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Feia Po.C temps que ens haviem co.negut, per alla a l'any 1959,0. potser
el seixanta : no. ho. reco.rdo. be, pero una de les vegades primeres que

vaig co.!ncidir amb ell,una s�rie de no.ms que han estat exemples de fi-
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delitat hi eren tambe presents Jo.rdi Carbo.nell, i Jo.rdi Pujo.l entre
'ells. Una seguida de movi:n:ents conve rgLen , culturals, de testimo.niatge
cristia, d'acci6 civica. Era un bo.n moment per co.n�ixer Ramo.n Fuster.
- De Lleida ? -m 'havia dit. Be, posem-noo a la feina,-o e oaa semb.Lant ,

I molt aviat,qu� us dire, Po.tser to.t just trencat el primer glag, ell
que em diu : "cal muntar definitivament la revista infantil i juvenil
cata.Iana" •

Em va encarregar que fes un esquema de la revista infantil tal co.m jo
l'entenia,i co.nfiant que acceptaria unes linies que ell i en Tremo.leda{/� &-r�
i al{res planificado.rs de la primera ho.ra havien ja tragat.
Es a dir, que un dels primers reco.rds que puc apo.rtar de Ramo.n Fuster
es el d'un home que repartia feina. I tenia aquella fro.ntalitat exi

gent dels qui reparteixen feina perqu� en fan. I en fan to.tho.ra.
,



H

Molt poc temps despres sortia Cavall Fort: alguns hi hem col.laborat

constantm��t. Ell, com sabeu ,hi va escriure una temporada, la inicial,
amb el mmmm pseudbnim de Ramon de Bell-iloc,que avui ,exactament avui

que l'hem recordat espiritualment, que Ii oferim un carrer, te una

ressonancia tan bella i tan escaient�

Els contes de" Ramon Fu'ster a Cavall Fort eren plens de dinamisme, el

mateix dinamisme que ,contemporaniament,ell aplicava � les empreses

de conscienciaci6 social i patribtica en qu� sempre estigue ficat.

Jo sempre Ii va�g dir que hauria estat un,pon autor constant de llibres

juvenils. Perb ell se sentia cridat a d'altres activitats, mes breus

i mes repetides. Calia endegar moltes coses,perqu� calia fer una in

fraestructura sortida de l'esforg d'uns quants clarividents, de l'es

forg i del sacrifici. No hi ha dubte que Ii agradava el m6n de la li

teratura juvenil,no tant per la literatura en ella mateixa com per

l'exemplaritat didactica. Perqu� ja sabem tots oom entenia ,tan clara-
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ment, qu� calia fer en el terreny de l'educaci6. Cavall Fort per a ell,

i tambe per a nosaltres que en seguim l'exemple,es primordialment ,ha
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estat,un camp de practiques privilegiat perqu� els nostres infants

aprenguessin de llegir en catala, ha estat, quant a la llengua, l'es-
'oJ

cola que ,almenys fins a 1966 0 1967 era quasi inexistent. Avui Cavall
o

Fort continua amb in�rcia suficient ; els que en som constants col.la-

bot�dors tenim present tothora l'empenta inicial que ell sab� donar-li.

La distancia geografica i els quefers diversificats ens van allunyar
fisicament. Vam retrobar-nos esporadicament, en_una visita meva a Be

llaterra; 0 be, repetidament,com recordava graficament Serra d'Or, for
mant jo part del jurat del Premi Ruyra del qual ell era president. Puc

afirmar que ,en tant que president del jurat, es llgia les obres que

eren presentades a concurs, amb una penetrant visi6 critica, amb una

gran capacitat d'analisi que sempre l'acompanya ••• i dir� m�s, amb una

segura intuici6 per separar, a la primera lectura, el gra de la palla,
com si ell ,tot ell, fos un trill de dura fusta i arestes de silex.

Molt sovint els tids del seu rostre l'haurien fet figurar com una

persona nerviosament distfeta: res m�s inexacte. Tot d'una,aquella mo

bilitat es transformava en fixesa: llavors, mentre els llavis gruixuts
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s'entreobrien per deixar apareixer aquelles dents de pages ,fortes i
ben encimentades, els ulls es quedaven mirant-te fixes,estimulant-te
que no defallissis,que acabessin allb que havies comengat,perque la
collita era molta i els segadors pocs.

Jo diria que tot el que toca -i les circumstancies el posaren molts

cops a primer pIa sense ell ouscar-ho - tot el que toca, dic,ho tracta

be,amb la segura ma diplomatica quan calia, amb agosanada audacia en

d'altres moments.

Era un home dels que un pais ha de tenir-ne un magatzem pIe. Perque
acumulava el do del consell amb el fib16 de l'exigencia. Exigencia que

comengava per ell mateix.

