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L’escocès Stuart Christie va intentar atemptar contra Franco

Viatge al cor
de les tenebres

A S S A I G

X A V I E R M O N T A N Y À

Stuart Christie,
Franco me hizo terrorista.

Traducció de Jorge Barriuso.
Ediciones Temas de Hoy.

Madrid, 2005.

D
ivuit anys tenia el jove
anarquista escocès Stuart
Christie quan es va oferir
per participar en un
atemptat contra la vida

del general Franco. Era l’estiu del
1964. Just un any abans, concreta-
ment el 17 d’agost del 1963, el règim
franquista havia executat amb el gar-
rot els joves llibertaris Francisco Gra-
nados i Joaquín Delgado, acusast, fal-
sament, de la col·locació de dues
bombes a Madrid: a la Direcció Gene-
ral de Seguretat i a l’edifici dels sin-
dicats franquistes.
Les protestes inter-
nacionals, més fe-
bles que en el cas de
l’afusellament
aquell mateix any de
Julián Grimau, no
van aconseguir atu-
rar la maquinària
criminal de Franco.
Granados i Delgado,
un any abans que
Stuart Christie, ha-
vien viatjat a Madrid
per participar, tam-
bé, en un intent d’a-
temptat contra el
dictador, una acció
que mai no es duria
a terme, com tantes
altres que van fra-
cassar o es van que-
dar, simplement, en
projecte. Tot i no
haver fet res, el règim els va matar, en
venjança, per donar exemple, per
atemorir l’oposició més disposada ac-
tuar. També va aconseguir que un
mes després de les execucions es fes-
sin importants redades a França con-
tra militants llibertaris espanyols,
gràcies a la col·laboració que mante-
nien amb el ministeri francès de l’In-
terior, per l’intercanvi d’informació i
mesures repressives contra els mili-
tants de l’OAS (Organisation Armée
Secrète) residents a Espanya.

ORGANISME SECRET ANARQUISTA
És en aquest context que el jove Stuart
Christie, per comptes d’atemorir-se, o
pensar, com feia la majoria, aquí i a
fora, que allò no anava amb ell, s’ofe-
reix per participar en una nova acció
per eliminar Franco planificada per
l’organisme secret anarquista Defensa
Interior (DI). Els anarquistes creien
que la desaparició del general provo-
caria el desmantellament progressiu
del règim, que aleshores ja patia im-
portants divergències internes entre
els diferents sectors ideològics que el
componien. El pla no va ni començar.
Christie, probablement víctima d’un
delator o d’un infiltrat, va ser detin-
gut només arribar a Madrid, amb els

explosius, en el moment d’anar a re-
collir una carta amb més instrucci-
ons, fet que també va provocar la
caiguda de Fernando Carballo, l’acti-
vista amb qui havia de contactar. De-
tenció, interrogatoris, tortures, con-
sell de guerra, vint anys de condemna
i presó, fins que, als tres anys, el 1967,
surt en llibertat gràcies a un indult
particular. El seu cas era molt delicat
diplomàticament.

Stuart Christie, com tots els seus
companys europeus que es van deci-
dir a combatre contra la dictadura,
forma part d’una segona generació de
brigadistes internacionals, generosos,
valents, que van posar el seu esforç i
les seves vides al servei d’una causa
noble: la lluita contra un dels últims
i anacrònics dictadors feixistes que
sobrevivien a Europa, gràcies a l’ajut,
hipòcrita però interessat, de les de-
mocràcies occidentals, encapçalades,
evidentment, pels EUA. “La Guerra

Civil Espanyola va ser, segons la meva
opinió, probablement la referència
moral més important de tot el segle
XX”, afirma l’autor en el pròleg. I les
pàgines següents, on narra la seva
experiència, són clarament filles d’a-
quest sentiment tan arrelat en molta
gent d’esquerra d’arreu del món. Els
d’abans i els d’ara. Llegir-lo ens pot
servir per saber més sobre nosaltres
mateixos i la nostra història.

