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gent d’esquerra
Miquel Morera

la imatge
Un acord pioner

Acabes de publicar Un noi al front.
Una joventut trencada, 1936-1945, un
llibre que parla de la teva experiència
a la Columna Macià-Companys.
El meu pare era militant del Casal Federal
del Guinardó. En esclatar la guerra arreglava pistoles —era metal·lista— dels militants
d’Esquerra. Jo anava al Casal però no n’era
aﬁliat; només era aﬁliat a les noies del Casal;
hi havia ball i gresca. Si tenia setze anys!
Quan el meu pare ja portava tres mesos al
front de Terol, em va reclamar. Ell creia
que la guerra acabaria ben aviat i em va dir
que anés a fer d’ajudant armer a Alcanyís.
El llibre explica la meva experiència de la
guerra i la immediata postguerra. Un cop
acabada, els esbirros d’en Quintela ens van
detenir al meu pare i a mi; ens van portar als
calabossos de la polícía i ens van ingressar
a la presó Model. Després vam passar als
camps de concentració d’Horta i de Reus,
d’on surto el 1941. I després encara em va
tocar fer el servei militar, un servei que va
durar quatre anys i mig!
Haguessis pogut sortir abans dels camps
de concentració si haguessis comptat
amb avals. La gent a qui vau ajudar no
us va tornar el favor, oi?
Sí, el meu pare va salvar la vida d’en Pepito
Guifré —dels Guifré i Escoda— perquè els de
la FAI se’l van endur. El meu pare va anar
a la txeca i el va treure, encarant-se amb
els de la FAI. Després, quan nosaltres vam
necessitar els avals, van dir que estaven molt
agraïts però que no sabien què havíem fet
i que tothom deia que érem molt d’esquerres... Jo els maleeixo.
I ara que acabes de fer noranta anys,
com veus el país?
Catalunya ha anat a millor però no ens
pensem que tenim una democràcia plena.
Tenim molts pals a la roda i encara estem a
l’època de l’«atado y bien atado»; la gent que
té «mando», encara hi és. Abans i ara.

Barcelona, 1920.
Empresari del sector de l’estampació i l’encunyació. Delegat de premsa de l’Agrupació de
Supervivents de la Lleva del Biberó. Militant
d’Esquerra-Sarrià-Sant Gervasi des del 2010.
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Roser Clavell i Josep-Lluís Carod-Rovira amb Afshan Khan (UNICEF), després de signar el primer acord marc
de col·laboració entre la Generalitat i el fons de les Nacions Unides per a la Infància.

tribuna
Tres setmanes de 2010
11 d’abril: atac amb còctels
molotov al casal Jaume I
d’Oliva. 19 d’abril: pintades
amb amenaces de mort a la
porta de l’escola la Masia,
una de les primeres que
va oferir ensenyament en
català a l’àrea de València.
24 d’abril: una família i dos
joves són agredits brutalment quan tornaven de la
manifestació convocada
per Acció Cultural del País
Valencià. 30 d’abril: Ataquen la seu de la històrica
Societat Coral El Micalet,
entitat cultural compromesa amb el país que acull,
al centre de València, una
escola de música i dansa
en què hi estudien més de
500 escolars, i un teatre que
ofereix programació d’alta

qualitat i en català, absent
dels circuits oﬁcials. 1 de
maig: ataquen amb pedres
la seu del PCPV. 2 de maig:
pintades amenaçadores a la
seu del BNV d’Alzira.
Són només tres setmanes,
però la història fa anys que
dura. Els mateixos fets, si
haguessin passat al País
Basc, haurien ocupat portades i telenotícies: com que
passen al País Valencià i les
víctimes són gent d’esquerres i nacionalista, resten en
el silenci més absolut. Pràcticament ningú alça la veu. I
aquest silenci és el que dóna
cobertura a la impunitat de què gaudeix el
moviment feixista i
blaver al País Valencià. Una impunitat, per
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cert, que és independent de
qui ocupe la delegació del
govern. Tant amb el PP com
amb el PSOE aquests atacs
han quedat sense esclarir
i els seus responsables segueixen fent de les seves.
Que ningú dubte que si hi
hagués voluntat de tallarho, es podria fer en poques
setmanes. Però aquesta
violència de baixa intensitat
és funcional per als qui no
volen que les coses canvien.
L’emmarquen, com va dir
el delegat del govern, en
la normalitat democràtica
(sic), i semblen mirar cap
a una altra banda. És
cosa de tots trencar
aquest silenci per
acabar amb la seva
impunitat.

