
Poques setmanes després de l’assas-
sinat del llegendari guerriller Quico
Sabaté, el  1960, l’historiador britànic
Eric Hobsbawn visità Antonio Téllez
(Tarragona, 1921 – Perpinyà, 2005).
Sabia que Téllez, antic company de la
guerrilla antifranquista i aleshores
periodista de France Express, acu-
mulava documentació per a una his-
tòria de la guerrilla urbana llibertària
a fi d’homenatjar els seus antics com-
panys caiguts Faceries i Sabaté. 

Amb el seu testimoni, Hobsbawn po-
gué redactar un capítol sencer del seu
llibre Bandits, que permeté al públic eu-
ropeu disposar d’una informació sobre
la resistència armada a Catalunya ve-
dada als catalans, i que encara avui
continua essent un fet majoritàriament
desconegut.

Tota una generació d’historiadors
llibertaris va dedicar temps i recursos
propis per preservar una memòria si-
lenciada. Una crònica de resistents que
no van caure en la resignació, i que com-
bateren el franquisme en una guerra de-
sigual, amb milers de caiguts. En aquest
sentit, gent com Antonio Téllez, Eduard
Pons Prades o el recentment traspassat
Abel Paz van posar-se a fer d’historia-
dors, des d’una formació autodidacta, i
amb un rigor metodològic superior al de
la mitjana dels historiadors acadèmics
actuals. En certa mesura, aquesta pre-

ocupació de preservació de la memòria
corresponia a la certesa que, durant la
Transició, el record de la guerrilla lli-
bertària esdevindria incòmode per als
polítics de la Transició. Per a ells, es-
criure els llibres d’una història on tam-
bé havien participat, no deixava de re-
presentar la continuació de la guerrilla
antifranquista, si més no des d’una
perspectiva historiogràfica.

Diverses edicions, fins a l’actual
La redacció del primer Sabaté, farcida
de notes erudites, referències i repro-
ducció de textos originals, és de finals
dels seixanta. I malgrat l’interès per al-

gunes editorials anglosaxones, va co-
nèixer la seva primera edició clandestina
i autofinançada, en castellà, el . Sis
anys després, publicat per Plaza & Janés
esdevingué un èxit. La història de Qui-
co Sabaté, per l’excepcional personali-
tat del guerriller i l’aurèola mítica que
se’n generà, implicà la publicació de di-
verses edicions en francès, anglès, ita-
lià, i segons expliquen, també alguna
edició pirata en japonès. El , la
jove editorial Virus publicà una reedició
curosament revisada, amb nova docu-
mentació provinent d’arxius policials en
un treball d’una minuciositat exem-
plar, amb una exposició de dades que re-

presenta un gran ajut per als investiga-
dors. Tot just fa unes setmanes, la ma-
teixa editorial, coincidint amb el seu vin-
tè aniversari, publica per primera vegada
una edició en català d’un veritable clàs-
sic sobre la resistència armada.

Expliquen les persones pròximes a
Téllez, que un dels impulsos que por-
taren a redactar el llibre, a banda de la
seva amistat amb el guerriller tirotejat a
Sant Celoni fa cinquanta anys, tenia co-
neixement que un escriptor britànic
pretenia fer una biografia novel·lada.
L’historiador tarragoní plantejà, ales-
hores, un llibre rigorós, factual, i fins a
cert punt, desmitificador. Pel que fa a
aquest darrer punt, no se’n sortí. Malgrat
ser un treball imprescindible per als in-
teressats en el maquis, la concatenació
d’assalts, atemptats i tirotejos, és una his-
tòria d’acció. La personalitat del perso-
natge, fa pensar, fins i tot, en una pel·lí-
cula de l’oest. Una història tràgica, i
fins a cert punt, heroica.

