Fusell ametralladora Olot V
Un relat de: Xavier Valeri
Al final de la Guerra Civil hi havia molts fusells sense pany. La causa era que en les retirades a córre cuita els
soldats llençaven el fusell per córrer més i perquè si eren capturats sense armes tenien més possibilitats de
sobreviure. Abans de llançar el fusell li treien el pany perquè no el fessin servir contra ells.
La major part dels fusells eren "Màuser 98" de l'antic exèrcit espanyol. Val a dir que una tercera part dels fusells
de la República eren Màusers, de les casernes capturades a l'inici de la guerra i dels arsenals que es varen
quedar amb el govern legal; una altra tercera part eren "Mosin" provinents de la URSS, i una última tercera part
provenia de diferents orígens.
Pel que fa als fusells feixistes, quasi tots eren "Màuser". Per això , segon Balat, la indústria Fontbernat en els
darrers temps de la guerra va alternar la fabricació del "Labora· amb la de panys per arranjar els fusells
recuperats en els contratacs.
L'activitat de la fàbrica d'armes d'Olot va durar fins a l'entrada de les forces feixistes i dels mercenaris berebers el
7 de febrer del 1939. Cap dels treballadors a excepció dels creador del "Labora", que fou detingut uns dies va
patir represàlies. Segons Balat, tots els empleata van rebre un salconduit de les FET i les JONS.
Balat em va assenyalar qye els cartutxs del 9 llarg qye necessitava el "Labora" s'elaboraven a la fàbrica
Arturo&Simóm. Les necessitats del conflicte van fer que la Comissió d'Indústries de Guerra estipulés l'adaptació
de la cadena de muntatge de bombetes a cartutxs. A diferènciea de la fàbrica d'armes, el l'elaboració de munició i
treballaven moltes dones.

Cada vegada crec més que si el Govern de la República en comptes de llançar la insensata ofensiva de l'Ebre,
hagués construït un mur defensiu a Catalunya. El nostre país hagués ressistit l'exèrcit feixista durant molts d'anys.
Al final l'hauria ocupat la Whermacht però també hauria estat alliberat pels aliats. Crec que el govern de la
República preferi desagnar l'exercit de la República abans que existís una possibilitat d'independència de
Catalunya. És una opinió personal sense cap importància, però em sembla que no és descabellada.
Algú més opina igual ?
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