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JOSÉ TORRALBO RICO

Memòries d’un militant clandestíVides secretes s’inicia en el breu període
de la Segona República, en un petit poblet

de la serra de Córdoba. Després d’introduir-
nos 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..

Vides secretesVides secretes 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

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.

JOFRE PADULLÉS PLATA

Editor


