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El 17 de juliol de 1936 s’inicià un cop d’estat militar contra el govern de la Segona 
República que s’estengué a totes les guarnicions de la península, arribant a Barcelona 
el 19 de juliol. La Generalitat, amb el suport de la població civil, va sufocar la revolta, 
que va tenir un gran ressò a Catalunya i a la resta de l’Estat.   

Els militars havien fracassat en el seu intent i la República mantenia els principals 
actius econòmics i militars i comptava amb gran suport social. Però amb l’ajut 
estranger, els colpistes van poder continuar la seva lluita. S’iniciava una llarga guerra 
civil, un conflicte bèl·lic, social i polític amb dimensió internacional i efectes més enllà 
de la durada del conflicte.  

L’italià fou el primer grup de combatents estrangers que arribà per donar-los suport i el 
més nombrós. Des de finals de juliol arribaren a la península membres de l’Aviazione 
Legionaria, seguits del Corpo di Truppe Volontarie, i mantingueren la seva presència 
fins al final del conflicte, l’1 d’abril de 1939.   

Enguany, quan fa vuitanta anys del començament de la Guerra Civil, rememorem 
aquells fets en el marc d’una commemoració impulsada per la Generalitat de 
Catalunya que vol recordar i homenatjar les persones que van patir les conseqüències 
de la Guerra i la posterior dictadura. Pretén, així, fer protagonistes els qui amb tantes 
dificultats van lluitar per la pau i la llibertat al nostre país i apropar als ciutadans més 
joves uns fets que ja se’ls fan llunyans. 

En aquesta línia, Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la Guerra Civil Espanyola 
pretén aprofundir en la recuperació de la memòria històrica per a que tothom pugui 
aprendre a valorar el significat d'un esdeveniment tan traumàtic com la guerra civil i, 
alhora, ajudar a formar una societat de pau. I ho fa fixant-se en la manera com la Itàlia 
feixista representà la seva intervenció en la guerra posant juntes, per primera 
vegada, imatges de la més diversa procedència que creen un joc de mirades i visions 
que revelen absències i variants desconegudes fins ara. 

El recorregut expositiu segueix dos temes paral·lels i complementaris, un de bèl·lic i un 
altre de temàtic. El primer es concentra en les diverses fases de la guerra, parant 
especial atenció al paper que hi va tenir la intervenció militar italiana; mentre que el 
segon proposa alguns dels temes més recurrents de la representació feixista de la 
guerra. Un tercer espai expositiu trenca el recorregut temàtic i ofereix una visió 
aprofundida de la feina feta pels mitjans de comunicació italians en actiu al territori 
espanyol, generadors en gran part de la representació -no tan sols iconogràfica- que la 
Itàlia feixista va oferir del conflicte. 
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Presentació 

El suport de Mussolini a Franco i a la insurrecció colpista va ser decisiu per a l’èxit de 
la Guerra Civil Espanyola. El règim feixista hi va enviar avions, vaixells, armes i més 
de vuitanta mil efectius. La major part d’aquests, amb el temps, van ser destinats al 
grup que es constituiria per a l’ocasió, el Corpo Truppe Volontarie (CTV), format també 
per Camicie Nere. 

En ocasió del 80è aniversari de l’inici del conflicte, aquesta exposició mostra, juntes 
per primera vegada, les diverses maneres en què la intervenció va ser representada 
des de la Itàlia feixista. 

L’exposició, que és el fruit d’una llarga recerca per arxius i biblioteques, ens ha portat a 
identificar unes vint mil imatges, tres-centes de les quals es poden veure a la mostra, 
classificades en tres tipologies, assenyalada cadascuna amb un color diferent. D’una 
banda, les fotografies aparegudes a la premsa il·lustrada italiana (en verd); 
seguidament, les fotografies fetes per legionaris individuals (en blanc), i en darrer lloc, 
les fotografies realitzades i conservades en diverses institucions politicomilitars (en 
vermell). El resultat en són els tres colors de la bandera italiana, però, sobretot, és una 
construcció dialèctica de les diverses mirades, capaces de retornar-nos una imatge 
articulada de les maneres en què es va veure la guerra, i com la van representar la 
maquinària propagandística, els soldats i les institucions italianes. Tres mirades que no 
sempre coincideixen, i que, en confrontar-les, ens permeten fer-ne ressorgir absències 
i presències reveladores. A l’hora de seleccionar les imatges, en primer lloc, ens hem 
basat en la seva representativitat, però sense deixar-ne de banda, també, la qualitat 
estètica. 
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Bateria legionària. Rodalies de Salamanca, tardor del 1936 (ACS, MRF)
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RECORREGUT  BÈL·LIC 

► Les ajudes de Mussolini als colpistes 

En romandre lleials a la República amplis sectors de les forces armades i de seguretat, 
només l’Exèrcit d’Àfrica hauria pogut compensar el desavantatge inicial dels 
insurrectes. Però aquest exèrcit no hauria travessat l’estret de manera massiva, ni 
hauria arribat en poques setmanes a les portes de Madrid, sense el suport dels 
trimotors de bombardeig i dels caces italians, que ja a finals de juliol Mussolini va 
posar a disposició de Franco i que es van sumar als enviats per l’Alemanya nazi. 

La intervenció es va organitzar sota un nom encobert. Els militars feien servir 
pseudònims i sortien d’Itàlia amb documentació falsa i vestits de paisà. Juntament amb 
els avions, els revoltats van rebre tota mena de pertrets, assessors militars, tècnics, 
pilots, carristes, artillers i –a partir de desembre– un cos expedicionari en tota regla els 
efectius del qual eren, oficialment, voluntaris. El total, al llarg del conflicte, superaria les 
80.000 unitats. L’encarregada del transport del gruix de tropes i armament va ser la 
Regia Marina italiana, que, des del novembre, també va participar en la guerra 
submarina contra la República. Això malgrat els compromisos adquirits pel Duce 
davant el Comitè de No-Intervenció. 

Al començament del conflicte, per tant, l’únic protagonisme que la Itàlia feixista va 
poder assumir en els mitjans va ser el de «salvadora» de ciutadans estrangers fugint 
de la Guerra Civil.  

