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Indalecio Prieto va ajudar els guerrillers del Cantàbric

T E M P S E R A T E M P S

Posar el llibre a la llaga
V Í C T O R A L B A

El llibre és
oportú perquè
les víctimes no
tenen color

F
a poc, al Parlament de
Madrid han discutit si
calia treure de la fitxa
policíaca dels guerri-
llers catalans el quali-

ficatiu de bandido, facineroso,
maleante peligroso.

Ara, un llibre de Francisco
Moreno Gómez, La resistencia
armada contra Franco (Crítica),
ens presenta uns altres facine-
rosos dels quals s’ha parlat molt
poc: els guerrillers, els anys
quaranta, d’Extremadura, les
dues Castelles, Andalusia cen-
tral. Eren fugitius que no po-
dien trobar amagatalls a les
ciutats i se n’anaven a la
muntanya. Hi sobrevivien, so-
bretot, gràcies a l’ajuda de les
dones dels pobles.

Ja ho sé que és molt romàn-
tic parlar de resistència arma-
da contra el franquisme. Però
en realitat es tractava de cercar
refugi i de defensar-se amb les
armes –les que hi havia– per
sobreviure.

No podien fer amb ells allò
que Indalecio Prieto féu amb
els guerrillers del Cantàbric:
reuní diners a l’exili francès i
envià uns quants bous (unes
barques de pesca de molta ca-
pacitat) a recollir a la costa
aquests grups de resistents
desesperats.

Aquests guerrillers eren de
totes les tendències. Però des
de l’oest de Moscou era fàcil i
còmode atribuir-se aquestes
guerrilles i utilitzar-les per a la

propaganda del PCE. La Passi-
onària era experta en aquestes
coses.

Es veu que volien fer amb
aquests guerrillers allò que la
Unión Nacional del PCE tractà
de fer, sense èxit, amb la invasió
per la Vall d’Aran el 1944. Ha-
vien sigut grups espontanis,
simples mecanismes de defen-
sa i d’escapolir-se de la repres-
sió, però, a poc a poc, els poli-
titzaren, en la propaganda,
més enllà de l’antifranquisme
fonamental.

El llibre de Moreno Gómez
(més de 800 pàgines) conté un

devessall d’informació, és pro-
ducte d’hores i hores d’investi-
gació en arxius de la Guàrdia
Civil i de l’exèrcit i de llargues
caminates pels terrenys que fo-
ren els amagatalls dels guerri-

llers. Llàstima que el llibre passi
per alt la utilització dels deses-
perats com a pedestal dels diri-
gents del PCE ben protegits a
l’URSS de Stalin.

Però el llibre és oportú, per-
què les víctimes –i els guerri-
llers ho foren– no tenen color.
Potser convindria fer amb
aquests guerrillers del Ponent
peninsular el mateix que s’ha
proposat de fer amb el Quico
Sabater, el Facerias i altres (que
eren, essencialment, enllaços
de la resistència catalana amb
França, amb la propina d’algun
atracament per ajudar els pre-
sos o les impremtes clandesti-
nes, i alguna passada de comp-
tes amb fatxes que havien de-
latat altres guerrillers). Vull dir
que a aquests guerrillers d’Ex-
tremadura, de Jaén, de les Cas-
telles, potser que també els
revisessin la fitxa policíaca i, si
queda algun familiar en mala
situació econòmica, potser que
li donessin ajuda.

Una proposta en aquest sen-
tit posaria els diputats entre
l’espasa del seu passat i la paret
del seu present, a veure què
trien. Seria una bona clarifica-
ció, per bé que cal suposar que
la hipocresia fluiria a dojo.

Així, aquest llibre ens hauria
fet un servei més enllà de la
història: hauria ajudat a fer una
mica de justícia.

De moment, ha posat el dit a
la llaga... una llaga que els vells,
com jo, encara tenim oberta.

E N I G M Í S T I C A

Se’ls acudí a Alcúdia
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D
urant aquest mes
de juny el centre
del món verbívor
és a la localitat
mallorquina d’Al-

cúdia, un dels indrets on ope-
ra la Fundació Bertelsmann.
Aquests lletraferits germànics,
parents de diversos segells
editorials, han organitzat una
ambiciosa activitat lúdica
anomenada La meva ciutat en
un joc (MICEJ). La proposta va
adreçada als estudiants de se-
gon cicle d’ESO i conjumina
dos dels adjectius que última-
ment estan més en voga: vir-
tual i presencial. S’hi juga a
través de la xarxa (a ww-
w.fundacionbertelsmann.es
us en daran detalls) i també a
la Biblioteca Can Torró d’Al-
cúdia. La base de l’experiència
és un quadern de notes d’un
antiquari gironí del segle
XVIII anomenat Baruc Bonse-
nyor que era molt aficionat als
secrets de la criptografia. Na-
turalment, el quadern té pas-

satges foscos que cal comple-
tar i acaba, en 1850, amb un
missatge mai no desxifrat que
oculta l’amagatall d’un enor-
me tresor d’or enterrat pocs
anys abans pel caçador
nord-americà Thomas Jeffer-
son Beale i els seus homes.

