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«Va ser un soroll aspre, un colp precís, cranial, vertical; un eco 
que es va expandir pel seu cos i el va fer caure de morros a 
terra. El temps va frenar llavors el seu ritme. Miguel va caure 
desmadeixat i un crit que va travessar l'aire va eixir d'alguna 
gola que no era la seua. La soledat es va apoderar de la plaça i 
el batec de la ciutat sencera es va alentir al compàs de la seua 
respiració sorollosa i desesperada. 
Sobre la paret van quedar ben enganxats els cartells humits: 9 
d'Octubre, dia nacional del País Valencià, escrit sobre un fons 
groc i quatre franges roges. El mateix roig viu que ara esguitava
la façana, que brollava del seu cos i tacava tot al seu voltant, 
que tenyia les mans dels seus companys i que calfava la nit 
esquerdada».
////
Des de llavors, el nom de Miquel ha estat lligat a la lluita pels 
drets nacionals i una vaga memòria de l'ocorregut s'ha mesclat
amb el desig d'oblidar d'uns i la interessada desmemòria 
d'uns altres. En el centre del debat, la violència política, el 
sentit de la Transició, la lluita per les llibertats i l'autogovern i 
el fre a les aspiracions d'una societat que va construir la 
democràcia amb l'herència del franquisme trepitjant-li els 
talons.
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Quin va ser el context polític de l'atemptat que li costà la vida? 
Com va respondre la societat alacantina i valenciana davant la 
seua mort? Qui era Miquel Grau? Quin va ser el sentit de la seua
mort? Quin el seu valor simbòlic?  
Amb la perspectiva de més de quatre dècades  i constatat 
l'oblit que es va imposar sobre la mort violenta de Miquel i  la 
de tants altres activistes, queda cada vegada més clar que 
l'anomenada Transició política espanyola va distar molt de ser 
un exemple pacífic de canvi democràtic.
////
En MIQUEL GRAU 53/1977 la periodista Llum Quiñonero 
(Alacant, 1954), que  presencià l’atemptat i tingué un paper 
clau en tots els esdeveniments que va desencadenar, traça un 
retrat exhaustiu de l'època que uneix els records personals 
amb la investigació.  El projecte va nàixer a Alacant, amb el 
suport i impuls de micromecenes. Veurà la llum a l'octubre, 
quan es compleixen 41 anys de l'atemptat i es publica tant en 
castellà com en valencià.
El llibre es completa amb les col·laboracions de la professora 
de secundària Dèlia Amorós, el representant de l’associació Tio
Cuc Aquil·les Rubio, els periodistes Mariano Sánchez Soler i 
Pere Miquel Campos i l'arquitecte Carles Dolç; una crònica 
gràfica i extractes de l'expedient judicial, que es fa públic per 
primera vegada, contextualitzats per Manuel de Juan Navarro, 



que ha coordinat el projecte.
////
Calendari de presentacions:
10/10 > Universitat d’Alacant
24/10 > Centre Cultura Contemporània del Carme. València
27/11 > Ca Revolta. València
////
L’autora està disponible per a entrevistes. Contacte:
c/e luzquinonero@gmail.com      telèfon 686125200
Més informació en: https://www.miquelgrau.org
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