En canvi, estan documentades, tot i que per a fins rigorosament interns, les operacions 
clandestines d’embarcament d’armes i tropes, entre les quals es «colen» els primers 
testimonis de soldats fotògrafs, els quals, col·locant-se sovint també davant de 
l’objectiu, inauguren d’aquesta manera el nodrit capítol de la retratística privada durant 
el conflicte. 

 

► Mallorca, porta d’entrada de la Itàlia feixista 

El 26 d’agost de 1936 va arribar a Palma un personatge sinistre i mitòman, aviat 
conegut amb el sobrenom de comte Rossi. El seu nom era Arconovaldo Bonacorsi i es 
tractava d’un feixista de la primera fornada, a qui Mussolini havia confiat la missió de 
crear les condicions per convertir l’illa en base aeronaval dels italians quan Roma 
encara no estava donant suport obertament als insurrectes. Per fer-ho calia impedir fos 
com fos que els republicans recuperessin Mallorca. 

Amb el suport del marquès de Zayas, cap de la Falange local, el fals comte es va 
posar al capdavant dels anomenats Dragones de la Muerte, un cos de joves que ell 
mateix havia organitzat per mobilitzar els seguidors dels colpistes. També es va sumar 
a la despietada repressió de tot element sospitós de ser lleial al Govern. 

Egòlatra fins a la sacietat, Bonacorsi s’assegurà la presència constant al seu costat 
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d’un fotògraf que va deixar constància de la seva frenètica acció en favor de la 
feixistització de Mallorca. També se’n va fer ressò la premsa local, que va atorgar a 
Rossi un protagonisme fora del comú. 

El fals comte va ser, en realitat, només el cap visible de la maniobra estratègica del 
Duce, que no hagués prosperat sense la intervenció concreta, encara que de baix 
perfil, de la marina i aviació italianes. Les imatges «tècniques» procedents dels arxius 
militars així ho corroboren i reten testimoni de la importància cabdal que va tenir 
Mallorca per al bàndol revoltat i per als interessos de Mussolini a la Mediterrània 
occidental. Pel que fa a la propaganda feixista, aquesta va passar del silenci absolut 
sobre la primera fase de la intervenció italiana a l’eufòrica exaltació de les «gestes» de 
l’Aviazionedelle Baleari en una etapa més avançada del conflicte. 

 
A finals d’agost desembarca a Mallorca Arconovaldo Bonacorsi, més conegut com a comte (Aldo) Rossi. És l’home fort 
enviat per Mussolini per rebutjar la contraofensiva republicana. A la fotografia es veu Bonacorsi fent un míting des del 
balcó de l’Ajuntament de Palma, tardor del 1936 (ASMAE) 

 

► Guerra de columnes cap a Madrid 

Després d’una arrencada prometedora, des de mitjan novembre el cop s’havia 
convertit en una guerra de desgast que irritava profundament el Duce. Això en va 
motivar la determinació d’enviar reforços substancials a Franco per imprimir una 
acceleració a les operacions i arribar a una ràpida solució del conflicte. Però la seva 
estratègia topava de ple amb la tàctica «africanista» del seu aliat, interessat a no 
deixar viu cap enemic en els territoris que anava conquerint, a costa d’allargar les 
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hostilitats fins que fos necessari. Per això, a fi de centralitzar i canalitzar les decisions 
relacionades amb la guerra i organitzar la propaganda sobre el terreny, a primers de 
desembre es va crear a Roma l’Ufficio Spagna, que depenia directament de Galeazzo 
Ciano, ministre d’Exteriors i gendre de Mussolini. En tot aquest temps, els 
autoproclamats «nacionals» continuaven estancats a les trinxeres del front de Madrid. 

A l’espera de la notícia de la caiguda de la capital i de proves gràfiques de l’anhelat 
esdeveniment, que no es va produir fins al final de la guerra, les revistes italianes van 
omplir les portades il·lustrant escenes de lluites aferrissades que suposadament 
estaven tenint lloc als carrers madrilenys. El seu dinamisme de còmics contrasta amb 
la immobilitat de les trinxeres reals, àmpliament documentada a les fotografies oficials. 
Quantitativament limitada però decisiva per obtenir un emplaçament clau en la defensa 
exterior de Madrid com Navalcarnero, va ser, en aquesta fase, la participació italiana 
en el bàndol dels revoltats amb l’Aviació del Terç i una agrupació de carros i artilleria: 
de la seva primera acció de guerra s’exhibeixen imatges molt poc conegudes. 

 

► Màlaga, assaigs de guerra celere 

Hitler i Mussolini estaven intentant per tots els mitjans aprofitar la ineficàcia del Comitè 
de No-Intervenció per acabar la guerra. La qual cosa, pel que fa a Itàlia, va portar a 
l’enviament d’un cos expedicionari que va engrossir les ajudes subministrades des de 
finals de juliol i que es va estrenar a la campanya de Màlaga. Es tractava d’un embrió 
d’exèrcit amb comandaments propis que obeïa als interessos estratègics de Roma i 
que menyscabava l’autonomia de decisió dels revoltats privant-los, a més, d’un suport 
que, fins aquell moment, havia estat decisiu en altres fronts. Per a Franco va ser un 
mal tràngol des del punt de vista polític i militar. Però no tenia cap més alternativa. 

Pel que fa a Mussolini, va ser dur per a ell no poder convertir l’ocupació de Màlaga en 
el primer capítol del seu relat propagandístic sobre la Guerra Civil Espanyola. Però el 
Duce no va voler comprometre el fràgil acord a què havia arribat amb Londres només 
feia un mes i per això es va limitar a entusiasmar-se per l’èxit del primer assaig de 
guerra celere de portes endins. 

Perquè la propaganda pogués celebrar obertament la «conquesta» de Màlaga com a 
victòria feixista, va haver d’esperar que en fos l’aniversari. Fins llavors, el 
protagonisme d’Itàlia va recaure, per metonímia, en la figura del seu representant 
consular a la ciutat, les improbables gestes del qual queden il·lustrades fins i tot a les 
portades de les revistes. 

