
ENTREVISTA Jordi Figueras
parla sobre el cicle de
lectures dramatitzades 
L’actor manresà ha format part de la co-
missió encarregada de seleccionar les
sis propostes que s’escenificaran �46

ART La Rua X d’Art mostra
l’obra de Marzo-Mart I
Alberto de Udaeta
Les obres sobre paper i les escultures
del barceloní es poden veure exposades
fins al 28 de març �47

CRÍTICA L’obra «Entre el cel i
la terra» sorprèn, però
davant poc públic 
El muntatge escènic, protagonitzat per
Jordina Biosca, es va representar a la
Sala Petita del teatre Kursaal �48

Cultures

Dissabte,  de febrer del  Regió7
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Assassinats lluny del front Les repressions franquista i republicana van deixar un rastre a Manresa d’uns 160 morts, si es compten les
persones que van morir a la ciutat per aquest motiu entre el 1936 i el 1950 i els manresans que van perdre la vida en altres llocs. Un nou web
impulsat per Joaquim Aloy i Pere Gasol recorda aquest episodi a través de documents, cartes, entrevistes, fotografies i sumaris judicials

�

Les repressions de la guerra i la
postguerra a Manresa és el nom del
nou projecte dels investigadors
manresans Joaquim Aloy i Pere
Gasol, un web sobre els brutals
efectes de la repressió, protago-
nitzada tant pel bàndol franquis-
ta com pel republicà entre els anys
 i  a la capital del Bages.
El material, format per més de
 documents i accessible a l’a-
dreça www.memoria.cat/repres-
sions, va ser presentat ahir al ves-
pre pels seus protagonistes da-
vant un auditori de Caixa Manre-
sa que va quedar petit. 

«Ha estat un any intens de fei-
na», explica Aloy, habituat a bus-
car documentació de la Repúbli-
ca, la guerra civil i el franquisme en
arxius com el Comarcal del Bages,
i l’Histórico Nacional de Madrid.
El seu objectiu ha estat «intentar
donar resposta al perquè de la re-
pressió, independentment del
bàndol en què va tenir lloc» i as-
segura que a Manresa els anys
,  i  van ser una etapa «molt
cruel»: «la ciutat era la setena més
important de Catalunya i hi havia
moltes indústries. Per tot això, s’hi
van cometre molts assassinats i la
repressió hi va ser molt dura».

El testimoniatge d’aquest pe-
ríode negre en la història manre-
sana el recull el web d’Aloy i Gasol
en forma d’articles, documents
sobre detencions, empresona-
ments, execucions, sumaris judi-
cials, cartes, documents perso-
nals de les víctimes, peticions de
clemència, entrevistes, fotos i sis
curtmetratges documentals, que
firmen Jorge Caballero, Laura Ca-
saponsa i Laia Olivé.

Tot el material, detalla Aloy, ha
estat «contextualitzat i explicat de
manera clara perquè tothom ho
pugui entendre. La nostra feina és
trobar, estudiar i fer arribar la in-
formació a com més gent millor».
Una bona part dels documents ja
es coneixien des de feia anys i es
van incloure a Història gràfica de
Manresa, publicada el , men-
tre que altres han estat trobats fa
escassos mesos. Els dos investi-
gadors s’han centrat exclusiva-
ment en les persones assassinades,
ja que altres formes de repressió
s’han deixat per a propers estudis.  

D’entre tota la documentació
destaca una entrevista en vídeo
feta el febrer passat a mossèn Jo-
sep Riba, capellà que va sobreviure
a la persecussió antireligiosa i que
va morir recentment, als  anys.
També hi ha el testimoniatge de
persones que van perdre fami-
liars propers –tots presents ahir a
la presentació del web– i les vi-
vències d’Hilari Raguer, historiador
i monjo de Montserrat, que parla
del paper de l’Església durant la
República i el franquisme.

Aloy és conscient que «ambdós
bàndols [republicans i nacionals]
van fer bestieses» i afegeix que
totes les seves accions són con-
demnables. Tot i així, remarca que
les diferències entre el context en
què es van cometre unes i altres va
ser molt diferent. «Al bàndol re-
publicà, la repressió va ser espon-
tània i incontrolada, i va ser en
temps de guerra, mentre que la re-
pressió franquista va ser posterior
i va ser impulsada des del mateix
govern».

Les repressions de la guerra i la
postguerra a Manresa és el dotzè
web sobre la República i el fran-
quisme que Aloy i Gasol creen, se-
guint la línia d’anteriors, com La
República a Manresa en un clic, La
fossa militar del cementiri de Man-
resa i Els bombardeigs franquistes
a Manresa. Tots són accessibles
des de l’adreça www.memoria.cat.
El projecte ha estat possible gràcies
a la col·laboració del departament
de Memòria Democràtica de la
Generalitat.
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Un web manresà
documenta la
repressió franquista
i republicana

Darrere el projecte hi ha els investigadors
manresans Joaquim Aloy i Pere Gasol
�

Accessible a l’adreça
memoria.cat/repressions, el
material va ser presentat ahir
a l’auditori de Caixa Manresa

� WWW.MEMORIA.CAT/REPRESSIONS

Més de 300 textos i fotos UNA BONA PART DE LA DOCUMENTACIÓ QUE S’HA PENJAT A LA XARXA PROCEDEIX DE

L’ARXIU COMARCAL DEL BAGES I DE L’ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE MADRID

A dalt, a l’esquerra, pagament del metge
Isidre Alabern al Comitè Antifeixista, que el
tenia pres. Tot i així, va ser executat. Sobre
aquestes línies, carta de comiat de Ceferí Llop,
condemnat a mort pels nacionals. A l’esquerra,
una autorització d’alliberament de tres
presoners a mans dels republicans. Al cap de
dos dies van aparèixer morts

�


