
l 19 de gener passat, just quan
es complia el 200è aniversari
del naixement d’Edgar Allan

Poe, era a París, la ciutat on August
Dupin fa les deduccions amb les quals
l’escriptor bostonià va inaugurar la
narrativa detectivesca. És així que vaig
sentir que París era un bon lloc per re-
cordar la seva literatura, sobretot aque-
lla en què Dupin investiga Els assassi-
nats del carrer de la Morgue i El miste-
ri de Maria Roget. Però, com que pot-
ser és el relat de Poe que prefereixo,
vaig recordar especialment La carta
robada, on, segons explica el narrador,
August Dupin aconsegueix resoldre un
cas que el prefecte de policia de París
defineix com a senzill i extravagant
sense que sigui exactament ni una cosa
ni l’altra: on és la carta personal que el
ministre D. ha robat per fer xantatge a
la reina?

El cas és senzill i extravagant per-
què, sabent-se qui és el lladre, i havent-
se regirat la seva casa per buscar-hi per
tots els racons la carta robada, aquesta
no s’ha trobat. Finalment, visitant el
ministre poc escrupolós i fent una ulla-
da a l’habitació principal on hi conver-
sa, el detectiu August Dupin identifica
la carta en un targeter de cartró. Tot i
que el document ha sigut manipulat, de
manera que D. hi apareix com el desti-
natari i que s’ha embrutat i rebregat per
fer creure que no té valor, era a la vista
de tothom. De fet, el lladre l’havia
amagat just on es guarden les cartes.

Penso sovint en La carta robada. No
només perquè els despistats sabem per
experiència que moltes coses extravia-
des eren just davant dels nostres nas-
sos, sinó perquè em sembla que la nar-
ració tant pot fer present la nostra «ce-
guesa» (busquem i rebusquem sense
mirar de veritat) com la possibilitat re-
veladora de l’art en el qual Poe creia:
fer clar i visible allò evident que no sa-
bíem veure. Arribant de París, he tornat
a llegir La carta robada que obre el vo-
lum II dels contes de Poe, que, traduïts
per Carles Riba, Quaderns Crema va
reeditar l’any 1980. Sí, al castellà va
traduir-los Cortázar, però Riba ho va
fer al català. No ho oblidem.

E
Poe i una carta

la columna | IMMA MERINO
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i hi va haver una arma
decisiva en la Guerra
Civil, primer, i en la
Segona Guerra mun-

dial, després, va ser l’aviació,
que va acabar decantant la vic-
tòria a un o altre costat. L’avia-
ció de guerra va esborrar els lí-
mits entre front i rereguarda de
manera definitiva, tal com ha-
via intuït uns anys abans el mi-
litar italià Giulio Duhet. El fra-
càs de l’expedició del capità
Bayo per reconquerir l’illa de
Mallorca va configurar-la com
un portaavions que utilitzarien
les aviacions italiana i alema-
nya per atacar Catalunya, espe-
cialment el litoral, des de Port-
bou fins a Amposta.

A partir de 1937 Catalunya
va viure un veritable setge aeri
en tot el seu territori. Els atacs
aeris van ser protagonitzats
pels trimotors de l’aviació legionària ita-
liana Savoia S-79 i S-81, que sortien des
de Son Sant Joan, i pels hidroavions de la
legió Còndor alemanya Heinkel He-59
emplaçats a Pollença (Mallorca). Els
principals objectius d’aquests atacs seran
els ports marítims, les indústries, els nu-
sos de comunicacions, les estacions de
ferrocarril i el trànsit de vehicles, concen-
tracions de tropes en campaments i cen-
tres d’instrucció, sense deixar de banda
aquells atacs indiscriminats contra la po-
blació civil amb l’objectiu de desmoralit-
zar la rereguarda. La resposta per part de
les autoritats republicanes i la població va
ser la configuració de la defensa activa
(avions, artilleria, observació...) i la de-
fensa passiva (prevenció, refugis, infor-
mació...). Fou en aquest darrer aspecte on
més s’innovà a Catalunya, amb la creació
de les juntes de defensa passiva, que se-
rien l’exemple a la Segona Guerra Mun-
dial.

L’Alt Penedès, el Baix Penedès i el
Garraf patiren directament i permanent
els atacs de l’aviació franquista, des del
mes de maig de 1937 fins a l’ocupació
franquista del Penedès, el mes de gener de
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1939, i van ser especialment intensos l’es-
tiu i la tardor de 1938 i el gener de 1939.
Les comarques penedesenques entraven
de ple en els plans de l’aviació franquista
d’hostilitzar les zones republicanes consi-
derades d’interès estratègic. A partir de la
informació proporcionada pels informes
de l’espionatge franquista, de l’anomena-
da quinta columna, l’aviació franquista fi-
xava els seus objectius al Penedès: nusos
ferroviaris (Sant Vicenç de Calders i Vila-
nova i la Geltrú), indústria de guerra (Vi-
lanova i la Geltrú, Vallcarca, Sant Sadurní
d’Anoia, Vilafranca del Penedès), camps
d’aviació (els Monjos, Santa Oliva, Pacs i
Sabanell), defenses de costes i artilleria
(Sitges, Vilanova, Calafell), indústria es-
tratègica (Vilanova i la Geltrú, i els Mon-
jos). En total i segons la recerca realitzada
per l’Estació Territorial de Recerca Pene-
dès de l’IEP, el Penedès patí 174 incur-
sions de l’aviació franquista, que causa-
ren nombrosos danys materials i 178 víc-
times mortals. Tot plegat pot veure’s amb
més detall en l’exposició Els bombar-
deigs franquistes del Penedès,
1937-1939, que fa un itinerari per diver-
sos municipis de les nostres comarques.

Al Baix Penedès, els principals objecti-
us dels atacs aeris franquistes foren l’esta-
ció de ferrocarril de Sant Vicenç de Cal-
ders (66 atacs), les estacions de Calafell,
el Vendrell i l’Arboç, i l’aeròdrom de San-
ta Oliva. L’atac més sagnant fou el 8 d’oc-
tubre de 1938 quan les bombes tocaren un
tren de viatgers de l’estació de Sant Vice-
nç, i van causar 37 morts i 80 ferits. Al
Garraf els principals objectius van ser:
l’estació de ferrocarril i les fàbriques de
Vilanova i la Geltrú (26 atacs); la fàbrica
de ciment i el port de Vallcarca (17); i la
vila de Sitges (14). Els atacs més greus fo-
ren el del 4 de febrer de 1938 a la sortida
dels obrers de la fàbrica Pirelli de Vilano-
va (4 morts i 53 ferits), i els dels dies 18,
19, 20 i 21 de gener de 1939, que provoca-
ren 23 víctimes mortals a Cubelles, Vila-
nova, i Sitges.

A l’Alt Penedès el principal objectiu de
l’aviació franquista fou l’aeròdrom dels
Monjos, que va patir tres atacs, i va causar
12 víctimes mortals. Avui encara tenim
un deute amb les 178 víctimes dels bom-
bardeigs franquistes al Penedès, i tan sols
al municipi de Santa Margarida i els Mon-
jos hi ha una placa de record i homenatge.

Perill de bombardeig!
la contra | RAMON ARNABAT

Encara tenim un deute amb les 178 víctimes dels bombardeigs franquistes al Penedès

Estació de l’Arboç després d’un bombardeig, amb tres morts, al 1938. /RAMIR GUASCH / ARXIU ARBOCENC


