons Ramos els bombardejos es van prosseguir molt més allà dels 
assenyalats per Pedriali. El mes de juny n’hi va haver els dies 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 15, 17, 25, 26, 27, 28 i 29. Va ser aquell mes el d’una major 
intensitat aèria sobre el port i els seus voltants d’Alacant. En algun moment, (el 
6), les bombes van caure també sobre el casc urbà. Van causar 42 morts i més 
de 100 ferits. En total, els atacs del juny van produir, si més no, 121 morts i 
227 ferits.  

La intensitat va decaure al juliol i el nombre de víctimes es va reduir 
considerablement. L’estadística va tornar a augmentar a l’agost . Cal notar que 
no van produir amb prou faenes víctimes mortals. Les dades del maig i el juny 
són molt exactes. He detectat només una incongruència amb un altre 
document de l’època. Són bastant inexactes per al juliol i una mica per a 
l’agost23.  

En aquest elenc d’autors locals no hem d’oblidar Martínez Mira, l’obra dels 
quals va aparèixer l’any 2005. S’hi transcriuen dos documents d’una gran 
importància. En primer lloc, l’informe del president del consell municipal elevat 
al governador civil el 25 de juny, un mes després del bombardeig. Va precisar 
els danys físics en el patrimoni immobiliari de la ciutat. Aquest va ser, 
precisament, l’objectiu de l’informe ja que les referències a morts i ferits (6 i 40 
respectivament) són irrisòries. En segon lloc, aquest autor va explicar una 
relació bastant completa dels bombardejos patits a Alacant des del 5 de 
novembre del 1936 i el 25 de març del 1939, és a dir, pràcticament de quasi la 
totalitat de la guerra. Hi ha altres autors que hi afigen uns quants bombardejos 
més.  

Les estadístiques que hi ha fan especular sobre els motius del bombardeig del 
25 de maig, el més mortífer i espectacular. Martínez Mira va llançar la hipòtesi 

                                   
23 Ramos, pàg. 245-247 i 252-255. 
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que els avions van arribar no des del mar sinó que van entrar per terra i des de 
l’interior. Així van eludir ser captats per les escoltes de la defensa antiaèria que 
estaven orientades cap al Mediterrani. És plausible. Això reforça la impressió 
de Gómez Serrano que va ser la ciutat mateixa l’objectiu de guerra24.  

En un dels més recents i, al meu entendre, millors tractaments de la 
intervenció italiana en la Guerra Civil, obra del meu bon amic Javier Rodrigo, 
s’afirma, en tractar els bombardejos de Llevant, que el comandament de 
l’Aviazione Legionaria de les Balears “depenia directament del govern de 
Roma”25.  

Això va constituir una excepció seriosa a que hi havia previst en els protocols 
d’actuació de les aviacions estrangeres que es troben en l’Arxiu Històric de 
l’Exèrcit de l’Aire. També xoca amb una carta del coronel Juan Vigón, cap de 
l’Estat Major de l’Exèrcit del Nord, a Kindelán en la qual, textualment, li va dir 
que, abans de res, li semblava  

“indispensable [subratllat] que contribuírem a rehabilitar el crèdit de les 
armes italianes, per raons bona política externa; 2n que per a això 
hauríem de facilitar-los les coses, assignant-los missions sense risc; 
utilitzar-los només en aparença; 3r associar-los als nostres èxits –si Déu 
ens els atorga– amb la màxima generositat. Tot això, sense exposar-los, 
ni exposar-nos, a un pas enrere poc elegant”26.  

Aquesta missiva, escrita òbviament després de Guadalajara, implica que una 
certa assignació d’objectius a l’Aviazione Legionaria depenia del consentiment 
del comandament franquista. Una altra cosa eren les modalitats de l’ocupació. 
Justifica aquesta interpretació el fet que, després d’esclatar l’escàndol de 
Gernika, el conseller de l’ambaixada italiana a Salamanca, Carlo Rossi, va 
aconsellar el 4 de maig del 1937 que convindria conservar la documentació 
necessària para deslligar la responsabilitat pròpia de l’espanyola “per les 
massacres del passat i del futur”. Va ser prescient perquè el 15 de juliol 
d’aquell any Franco va ordenar a Kindelán intensificar l’actuació agressiva des 
de l’aire, també en el Mediterrani27.  

Pedriali28 ha resumit molt recentment el caràcter de les actuacions de l’Aviació 
de les Balears durant la guerra. Hi havia ficat les urpes en el flanc de la 

                                   
24 Martínez Mira, pàg. 127-129, 134-136 i 152. 
25 Rodrigo, p. 285.  
26 Viñas, 2017. 
27 Irujo, pàg. 107s. 
28 Pedriali, p. 203. 
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República i havia sembrat la destrucció en el Llevant amb el bombardeig de 
vaixells, centrals elèctriques, fàbriques d’avions, indústries vitals per a l’esforç 
bèl·lic, ferrocarrils, ponts, ports, dipòsits de carburants i de materials 
estratègics. Va esmentar, per atzar, els nuclis urbans? Absolutament. 

