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1. Memòries d'un escolà de la Guia. Petita
història d'un quart de segle: 1924-1948,
de Josep M. Gasol
2. Llibre de coses que han succeït a Catalunya,
dignes de ser notades, i en altres parts del
món. Crònica d'un pagès català dels segles
XVII i XVIII, de Joan Fàbrega, de Cererols

Vides secretes s’inicia en el breu període
de la Segona República, en un petit poblet
de la serra de Córdoba. Després d’introduirnos en els difícils anys de la guerra
i la postguerra, José Torralbo ens relata
el seu procés d’incorporació a una societat
secreta –les organitzacions antifranquistes
ho eren durant la dictadura.
Des de Madrid, passant per la presó de Burgos,
i acabant a Sallent, José Torralbo ens fa
memòria, ens recorda una memòria popular
de la resistència antifranquista que és la
d’una geografia secreta, feta de trobades ocultes
en llocs concertats boca a boca, punts
de trobada comunicats a cau d’orella
o mitjançant codis secrets.
La dictadura s’executava des del secret
concentrat d’un poder despòtic, però, arran
de terra, uns desconeguts desobeïen
i conspiraven contra ell. Ho feien responent
a una mateixa lògica: la del silenci,
la d’actuar a i des de les ombres..

3. Lluites perseguides. Autobiografia.
Vivències de la guerra i l’exili (1936-1952),
de Ramon Codina
4. Manresa-Mauthausen-Gusen.
Deportació i retorn d’un home
compromès amb la llibertat, de Jacint Carrió
5. Testimonis manresans de les guerres
del segle XX. Pedro Flores, Francesc Marcet,
Beatriu Marris, Antoni Ribas i Modest Tuset
6. Retalls d’un temps per a no reviure,
de Marc Viader
7. Memòries de Vicenç Prat i Brunet
(1902-1957). Escriptor, intel·lectual
i polític manresà
8. Memòries de Pedro Flores
A la recerca de l’ideal anarquista
9. Una nena de Manresa i les seves històries,
de Rosa Casajuana
10. Un manresà de “cal Tort”
Memòries 1901-1984, de Josep Closas i Piñot
11. Vides secretes
Memòries d’un militant clandestí,
de José Torralbo
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Vides secretes
Memòries d’un militant clandestí

JOSÉ TORRALBO RICO
Nascut la primavera del 1932 a Villanueva de Córdoba,
la seva infància es trobà marcada pels difícils anys de
la guerra, la postguerra i l’empresonament del seu pare
al penal del Burgos on finalment seria afusellat. Amb
vint i dos anys, vivint a Madrid, entrà en contacte amb
una cèl·lula del Partit Comunista d’Espanya. Des
d’aquell moment la seva vida es veuria determinada
per la clandestinitat. El 1964, després d’uns anys
d’empresonament al mateix penal que el seu pare,
arribà a Sallent on no tardà a incorporar-se al comitè
local del PSUC.
Actualment, després d’haver estat durant dotze anys
regidor de l’Ajuntament de Sallent, és president de
l’Associació Guifré el Pelós del Casal de la Gent Gran
de Sallent.

JOFRE PADULLÉS PLATA

JOFRE PADULLÉS PLATA
Editor

Nascut a Manresa el 1979. És membre del Grup de
Treball Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català
d’Antropologia i del Centre d’Estudis del Bages. Ha
desenvolupat bona part de la seva activitat acadèmica
en l’estudi del secret com a dispositiu d’estructuració
social. Ha coordinat conjuntament amb el Dr. Manuel
Delgado el treball Lluites secretes. La cultura de la
clandestinitat a Catalunya (1939-1977), que serà
publicat aquest mateix any, i és autor del treball
Lògiques del secret. La cultura de la clandestinitat a
la comarca del Bages (1946-1977), pendent de
publicació.

