COMUNICAT DE PREMSA
13 de febrer de 1937. El vaixell de guerra Eugenio di Savoia, de la marina militar italiana, que havia
sarpat des de les Balears a les 4.30 h. de la matinada, arriba a la vista de seu primer objectiu militar:
Barcelona. La seva missió és de bombardejar el centre de la ciutat des del mar i lluitar amb totes les
armes i mitjans disponibles sense fer-se reconèixer. L’Eugenio di Savoia entra en aigües catalanes
als voltants de 10-11h i es prepara per atacar el centre de la ciutat. L’Eugenio obre foc: “ Es
disparen salves successives de 7-8 canonades per salva, amb foc ben regulat i granada explosiva. La
direccio del llançament millora sobre la base del resultats…”. “Es llancen nou salves i es triga 4
minuts i 45 segons…Desprès de la novena salva, per evitar de bombardardejar la zona neutral amb
canonades desviades i també per evitar ser reconeguts per vaixells que estiguin eventualment la
zona, i atès que els fars ens il.luminen, ordeno que el foc s’aturi i canviem de rumb i ens allunyem a
la velocitat de 30 milles”. “ S’han disparat 70 bombes.”
Les granades cauen entre els civils indefensos. Es parla de més 80 morts, molts d’ells nens.
S’escampa le caos. Es la primera vegada que durant operacions de guerra es bombardegen objectius
civils i no objectius militars estratègics. I les bombes provenen d’una nau de guerra, l’Eugenio di
Savoia, pertinyent a la Marina militar feixista italiana, país que no ha declarat en cap moment la
guerra al govern legal de la legítima República espanyola.
Altra Italia Barcellona, associació que es dedica des de fa anys a la recuperació de la memòria
històrica compartida i a la lluita contra els feixismes i les dictadures vol recordar i homenatjar les
víctimes d’aquell 13 febrer i dels atacs posteriors de fa 74 anys tot escollint com a lloc emblemàtic
la plaça San Felip Neri on una altra bomba italiana, aquest cop llençada des de l’aire per
l’Aviazione Legionària, va provocar la mort de 42 persones més, la majoria infants.
La responsabilitat italiana d’aquest atac va ser posada a la llum només 70 anys després, mentre en la
làpida de la plaça Sant Felip Neri - l’únic lloc de Barcelona que mostra encara les ferides dels
bombardeigs de saturació duts a terme per l’aviació legionària italiana - aquesta responsabilitat és
encara atribuïda genericament al bàndol franquista.
Devant el silenci cínic i fins i tot despectiu dels governs italians que s’han succeït fins als nostres
dies i la “timidesa” de les institucions catalanes a l’hora de reividicar justicia per als seus ciutadans
creiem que toca a la societat civil assumir la iniciativa de reestabliment de la veritat històrica i de
condemna d’uns fets que van inaugurar una nova pàgina de barbàrie a la història de la humanitat.