La història oficiosa del CTV va assenyalar que la contribució de l’Aviazione 
Legionaria a l’ofensiva sobre València va ser “intensa, contínua i eficaç, ja fóra 
en l’aspecte estratègic com en el tàctic”. A meitat de juny del 1938 tenia 233 
avions plenament operatius. Aquest nombre era gens menyspreable. La Legió 
Còndor, segons la mateixa font, en tenia 123 i l’aviació franquista, 109. És a 
dir, el contingent italià equivalia al nombre d’aparells que tenien alemanys i 
espanyols.  

Els autors d’aquesta història van fer també una distinció entre els objectius de 
l’aviació estratègica i la tàctica i d’interdicció29. No van identificar 
específicament com una missió de l’aviació el suport estret a les forces de terra, 
la importància de la qual va ser una de les lliçons de més projecció futura que 
van extraure els alemanys. Tampoc van fer referència a si les doctrines del 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 Rovighi i Stefani, pàg. 195s.  
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general Giulio Douhet sobre l’efecte desmoralitzador dels bombardejos de 
ciutats van tenir alguna importància en la utlitizació de l’Aviazione Legionaria. 
Ni tan sols en el de la comandada des de Roma. No obstant això, com ha 
recordat Grassia, l’atac a ciutats va formar una part integrant i substancial de 
la guerra aèria30 

En qualsevol cas, per als historiadors oficials italians el bombardeig d’Alacant 
del 25 de maig del 1938 no va merèixer una miserable línia. Només Grassia 
l’entén com una part d’un conjunt d’operacions de l’Aviazione Legionaria de 
Balears que van afectar Tarragona, Sagunt, Reus, Benicarló, Tortosa, Vinaròs i 
Castelló. Sobre Alacant, afirma aquest autor, es van llançar 6.000 quilos 
d’explosius que, segons el part republicà captat pels italians, van causar les ja 
referides 250 víctimes mortals31. Un mínim.  

Van optar les autoritats feixistes per aplicar a Alacant, si més no selectivament, 
les teories de Douhet?. Les havien provat a Abissínia. També a Espanya.  

Vaig concloent.  

L’ambaixador nord-americà va comunicar al seu Govern una tesi per a explicar 
els bombardejos. Va recordar que, quan van cessar els de Barcelona, l’atenció 
dels italians (i també dels alemanys) es va tornar cap a les xicotetes ciutats de 
la costa. Potser perquè en aquestes no hi havia corresponsals estrangers que 
pogueren informar-ne dels resultats. Bowers va aplicar aquesta tesi als casos 
d’Alacant i València on les víctimes, en termes comparatius, li van semblar més 
elevades que a Barcelona.  

Bowers també havia observat al llarg de molts mesos que Franco seguia un 
patró de conducta precís a l’hora de practicar bombardejos sobre poblacions 
civils. Cada vegada que les seues forces combatents topaven amb dificultats en 
les campanyes, o no avançaven prou, Franco es venjava d’una forma rutinària 
bombardejant centres urbans. Si aquesta teoria poguera comprovar-se, una 
cosa que mai he tractat ni he llegit que ningú ho haja fet, la qüestió de l’autoria 
material dels bombardejos passaria a una segona línia. La responsabilitat 
principal seria, en efecte, del comandament franquista. Van posar dificultades 
els italians? M’incline per la negativa. Por què? 

Perquè la intervenció feixista va tenir connotacions molt més àmplies i 
complexes que les militars. Per a Franco i Mussolini la Guerra no va ser només 

                                   
30 Grassia, p. 25.  
31 Grassia, p. 143. A Gernika es van llançar, almenys, quasi set vegades més bombes. Irujo, p. 
176. 



15 
 
una contesa bèl·lica. Va ser també una guerra ideològica i una guerra política. 
La primera anava encaminada a destruir l’antiEspanya, presentada poc menys 
que com un súcube bolxevic. Combats i repressió van anar de la mà. Franco va 
insistir sempre en aquest binomi, malgrat que en ocasions els italians li van 
recomanar moderació.  

Des del punt de vista italià, a Espanya es practicava també una guerra que 
havia de mostrar la potència, l’orgull i les ambicions de la dictadura feixista. La 
retòrica, la simbologia, la propaganda mai van deixar lloc a dubtes que, a 
Espanya, Mussolini hi combatia per la civilització cristiana i per a salvar 
Europa de l’amenaça del bolxevisme. Les seues forces s’enfrontaven, doncs, a 
un enemic menyspreable, que havia comès horrors molt grans i que 
necessitava d’un càstig condigne. 

Així doncs, acabaré aquesta breu exposició afirmant que, en la meua modesta 
opinió, a Alacant van coincidir punts de vista semblants de tots dos dictadors. I 
què cal dir de la població civil? Doncs, ni més ni menys, que va ser on factor 
menyspreable. 

Senyores, Senyors, benvolguts amics  

En últim terme, la qüestió de la responsabilitat no té massa importància, ja 
fóra directament de Roma o passara pel conducte de la Prefectura de l’Aire i de 
Franco. Una part de l’Exèrcit s’havia revoltat l’any 1936 contra la República 
democràtica i els seus suports polítics i socials amb la idea de dur a terme una 
acció extremadament violenta. Els feixistes italians ho sabien des d’abans del 
18 de juliol. També els hi convenia i, els tres anys següents, van anar de la mà 
de Franco. De vagades guiant-lo. De vagades, deixant-s’hi guiar. El poble 
espanyol en va ser la víctima.  

Moltes gràcies. 
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