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‘IN MEMORIAM’

Antoni Téllez,
guerriller
de la memòria

o fa gaire temps en aquestes
mateixes pàgines parlaven
de la reedició del llibre Facerias, la biografia del mític
guerriller llibertari. Ara,
malauradament, hem de parlar de la
desaparició del seu autor, Antoni Téllez Solà, en el seu exili del sud de
França, molt a prop de Tolosa de Llenguadoc.
Téllez, nascut a Tarragona l’any
1921, va fer de la seva vida una lluita
per la llibertat. Home solidari i íntegre,
va dedicar gran part de la seva vida a la
recerca i la recuperació de la memòria
FERRAN AISA
històrica, sobretot d’aquella història
més amagada i silenciada, tant pel
franquisme, com per tots els poders
autoritaris. Téllez, amb només setze buir a fer que aquesta sorda i ignorada formada per llibertaris espanyols a
anys, va participar en la Guerra Civil i, lluita de la resistència àcrata contra la l’exili, el seu primer llibre, La guerrilla
posteriorment, el 1939, es va exiliar a dictadura no fos obviada ni oblidada el urbana en España. Sabaté. Aquest llibre
França, conjuntament amb la gran ri- va empènyer a agafar la ploma i a co- ha estat reeditat per Plaza & Janés
uada de derrotats que fugien de les mençar la tasca d’historiador en el (1978) i per Virus Editorial (1992). El
urpes del feixisme. Va estar internat en llunyà 1961. Malgrat tots els entre- 1974, l’emblemàtica editorial de Pepe
els camps de concentració i de treball bancs que va trobar pel camí va sor- Martínez, Ruedo Ibérico, li publicava la
francesos. Durant la Segona Guerra tir-se’n i el 1972 publicava, gràcies a seva nova aportació sobre les guerrilles
Mundial va participar activament en la l’ajuda del grup editorial La Hormiga, àcrates. Aquesta vegada era sobre la
Resistència francesa i va
prendre part en l’alliberament de Rodez, així
com en l’assalt i el combat
de la Vall d’Aran del 1944.
En el seu exili francès va
militar a la Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries, i va ser un dels redactors i col·laboradors de
les publicacions de l’exili
Ruta (FIJL) i Solidaridad
Obrera (CNT). Des de França, va col·laborar estretament amb les guerrilles
llibertàries de Quico Sabaté i Josep Lluís Facerias.
El 1957 va fundar amb
altres companys la revista
Atalaya, mentre es guanyava la vida com a periodista de l’agència France
Presse. Després de la mort
en acció dels seus amics
Facerias (agost del 1957) i
Quico Sabaté (març del
1960), Téllez va abandonar la militància organitzativa i es va consagrar
definitivament a escriure.
La seva idea de contri- L’historiador Antoni Téllez i, al fons, un pancarta sobre Puig Antich

N

figura de Facerias, llibre que ha estat
recentment reeditat també per Virus.
La seva idea d’escriure la història de
la resistència llibertària contra el
franquisme va ser fructífera i, a Barcelona, va trobar-ne ressò a l’editorial
Virus, que ha anat publicant els seus
darrers textos: Historia de un atentado
contra el general Franco (1993), El MIL i
Puig Antich (1994) i La red de evasión del
grupo Ponzán. Anarquistas en la guerra secreta contra el nazismo y el franquismo,
1936-1944 (1996).
Després d’haver viscut un temps a
Barcelona, a finals dels 90 tornà al seu
exili francès, des d’on va continuar la
tasca de recerca. Des de França col·laborà sempre amb els estudiosos de les
guerrilles i continuà fidel als ideals
llibertaris a través d’escrits en publicacions com Polémica. Entre els seus
treballs també destaquen uns apunts
biogràfics de l’artista avantguardista
García Lamolla. Una de les seves darreres col·laboracions va ser a la pel·lícula de Carles Balagué La Casita Blanca,
en la qual relata una de les accions més
conegudes del seu amic
Josep Lluís Facerias: l’assalt al popular meublé.
Téllez va intentar amb
la seva aportació, i crec
que ho va aconseguir,
desmitificar aquells lluitadors que, en paraules
seves, “no van ser ni herois ni màrtirs”, però
que cal no oblidar, perquè el seu sacrifici no sigui en va.
Antoni Téllez, amb els
seus treballs sobre les
guerrilles urbanes, no
únicament ha posat llum
a la lluita dels llibertaris
contra la dictadura franquista, sinó que ha recercat des de dins del moviment llibertari els grups
d’acció, sense oblidar-se
dels somnis de llibertat i
dels afanys de cultura
d’aquella generació, dels
homes i dones que van
lluitar pels seus ideals
però també per tornar-nos la llibertat i la
TONI GARRIGA / EFE
dignitat.