XAVIER DÍEZ

Amb traducció i notes de Josep Forment
Fins ara, les traduccions de l’obra de

Rimbaud al nostre país tenien ben poc en

compte al mateix poeta. Sempre prenien

com a referent la tradició per damunt del

mateix autor. En aquesta ocasió, el

traductor intenta solucionar el greuge, i

justifica aquest treball pel seu «amor» per

la poesia i el pensament de Rimbaud, «un

filòsof amb una recerca ètica». | DdG
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ARTHUR RIMBAUD
Poesía al raso (1870 - 1871)
ALREVÉS, 190 PÀGINES

Una entranyable filosofia de l’amor
La Rosa no té sort amb l’amor, troba

molt a faltar el seu company, en Jan, i la

seva vida és molt avorrida. Decidida a

solucionar els seus problemes, es deixa

hipnotitzar per un mag que diu que pot fer

viatjar la gent en el temps. I ho fa: salta al

1594 i s’encarna en un cavaller que està en

ple duel: aquest cavaller es diu, ni més ni

menys, William Shakespeare. | DdG
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DAVID SAFIER
Jo, jo, jo... i Shakespeare
EMPÚRIES, 397 PÀGINES

Marcelo Bielsa, una vida per a l’esport
L’arribada de Marcelo Bielsa a San Mamés

és una de les millors notícies per als amants

del futbol. El «Loco» Bielsa és un

personatges excessiu i obsessiu, que no

deixa ningú indiferent i que viu només per a

la seva professió. Autor de frases

memorables, mai no concedeix entrevistes

(d’ell en va aprendre Guardiola) i té una fe

cega en els joves valors de l’Athletic. | DdG
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ROMÁN IUCHT
La vida por el fútbol
DEBATE, 371 PÀGINES

Amb diversos premis internacionals
L’anònima narradora d’aquesta novel·la

recorda la seva infància en una granja

danesa, on ella i el seu germà viuen amb

els seus pares i avi. La família s’enfonsa

quan troben el cadàver d’aquest darrer

amb una nota de suïcidi. En plena ocupació

nazi, la jove pensa a exiliar-se a Sibèria

mentre el seu estimat germà somia amb un

futur lluny del seu país, al Marroc. | DdG

�

PER PETTERSON
A Siberia
MONDADORI, 219 PÀGINES

La saviesa femenina, per generacions
Falten poques hores per Nadal. Quatre

dones es preparen per passar les festes a

Copenhaguen, lluny de la seva Menorca

natal. Seran 48 hores de converses

esquivades fins aleshores, d’intents de

fugida no reeixits, de carícies subtils i de

paraules que poden fer mal, però que

sempre acaben curant. Una novel·la plena de

preguntes agosarades i intenses.| DdG
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ALEJANDRO PALOMAS
El cel que ens queda
COLUMNA, 261 PÀGINES

Sense memòria... no som
La memòria humana és el ciment que

uneix totes les nostres experiències i

coneixements, i dóna consistència a la

nostra identitat. Som el que recordem de

nosaltres mateixos. Rojas Marcos examina

els mecanismes que la bloquegen, detalla

quins verins l’afecten, i respon amb un

rotund «sí!» sobre si hi ha remeis eficaços

contra la mala memòria. | DdG
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LUIS ROJAS MARCOS
Eres tu memoria
ESPASA, 216 PÀGINES

EL 1992, VIRUS VA PUBLICAR UNA REEDICIÓ CUROSAMENT REVISADA DEL PRIMER «SABATER», AMB NOVA
DOCUMENTACIÓ I AMB MINUCIOSITAT EXEMPLAR. VINT ANYS DESPRÉS, EL PUBLICA PER PRIMER COP EN CATALÀ

Sabaté, quinze anys de guerrilla

La mítica imatge del cadàver de Quico Sabaté, mort a Sant Celoni el 1960.

MARC MARTÍ
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LA CONFECCIÓ D’AQUEST LLISTAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LA LLIBRERIA GELI, DE GIRONA

Els més 
venuts

ANTONIO
TÉLLEZ SOLÀ

«Sabaté.
Quinze anys
de guerrilla

urbana
antifranquista
(1945-1960)

VIRUS, BARCELONA,

2011, 316 PÀGINES

Tota una generació d’historiadors
llibertaris va dedicar recursos
propis per preservar una memòria
silenciada, sense resignacions

La personalitat d’aquest
guerriller fa pensar, fins i tot, en
una pel·lícula de l’Oest: tràgica, i
en certa manera, fins i tot heroica
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