Lliure i curiosa és, en canvi, la mirada «privada» del legionari Lorandi, que s’atura ara 
en el gest d’un soldat assedegat ara en els símbols dels vençuts, i que es creua, de 
manera idealment dialèctica, amb una altra representació del conflicte: la que es 
comença a delinear a través de les imatges professionals dels fotògrafs de l’Istituto 
Luce, cridats a documentar la guerra a les ordres de la Missione Militare Italiana in 
Spagna (MMIS). 
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► Guadalajara, primera derrota del feixisme 

Després de la victoriosa ofensiva de Màlaga, el Corpo di Truppe Volontarie (CTV), com 
havia passat a anomenar-se la MMIS, va ser derrotat a Guadalajara. La propaganda 
filorepublicana, dins i fora d’Espanya, va amplificar per tots els mitjans i canals 
possibles la notícia: el mite de la invencibilitat del Duce estava trencat. Per a més 
escarni, entre les files republicanes van tenir un paper rellevant els italians del «Batalló 
Garibaldi» de la XII Brigada Internacional. Es tracta d’un moment clau en les relacions 
entre Mussolini i Franco, que va aprofitar la circumstància per privar de tota autonomia 
operativa el CTV, que es va convertir en un cos més de l’exèrcit «nacional». 

Sobre l’epíleg de la batalla, el silenci dels mitjans és ensordidor: les cròniques des del 
front en els diaris s’interrompen abruptament i a les revistes se’n troba poca 
documentació gràfica, fins i tot de contrapropaganda. 

Són, així, les imatges dels legionaris les que reflecteixen millor la duresa del moment 
aïllant l’individu enmig d’un paisatge hostil, a anys llum de qualsevol representació 
marcial. 

La lectura que n’intenten donar els fotògrafs del Luce és diferent: ferits atesos, 
trinxeres abandonades per l’enemic, un intens foc de fusells. Tanmateix, en comptes 
de suggerir un desenvolupament «favorable» de les operacions, aquestes preses no 
fan altra cosa que reforçar la sensació de desolació i precarietat que ho embolcalla tot. 

 

► Aviazione Legionaria i CTV en el front Nord 

Mussolini no concebia una altra revenja per la derrota de Guadalajara que no passés 
per les armes. El CTV s’havia reorganitzat, ja definitivament enquadrat –molt a desgrat 
del Duce– dins de l’exèrcit «nacional». Havia passat a dirigir-lo Ettore Bastico amb 
ordres d’obtenir com més aviat millor una clara victòria «italiana». 

Franco amb prou feines dissimulava la seva animadversió envers els comandaments 
del CTV, que creixia paral·lela amb les descarades exageracions de la premsa italiana 
respecte als èxits obtinguts pels seus efectius. La tensió entre els dos aliats es va 
disparar després de la caiguda de Santander, que va suposar un gir radical en 
l’estratègia mediàtica de la propaganda feixista. Per raons de conveniència en matèria 
de política exterior, en els mitjans Mussolini havia hagut de cedir tot protagonisme a 
Franco i als «nacionals». Ja no el considerava necessari. Les principals revistes de 
l’època ho demostren clarament: al maig surten en portada, per primera vegada, els 
«legionaris anomenats Frecce Nere», que, al setembre, són presentats sense embuts 
com a «legionaris italians», per cert, «invictes». Bastico és portat en triomf. Fins i tot 
Mario Sironi presta el seu art a la celebració. 

El «reportatge» del legionari Covone explica una història diferent, plena de ponts 
ensorrats, ciutats en ruïnes, avions sinistres. És impressionant la imatge d’una 
Guernica deserta que xoca amb la instantània oficial de legionaris eufòrics posant, 
sense cap mirament, en un carrer de la mateixa ciutat. Referencials, com de costum, 
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són, en canvi, les fotografies dels militars. 

 

En el primer semestre del 1938 l’Aviazione Legionaria porta a terme una sèrie de bombardeigs sobre la 
rereguarda republicana. El balanç de víctimes civils és esgarrifós. Alcanyís, Barcelona, Granollers i 
Alacant són les ciutats més castigades. Però tota la costa valenciana i el Baix Aragó pateixen les 
conseqüències de la nova estratègia de Mussolini, cada cop més decidit a accelerar el final del conflicte 
en contra dels interessos del seu propi aliat. Bombardeigs sobre Cartagena (CHCC) 

 

► De Terol a la Mediterrània: primera línia i rereguarda 

Després de la batalla de Santander i fins a l’ofensiva d’Aragó, en què es va produir un 
nou acostament entre els dos líders, als legionaris del CTV se’ls va deixar en reserva, 
amb gran enuig de Mussolini, el qual amenaçava de retirar-los si no eren utilitzats 
activament. 

La tensió es va fer notar quan el Duce, per posar pressió al seu «protegit», va 
desfermar a la rereguarda una campanya de terror contra objectius civils, que va 
semblar agafar per sorpresa el mateix Franco, el qual, en tot cas, va treure profit 
d’aquella iniciativa brutal. La intensitat dels atacs de l’aviació italiana va ser 
esfereïdora, i va culminar amb els bombardeigs massius sobre Barcelona entre el 16 i 
el 18 de març de 1938. 

Roma no tenia cap interès a informar de les operacions aèries que Mussolini havia 
ordenat: es tractava d’un pols entre aliats en el terreny militar. Per això –com sempre 
passava en aquests casos– la premsa «traslladava» l’acció a escenaris més propis, 
recorrent a la il·lustració, o directament callava. 
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Però no pas així l’Aviazione Legionaria continental i balear, a les esquadrilles de les 
quals sempre hi anaven militars fotògrafs que documentaven minuciosament cada fase 
dels seus atacs mitjançant eloqüents plans zenitals i, en posteriors inspeccions sobre 
el terreny, els efectes dels bombardeigs. En aquestes fotos les persones, quan hi 
apareixen, són clarament un element «aliè». 

Més properes, no només en l’escala dels plànols, resulten les fotografies del Luce. 
Se’n desprèn un interès pel factor humà que falta en els documents pròpiament 
militars. Són imatges que tenen els mitjans entre els seus destinataris potencials i s’hi 
nota la intenció periodística, o expressament propagandística, amb la qual es van fer. 

Les tres fotografies, fetes a Belchite després de la seva caiguda definitiva en mans 
dels insurrectes, són una bona mostra de tot això. 

 

► Italians de Mussolini en l’ofensiva del Llevant i la batalla de l’Ebre 

Amb l’arribada dels insurrectes a la Mediterrània, la República havia quedat dividida en 
dos. Franco va haver de decidir si marxar contra Barcelona o València i va optar per 
aquest segon objectiu, que finalment no va aconseguir. La lentitud de la maniobra dels 
rebels, després de la fallida ofensiva de primavera, continuava exasperant Mussolini, 
que va decidir reactivar el flux d’ajuda militar. 

