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Operació Barbarroja: atac al Gegant Roig.

L'Editorial Pasado&Presente ens sorprèn novament amb la publicació d'una obra
cabdal per entendre el que va suposar la Gran Guerra Patriòtica no només per al
poble soviètic sinó també per altres països implicats en aquell conflicte demencial. En
aquest cas, amb la publicació de Operación Barbarroja (la invasión alemana de la
Unión Soviética) de l'investigador suec Christer Bergström s'amplia - d'una manera
definitiva, ens atrevim a dir - el catàleg d'obres referides a l'atac alemany sobre l'URSS
del 1941, del qual aquest any es compleix el 75é aniversari.

Bergström fa dècades que es dedica a investigar sobre la Segona Guerra Mundial.
Juntament amb altres historiadors com Anthony Beevor és una de les veus més
autoritzades a narrar aquell conflicte. Operación Barbarroja en aquest sentit, és un
relat exhaustiu (dia a dia, gairebé) de la invasió nazi de la Unió Soviètica. Com ens diu
Bergström, a causa de l'odi ideològic entre els dos sistemes polítics enfrontats (el nazi-
feixisme alemany i el comunisme soviètic) la lluita fou d'una inhumanitat mai vista fins
llavors. Si hi afegim l'odi racial nazi cap als pobles eslaus d'Europa de l'Est, l'episodi
agafa una tonalitat encara més tètrica. Els primers capítols (referits a la rivalitat
ideològica) i el darrer (que tracta les barbaritats nazis a les terres soviètiques
ocupades) són molt clarificadors.

Tropes alemanyes durant la invasió de la URSS

Una part en la que Bergström s'exten més - potser massa per al nostre gust- és en la
descripció tècnica de les armes i vehicles utilitzats durant la invasió. Els apèndixs al
final del llibre potser haurien estat suficients per tractar l'aspecte tecnològic del
conflicte, però això no li resta en cap moment emoció al relat, que llegim amb l'angoixa
de veure com l'invasor va avançant pel territori fins que finalment queda aturat a les
portes de Moscou. 

L'atac alemany a la URSS no va ser una operació exclusivament alemanya i
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Bergström ens ho recorda sovint. L'atac fou perpetrat també des de Finlàndia i
Romania, països aliats dels nazis. Més tard s'hi incorporaren tropes hongareses,
italianes i espanyoles (la División Azul de Franco). Un dels capítols més interessants
del llibre és el que tracta del Front de Carèlia, on es van enfrontar els soviètics i els
finlandesos. Aquesta part de la guerra no ha estat gaire present en altres llibres sobre
la Segona Guerra Mundial al Front de l'Est, però Bergström - potser pel fet de ser
escandinau ell mateix- dóna la importància merescuda al front soviètico-finlandès.

Recomanem per tant a tothom la lectura d'aquesta obra, que ens submergeix dins
d'una de les hores més baixes de la humanitat, quan els gegants nazi i soviètic es van
veure les cares. Sens dubte, el món es va aturar en aquell instant.
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