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C o l ∙ l a b o r a c i o n s

Represàlies del franquisme
A la memòria de l’avi Met

Quan em van proposar de participar en la revista PAÍS 
PETIT, vaig contestar que estaria encantat de fer-ho, però 
llavors va començar el meu dilema: què hi escriuré?

La casualitat em va donar la resposta, ja que pocs dies abans havia rebut una 
carta de la Generalitat de Catalunya en què em comunicaven la sentència per 
la qual el meu avi Jaume havia ingressat a la presó l’any 1939 per haver estat 
regidor de l’Ajuntament de Verges des de l’octubre de 1936 fins a l’octubre de 
1937.

Per què la Generalitat em va enviar aquesta carta? Doncs perquè l’any 2000 
va prometre unes indemnitzacions a les persones residents a Catalunya, o 
als seus descendents, que havien patit privació de llibertat en la lluita per les 
llibertats (DOG 3221 de 7.9.2000).

Encara que les indemnitzacions econòmiques no compensaven, he cregut que, 
per la memòria d’aquestes persones, valia la pena que se sol·licitessin, ja que 
és una manera de recordar-les públicament.

Jo em pregunto: quantes persones han rebut aquestes indemnitzacions? Crec 
que molt poques. I quins criteris va seguir la Generalitat de Catalunya, presidi-
da pel molt honorable Jordi Pujol: amiguisme...?

Però, deixant de banda aquestes minúcies, passo a allò que realment 
m’interessa: per què va ser empresonat el meu avi Jaume? Aquelles per-
sones que l’havien conegut saben que era una bona persona i que sim-
plement havia estat uns mesos com a regidor de l’Ajuntament de Verges.

La sentència diu: «De ideología rojo-separatista. Estaba afiliado a Izquierda 
Republicana de Cataluña y a la Unión de Rebasaires, Desde los primeros mo-
mentos de la iniciación del movimiento se puso incondicionalmente a favor de 
la causa roja, formando parte como consejero del rojo Ayuntamiento de Ver-
ges. De acuerdo con los demás componentes del citado organismo ordenaron 
requisas en los domicilios de personas de derechas.»

Per aquesta sentència fou condemnat a cadena perpètua el 15 d’abril de 1939. 
L’any 1940 li fou commutada la pena per la de sis anys i un dia de presó major. El 
temps complert va ser de dos anys i quatre mesos, exactament del 20 de març 
de 1939 al 4 de juliol de 1941, data en què li atorgaren la llibertat condicional, 
cosa que, si ens remetem a l’època, no sabem què era pitjor, si la presó o la 
llibertat condicional.

JAUME RIBAS I BRUGUERA

NOTA. Just abans de tancar l’edició de la revista, l’autor ens comunica que la 
Generalitat ha reconegut al seu avi 839 dies de privació de llibertat, pels quals 
els hereus rebran la corresponent indemnització.
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