A la segona fase de les operacions, el pes de la intervenció italiana va ser 
considerable, però la travessa de l’Ebre per part de l’exèrcit republicà va obligar 
Franco a suspendre les operacions en el Llevant. Començava la llarga i cruenta batalla 
de l’Ebre, al final de la qual el front tornaria a establir-se allà on els republicans l’havien 
trencat el 25 de juliol. 

 

El CTV en marxa cap a Barcelona, gener del 1939 (USSME)
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La forta presència del CTV a la primera línia de foc va permetre que alguns legionaris 
capturessin imatges de batalles en ple desenvolupament, però també moments 
d’esgotament de la tropa durant les llargues marxes, imatges molt diferents de les 
ofertes per la premsa, que finalment podia retratar els alts comandaments italians 
mentre estudiaven l’acció següent anomenant-los pel seu nom. 

Encara més marcada és la diferència en la representació del paper de l’aviació 
italiana, sempre determinant per al bàndol rebel, si comparem les preses aèries tretes 
pels militars, esgarrifoses en la seva abstracta «bellesa», amb les il·lustracions de les 
portades i els seus peus de foto que semblen més de còmics que de cròniques de 
guerra.  

 

► Catalunya, l’última campanya del Duce 

Ala campanya de Catalunya el paper del CTV va resultar decisiu per al bàndol rebel. 
L’acceleració que va provocar a les operacions el general Gambara, acabat d’ascendir 
a comandant del CTV, va ser convenient per als revoltats en vista de l’ofensiva final 
sobre Madrid, i les posicions de Franco i Mussolini van tornar a apropar-se. No obstant 
això, va continuar havent-hi friccions entre comandaments italians i espanyols, que la 
propaganda de l’època es va encarregar de censurar. 

Per aquest motiu, la premsa presenta una Catalunya entusiastament agraïda als 
«alliberadors» que marxen junts cap a la victòria, encara que sempre es dediqui més 
protagonisme als italians. Com en tot l’últim any de guerra, el paper més destacat és 
assignat, en tot cas, a les gestes «heroiques» de l’aviació que, amb precisió quirúrgica, 
sembla haver aconseguit únicament selectes i comptats objectius militars. 

La intensitat real dels bombardeigs de la zona mediterrània, que en reitera-des 
ocasions van afectar els civils, queda demostrada per la fotografia dels efectes d’una 
bomba sobre una casa d’Arbeca i, sobretot, pel resum de l’acció del 27è Grup de 
Bombardeig Veloç –un sol grup!– entre el 12 de gener de 1938 i el 31 de març de 1939. 

Però també havia estat dura l’ofensiva de terra, fins i tot per a les tropes. Són els 
legionaris Sandri i Lucchi els qui relaten el seu avanç a Catalunya sense cap altra 
intencionalitat comunicativa que la d’enriquir el seu diari fotogràfic. Això no impedeix 
que alguna presa resulti més espectacular, com en el cas de les maniobres del CTV a 
Malgrat de Mar. Però es tracta d’una excepció. 

Aquest és potser el moment de la guerra en què les diferents mirades semblen més 
irreconciliables. I en van ser conscients els mateixos militars, que, en un carrer de 
Tarragona, van documentar una imatge de resistència al crit de: «¡España para los 
españoles! ¡Fuera el invasor!», que reprenia una consigna llançada pel president del 
govern Juan Negrín i que naturalment... no es va publicar. 
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► Tornada triomfal 

El 28 de març de 1939 va caure Madrid i la guerra va acabar. Mussolini necessitava de 
totes passades mantenir bones relacions amb Franco perquè el compromís d’aquest 
amb Roma durés més enllà de la contesa, i així no convertir en pírrica la victòria contra 
l’enemic «roig». L’única via era, doncs, alleugerir l’habitual campanya mediàtica 
d’exaltació autoreferencial que tantes friccions havia provocat entre aliats durant el 
conflicte. Ho testifiquen les imatges de concòrdia entre autoritats civils i militars, tant 
italianes com espanyoles, abans de la sortida al port de Cadis, durant la navegació i 
finalment a Nàpols i Gènova, on van desembarcar. L’itàlic afany de guanyar a cops de 
colze la primera fila havia quedat enrere. La consigna per als fotògrafs del Istituto 
Luce, que van seguir pas a pas totes les fases del retorn, era clarament la de subratllar 
la identitat de perspectives i la perfecta harmonia entre nacions «germanes». 

Comprensiblement més espontània va ser l’alegria de la tropa que els legionaris 
fotògrafs van saber capturar, una alegria desbordant, que va acabar omplint també les 
imatges oficials.  

La guerra havia finalitzat.  
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RECORREGUT  TEMÀTIC 

► Armament i logística 

L’ajuda militar italiana té un paper essencial en la consecució de la victòria franquista. 
A partir del juliol del 1936, Mussolini envia una dotzena de bombarders Savoia-
Marchetti, que esdevenen fonamentals a l’hora de permetre que les tropes colonials 
insurrectes arribin a l’Espanya continental. En els mesos i anys següents, Roma envia 
a combatre a Espanya més de 80.000 homes, acompanyats per una notable dotació 
bèl·lica, que en part se cedeix als espanyols. Avions, vaixells, carros de combat, peces 
d’artilleria, bombes, submarins i tot el material necessari per a una guerra moderna. 
Per a Itàlia i Alemanya, Espanya és també un laboratori en què s’experimenta l’eficàcia 
de les noves armes i tecnologies. En aquest sentit, l’aviació és el cos dominant, que té 
l’oportunitat d’experimentar els efectes devastadors dels bombardeigs indiscriminats 
davant d’objectius civils; per primera vegada, s’entreveu el paper estratègic que se li 
atorgarà definitivament durant la Segona Guerra Mundial. 

