
LES SENSACIONS DE LA GUERRA Dones anònimes en una ciutat en guerra i en un temps de penúria. El refugi antiaeri de la Renaixença de
Manresa és l’escenari aquest cap de setmana d’una actuació teatral que recrea els bombardejos franquistes i les pors i emocions de les dones
que els van viure. Les alarmes antiaèries i el so dels avions de guerra van tornar a sentir-se ahir a Manresa 75 anys després. Avui ho faran de nou.
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ue no torni a passar
mai més una cosa així,
si us plau», deia ahir al
vespre en sortir del re-

fugi de la Renaixença la Irene Jun-
cosa, de 84 anys, un pèl tocada per
haver reviscut uns bombardejos
que fa 75 anys va patir en pròpia
pell al seu barri, Viladordis. «Mas-
sa records, massa sentiments...»,
manifestava emocionada.

La Irene va ser ahir un dels 120
espectadors que, en el conjunt de
dues funcions, va acudir a l’estre-
na a Manresa del muntatge Sub-
terrànies, sobreviure entre bom-
bes, que arribava a la capital del Ba-
ges en el marc de la commemo-
ració del 75è aniversari dels bom-
bardejos franquistes. La gran ma-
joria del públic, a diferència de la
Irene, no havia viscut la guerra,
però sí que coneixien les històries
explicades pels seus pares o avis.
«Hem reviscut tot allò que ens
havien explicat sempre a casa»,
manifestaven molts espectadors.

L’escenari elegit va ser el mateix
lloc on molts manresans van acu-
dir aquell 1939 per amagar-se de
les bombes: el refugi antiaeri de
l’escola Renaixença. Ahir, els es-
pectadors ho feien amb la tran-
quil·litat de saber que el so de les

alarmes antiaèries i dels avions
provenia de la megafonia.  Però no
per això van deixar de sentir es-
garrifances cada cop que l’alarma
antiaèria interrompia els monòlegs
i les converses de les protagonis-
tes, tres dones que expressaven la
seva por i la seva incertesa. «El meu
marit és al front i fa sis setmanes

que no sé res d’ell», deia amb an-
goixa una refugiada que havia vis-
cut amb il·lusió els canvis de la Re-
pública i que ara veia com la guerra
truncava la seva família, la seva car-
rera professional com a actriu i els
drets que les dones havien acon-
seguit en el període democràtic. A
pocs metres d’ella, una dona que

havia fet d’infermera en un hos-
pital de campanya del front repu-
blicà, i sense notícies del seu pro-
mès a la guerra, relatava l’expe-
riència de cada bombardeig. «Ens
llevem i ens n’anem a dormir mi-
rant el cel. Mirem el cel a tota
hora. Amb la por de veure com tor-
nen els avions», manifestava, men-

tre afegia: «Ja n’hi ha prou de dir
que ens cauen bombes. Les bom-
bes no cauen: ens les tiren!». I ex-
plicava: «Jo porto posades a tota
hora les sabates de córrer, tant
per dormir com per anar al teatre
com per ballar. No em puc per-
metre caure mentre vaig al refugi!».
Se senten altre cop els avions i una
nena del refugi ajup el cap i mos-
sega un llapis: «És el que ens diuen
a l’escola que fem cada cop que
sentim un bombardeig», diu.

La recreació teatral, a càrrec de
les actrius del Projecte Vaca, ana-
va acompanyada amb música de
violí, que va incloure La Interna-
cional, cosa que va fer posar la pell
de gallina a més d’un espectador.
Projeccions de vídeo amb testi-
monis de la guerra i una explica-
ció prèvia sobre els bombardejos
van acabar d’acompanyar una
obra que es repetirà avui, al mateix
lloc, a les 5 i a les 7 de la tarda.
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«Les bombes no cauen: ens les tiren!»
El refugi de l’escola Renaixença de Manresa reviu la por dels bombardejos de la guerra civil amb un muntatge teatral

Les actrius Montse Alcoverro i Carme Poll, ahir al vespre, en un moment del muntatge teatral

MIREIA ARSO

Enquesta: què li ha semblat la recreació dels bombardejos a dins del refugi?

«Molt emotiu»
«M’ha semblat molt emotiu.
M’ha agradat molt. S’ha recreat
molt bé la por, la inseguretat i
la fam que la meva mateixa fa-
mília, d’Aragó, m’havia explicat
que havia viscut a la guerra»

CLARA GALLÁN
DE MANRESA, NATURAL D’ARAGÓ

«La pell de gallina»
«Ha estat una actuació molt co-
rrecta i ben estructurada. Se’ns
posava la pell de gallina, sobre-
tot quan han tocat La Internacio-
nal. T’emociones, ja que recordes
les vivències dels pares»

JOSEP M. FERNÁNDEZ
DE MANRESA, NATURAL DE BARCELONA

«Se m’ha remogut tot»
«Recordo molt bé els bombarde-
jos, jo era petita i vivia a Vilador-
dis. Avui se m’ha remogut tot.
Massa records. Tant dels bom-
bardejos com de la postguerra,
que va ser molt dura».

IRENE JUNCOSA
DE MANRESA (VILADORDIS)

«Molt ben documentada»
«Al meu avi el van afusellar a la
guerra. L’obra ens ha fet ficar
encara més a la pell d’aquella
gent. Ha estat molt ben feta i
molt ben documentada, també
des del punt de vista feminista».

MARI LUZ DEMPERE
DE TARRAGONA. DE VISITA A MANRESA

«No coneixia el refugi»
«Et retorna un record que no has
viscut personalment tu però que
l’has sentit explicar a casa. La re-
creació ha estat molt bé. També
m’ha agradat molt veure el re-
fugi, que no el coneixia».

MARINA ÁLVAREZ
DE CARDONA

Els espectadors reviuen records propis o els que havien sentit a casa
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Avui, dues noves funcions
«Subterrànies, sobreviure en-
tre bombes» es podrà tornar a

veure avui a les 5 i a les 7 de la tarda.
Les exposicions de dins del refugi,
d’altra banda, es poden visitar fins al
14 de febrer els dijous (de 19 a 21h),
els dissabtes (de 18 a 20h) i els di-
umenges (d’11 a 14h).
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