EL RACÓ DE L’ARXIU

El comte Ciano, acompanyat de Ramón
Serrano Suñer, desfilant per la Rambla
de

Tarragona, el dia 11 de juliol de

1939. | Foto d’autor desconegut. Centre
d’Imatges de

Tarragona / L’Arxiu

Text: Jordi Piqué | Historiador i arxiver

El dimarts dia 11 de juliol de 1939,
ara fa 75 anys, Tarragona va ser visitada
pel ministre d’Afers Exteriors de la
Itàlia feixista, el comte Gian Galeazzo
Ciano, gendre de Benito Mussolini.
Anava acompanyat de Ramón Serrano
Suñer, ministre d’Afers Exteriors espanyol, un dels principals artífexs del règim franquista, cunyat de Carmen Polo,
l’esposa del general Franco, nascut a
Cartagena però amb orígens familiars a
Tivissa i a Gandesa.
Només feia tres mesos del final de
la Guerra Civil Espanyola i faltaven
menys de dos mesos per a l’inici de la
Segona Guerra Mundial. Espanya era
un país devastat i una immensa presó.
Un cop acabat el conflicte, es va patir
l’aplicació del terror polític mitjançant
una ferotge repressió: prop de 50.000
executats, quasi 300.000 empresonats
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o internats en camps de concentració
i batallons de treball, professionals i
funcionaris depurats i més de 450.000
persones que van marxar cap a l’exili.
L’endemà, el mateix Diario Español
que informava sobre la visita també
anunciava la celebració de 37 consells
de guerra sumaríssims.
El règim franquista es va lliurar en cos i
ànima a rebre l’insigne representant de
la Itàlia que havia ajudat decididament
al triomf sobre la República Espanyola. Calia agrair la seva contribució.
Només a Tarragona, l’Aviació Legionària Italiana va agredir la ciutat en
60 accions, amb la participació de més
de 260 avions i el llançament de 2.285
bombes. Si també es tenen en compte
els bombardejos de la Legió Còndor
alemanya, el tràgic resultat final fou de
315 morts i 511 ferits, i la destrucció

total de 74 edificis i l’enderrocament
parcial de 522.
Ciano i Serrano Suñer foren rebuts per
milers de banderetes italianes i espanyoles. Venint de Barcelona, un arc de
triomf a l’entrada de la ciutat donava la
benvinguda, i al passeig de les Palmeres
s’hi van instal·lar sis columnes amb tota
la simbologia feixista i falangista, tot de
cartó pedra. Van desfilar per la Rambla
del Generalísimo en direcció al Passeig
Arqueològic, on amb tota la parafernàlia del règim es va celebrar l’acte oficial
de reposició de l’estàtua d’August,
regalada per Mussolini l’any 1934. Tres
anys més tard, el 1942, Serrano Suñer
va ser destituït i postergat pel règim
franquista, i Ciano fou condemnat per
alta traïció pels mateixos feixistes i
executat l’any 1944. |

