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• a la planxa

• fregit

• bullit

• al vapor

Tu el tries fresc, te’l pesem i 
el cuinem al teu gust:

qualitat + bon preu = satisfacció
Horari: de 13 a 15.30 h 

              de 20.30 a 11.30 h
diumenge nit 

i dilluns tancat

Pàrquing gratuït

a cra. Pont de Vilomara, 54 
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CULTURES

JOSEP ROJAS

Un dels principals atractius del web www.memoria.cat/repressions són les seves entrevistes. A través de sis curtmetratges documentals, la pàgina presenta en primera persona les vivències de
diferents bagencs que van perdre familiars directes per culpa de la repressió. La gravació i edició d’aquests treballs audiovisuals ha anat a càrrec de Jorge Caballero, Laura Casaponsa i Laia Olivé i es
van presentar en societat ahir, paral·lelament a l’estrena del web que els conté. La majoria dels protagonistes van ser presents a l’auditori de la Plana de l’Om

�

Records d’una guerra Sis documentals recuperen les vivències de diversos bagencs a qui la repressió va prendre els pares   

ELS TESTIMONIS

Alguns amb llàgrimes als ulls i al-
tres amb malencolia, les persones
que van cedir el seu testimoniat-
ge als sis curtmetratges docu-
mentals que es mostren al nou
web de Joaquim Aloy i Pere Gasol
no es van voler perdre l’estrena d’a-
nit, a l’auditori de Caixa Manresa.

Va assistir a l’acte en repre-
sentació de Teresa Fàbrega

Sibila, filla de Lluís Fàbrega Plana.
L’home fou assassinat per la
Guàrdia Civil a Can Maçana, el .

La Carme, la Rosa i
l’Àngela tenien ,  i 

anys quan el seu pare, Agustí So-
ler, alcalde de Sant Joan de Vila-
torrada durant la guerra civil, va
morir afusellat al Camp de la Bota
el . «El van matar per les seves
idees quan van arribar els fran-
quistes. Era un home republicà i li
tenien odi. A nosaltres també ens
assenyalaven amb el dit pel car-
rer», recorden. Totes tres consi-
deren que «és bo que se sàpiga tot
el que va passar i que s’expliqui,
perquè molts joves d’avui en dia no
ho saben».

Dolors Duocastella era filla
de Benvingut Duocastella,

que va ser assassinat durant la
guerra civil a Castellgalí, el gener
del .

Pere Vilarasau Serracanta
va perdre el pare quan tan

sols tenia  mesos. Es deia Ben-
vingut Vilarasau Torra i va ser as-
sassinat a la rereguarda republi-
cana, a Manresa. «Vaig néixer el 
de juliol del , i el  de se-

tembre del  vaig perdre el
pare perquè era majordom d’una
fàbrica», explica. 

La Pilar i el Joan tenien  i
 anys el dia que, a /

d’ de la nit,  soldats van entrar
a casa seva a buscar armes. «Era
una excusa», explica ella, «no van
trobar res i es van endur el pare.
Deien que el durien a la seu del
Comitè Antifeixista, però no hi va
arribar. Vivíem a la carretera del
Pont de Vilomara i just a l’entrada
del poble, al costat de la carretera,
el van matar, més aviat martiritzar.

Li van treure els ulls». L’home, Ja-
cint Vers, sastre de professió, era
una persona religiosa i havia ama-
gat dies abans un jesuïta a casa. 

El pare de Maria Assumpció
Vilaseca, Joan Vilaseca Vila-

timó, va ser afusellat al Camp de la
Bota, l’octubre del . Havia
treballat com a obrer en una fà-
brica d’armament per als republi-
cans. Segons diu, «està molt bé que
es recuperin testimonis com els
nostres. Però crec que s’hauria
d’haver fet molt abans. Moltes
persones ja no hi són».
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PERE VILARASAU
FILL D’UN MAJORDOM ASSASSINAT
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DOLORS DUOCASTELLA
TESTIMONI
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CARME CUPONS
NÉTA D’UNA TESTIMONI
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MARIA A. VILASECA
FILLA D’UN OBRER ASSASSINAT
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PILAR I JOAN VERS
FILLS DEL SASTRE VERS
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GERMANES SOLER
FILLES DE L’EXALCALDE DE SANT JOAN
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