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R. RÍOS
❘ LLEIDA/LES BORGES ❘ Un total de 43
municipis bombardejats, al vol-
tant d’un miler de víctimes mor-
tals, milers de ferits, una gran
destrucció i un record traumà-
tic.Això va ser el que van dei-
xar els bombardejos de les avi-
acions italiana i alemanya que
van patir les comarques de Po-
nent entre el 1937 i el 1939. I és
que la província de Lleida va ser
una de les més castigades a Ca-
talunya pels atacs aeris, ja que
dels 154 municipis catalans cas-
tigats, gairebé una tercera part
eren lleidatans.Tots seran home-
natjats dilluns per la Generali-
tat per commemorar el 75è ani-
versari de l’inici aquestes acci-
ons bèl·liques sobre la població
civil. “A Lleida van començar
atacant les centrals hidroelèctri-
ques del Pirineu amb l’objec-
tiu de tancar el subministrament
del qual depenia la indústria a
Barcelona”, explica Josep Cal-
vet, historiador de la Pobla de
Segur i tècnic del Memorial De-
mocràtic.

Aquí les destrosses materi-
als van ser importants, però l’au-
tèntic desastre humà va comen-
çar a Ponent amb el bombardeig
sobre el Liceu Escolar a Lleida
ciutat.Van morir almenys 250
persones, entre les quals mig
centenar de nens. No obstant,
no va ser el més sagnant, ja que

Ponent sota les bombes
Més de 40municipis lleidatans van ser bombardejats durant la Guerra Civil, fet que va causar unes
milmorts || LaGeneralitat els homenatjarà dilluns, en el 75è aniversari de l’inici d’aquests atacs
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Serveis socials. El centre de dia dels
Magraners obre amb 16 mesos de retard.
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Certàmens. Una autora de Manresa guanya
el Ciutat de Mollerussa de novel·la.
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JOAN GÓMEZ

■Manel Giné és un supervivent
nat.Aquest veí de les Borges de
84 anys va aconseguir sortir viu
dels tres bombardejos sobre la
capital de les Garrigues el 1938
i, tot i que tenia 10 anys, enca-
ra en recorda els detalls. “El 2
d’abril d’aquell any no vaig anar
a l’escola perquè notava alguna
cosa en l’ambient.Vaig sentir la
campana que tocava com a sire-
na i em vaig posar a que córrer
per sortir del poble. Les bombes
van començar a caure. Hi havia
pols, molt soroll, gent a terra...
Em van caure vidres, però em

ÒSCAR MIRÓN

Manel Giné
SUPERVIVENT DELS BOMBARDEJOS DE
LES BORGES EL 1938
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Municipis
bombardejats

❚ Un total de 43
municipis de
Ponent van ser
bombardejats
durant la Guerra
Civil. Els atacs van
començar al febrer
sobre les centrals
hidroelèctriques
del Pirineu.
Després es van
acarnissar amb
Lleida ciutat i les
comarques de les
Garrigues i la
Segarra.

«Perdomemòria,
però no oblidaré
els bombardejos»

vaig salvar”, explica. Del segon
atac, al novembre del 1938, tam-
bé se’n va salvar per la seua idea
d’anar-se’n de les zones habi-
tades. “Vaig començar a córrer
quan vaig sentir la campana.Vaig
veure com venien els avions des
de Lleida i em vaig refugiar en
una cova.Quan queien les bom-

bes tremolava tot, jo i la terra”,
recorda. El tercer, el més fort, va
ser el dia de Nadal. “Aquest el
vaig viure al refugi, però després
vammarxar a viure al camp fins
que les tropes franquistes van
entrar al gener del 1939. Potser
perdo lamemòria, peròmai obli-
daré els bombardejos”, conclou. Manel Giné, al centre ajupit, a les Borges al gener del 1939.

el 27 de març del 1938 sobre
la capital lleidatana van caure
bombes durant dos hores, que
van provocar unes 400 víctimes.
Precisament entre la primavera
i l’hivern del 1938, el front es va
estancar a la província, cosa que
explicaria la concentració d’atacs
a Ponent, que van castigar espe-
cialment Lleida ciutat i les co-
marques de les Garrigues i la Se-
garra.

Homenatge de la Generalitat

El Castell de Montjuïc acolli-
rà dilluns l’homenatge instituci-
onal a les víctimes i als munici-
pis afectats pels bombardejos,
que comptarà amb l’assistència

de representants de les localitats
i supervivents dels atacs.Aquell
dia també s’inaugurarà l’expo-
sicióCatalunya bombardejada,
que explica els bombardejos a
Lleida i dedica una part als atacs
a les centrals del Pirineu.Aquest
és l’acte central d’una sèrie d’ac-
tivitats que s’han programat per
commemorar aquest aniversari.
Entre aquestes, hi ha la projec-
ció, el 23 de maig al Museu
d’Història de Catalunya, del do-
cumental de LleidaTV El braç
de les fúries, dirigit pels perio-
distes lleidatans Jordi Guardio-
la i José Carlos Miranda sobre
el bombardeig del Liceu Esco-
lar de Lleida.

Vista aèria del bombardeig sobre la localitat de Cervera.
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