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hir diumenge, 6 d’abril, cap a
les dotze del migdia va fer 38
anys de l’assassinat comès
per la Guàrdia Civil de l’Oriol

Solé Sugranyes, company de lluita de
Salvador Puig Antich, a cinc-cents me-
tres de la llibertat. El 5 d’abril de 1976
es produí la fuga de la presó de Segòvia
de 29 presos, organitzada per ETA, en-
tre els quals hi havia quatre catalans,
dos membres del FAC (Front d’Allibe-
rament Català), Carles García Solé i
Ramon Llorca, i dos més del MIL,
l’Oriol i Josep Lluís Pons Llobet. Sobre
aquesta espectacular fugida hi ha una
excel·lent pel·lícula d’Imanol Uribe,
La fuga de Segovia, del 1981, premia-
da per la crítica al Festival Internacio-
nal de Sant Sebastià del mateix any.
L’actor Ovidi Montllor hi encarna el
personatge de l’Oriol.

NASCUT A BARCELONA el 4 de gener de
1948, va tenir des de molt jove una vi-
da militant compromesa i apassiona-
da que li comportà bastants anys de
presó. Detingut per primer cop el 1966
durant la Caputxinada per la seva per-
tinença al Sindicat Democràtic d’Es-
tudiants, el 1967 ingressà a les Joven-
tuts Comunistes del PSUC i més tard
s’incorporà al PCI. L’Oriol Solé contac-
tà amb Plataformas, corrent més ra-
dical, anticapitalista i autònom de
CCOO, amb el qual s’identificà, i col·la-
borà en les revistes Qué Hacer i Nues-

A tra Clase. L’estiu del 1969, a conse-
qüència de la seva participació activa
en la vaga de l’empresa Camy, es veié
forçat a exiliar-se a Tolosa de Llengua-
doc. Com a tipògraf de professió, a la
impremta de Tolosa edità diverses pu-
blicacions de lluita obrera, com ara la
revista Nuestra Clase, el Diccionario
del Militante Obrero o el Movimiento
Obrero en Barcelona, entre altres, així
com fulls de propaganda contra les
eleccions sindicals de la CNS del 1971
on apareix per primer cop la sigla del
1000 (en xifres) i on posteriorment
s’editaran les edicions de Maig de
1937, col·lecció de textos del MIL. Tot
aquest material passava el Pirineu
clandestinament per ser distribuït per
Catalunya entre la classe obrera per
contribuir a la seva autoformació.

DES DEL SEU EXILI va connectar amb els
moviments europeus més autònoms i
revolucionaris del moment. De la ma-

teixa manera va tenir un paper fona-
mental en la creació del MIL l’any
1972 en fer d’enllaç entre el sector
obrer, el sector teòric i els grups d’ac-
ció. A conseqüència de la detenció jun-
tament amb Pons Llobet el setembre
del 1973 prop de Bellver de Cerdanya,
començà la desarticulació del MIL i el
tribunal militar el condemnà a 48 anys
de presó. Va ser ingressat a la Model de
Barcelona per ser traslladat a la presó
de Segòvia el mes de març del 1976, on
va arribar a temps per participar en la
fuga massiva en què només 4 dels 29
van arribar a França.

EL COS D’ORIOL va ser enterrat al cemen-
tiri de Bor, a la Cerdanya, on estiuejava
d’infant. Oriol Solé Sugranyes, àlies Víc-
tor, va morir als 28 anys. D’inequívoca
catalanitat, fou durant la seva curta vida
un lluitador incansable per l’emancipa-
ció de la classe obrera i de tots els opri-
mits. De tots els membres del MIL era el
més carismàtic i entusiasta que conta-
giava als altres companys la seva capaci-
tat lluitadora. Persones com ell formen
una part important de la nostra memò-
ria de resistència i lluita revolucionària,
que enalteixen i dignifiquen les classes
oprimides. En el context actual de re-
gressió de les llibertats i enfront del capi-
talisme més salvatge que ens anorrea ca-
da dia més, caldrien molts nous Oriols
per ajudar a redreçar la situació actual
envers el nostre total alliberament.
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a commemoració dels cent anys de
l’Institut del Teatre es van tancar amb

un acte que incloïa diverses actuacions.
Com els dos números de dansa de l’es-
pectacle Capricis. Primer dos ballarins
de la companyia Mudances i després
Àngels Margarit sola van actuar al com-
pàs de dos capricis de Paganini interpre-
tats allà mateix pel violinista Kai Gleus-
teen. És una proposta audaç perquè la
dansa contemporània sol recórrer a mú-
sica gravada i perquè els solos de Paga-
nini només són a l’abast dels millors. Pe-
rò vet aquí que el violinista se les va ha-
ver amb un sabotejador imprevist.

El violí és un instrument delicat. Escol-
tar-lo en silenci és tan elemental que fa
vergonya haver-ho de dir. I encara més
quan les peces interpretades són d’una al-
tíssima dificultat tècnica. Els diversos fo-

tògrafs que prenien instantànies de tot
l’acte es movien amb un sigil professional,
sense molestar. Excepte un, que havia po-
sat la càmera en mode de ràfega i cada ve-
gada que disparava produïa el so d’una
metralladora. Era una descàrrega sorda,
però ben audible –jo era a l’altre extrem
des d’on ell atemptava contra el violinis-
ta–, molestosa, d’una impertinència delic-
tiva. I continuada. Mentre els pobres balla-
rins es concentraven a concordar els mo-
viments del cos amb la complexa melodia
que executava el violinista virtuós, el sabo-
tejador anava i venia impunement, metra-
llant sense pietat des de diversos angles.

Jo crec que el sabotejador se’n va anar
molt content de les seves fotos. No li deu
haver passat pel cap que amb la seva feina
va espatllar la feina dels artistes. I potser
també a bona part del públic els va sem-
blar bé, perquè les càmeres avui tenen
butlla per a tot. Un enviat especial pot par-
lar en veu alta i en directe per a un teleno-
tícies des d’una conferència que tothom
segueix amb atenció. I un càmera pot gra-
var com cremen un cotxe o com assalten
una botiga sense sentir-se impulsat a im-
pedir-ho. El silenci i el respecte no valen
res davant de càmeres, micros... Acció!
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