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Foto Portada: Central de Capdella, protegida amb sacs 
terrers. (F.H.E.)

Exposició 
Bombardeigs 
a les centrals 
hidroelèctriques
(1937-1938)

Foto aèria del moment en que impacten les bombes en punts 
pròxims a la central de Terradets. (Angelo Emiliani)
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Bombardeigs 
a les centrals 
hidroelèctriques
(1937-1938)
Objectiu: paralitzar la 
indústria catalana

El febrer de 1937 tres 
avions monomotors de la 
legió Còndor reben 
l’ordre de bombardejar 
les centrals hidroelèctri-
ques ubicades a les 
conques dels principals 
rius dels Pirineus –el 
Segre, la Noguera 
Pallaresa, el Flamisell i el 
Cinca a l’Aragó–, que 
subministraven bona part 
de l’energia necessària 
per al funcionament de la 
indústria catalana. 

S’iniciava així un seguit 
d’accions bèl·liques que 
durarien pràcticament tot 
l’any 1937 i els primers 
mesos de 1938, sobre 
uns objectius estratègics 
situats en alguns casos a 
prop dels nuclis de 
població. Les bombes 
van arribar de sobte a 
unes contrades i uns 
pobles allunyats dels 
principals escenaris 
bèl·lics, i van descobrir 
als seus habitants tots els 
horrors que la guerra 
podia suposar.
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Treballadors a les obres de la central de 
Seròs al juny de 1913. (F.H.E.)

Hotel Energia, Cabdella.  (F.H.E.)

Avions Savoia-S-79 trimotors de 
l’aviació legionària italiana que col·la- 
borà amb les forces franquistes (A.E.)

Estació receptora de la central de Talarn 
protegida amb sacs terrers (F.H.E.)

L’aixecament militar del 
18 de juliol de 1936 
contra el Govern de la 
República va comportar 
l’esclat de la Guerra Civil 
espanyola. L’exèrcit 
sollevat es va imposar, en 
els dies següents, a 
diverses capitals espan-
yoles, mentre que a 
Catalunya es va contenir 
l’alçament. El front de 
guerra no va arribar a 
Catalunya fins a la 
primavera de 1938, però 

des de mesos abans els 
centres de producció 
hidroelèctrica dels rius 
de Lleida es van conver-
tir en l’objectiu prioritari 
de l’aviació franquista.     

CENTRALS 
BOMBARDEJADES: 
Seira, Capdella, La Pobla 
de Segur, Tremp, Gavet de 
la Conca, Terradets, 
Camarasa, Sant Llorenç de 
Montgai i Seròs.  
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