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D i à s p o r a

Miquel 
Juhera
Miquel Juhera i Cals (Fonteta, 1928) va ser durant molt de 
temps un dels mestres de l’escola pública de Verges, con-
cretament entre l’any 1959 i el 1978. Per tant, ha estat un 
dels responsables de l’ensenyament al nostre poble. Molts 
dels coneixements que tenim alguns de nosaltres es deuen, 
sens dubte, al nostre mestre i, en el cas de Verges, al senyor 
Miquel Juhera.
Avui, ja jubilat, el senyorJuhera conserva la mateixa vitalitat 
i el mateix dinamisme que llavors, fins la seva veu i el seu to 
continuen essent els mateixos. Potser amb un mica menys 
de cabells, com ell mateix reconeix, però amb un tarannà 
afable i distès, ens ha rebut al seu domicili de Girona.

Com i per què vàreu ser mestre?

La meva família era de pagès, i el 
meu pare volia que fos veterinari, 
però vaig anar estudiant fins a aca-
bar el batxillerat, cap a finals dels 
anys quaranta. Una vegada acabats 
els estudis, em vaig plantejar què 
volia i podia fer i em vaig decidir per 
ser mestre. Vaig fer les pràctiques 
obligatòries i vaig aprovar.

Una vegada mestre, on vàreu exer-
cir?

Vaig demanar un plaça d’interí i 
vaig anar, com a primera plaça, a 
l’Escala, on vaig estar més d’un 
any. La segona va ser a Sant Feliu 

de Guíxols i, després, vaig tenir 
una «aventura» una mica especial 
i me’n vaig anar a Osca, ja que en 
tota la província de Girona no hi ha-
via cap plaça. Així que, una vegada 
aprovades les oposicions, vaig 
anar-me’n cap a Lalueza, un poblet 
de la comarca dels Monegros, dins 
la província d’Osca. 

I com va anar aquesta experiència 
fora de Girona i de Catalunya?

En tinc un record molt bonic. Vaig 
anar a parar amb una gent estupen-
da. A l’escola érem quatre mestres, 
dos homes i dues dones, amb els 
quals em vaig entendre la mar de 


