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Quan es llança una moneda a
l’aire pot sortir cara però també
creu. Del  al   d’abril del ,
l’excavació que es va fer a Can Ma-
çana (el Bruc) per localitzar les
restes de vuit republicans de Súria
afusellats el  de febrer del  va
caure del cantó de la creu. Però no
es va tornar a llançar la moneda i
l’altre lloc on també se sospitava
que hi podia haver la fossa, a 
metres de l’anterior, va quedar in-
tacte. No s’hi va fer cap interven-
ció.

Des d’aleshores, el dubte ha
persistit, però la solució és a prop:
els ajuntaments de Súria i el Bruc
han signat un conveni de col·la-
boració per fer el forat que va que-
dar pendent fa onze anys. «Sorti-
rem del dubte i el tema quedarà
tancat en un sentit o altre», va
apuntar ahir l’investigador Albert
Fàbrega, nét d’un dels represaliats

en els primers dies de la dictadu-
ra. Només falta l’autorització de la
Generalitat: representants dels
dos consistoris i de la direcció ge-
neral de Relacions Institucionals
i amb el Parlament i la subdirecció
general de Memòria, Pau i Drets
Humans es reuniran el proper 
de febrer.

El punt de partida de la història
data del . Pere Guixà, de Cas-
tellolí i especialista en temes de
memòria històrica, va anar a Can

Maçana amb persones de Sant
Pau de la Guàrdia que coneixien
els fets del . Un d’ells era Jaume
Ollé, que  anys abans havia vist
una estesa de cossos al voral de la
carretera enmig d’un bassal de
sang. Uns mesos després, Guixà i
Fàbrega van parlar amb Marcel·lí
Puigdellívol, qui els va explicar
que la seva mare li havia dit que
havia vist els cadàvers a prop del
camí que baixa de Sant Pau. Entre
el punt d’Ollé i el de Puigdellívol
hi ha  metres en línia recta. El
dilema estava servit: on excavem?

Entre les dues opcions, es va es-
collir la de Puigdellívol, que sem-
blava més propícia per a una fos-
sa. Però no hi va haver sort. Una
dècada després, i sense haver-se
donat mai per vençut, Albert Fà-
brega va tornar a l’indret. Junta-
ment amb voluntaris del Bruc,
Castellolí i Igualada, el  de no-
vembre passat van fer una neteja

de vegetació i amb el detector de
metalls es van localitzar dues ba-
les de fusell i una bala sencera.

Dos dies després, Fàbrega va
parlar amb un nou testimoni, Mi-
quel López, de  anys i veí de Sú-
ria, que el  treballava a la car-
retera de Can Maçana. Un dia, va
explicar, un dels operaris va pro-
vocar un petit incendi i, en re-
moure la terra, van aparèixer uns

ossos que la Guàrdia Civil va reti-
rar. «Per tant, podria ser que fossin
els dels nostres avantpassats, però
que ja no hi siguin», va dir Fàbre-
ga. Per esbrinar-ho, els ajunta-
ments han acordat un conveni và-
lid durant tres anys per sufragar el
cost de la retroexcavadora, els ar-
queòlegs i el georadar necessaris
per fer l’excavació i treure l’entre-
llat de la situació.

TONI MATA I RIU MANRESA

La recerca de la fossa amb 
els vuit suriencs assassinats 
el 1939 tornarà a Can Maçana
Els ajuntaments de Súria i el Bruc signen un conveni per excavar al lloc
que va quedar pendent fa onze anys i intentar trobar-hi restes humanes

Cofundadora de l’Agrupació
Teatral Manresana als anys vui-
tanta, l’actriu manresana Maria
Alegre Reig va morir ahir als 
anys. El comiat es farà demà, a les
 del migdia, a l’església de Crist
Rei de la capital del Bages.

Alegre, que va arribar d’Almeria
a  Manresa el  com a refugiada
de la guerra civil, va impulsar
l’Agrupació Teatral Manresana
amb el seu marit, l’actor i director
manresà Joan Llort, que va morir
el febrer del , i amb el seu fill,
l’actor, guionista i director Enric
Llort. L’atriu i directora manresana
Fina Tapias, que va entrar a la for-
mació a final dels , explica que
el grup participava en els populars
concursos de teatre amateur que
s’organitzaven arreu de Catalu-
nya, amb obres com La corona

d’espines, de Sagarra, El landó de
sis cavalls, de Víctor Ruiz, o  Delicte
a l’illa de les cabres, d’Ugo Betti.
Tapias recorda Alegre com «una
actriu terriblement intuïtiva i  ab-
solutament generosa a l’escenari.
La seva teoria era que s’havia
d’aguantar el personatge i defen-
sar-lo fins al final i així ho feia, amb
talent i naturalitat». De formació
autodidacta, Alegre «era autèntica
a l’escenari, la meva mestra». La
darrera obra que van representar
conjuntament va ser Les criades,
de Jean Genet. 

Resident a Navarcles des de feia
anys, i vinculada amb el seu marit
a l’activitat escènica del poble, el
 el Grup de Teatre de Navar-
cles va distingir la tasca de la pa-
rella en l’homenatge pel desè ani-
versari de la mort de Soler i Mas,
amb qui els unia amistat i teatre.

REDACCIÓ MANRESA

L’actriu manresana Maria
Alegre Reig mor als 89 anys

Un nou testimoni ha explicat
que el 1946 van aparèixer uns
ossos i la Guàrdia Civil se’n va
fer càrrec, però no se sap com

El 15 de febrer hi ha prevista
una reunió amb membres dels
consistoris i de la Generalitat,
que ha de donar el permís

ARXIU/J.P.

Indret de Can Maçana on van ser assassinats vuit veïns de Súria el 1939

Bob Dylan va anunciar ahir
l’imminent llançament de Tripli-
cate, un àlbum triple en el qual el
llegendari artista versionarà can-
çons clàssiques de la tradició mu-
sical nord-americana. Triplicate
sortirà a la venda el  de març, tot
i que ja es pot escoltar en la seva

pàgina web una primera cançó, I
Could Have Told You. El treball el
formaran tres discos, Til The Sun
Goes Down, Devil Dolls i Comin’
Home Late, amb deu cançons ca-
dascun. Ho farà amb la firma de
Jack Frost en la producció, el
pseudònim que utilitza Dylan per
a aquesta tasca. Serà el è disc.

EFE LOS ANGELES

Dylan edita un triple àlbum amb
versions de clàssics americans


