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A través de la figura de Francesc Sabaté Llopart, intentem aproximar-nos al
fenomen de la lluita guerrillera urbana i
anarquista, duta a terme a Catalunya, des
del final de la Guerra Civil espanyola.
Aquesta lluita serà tot un referent per a la
següent generació de lluitadors i lluitadores
antifranquistes, així com pels grups guerrillers de diversos països de sud-amèrica, durant les dècades dels 60 i 70.
Amb aquest llibre no només apuntem
cap a una recuperació històrica. Pensem
que aquesta experiència de lluita pot aportar elements de reflexió que ajudin d’encarar la lluita del present i del futur de les
noves generacions.
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Al matí del dia 6 d’abril de 1976 -avui
fa quaranta anys- era abatut pels trets de
la Guardia Civil l’Oriol Solé Sugranyes, a
pocs metres de la frontera amb l’Estat francès, en territori navarrès d’Euskal Herria,
molt a prop de la llibertat, a l’endemà d’haver escapat de la presó de Segòvia amb 28
presos més.
L’Oriol, exmembre del MIL i company de Salvador Puig Antich, ja des de
ben jove va mantenir un compromís per
la llibertat, un combat aferrissat en contra
de tota mena d’explotació i opressió, en un
context social dominat per la imposició del
capitalisme recolzat per la dictadura franquista.
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Este libro nos explica la historia de un
joven republicano catalán que luchó en la
batalla del Ebro y que más tarde fue a trebajar a Alemania sin saber que le tocaria
pagar la deuda que el régimen franquista
havia contraido con la Alemania nazi. Fue
encerrado en un campo de concentración
y condenado a trabajos forzados. Se salvó
de milagro.

ISBN

978-84-16553-62-4

Editorial Descontrol 2016-2017

Gemma Masip

