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El dimarts 31 de maig de 1938, a les 9.05 del matí, l’aviació feixista italiana (que havia sortit

de Son Sant Joan, a Mallorca, territori sota control franquista) va bombardejar el centre de la

capital vallesana i va provocar la mort de com a mínim 224 persones i ferides a 165 més.
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Recull l'atac aeri realitzat el 31 de maig de 1938 per avions de l'Aviació
legionària de la Regia Aeronautica (les forces aèries italianes) durant la Guerra
Civil espanyola. L’atac va durar un minut i va causar nombrosos morts i ferits,
com també la destrucció del centre de la ciutat. Aquest, però, no va ser l’únic
bombardeig que va patir Granollers. 
 

- Bombardeig Granollers -

 
L'acció gira al voltant del 31 de maig de 1938, quan Granollers va ser
cruelment bombardejada. Es tracta d'una obra de ficció que parteix i se
situa en fets reals succeïts a Granollers en uns temps de grans canvis:
des de l'inici del 1936 fins al dia del bombardeig. 
 

- Bombardeig Granollers. Novel·les i relats personals -

 
Recull històric detallat, dècada a dècada, de la quotidianitat granollerina.
La present edició ofereix  una gran quantitat d'informació històrica,
gràfica amb fotografies b/n i documental sobre el segle XX granollerí. 
 
- Granollers segle XX -

 
Un laberint de múltiples entrades i cap sortida que descriu la història de
la guerra aèria. Des de la invenció de la bomba a la Xina el segle VII fins
a Hiroshima. Narra els fets i s'endinsa en les trames ocultes darrere del
desenvolupament tecnològic, les lleis de la guerra i el dret internacional.
 

- Bombardeigs -

 
Narra la història d'Antonio Altarriba, nascut el 1910 a un poble de
Saragossa que a l'esclatar la Guerra Civil és cridat a integrar les files
franquistes però tres dies després fuig al bàndol republicà. A l'acabar la
guerra va haver d'exiliar-se a França, on es va unir a la Resistència. 
 

- Guerra civil. Còmics -
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