Franco me hizo terrorista és el segon
volum de les memòries de l’autor, The
Christie Files, que s’inicien amb My
Granny Made Me an Anarchist (2002) i
acaben amb Edward Heath Made Me
Angry (2004), encara inèdits aquí. Les
memòries de l’anarquista que va in-
tentar matar el dictador, segons diu el
subtítol, són el testimoni vital, crític,
irònic, de descripció profunda i de
denúncia de la repressió franquista
que ell va conèixer en aquell viatge de
tres anys que va fer al cor de les te-
nebres d’aquella dictadura. Els mit-
jans dels quals diposaven aquells ac-
tivistes eren molt reduïts, estaven
marginats fins i tot per les seves or-
ganitzacions, però, malgrat tot, amb
grans dosis d’enginy i valentia, es van
enfrontar a aquell règim tenebrós i
cruel arriscant la vida. Christie ho re-

lata amb distància, amb sentit de
l’humor, amb acidesa, precisió i
compromís. És molt simptomàtic de
la salut mental d’aquesta democràcia
que alguns periodistes a l’hora d’es-
criure sobre ell o sobre el llibre facin
més èmfasi en la manca de mitjans o
en el caràcter, diuen, quixotesc d’a-
quelles accions, per comptes de valo-
rar l’entrega i la generositat que sig-
nifica, l’any 1964, disposar-se a fer el
que Stuart Christie volia fer. Si l’Estat
espanyol no reconeix el valor que van
tenir aquests activistes en la lluita
antifranquista, la premsa, com a mí-
nim, hauria de respectar-los a ells i les
seves accions. És imprescindible llegir
aquest llibre per completar alguns
aspectes del gran abisme de silenci
que encara ens separa de la història
més terrible i sanguinària del fran-
quisme, aquella que sembla que nin-
gú vol recordar ni saber.

ELS MOLTS VALORS DEL TEXT
El llibre té molts valors. És la narració
d’uns fets, amb la distància que el
temps ha permès prendre al protago-
nista, sense que perdi ni un gram de
passió, ni de convenciment. És el re-
trat d’una certa Espanya, que comen-
çava a despertar econòmicament grà-
cies al turisme, fet per un jove euro-
peu de 18 anys, atent a tots els movi-
ments culturals i contraculturals del
moment. És la reflexió personal, amb
rigor històric, sobre aquella realitat i
tots els condicionaments polítics i
culturals que l’envoltaven. És el re-

cord i el reconeixe-
ment pels altres
companys de presó:
comuns o polítics,
als quals l’autor re-
trata amb carinyo,
fent-nos partícips de
l’ambient que es
respirava a les mas-
morres de Franco.
Però, sobretot, per
mi, el més impor-
tant és la radiografia
personal, subjectiva,
lògicament, però
d’alta precisió en el
detall, de la litúrgia
repressiva del fran-
quisme i el perfil
dels seus sicaris: po-
licies, militars, fun-
cionaris de presons,
capellans, etcètera.
La descripció que fa

de la seva detenció, de l’ingrés als ca-
labossos de la DGS de Madrid, dels
interrogatoris, del caràcter dels seus
interrogadors, bàsicament el cap dels
serveis d’informació de la DGS, Edu-
ardo Blanco, i el comissari de la Bri-
gada Político-Social, Saturnino Yagüe,
són pàgines d’un immens valor his-
tòric, per la precisió en les dades, l’a-
gudesa en les descripcions i la de-
núncia que avui suposen d’aquell sis-
tema repressiu, que no pel fet de ser
espanyol era menys sanguinari o
menys intel·ligent que el d’altres Es-
tats dictatorials.

