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EL CROQUIS
Josep Camprubí. President del consell d’administració d’Edicions Intercomarcals SA

Manresa, desembre del 1938

El bombardeig de la
nostra ciutat va ser un
acte de crueltat
injustificable, destinat a
espantar encara més

⑧ jcamprubi@regio7.com

D imecres passat, dia 21 de
desembre, va fer seixanta-
set anys del primer bom-

bardeig de Manresa per l’aviació
franquista, que va ocasionar 33
morts.El fet va sorprendre, indig-
nar i evidentment atemorir la tris-
ta Manresa de final de 1938, una
Manresa de vells,dones i nens,ab-
solutament malmesa per la dura-
da de la guerra, afeblida per la
fam i en què predominaven so-
bretot les ganes que el conflicte
s’acabés. En aquell context, quan
el desenllaç de la guerra estava
completament decidit i Manresa
no formava part del front,el bom-
bardeig de la nostra ciutat va ser
un acte de crueltat injustificable,
destinat a espantar encara més la
població civil. Els dramàtics de-
talls d’aquell bombardeig i del
que hi va haver al cap de poc han
estat recollits en un documental
que s’ha projectat aquesta setma-
na i en una web impressionant
que recupera la memòria d’aque-
lla desgraciada Manresa del final
de la guerra.Val la pena de resse-
guir la documentació que s’hi
aplega i els testimonis que encara
existeixen d’aquell moment dra-
màtic a la nostra ciutat. I, especi-
alment, llegir la llista de noms i
cognoms dels manresans i manre-
sanes que hi van perdre la vida i

seguir en el mapa l’indret on van
caure les bombes, tal com es pot
fer a «Els bombardeigs franquis-
tes a Manresa 1938-39»
(http://www.guiamanresa.com/bo
mbardeigs/1/index.html).

En la memòria familiar sempre
havia esta present la constància
viva d’aquells fets desgraciats,
subratllats per una circumstància
ben especial i tràgica:que d’entre
els morts d’un dels atacs aeris
franquistes hi havia hagut dos
membres de la família. En els
anys més negres de la repressió,el
tema era com una mena de taca
que gairebé ni es gosava esmen-
tar. Però me’n queda un record
personal ben fixat: la mare amb
un llibre a la mà (era una novel·la
en què un aviador explicava el
bombardeig franquista sobre
Manresa) dient amb els ulls plo-
rosos: «mira, mira què diu en

aquest llibre de quan van matar la
meva cosina i el seu nen...».Justa-
ment era la mateixa pàgina que es
reprodueix a la web sobre els
bombardeigs franquistes a Man-
resa,en què l’aviador explica que
les armes del seu avió «barren in-
mundicias» sobre la ciutat de
Manresa:35 persones amb noms i
cognoms, conciutadans nostres
innocents,que hi van perdre la vi-
da.

Ja sé prou que demà és Nadal i
que ja fa molts anys d’aquells fets
lamentables. Però també sé que
mai ningú no ha estat condemnat
pel que va passar a Manresa i a
tants altres llocs. I que els vence-
dors van imposar la seva veritat i
van escriure la seva història,men-
tre les víctimes van haver de ca-
llar durant quatre dècades.Demà
és Nadal,certament.Però això no
vol dir que s’hagi de renunciar a
recuperar la memòria. I menys
veient que arreu del món les
guerres,les matances,les bombes,
la fam i la injustícia —que és la
mare de tots els conflictes— es
continuen gestionant des de des-
patxos encoixinats. I ben prote-
gits,com tristament va pas-
sar a casa nostra, per una
quasi absoluta impunitat.

L’església de Högsby, a la regió sueca de Smälland, té un esvelt campanar

PERSPECTIVA
Jaume Farguell. President del Casal d’Europa del Berguedà

Högsby, a Smälland

E ls municipis de Högsby i de
Berga han decidit repren-
dre aquelles beneficioses

relacions institucionals convin-
gudes el 1992, i interrompudes
durant els sis darrers anys.La fe-
liç ocasió ha estat el I Retroba-
ment de ciutats agermanades so-
bre afers socials organitzat en-
guany pel Casal d’Europa i l’A-
juntament de la nostra ciutat.

Högsby és, a l’est de la boscosa
regió de Smälland,un encisador
i dilatat municipi, constel·lat per
una dotzena de llacs i format per
set localitats, d’entre les quals
Berga, homònima de la nostra,
amb menys de dos mil habitants,
és el centre ferroviari. El riu
Emån,d’aigües mandroses i dià-
fanes, és, a part del nervi vital de
la ciutat, el paradís dels pesca-
dors de la regió, apassionats de
la perca,la truita,la carpa i el sal-
mó.

Les icones arquitectòniques,
particularment emblemàtiques,
de Högsby són l’ajuntament, un
sumptuós edifici de tres plantes
de maó vermellós,a la plaça Ber-
ga-Catalunya, i l’església, amb
un audaç campanar d’agulla, vi-
sible de lluny i emmirallat totho-
ra a les aigües del riu.Envolta el
seu absis la gespa impecable-
ment acurada del cementiri.