Posa dempeus una esoola a Bellaterra: perb acaba essent conseller de

moltes escoles, i demostrant no solament que coneixia que calia fer

amb els nens, sin6 com calia portar tota una politica educativa. Davant

els tristos exemples que l'Administraci6 ens esta donant any rera any

d'impotencia i falsa visi6 dels problemes, quina claredat i quina bondat

i quina transparencia la politica educativa ,la doctrina liberal i
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arrelada al pais, de Ramon Fusterl

Quan a la secci6 universitaria de Lleida,cap a 1973,tinguerem proble
mes greus'i adhuc un enfrontament de tot el claustre amb el rectorat

de mmm la Univers�at de Bellaterra, va venir en qualitat de Dega del

Col.legi de Doctors i Llicenciats. Va voler venir, perqu� mai no defu

gia acarar-se amb els problemes. I com aquest exemple en podriem posar

molts d'altres.

Tenia el do de la franquesa, no coneixia la falsa vergonya,i no en

ganyava ningU perqu� era dels que no s'�R�����en a ells mateixos.

Una vegada a Barcelona,em va acompanyar amb el seu utilitari. En

deixar-lo estacionat vaig observar que no el tancava amb clau.Davant

la meva estranyeaa ,replica: " Si mell volen obrir,tambe me l'obriran

forcant-ne el panY ... !":i
Inevitablement, fins que La malaltia el de Lxa a La vora del camf

el trobaveu arreu. No pas com les persones que es fan evidents en molts

indrets pequ� els agrada, sin6 com aquelles altres que van on hi ha

feina a fer i ,si conve silenciosament, hi apliquen el muscle i la
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intel.lig�cia: Equips de familia, Cursos diversificats, Univers itat ,

Esco���nseileri�s didactiquts�est��de llengua, agrupac£r�(� r"

ments, barris, beques ••• tots aquests ambits el van veure passar, amb
-'1

el cabell rebel, el front' mobil, els ulls una mica botits, el somriure

a p�t, pero tambe l'energia mal reprimida de qui va per feina.

Ja hem vist que s6n molts els homenatges retuts a la seVa memoria.
Se que Bell-lloc digue ben aviat que tambe li volia fer el seu. Ames

del nom donat al carrer, jo gosaria proposar que si mai teniu una

biblioteca ipmmmmlJ]!1m publica prou capag i individualitzada, la poseu

almenys en la seva secci6 infantil, sota 'el lIIIIJI. patronatge del seu

nom. Perqu� si ell feu tanta feina, si n'encomana tanta mes,es perqu�
era, pel damunt de tot" un pedagog" un mestre, un home que, bo i cansat,
tenia confianga en el futur.I el fut� s6n sempre els infants. Servint

els infants i els qui als �nfants eduquen passa els anys de silenci i

els anys de re�regament. I va�orir quan tocavem amb les aanvi

de llum en el gris horitz6 de quar-anta anys,. ARa que la primavera es
4_��k '

ve s't e La de diumengejf ,a 13J 2 eta llum dels camps em recoraa;, una vegada mee ,

la claror combativa,positiva, activa, de la seva mirada.



Dels testimonis que tothora dona n'hi ha un que interessa de posar en

relleu : la catalanitat, que no es cap virtut,ni cap m�rit, sin6 una

manera d'actuar constant. I aixQ el nostre Ramon ho tenia: igualment
que feu un altre enyorat lleidata,Enric' Farreny, ell no feia res que
no manifestes la seVa arrel catalana. De vegades no ens queda altre

remei que pensar : Deu meu, tan dificii es,ser catala ? Perqu� hi ha

gent que s'ho compliquen, s'ho emmascaren, s'ho entortolliguen i deste
nyeixen,aixQ de ser, de viure, de respirar i de comunicar la catalani
tat !

Ell,no. Fins i tot quan calia negociar, negociava des d'una plataforma
d'indefugible fidelitat a la terra i a tot el que la terra te de trans

cendent,que s6n les vides dels seus homes. En aquest terreny,l'exemple
que ens va deixar mmmsmmm es contundent. I com que sabia la importancia
que la base te en tot,per aixQ volia ampliar -la,aquesta base, i per

aixQ estigue en empreses editorials dedicades als joves, i va vo�r

lligar les actituds mes espirituals amb les mes concretes opcions de

lluita politica diaria :l'escola i la conviv�ncia enteses com la mes

exemplar� politica.
�;:::



Aixi, dones, no va tancar el �otxe. Potser pensava, encara, que d'en

tre els molts lladres que podia haver-hi pels carrers, mmmmFmmmmmmm

un bon per tant per cent deixarien de trobar gust al furt si tot fos

facil,si tothom demostrava confianga en el proisme ••• Si aixQ hagues

pensat, hauria estat en linia amb la seva cristianitat i honestedat

de fons.