ENIGMÍSTICA
na massa social de dos
alumnes encapçalen a la
Universitat de Barcelona un
moviment reivindicatiu al
qual ens sumem joiosos des
d’aquesta columna. No contents amb
reivindicar les filologies i altres estudis
d’humanitats que ara semblen qüestionats, demanen “la creació d’una assignatura de Ludolingüística com a
primer pas per a la creació d’un Departament d’Estudis i Investigacions
Ludolingüístiques”. Els dos éssers verbívors que lideren una reivindicació
tan enraonada com aquesta signen
amb els anagrames dels seus noms:
Leli Vorratxes i Marta Polbín. La publicació des de la qual eleven el seu crit
es diu Verbigràcia i el subtítol fa Publicació Aperiòdica de Ludolingüística. Ara
n’acaben de publicar el número 2, en
la tradició dels fulls volants que solien
córrer per les facultats de lletres. Naturalment, l’era digital fa de les seves i
des de l’adreça electrònica que encapçala aquest article distribueixen la seva
publicació en PDF. Demaneu-la.
Ja es veu que el fanzine ludolingüístic de Vorratxes i Polbín té la doble
vocació d’historiar i proposar, dos in-
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finitius clau per incidir en la tradició
cultural. Aquest segon lliurament divulga l’origen dels primers palíndroms
i anagrames coneguts, situats a l’Alexandria ptolomea. Ho fa amb rigor i
claredat, revelant les fonts sense caure
en deliris erudits, però en el mateix
article ja obre la porta a quatre palíndroms contemporanis creats pel dissenyador gràfic Nacho Tururu –entre els
quals destaca España, pse, una expressió
de desencant en boca de tothom llevat
de Patxi López–. La voluntat propositiva de les editores verbigracienques es
demostra també a la secció Màquines
proverbials. S’hi exposa un proverbi de
Confuci –“Pensar sense estudiar és inútil, estudiar sense pensar és perillós”–, se n’estableix l’estructura (A-B=
C; B-A= D) i se’n busquen analogies a
partir de mètodes aleatoris com ara
agafar el primer verb que aparegui a la

pàgina X d’un diccionari o demanar a
persones diferents que pensin verbs i
adjectius. Alguns dels proverbis obtinguts d’aital faisó són: “Cantar sense
follar és brut, follar sense cantar és
meravellós”; o bé “Menjar sense pintar
és verd, pintar sense menjar és artístic”. No cal dir que tot just són a l’inici
del camí.
SONET TAUTOGRAMÀTIC DE QUEVEDO

En un altre article es reprodueix un
sonet tautogramàtic de Quevedo, dedicat a una dama que es deia Antonia
i en el qual (gairebé) totes les paraules
comencen per A. El primer vers fa
“Antes alegre andaba; ahora apenas...”.
També hi ha seccions amb lapsus linguae catalans –Lingus Lapsuae, en diuen–, el joc de les definicions o enllaços recomanats a Internet. Verb &
Gràcia combina amb saviesa el plaer

amb el dolor. A banda de les qüestions
carnaverbalesques [sic], no menysté la
interacció més dolorosa que ofereixen
les seccions enigmístiques. Al primer
número proposaven uns magnífics
MOTS ENCREUBATS de 13x13 tan difícils de resoldre que ningú no ha guanyat el fastuós premi d’un sopar amb
les editores al restaurant Paco Meralgo
de Barcelona. També proposen anagrames du100s (llegiu docents, esclar).
En el primer número una tal ROLLITA
ACNÉ ha resultat ser la professora de
Teoria de la Literatura NORA CATELLI.
En aquest número dos l’enigma es duplica: 1) el DU100 que, tot i no ser de
clàssiques, té reminiscències llatines
(Justo Sensu) i 2) el DU100 amb nom de
carrer (Av. Biel Xorrada). ¿Quins dos
eximis professors s’hi deuen amagar?
Llarga vida a aquesta publicació aperiòdica de Ludolingüística!