Els càrrecs militars són els primers que fotografien l’armament. Es tracta d’imatges que 
documenten la quantitat, la ubicació, els usos i la presència d’armes en diverses 
situacions. A més, els legionaris, tant soldats com oficials, es retraten exhibint les 
pròpies armes. Els que ho fan més sovint, i amb un esperit més peculiar de pertinença 
al cos, són els aviadors, una autèntica aristocràcia militar, que com a tal és mostrada i 
representada pels mitjans de comunicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombes «dedicades», entre d’altres, a Manuel Azaña, Dolores Ibárruri i Largo Caballero a punt de ser carregades en un Savoia-Marchetti 
S.M.81 Pipistrello, aeròdrom de Sòria o Valladolid, primavera del 1937 (ACS, MRF) 
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► Ruïnes i destrucció 

Les guerres deixen inevitablement una estela de mort i destrucció, que creix com més 
modernes i devastadores són les armes que s’hi posen en joc. En una guerra total i 
amb un valor ideològic fort com ara la Guerra Civil Espanyola, les imatges de les 
ruïnes esdevenen un instrument de propaganda conscient. La premsa sempre parla 
de les operacions de l’enemic com si la destrucció hagués estat feta deliberadament; 
no es tracta d’un resultat inevitable dels bombardeigs o les batalles militars, sinó que 
sempre és un producte voluntari amb una intenció volguda criminal i devastadora. La 
premsa feixista, particularment, presenta les imatges d’esglésies i altres edificis 
religiosos destruïts com una profanació intencionada per part del «bolxevisme ateu», i 
així dóna suport a la interpretació de la guerra com una croada en defensa del 
catolicisme. 

La mirada dels militars té un sentit més pràctic i allunyat; els interessa documentar 
amb el cinisme dels professionals de la guerra els efectes dels bombardeigs sobre els 
edificis caiguts, amb indicacions ben precises sobre el tonatge dels explosius i la 
qualitat constructiva de les cases. Els legionaris també immortalitzen sovint la 
destrucció, de vegades com a teló de fons dels seus retrats de grup. Acabada la 
guerra, ells mateixos són els primers «turistes de guerra», que visiten els llocs 
destinats a esdevenir símbols de la batalla tot just acabada, com ara: l’Alcàsser de 
Toledo, les trinxeres de la llarga guerra de posicions de Madrid o les ruïnes de 
Belchite. 

 

► Misses, enterraments i funerals 

La temàtica religiosa és una de les més freqüents en la iconografia feixista de la 
Guerra Civil. En diaris, àlbums dels legionaris i fotografies institucionals són molt 
nombroses les imatges que retraten misses de campament, cerimònies religioses de 
soldats i població civil, processons, sepultures de soldats i edificis religiosos sovint 
destruïts per la «fúria bolxevic». A més, el discurs religiós esdevé molt aviat un lloc de 
trobada important entre el feixisme italià, que al 1929 fou signatari dels pactes del 
Laterà amb el Vaticà, i els preludis del «nacionalcatolicisme» instaurat per Franco un 
cop acabada la guerra. 

Són especialment significatives les imatges preses en cementiris que custodien les 
restes de soldats italians o els funerals de legionaris. Així mateix, en aquest terreny les 
mirades pública, privada i propagandística coincideixen a grans trets amb l’exaltació 
del sacrifici per un ideal superior, encarnat una vegada i una altra per les banderes 
«nacionals», pels símbols feixistes o religiosos i per la salutació romana. A les 
fotografies fetes pels legionaris i a les anotacions que hi fan, s’entreveu, també, la 
implicació personal i el dolor privat per la mort dels companys d’armes. No falten 
dossiers fotogràfics dels llocs de sepultura més significatius dels soldats italians, duts a 
terme pels legionaris un cop acabada la guerra i també al llarg de tot el camí de 
tornada. 
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► Desfilades i medalles 

En cada ciutat conquerida se celebra puntual una desfilada militar, normalment 
acompanyada per una multitud que aplaudeix o es mostra curiosa. La revista militar 
de les tropes marca la conquesta formal del territori, i la seva representació a través 
de les imatges il·lustra la potència de l’exèrcit victoriós; però també s’empra sovint 
com a demostració del suport popular, real o suposat. Per reproduir aquests 
esdeveniments trobem en primer lloc la maquinària propagandística, interessada 
sobretot a remarcar el paper decisiu que té el contingent italià en cada èxit militar. Així 
mateix, els legionaris  no deixen  mai de fer fotografies durant les manifestacions 
solemnes a les quals prenen part. Ara bé, de vegades els atreuen també altres temes 
que no tenen com a protagonistes els italians: les representacions espectaculars i 
exòtiques de les aparicions de Franco, envoltat de la seva guàrdia de corps a 
Salamanca o Burgos, entre d’altres. 

Les ocasions de fer una desfilada són moltes. No hi ha sols les conquestes de les 
ciutats, sinó també el moment de sortida o del retorn solemne a Itàlia, tant durant com 
al final del conflicte. En les circumstàncies més importants, podem trobar el Caudillo, 
el Duce o el rei d’Itàlia que saluden els herois, i sobre aquests se centra l’atenció dels 
fotògrafs oficials o ocasionals. De vegades, la salutació i el reconeixement només es 
poden atorgar a una persona interposada, i així la medalla als caiguts es posa al pit 
de les esposes o dels pares del soldat mort. Per al règim, aquestes ocasions són 
moments de mobilització i implicació significatius per a les multituds. 

 

► Escenes de vida quotidiana 

La guerra de combats omple un espai mínim de la vida quotidiana dels soldats. La 
major part del temps transcorre en els llargs períodes d’inactivitat, l’avorriment de 
l’espera, la vida dels camarades, els desplaçaments d’un lloc a un altre, l’exploració 
de ciutats i paisatges desconeguts. Les escenes quotidianes són retratades 
majoritàriament pels mateixos legionaris, que es fotografien els uns als altres, 
intercanviant-se contínuament les màquines fotogràfiques, multiplicant així els autors 
de les imatges que ens han arribat. Són imatges més o menys espontànies, retrats 
individuals o de grup, en poses humorístiques o militaritzades, que representen la 
rutina de la vida quotidiana a la rereguarda o esdeveniments del tot inusuals. Trobem 
també imatges «turístiques», que immortalitzen paisatges i monuments que 
inevitablement susciten la curiositat i l’interès d’homes que sovint surten del seu petit 
lloc d’origen per primera vegada. 