Les dues terceres parts del ter-
ritori de Smälland són constituï-
des per boscos de pins, avets i
roures. La resta són llacs, prats
pantanosos o de pastura i con-
glomerats de roca granítica de
color vermell o grisós, segons la
geografia. No és estrany, doncs,
que les faules i els contes,amb el
bosc com a escenari, continuïn
alimentant,avui com ahir,la fan-
tasia dels infants de Högsby.
Com la del vell caçador Ludde
de Soläng, que cada nit deixava
bocins de pa a la porta de casa
per als fills que un dia tingué,
embruixat pels gnoms,a la mun-
tanya de Hälleklint.

Aquella fantasiosa imaginació

dels nens i nenes de Smälland té,
com a conseqüent corol·lari, la
proverbial capacitat imaginativa
i emprenedora dels seus homes i
dones, reconeguda i valorada a
tot Suècia i que fa subratllar so-
vint a l’escriptor Lars Westman
els coincidents paral·lelismes en-
tre els habitants d’aquella trafe-
gosa regió sueca i nosaltres, els
catalans.

En la meva opinió, tres perso-
nalitats han estat,des d’òptiques
diferents, fidel expressió de la
consciència de Smälland:Astrid
Lindgren, la genial autora de les
millors històries infantils i defen-
sora dels drets dels animals;Vil-
helm Moberg,el gran novel·lista
suec del segle vint i profund re-
tratista de la vida simple d’a-
quell poble i el seu paisatge; i
sense oblidar, naturalment,Carl
von Linné,que,convertint en la-
boratori propi l’extraordinari
espectacle de la flora d’Smä-
lland, esdevingué el  més gran
botànic de l’Edat Moderna.

Hauria estat una veritable llàs-
tima, penso, que la nostra co-
marca, després d’haver consoli-
dat darrerament, a través del
Casal d’Europa, interessants re-
lacions i beneficiosos intercanvis
amb regions sueques com Häl-
singland, Härjedalen, Gastrik-
land o Uppland, hagués deixat
de banda,des de l’oblit de la ciu-
tat germana de Högsby,les pers-
pectives d’enriquiment que im-
plicava apropar a casa nostra un
país tan ingeniós com Smälland,
que va plantar cara, fa segles, al
procés unificador del rei Gustav
Vasa i que ha fet realitat, en po-
ques dècades, els cristalls d’Or-
refors i el mobiliari d’Ikea.

Enguany han estat unes jorna-
des sobre problemes socials. En
els anys vinents, si res no ho im-
pedeix, seran l’ensenyament, en
cultura o el medi ambient els te-
mes que,damunt la taula,
i a Berga,podran debatre
Catalunya i Smälland.

L’EVANGELI
Fortià Rovira

Coses que sols es veuen a ull nu

D iumenge passat,a Sant Joan
de Vilatorrada, sortint de
missa de 12, un grup d’in-

fants de la catequesi d’aquella
parròquia va oferir una represen-
tació senzilla i entranyable dels
moments més rellevants de la nar-
ració evangèlica del naixement de
Jesús.

La seva senzillesa conferia a l’es-
cenificació un to d’acte sacramen-
tal que, potser, ni Calderón de la
Barca no hauria pogut aconse-

guir, tractant-se com es tractava
d’explicar una història com aque-
lla.

I és que la senzillesa és l’ingredi-
ent més adient per explicar la ir-
rupció de Déu en la història hu-
mana. De fet, una lectura atenta
de les narracions evangèliques
que l’expliquen permet adonar-
se,per exemple,que l’elecció d’un
ambient de pobresa per néixer-hi
no és gens casual, sinó que és ben
intencionada i altament significa-

tiva. És, precisament, en la pobre-
sa on la realitat humana pot aflo-
rar amb tota la seva grandesa i
també amb tota la seva misèria,
lliure de tot el que pot distorsio-
nar-la o amagar-la.

Els angelets d’aquella represen-
tació movien els braços com moli-
nets figurant que parlaven en
nom de Déu a uns pastors sovint
despistats,a un sant Josep enriolat
o a una mare de Déu d’uns sis
anys que ja havia après a posar ca-
ra de por,de dubte i de decisió.En
aquelles circumstàncies, fins i tot
el nino amanyagat barroerament
per Maria, ofegant-lo amb un os-
set de peluix ofert per un pastoret
que perdia el turbant, parlava
amb eloqüència d’un Déu com-
promès amb la història humana,
assumint del tot que els mortals el
portarien a la mort.

Aquella representació parlava.I
tant que parlava! És possible que
més d’un espectador o espectado-
ra, lliure ja de preocupació pel
funcionament de la seva càmera
digital o per l’enquadrament de la
foto que volia fer, descobrís des-
prés, en la intimitat i a la pantalla
de l’ordinador,una lluïssor inusu-
al en el rostre del seu fill, dient-li
que les coses importants de la vi-
da i, per tant, la resposta a
les inquietuds més profun-
des,sols es veuen a ull nu.
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