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Mots de Josep Vallverdu :

No tenim memoria. Un dels mals que ens fa anar de mal borras es la falta de memoria proxima, en part perque la

poblaci6 es renova i se substitueix en successi6 molt rapida, aparentment rnes rapida que no abans, i en part perque no

existeix un conreu de la memoria colJectiva de les realitats que fa ben poc teniem entre nosaltres. Sembla com si la

memoria fos cosa dels veils exclusivament ; no, la memoria dels fets i de les persones d'una, dues generacions enrere,

hauria de ser present fins i tot a I'escola, per valorar-ne les lIi90ns positives i per esmenar el cami que ens toea fer si

esqueia. I perque som fills de I'ahir i de I'abans d'ahir.

L'efectiva inauguraci6 oficial del carrer dedicat a Josep Sala i Vallverdu ha tingut 1I0c anys despres que la dedicaci6 fos

decidida. EI record de persones com 10 Pepe Sala, si no fos aixi, riscaria de desapareixer, tot i que entre els presents hi

ha forca persones que el van coneixer i tractar, i Ii van poder agrair en vida allo que encara els beneficia despres de tants

d'anys ; no nornes aquell favor d'entre la cabassada de favors que va fer, sin6 la seva amistat, la seva bonhomia, la seva

paciencia, el seu saber escoltar i aconsellar, aquella gesti6
dificil que, si molt malament anaven les coses, feia ell

personalment en nom de la persona necessitada. En un m6n progressivament fred i desinteressat dels sentiments i les

reciprocitats imprescindibles per ala convivencia, el fet de recordar oficialment, solemnement,
publicament, civilment,

persones com 10 Pepe, d'una manera tan expressiva i tan vilatana com es la perpetuaci6 del nom a fraves d'una via

urbana, es un exemple i una 1Ii¢ per a tothom.
.

Dins les families sempre hi ha petites critiques a determinat membre ; en la nostra hi havia una persona que tots els

parents valoravem igualment, de la mateixa manera, en el mateix grau: 10 Pepe Sala. Nornes delern : es molt bona

persona. I alguns ho expressaven dient : es massa bona persona.