La propaganda no té cap interès per aquest tipus d’imatges, i prefereix òbviament la 
representació del soldat en acció o ja victoriós. El mateix val per a les institucions 
militars i polítiques, que per norma documenten els aspectes més militaritzats de la 
vida dels soldats. No hi falten, però, imatges «oficials», que mostren l’eficàcia de les 
institucions militars a l’hora d’organitzar el temps lliure dels combatents. 
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► La representació de l’enemic «roig» 

L’enemic contra el qual es combat és senzillament el «roig». Qualsevol altre matís, 
pluralitat de posicions o potser fins i tot contradicció interna del bàndol republicà és 
simplement encoberta. A les imatges de premsa, el «roig» assumeix sovint l’aparença 
monstruosa d’un assassí sàdic i violent, profanador de dones i llocs sagrats. Però 
encara més sovint, la seva és la imatge del vençut, del presoner que ja no pot fer mal, 
amb un aspecte més semblant al d’un inadaptat social que d’un soldat, o bé del 
covard que fuig, o tal vegada d’un home a qui han obligat a anar a la guerra contra els 
«nacionals». En episodis com aquests també es manifesta la mesquinesa alhora que 
la perillositat de l’enemic. Entre els àlbums dels legionaris trobem també fotografies 
dels presoners, retrats dels botins obtinguts de les seves captures, la major part de 
les vegades al costat de soldats italians eufòrics i triomfants, mentre que les 
institucions polítiques i militars, que es dediquen a documentar la guerra amb fins 
interns, estan més interessades pels sistemes de gestió dels homes capturats. 

I en darrer lloc hi ha els morts, que en canvi interessen i atrauen a tothom amb una 
certa morbositat. Tot i que no són gaire nombroses, les imatges que es troben són 
similars una mica pertot: als fons privats, als institucionals, i finalment a les pàgines 
dels diaris. Cossos devastats per la mort, torturats, que no estan sencers, però 
sempre i només dels enemics. Els companys d’armes caiguts mai no són objecte 
d’una mirada tan poc respectuosa. Gairebé sempre l’únic protagonista és el cadàver; 
ara bé, quan, inesperadament, veiem la mirada dels legionaris que topa amb aquest 
cadàver, aleshores emergeix tota la consternació que causa aquesta trobada 
aterridora. 

Ball entre soldats. Arnes, 1938 (APB, Fons Sandri)
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► Dones i infants davant del conflicte bèl·lic 

Només en part les dones i els infants representen les víctimes i els espectadors 
impotents d’un conflicte d’homes. Al conjunt de la guerra que es viu a Espanya, a tots 
dos bàndols els assignen uns papers més complexos i variats. La dona «nacional», 
que trobem a les representacions propagandístiques i a les imatges institucionals, 
apareix amb els vestits tradicionals i reconfortants de la infermera o l’auxiliadora; de 
vegades apareix també amb uniforme, tot i que sempre sense armes i confinada a la 
rereguarda. Els legionaris la miren també amb la mateixa mirada doble, a la qual 
s’afegeix el desig que els empeny a la galanteria. Davant d’aquesta hi ha la dona 
subversiva, un exemple de bruixa armada que només la victòria pot derrotar. En 
darrer lloc, hi ha la dona que s’ha quedat a Itàlia, la representació de la qual només té 
sentit pel règim en el moment en què assumeix el paper de mare o de dona d’un 
caigut. 

Les imatges dels infants ofereixen unes visions semblants. Sempre predominen les 
visions patètiques d’infants sofrents, abandonats, sense sostre i ferits, la desgràcia 
dels quals només pot tenir l’origen en la conducta bèl·lica dels enemics. Així, es pot 
admirar un aviador que posa afligit al costat d’una nena ferida per un bombardeig 
republicà, de ben segur una imatge idèntica a la de les víctimes de la mateixa 
Aviazione Legionaria. En canvi, el nen sovint apareix militaritzat, amb uniforme, 
mentre fa orgullós la salutació romana, o celebra un ritual de guerra. 

 
 

Una infermera assisteix un adolescent ferit durant els bombardeigs republicans sobre Valladolid: la 
posa estudiada de la dona xoca amb la mirada desorientada del jove (ACS, MRF) 
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► Pròfugs i desplaçats 

Només la maquinària propagandística s’interessa pels pròfugs i desplaçats. Els 
legionaris rarament documenten la fuga o el retorn de civils, situacions que tan sols 
s’esdevenen de forma aïllada. Per a les institucions militars, la qüestió dels pròfugs 
senzillament no és un tema, ja que és una qüestió que s’escapa de les seves 
competències. Els diaris, en canvi, en parlen constantment, documenten les fugues 
precipitades dels civils de pobles assetjats pels «rojos», sobre els quals sempre recau 
la responsabilitat dels mals i els patiments de la població civil. Els mèrits van 
exclusivament al bàndol «nacional» quan, gràcies als seus èxits militars, permet la 
tornada dels desplaçats a casa seva. 

L’argument adquireix una connotació del tot especial al final de la guerra, i es 
concentra en el cas català. Els milicians, en ruta cap a França, són descrits com una 
horda salvatge en fuga, mentre els seus caps, interessats només a salvar la pell, són 
representats com a privilegiats, cínics i indiferents als patiments de la pobra gent. Si 
els civils trien fugir més enllà de la frontera, és per causa de la propaganda enemiga, 
que acusa els «nacionals» d’executar venjances i represàlies indiscriminades. La 
guerra ja ha acabat, però l’ús instrumental de les imatges s’allargarà encara durant 
molt de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons consta en el peu de foto: «Acumulació al Pertús de camions carregats de milicians fugint que es permeten gestos d’arrogància i 
d’amenaça envers els guàrdies mòbils francesos, i no amagu en la seva aflicció per haver deposat les armes abans de fugir» (BSMC, II, 
5/2/1939) 
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MITJANS EN ACCIÓ 

► La propaganda feixista sobre el terreny 

Després de reconèixer Franco com a cap del Govern de l’Estat espanyol el 18 de 
novembre de 1936, el Duce va disposar la creació de l’Ufficio Spagna (US), un gabinet 
dependent del Ministeri d’Afers Exteriors i destinat a centralitzar tota la informació 
relativa al conflicte i a canalitzar les peticions procedents de la Missione Militare 
Italiana in Spagna (MMIS). 