L’autor acaba el pròleg així: “No
puc mostrar el malvat, cruel i san-
guinari caràcter del règim de Franco
entre el 1939 i els primers anys 60,
però espero que les meves vivències
subjectives a les presons espanyoles
acostin d’alguna manera el lector a
les experiències d’altres i, immedia-
tament, alguns pensin en la lluita dels
centenars de milers de persones va-
lentes que van combatre, van patir,
van morir i van perdre els seus en
l’esforç desinteressat per resistir a
aquella ideologia reaccionària sostin-
guda per l’Església, les armes i les
presons que va ser el franquisme”. El
seu desig s’acompleix a bastament.

SP

Toni Cabré

T E A T R E

La llei
de la casualitat

A R T U R P A S C U A L

Toni Cabré, Teoria de catàstrofes.
Pagès Editors. Barcelona, 2004.

Q
uan el matemàtic francès René
Thom va elaborar la seva teoria de
les catàstrofes cap a l’any 1972, in-
tentava considerar d’una manera
nova els canvis bruscos i imprevis-
tos que es produeixen en qualsevol

sistema dinàmic; un terratrèmol, un tsunami i
una erupció volcànica són conseqüència de
transformacions comprovables mitjançant
equacions i corbes geomètriques que expliquen
la inestabilitat del món i potser serveixen per
avançar-se a les seves dramàtiques manifesta-
cions. Complementària de l’anterior, la cèlebre
teoria del caos té com a postulat més conegut
l’efecte papallona: l’aleteig d’un insecte insignifi-
cant és capaç de provocar un temps més tard
un cicló a l’altra punta del planeta. En aquest
cas són variacions minúscules les que generen
grans canvis en sis-
temes aparentment
caòtics. Totes dues
propostes intenten
indagar en la inexo-
rable llei de la cau-
salitat, gairebé sem-
pre impenetrable
per a la limitada
percepció humana;
el seu objectiu és
trobar continuïtat
en allò que és dis-
continu, sentit en el
que és fortuït, pauta
en el desordre.

Toni Cabré (Mataró, 1957) ha elaborat el seu
text inspirant-se en aquest suggeridor aparell
teòric i el resultat és una reflexió brillant al
voltant del tema de la responsabilitat moral
derivada d’aquesta cadena invisible de causes i
efectes que anomenem atzar. A la vora d’un
pont derruït per un aiguat, tres personatges
s’esforcen per desfer la troca. L’Oriol és l’engi-
nyer aclaparat per la culpa, doblement aver-
gonyit perquè mentre que la part nova del
pont, construïda segons el seu projecte, ha
caigut, el tram antic, centenari, ha resistit; però
la seva culpa també és paradoxal, ja que prové
de la seva honestedat: no va acceptar enri-
quir-se incrementant innecessàriament els
materials que es van utilitzar, cosa que hauria
comportat més solidesa en el pont. En Roger, el
seu amic mefistofèlic, fonamenta la solució en
una consoladora manca d’escrúpols; és ell qui
va temptar l’Oriol amb aquell suborn i qui el
torna a temptar amb una fugida a països llu-
nyans i càlids on han de poder dur a terme
operacions rendibles a mig camí entre l’engi-
nyeria i la política més tèrbola. Finalment, Ella,
la jove que no tindrà temps de donar a conèixer
el seu nom, creu haver provocat la mort d’una
amiga amb una senzilla baralla –com si es
pogués acusar la papallona de les llunyanes
calamitats que desencadena– i acabarà sent
víctima d’un núvol innocent que s’interposa
entre el sol i les seves esperances de redempció.

Segons Thom, un pont s’esfondra si la modi-
ficació contínua d’una determinada variable al-
tera les altres fins al punt de produir un canvi
abrupte en el conjunt. Per a la teoria del caos,
aquest canvi primigeni pot ser remot i imper-
ceptible. També els individus sovint originen
cataclismes amb actes suposadament decisius o
nimis, i pateixen impotents els seus efectes. El
gran mèrit de Cabré és posar al descobert
aquestes possibilitats subtils i complexes en una
trama cristal·lina, apassionant i plena d’ironia, i
suggerir que la llei de la causalitat i la mera ca-
sualitat són dues cares d’una mateixa moneda
llançada a l’aire amb total lleugeresa.


