Francesc Casares

Compromís amb la justícia
Memòries d’un advocat laboralista (1958‐1978)
Memòries de l’advocat laboralista Francesc Casares,
durant els anys del franquisme i la transició. Casares se
centra en l’exercici apassionat de la seva professió en
un període de grans canvis socials i econòmics i de
pressió política de l’antifranquisme. També són els anys
de la seva participació en la configuració d’un espai
socialista propi a Catalunya.

“Casares combina magistralment la memòria col·lectiva d’un poble amb la seva
autobiografia personal
per demostrar‐nos amb escreix que hom no pot separar l’una de l’altra si ambdues
són viscudes i
comunicades amb honestedat, esperit de servei i unes conviccions arrelades en la més
noble tradició de les esquerres catalanes.” Del pròleg de José Antonio González Casanova

EL LLIBRE
El testimoni de l’advocat laboralista Francesc Casares, centrat en el període que va des de 1959,
quan el règim franquista es veu obligat a canviar de política econòmica, fins a la recuperació de la
democràcia a Espanya, esdevé particularment interessant, en tant que permet tenir una visió des
de dins de com es va conformant una oposició democràtica, catalanista i progressista, i en concret
com es va configurant l’espai socialista a Catalunya. De l’MSC al PSC passant per Convergència
Socialista, el socialisme català es mou sota l’influx dels grans canvis que es produïen al món
occidental, des de la revolució cubana del 1959 fins als canvis en l’església catòlica, o el maig del
68. Un relat que es combina amb la descoberta de l’Espanya castellana, amb la poesia d’Espriu i de
Machado com a guia. I on els episodis familiars s’alternen amb l’evocació d’alguns dels grans
esdeveniments que acompanyen, a vegades de forma traumàtica (Puig Antich, matança d’Atocha),
el camí cap a la recuperació de la democràcia i l’autonomia.
L’AUTOR
Francesc Casares Potau (Tarragona, 1927) es llicencià en Dret a la Universitat de Barcelona el
1950 i el 1951 va començar a exercir d'advocat i es va especialitzar en Dret Laboral, alhora que
militava al Moviment Socialista de Catalunya. L’any 2006 ja va publicar un llibre de memòries
centrat en la seva infantesa i joventut. Ara ja retirat de la vida laboral, és president honorífic de
l’Associació Catalana de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia. Va ser diputat al Parlament de
Catalunya amb el Partit dels Socialistes de Catalunya entre 1980 i 1988 i president de la Comissió
de l’Estatut dels Diputats. Entre altres distincions, l’any 1988 li va ser concedida la Creu de l’Ordre
de Sant Raimon de Penyafort, l’any 2004 li va ser atorgada la medalla d’honor del Col·legi
d’Advocats de Barcelona i ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
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