El retorn
d^en Just Casero

J

ust Manuel Casero Madrid nasqué a Porlugal l'any 1946. de pares exlremenys.
Arriba a Figueres ais quatre anys en una onada migratoria, visque a les barraques del
siiburbi. estudia ai Scniinari de Girona, (rebaila d'adEiiinistratiu. milita en movimenls
eclesials i socials i va intervenir aclivament en la resistencia política en la fase terminal del franquisme. Escriptor nat. va col-laborar a Radio Popular de Figueres, Vicia
Parroquial, Oriflama. Scrra il'Or Telc/cXprés i Presencia. Va participar en la cont'ecciü del Ilibre coMectiu Girona grisa / )iegra. Va ajudar a crear el TEI de Banyoies,
va inspirar i impulsar directament el naixement del diari El Pimt i va participar en la fundació del Partil deis Socialistes de Catalunya. Va perdre la visió d'un ull per l'acció policial en
una maniícstació de la transició a Barcelona, Tany 1976. Casat i amb dos fdls. \'a ser clegit
regidor de TAjuntament de Girona en les primeres eleccions democrátiques. Pany 1979. i
diputat provincial, encarregat de la ponencia de Sanitat. També fou president del Consell
Municipal de Sarria de Ten El 1981, ais 35 anys. va morir sobtadanicnt de cáncer.

El nom d'en Just Casero e.s manté viu perqué té dedicats sengles cspais urbans a Girona i a Figueres. i perqué
cada anys s'atorga un premi iiterari que el recorda. Ara,
pero, hem assistil al retorn de la persona sencera, amb
tota la For^a de la seva personaMlat. Jaunie Guillamel.
company i amic des de la infantesa, ha tingut a má tots els
seus escrits inédits, ha interrogat tots els lestimonis possibles, ha fct aflorar totes les seves vivcncies i amb aixo ha
escrit el Ilibre Meiiwria de Just, una aproximació biográfica personal i sentimental que permet de resseguir
l'aventura vital de Just Casero des deis amargs anys primers fnis a les tragiqucs setmanes ñnals. Per ais qui no el
van conéixer. el Ilibre sera una resposla a totes les preguntes que es poden haver formulal entorn d'ell. Per ais qui el
vam conéixer de prop. el Ilibre és sobrelot una pregunta;
la reiteració contundent de la interpel-lació que ja ens va
fer amb els gestos de la seva vida i amb Texemplaritat extrema de la seva mort. El Ilibre de Guillamet, escril com
una crónica periodística —-inevitablcment subjeciiva pero
voluntarianient c o n t i n g u d a ^ que inclou albora una antología de textos, ens enlVonta de cop amb Tescriptor compromés. I'aciivista tena^, el polític honest, el governaní de
rostre huma, Tidealista permanent que no va abdicar mai
del sen inconformisine ni va aigualir per res els seus plantejaments radicáis. En Just Casero ens va deixar molt
aviai. i tenim dret a preguntar-nos si va ser abans d'hora o
si va ser, polser. en el moment precís. S'havia internal en
les profunditals del canip de batalla i va desaparéixer en
el moment mes dol^ de la Iluita. abans de rebre cap de les
fcrides que han marcat amb cicatrius de signe tan divers
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els seus companys de combat. El vam veure marxar. fa divuit anys, tal com ho fan els elegils: amb els ideáis intactes i la passió incontaminada. D'aleshores enya ha pa.ssat molta
aigua sola els ponts, pero l'hem \'ist tornar a través d'aquesl Ilibre. tan aple per conl'oríarnos amb el seu record com per inquietar-nos amb la seva exigencia.
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