Entre les primeres actuacions de l’US, en destaca la constitució a Salamanca de 
l’Ufficio Stampa e Propaganda (USP), subordinat a la MMIS que, a partir del desembre 
del 1937, passaria a anomenar-se Ufficio Stampa Italiano (USI). 

L’USP es va organitzar en una secretaria i quatre seccions (Radio, Esteri, Spagna i 
Fotocine). La primera feia el seguiment de les notícies radiofòniques del bàndol 
republicà i de les estacions de ràdio estrangeres per després fer-ne contrapropaganda 
a través de Radio Verdad. La secció s’encarregava així mateix de redactar butlletins 
en llengua italiana per difondre a través de les dues principals emissores de la zona 
«nacional». 

La secció Esteri redactava un noticiari en francès per als corresponsals estrangers a 
Espanya i monitorava la premsa internacional i la premsa «roja». 

La secció Spagna s’encarregava de proporcionar a la premsa «nacional» material 
periodístic d’orientació anticomunista. 

I finalment la secció Fotocine tenia la tasca de difondre a la zona «nacional» material 
fotogràfic i audiovisual italià, de proporcionar als militars documents 
fotocinematogràfics de les operacions, però,  sobretot, de subministrar a la premsa 
italiana i internacional imatges de la contesa, particularment les que ressaltaven el 
protagonisme de les seves tropes. L’USP també va editar el periòdic Il Legionario, 
destinat als integrants del CTV. 

 

 

 

 

Referència de la imatge de la imatge a la propera pàgina, núm. 21: 

 “Cerimònia dels legionaris en honor als caiguts. Al capdamunt d’un cim al front d’Aragó, 
davant de les línies dels rojos espanyols, apareixen enmig de la nit un parell 
d’estendards: l’italià i l’espanyol, il·luminats pels reflectors. Entre les dues banderes hi ha 
una creu de fusta senzilla. Sota el cim, els soldats presenten armes mentre els músics 
entonen amb sordina el Cara al sol i Giovinezza. Mentrestant, s’encenen sobre els 
turons petites flames d’improvisats altars de guerra, sense que els bolxevics gosin torbar 
la commovedora cerimònia” (BSMC, DC, 21/11/1937 - Dibuix d'Achille Beltrame) 
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► Fotògrafs, locutors de ràdio i operadors de càmera 

Per primera vegada els mitjans de comunicació internacionals van posar en evidència 
tot allò que passava a Espanya. Era el primer cop que una guerra s’explicava gairebé 
en directe a través de la ràdio, i apareixia representada d’una manera 
extraordinàriament àmplia als diaris il·lustrats, als noticiaris i als documentals 
d’actualitat. Les novetats tecnològiques en l’àmbit de la comunicació van permetre que 
els tècnics treballessin en condicions molt difícils, gràcies, en primer lloc, a l’ús de 
càmeres fotogràfiques i de màquines de filmar molt més manejables que en el passat, i 
que, per tant, es podien emprar en zones pròximes a la línia de foc. 

 

En l’àmbit informatiu, actuen totes les parts implicades en el conflicte, entre elles, Itàlia. 
Mussolini visionava personalment els noticiaris a la seva residència particular abans 
que els passessin a les sales. Feia el mateix amb qualsevol fotografia en què apareixia 

Elogi de la difícil 
tasca dels 
fotògrafs i 
operadors de 
càmera en els 
fronts d’Espanya 
(BSMC, DC, 
6/3/1938) 



FU 

LA 

SPAGNA! 
 

23 
 

retratat, i amb la majoria de les imatges «sensibles». Moltes de les fotografies oficials 
que mostrem porten darrere l’escrit: «VISTO DAL DUCE» (vist pel Duce). Es tracta 
d’un filtre insòlit, fins i tot per a una dictadura: en matèria de propaganda, Mussolini no 
delegava. 

La inversió del règim feixista a l’hora d’explicar de manera persuasiva i convincent els 
esdeveniments bèl·lics va ser destacable, i va passar en gran part per les mans de 
l’acció sobre el terreny de l’Ufficio Stampa e Propaganda, compromès a recollir 
material fotogràfic i audiovisual que servís per nodrir els mitjans informatius italians i 
estrangers, a més òbviament dels mitjans de les zones que s’anaven «alliberant». 

 

► Cròniques de la postguerra 

Mussolini va invertir a Espanya molt més del que la pírrica victòria al costat de Franco 
li retornaria. Però això només es va fer palès després de l’entrada d’Itàlia en la Segona 
Guerra Mundial. Fins llavors el Duce va treballar per no perdre les seves opcions a la 
Mediterrània occidental, on el resultat de la contesa havia millorat la seva posició 
estratègica. Per això, un cop acabada la guerra, intentà deixar de banda les seves 
desavinences amb Franco. El viatge triomfal de Galeazzo Ciano en terres d’Espanya, 
al qual tant els mitjans italians com els espanyols van donar una cobertura insòlitament 
coincident, va reflectir aquesta fugaç convergència i el ministre d’Exteriors italià va ser 
rebut amb tots els honors per un pletòric Caudillo. 

Molt aviat, però, van sorgir altres discrepàncies arran de les diferents actuacions dels 
dos caps de govern en el tauler geopolític internacional. L’entrevista de Bordighera (12 
de febrer de 1941) va deixar clar a Mussolini que Franco estava més que disposat a 
entrar en la contesa com a aliat de les potències de l’Eix, però sota condicions que no 
eren assumibles ni per Roma ni per Berlín. La cara seriosa del Duce, posant amb 
Franco i Serrano Suñer, sembla reflectir aquesta consciència tardana. 