EL QUADERN DE BONSENYOR
Com aquell qui no vol la cosa,
el quadern de bitàcola del MI-
CEJ és un dels primers llibres
catalans que versa sobre crip-
tografia. Sense cap altra pre-
tensió que encuriosir els ju-
gadors i enganxar-los al joc
que els proposa, el presumpte
Baruc Bonsenyor té l’amabili-
tat de descriure amb rigor i
notable eficàcia les diverses
fórmules dels antics per ocul-
tar missatges, com ara la
substitució de lletres que usa-
va Juli Cèsar. També reprodu-
eix alguns dels episodis més
cèlebres historiats per Herò-
dot. Com per exemple el cas
de Milet i el seu mètode skin-

head per fer saber secretament
al seu gendre a la cort persa
que era un bon moment per
revoltar-se contra els mateixos
perses que l’envoltaven. Milet
va triar un esclau, li afaità el
cap, va tatuar-li el missatge a
la pell del crani i va esperar
fins que li tornessin a créixer
els cabells. Després el va envi-
ar a la cort persa com a regal
per al seu gendre amb un únic
missatge: “Primer de tot, afai-
ta’m el cap”.

Tot llegint les suculentes
“Notes sobre l’art d’amagar
les intencions dels missatges
en l’escrit, anomenat pels co-
neixedors criptografia”, els
participants del MICEJ van
entrant en l’univers ocultista
que marcarà el to del joc. A la
web, ben proveïts del seu co-
di, s’enfronten a enigmes di-
versos, sempre relacionats
amb el quadern. A la biblio-
teca d’Alcúdia se les heuen
amb els seus competidors lo-
cals, en un joc de killer desti-

nat a fer-los confessar la seva
paraula secreta. També dis-
posen de diners. Ni pessetes
ni euros sinó barucs, en honor
a l’antiquari gironí. Els gua-
nyen en localitzar persones,
llocs o objectes a la ciutat
d’Alcúdia segons les indicaci-
ons de l’emissora de ràdio lo-
cal. Perquè el MICEJ és una
mostra clara del ja suat
“pensa globalment i actua lo-
calment”. Una experiència
pilot d’un programa anome-
nat Biblioteca Escola que els or-
ganitzadors planegen repetir
el 2002 a d’altres seus de la
Fundació: Gandia i el Prat de
Llobregat, en català, la Coru-
nya, en gallec, i Linares i Mi-
eres, en castellà.

Rere tot aquest muntatge
hi ha cervells verbívors com
el de l’expert en jocs Oriol
Comas i el de l’escriptor, tra-
ductor i col·laborador d’a-
quest suplement Pau Joan
Hernàndez. Un veritable luxe
que es nota pertot.

L ’ A P A R A D O R

Maria Barbal, Mel i metzines.
La Magrana.

Barcelona, 2001.

R eedició en butxaca d’a-
questa novel·la en què
Barbal narra amb una

força extraordinària la histò-
ria d’Agustí Ribera, fill cabaler
d’un poble del Pallars, des de
la seva infantesa en un petit
poble fins al seu exili a París
després de passar per dos
camps de concentració.

Francesc Boya, Presoners de la
mar gelada. Pagès Editors.

Lleida, 2001.

E l diputat al Parlament
de Catalunya Francesc
Boya va guanyar amb

aquesta obra (publicada en
aranès el 1998) el premi Les
Talúries 1998. Es tracta d’una
novel·la plantejada sota la visió
romàntica de la muntanya en
què el protagonista vol assolir
els cims més alts dels Pirineus.

Carlos García Gual i Antonio
Guzmán, Antología de la
literatura griega. Alianza

Editorial. Madrid, 2000.

D ins la col·lecció Biblioteca
temática. Clásicos de Grecia
y Roma, Alianza ens ofe-

reix una amplia selecció de
textos de diferents autors i gè-
neres literaris (de l’èpica ho-
mèrica als primers novel·listes
hel·lènics) que van instaurar les
bases de la cultura occidental.