Queda el relat de la campanya dels legionaris italians «segons Mussolini» a les sales 
dedicades a la Guerra Civil Espanyola de la Mostra della Rivoluzione Fascista: una 
ostentosa exhibició de protagonisme que, sobre el terreny, mai no va arribar. 
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Ciano amb Franco després de la seva entrevista en el palau d’Ayete a Sant Sebastià (BSMC, II, 3/7/1939) 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
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Col·labora 
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► PROJECTE MUSEOGRÀFIC 

 
Direcció 
Margarida Sala 
Coordinació 
Daniela Aronica 
Raquel Castellà 
Comissariat i documentació 
Daniela Aronica 
Andrea Di Michele 
Suport museogràfic 
Mariona Companys, Carol Ribera, Teresa Rodón 
Correcció lingüística i traduccions 
Traductorum 

 
► DISSENY MUSEOGRÀFIC 

 
Projecte museogràfic i imatge gràfica 
Enzo Cornacchione - Good Sign Visual Language 
 

► DIFUSIÓ I ACTIVITATS 
 
Comunicació i premsa 
Irene de Pedro, Vicenç Prats, Daniel Solé 
Acció cultural i educativa 
Griselda Aixelà, Francesc Cardona, Vanessa Vicente 

 
► PRODUCCIÓ I MUNTATGE 

 
Producció 
EGM 
Muntatge, il·luminació i manteniment 
Ricard Lozano, Joan Ruiz, Vicenç Soler 
Suport tècnic 
Josep Adelantado, Elisabet Aleman, Ramon Díaz, Lluís Fortuny, Magda Garcia, 
Núria Garcia, Jennifer Gómez, Mabel Millán, Lluís Picó, Isabel Ruiz, Juanjo 
Sandoica, Martí Soler, Núria Torres 

► © de les fotografies 
Archivio Centrale dello Stato (ACS), Archivio Provinciale di Bolzano (APB), 
Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
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Internazionale (ASMAE), Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea - Roma 
(BSMC), Centre d'Història Contemporània de Catalunya (CHCC), col·lecció 
privada 
Família Covone, Fondazione Gramsci Emilia-Romagna (FGER), Fondazione 
Museo Storico del Trentino (MSTF), Museo Storico Italiano della Guerra di 
Rovereto 
(MSIG), Ufficio Storico - Aeronautica Militare (USAM), Ufficio Storico - Marina 
Militare (USMM), Ufficio Storico-Stato Maggiore dell'Esercito (USSME) 
i els fotògrafs 
Carlo Catoni, Mario Chiaralunzi, Alfonso Covone, Gaetano Giannuzzi, Giuseppe 
Gozzer, Maurizio Lorandi, Salvatore Lucchi, Guglielmo Sandri 

 
► PUNTS SONORS 

Arxiu 
Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA) 
Muntatge i realització 
David Noci Santiago - Estudi YAYAYA 
Doblatge del discurs del comte de Ciano: 
Jordi Bel Giner 
 

Agraïments 
C.V. Giosuè Allegrini, Min. Plen. Armando Barucco, Ten. Col. Massimiliano Barlattani, 
Maria Grazia Bella, Ugo Boni, Corrado Bonora, Alessandro Campaner, Col. Filippo 
Cappellano, Piero Cavallari, Gianni Covone, Laura Covarsí, Rosanna De Longis, 
Nicola Fontana, Giuseppe Ferrandi, Mrs. Vincenzo Fiorillo, Simona Granelli, Domenico 
Iuorio, Sovr. Eugenio Lo Sardo, Daniela Loyola, Mrs. Lgt. Francesco Matrone, Cristina 
Mosillo, Pep Parer, Giorgio Pellegrini, Massimo Pistacchi, Giacomo Pressel, Ten. Col. 
Francesco Quacquarelli, Christine Roilo, Stefania Ruggeri, Rita Scartoni, Caterina 
Tomasi, Camillo Zadra, Davide Zendri 
 
I també, al personal de museus, biblioteques i arxius que han contribuït amb la seva 
col·laboració a l’exposició 
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INFORMACIÓ PRÀCTICA 

► Dates de l’exposició:  

Al Museu d’Història de Catalunya del 18 de novembre de 2016 al 19 de febrer de 
2017 

NOTA: L’exposició és de caràcter itinerant i s podrà visitar amb posterioritat a les 
dates indicades als espais que sol·licitin la seva acollida. 

► Horari: 

De dimarts a dissabte, de 10 a 19h (dimecres fins les 20h) 
Diumenge, festius i els dies 24 i 31 de desembre, de 10 a 14.30h 
Dilluns, 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat 

► Preu: 

La visita és gratuïta (no inclou l’entrada al museu) 

Dies de portes obertes al Museu d’Història de Catalunya durant els mesos 
d’exposició de la mostra: 12 de febrer (Santa Eulàlia), entrada lliure al museu i a 
totes les exposicions i horari especial de 10 a 19h 

► Publicacions: 
 
Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la Guerra Civil Espanyola. Catàleg de 
l’exposició. Preu: 18€. ISBN 978-84-393-9475-4 
 
‘Legionari’ Italians de Mussolini a la guerra d’Espanya (1936-1939). Catàleg de 
la mostra de mateix títol exposada al Museu d’Història de Catalunya l’any 2007. 
ISBN 978-84-3937-483-1 
 
Quan plovien bombes. Els bombardeigs i la ciutat de Barcelona durant la 
Guerra Civil. Catàleg de la mostra de mateix títol exposada al Museu d’Història de 
Catalunya l’any 2007. ISB 978-84-9322-791-3  
 

► Activitats relacionades: 
 
Cicle “Els documentals de la Itàlia feixista sobre la Guerra Civil Espanyola 
(1936-1939)”, del 28 de novembre a l’1 de desembre a la Filmoteca de Catalunya. 
Més informació: http://bit.ly/2f089Ba  
 
Activitats educatives sobre el període al Museu d’Historia de Catalunya: 

− Viure i morir a la Guerra Civil espanyola, 1936-1939, adreçada a alumnes 
d’ESO i batxillerat. Més informació: http://bit.ly/2gbRC1N  
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− El segle passat, el segle XX. República, Guerra Civil i Franquisme, 
adreçada a alumnes d’ESO. Més informació: http://bit.ly/2fcdbub  

− Poder i conflicte (1900-1939), adreçada a alumnes de Batxillerat. Més 
informació: http://bit.ly/2fV3SAw  

− El Consell dels Savis, adreçada a alumnes de Primària, ESO i Batxillerat. 
Més informació: http://bit.ly/2f0bang  

 
 

► Més informació: 

Web del 80 aniversari de la Guerra Civil Espanyola: 
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/memoria-pau-i-drets-
humans/80anysguerracivil/  
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Museu d’Història de Catalunya  
Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar)  
08039 Barcelona 
<M> L2 Barceloneta  
Tel. 93 225 47 00  
www.mhcat.cat 
 
 
Més informació i contacte: 
 

MHC comunicació i premsa    
Tel. 93 225 47 00  
mhc.premsa@gencat.cat   
idepedro@gencat.cat  

 
 

 
 


