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Vet aqui que avui l'Espluga, representada pel seu Consistori, proclama
un nou Fill Adoptiu. I te l'honor de fer-ne la glossa vital un altre Fill

Adoptiu. Cap dels dos vam neixer a la vila, van neixer al Ponent de

Catalunya. Vam venir a viure i actuar aqui de ben grans.ljo em

permetria afirmar que hi hem madurat, ens hem fet mes persones,

hem entes mes be la vida veient-la a traves dels anys passats aqui. Un

fill adoptiu contreu unes obligacions morals envers la poblacio que l'en

ha nomenat. I al nomenament, que prove de l'afecte en el pia emocional

ide la valoracio en el pla objectiu, respon l'Adoptiu amb el testimoni

constant del seu amor a la vila i de les seves aportacions a l'hora

d'enaltir-la i defensar-la..

EI senyor Eusebi Majos i Pont es extraordinariament present a

l'Espluga, no pas perque se'l vegi al carrer en actitud ociosa ,sino

perque se'l veu passar fent gestions, movent-se . Nemes de veure'l et

venen ganes de demanar-li si et pot ajudar en aixo 0 en allo. Ho es tant

de col.laborador que ell sol valdria per una ONG. I es que va comenear a

treballar de ben jove i no ha parat de treballar. Bona tarja de

presentacio a casa nostra. A Catalunya no et demanen si tens tal 0 tal

altre titol aristocratic 0 si portes les dents d'or: et demanen de que
treballes. El treball el portem a la sang, i tota la gent que ha vingut de

fora del pais, si de debo volia treballar s'ha tornat tan catalana com

nosaltres.

Eusebi Majos i Pont neix a Bellpuig d'Urgell dins una familia de classe

mitjana, de taranna liberal i alhora exigent amb l'etica. EI trobem de

jove a l'area barcelonina al despatx d 'una factoria, on apren quelcom
que li sera util en el futur; el sentit empresarial, que en el seu cas vol

dir la previsio, l'ordre de prelacio en els projectes, la planificacio i

l'execucio fins al fmal. . Pero el senyor Majos no aplica aquestes virtuts

practiques al mon de l'empresa, sino al mon de la conscienciacio

cultural i patriotica, Si li han vist vostes portar a terme una campanya,



impulsar un projecte en els diversos escenaris de 1 'Espluga, hauran

observat aquesta decisio ferma, meticulositat i condicions de diplomacia
i tacte escrupulos que tota realitzacio on hi intervenen persones

rec1ama.

Dos escenaris basics obren el paisatge cultural per a l'amic Majos :

Barcelona i l'Espluga de Francoli. En totes dues poblacions l'impuls ala

cultura ha inspirat la seva accio.

Passada la primera postguerra, tambe la primerajoventut de Majos,

ingressa amitjans anys seixanta al reobert Centre Comarcal Lleidata,

entitat antiga de fmals dels anys vint pen) que el regim franquista havia

c1ausurat molt de temps. EI Centre era un lloc que buHia amb

moltissimes activitats .Majos hi ingressa com a sod His, pen) de seguida
busca lloc on actuar : les sardanes,les conferencies, els cursos de

catala, dels quals fou primer alumne i despres fidelissim vetllador

,etc.ElI969 ingressa a la Junta Directiva , l'any seguent impulsa la

Comissio de Pares de Familia i forma part de la de Propaganda. Coneix

el Centre Lleidata fms al mes petit raco.A la Comissio de Pares de

Familia, i ja com a coordinador, promou teatre infantil,la coral, el

cinema i els festivals.

Al marge de les accions concretes, ell projectava futures activitats.

Obra seva tambe fou el moviment Retorn a comarques , que

organitzava viatges amb trobades ales diferents comarques del pais i

preferentment ales ponentines.I l'impuls ala sardana, un dels seus

afectes.

El 1975 es elegit president del Centre.I delimita defmitivament les

seccions: Biblioteca, Butlleti.Cafe.cursos de Catala, Coral i Escola de

musica.Culturals, Esbart,Escacs,Festivals de Canco Catalana,

Fotografia, Excursions, Sardanes, etc.etc. Una complexa organitzacio a

la qual des de feia temps aspirava.
Les conferencies que organitzava el centre tenien dificultats d'obtencio

de permisos, pels temes de catalanitat que tocaven.Eusebi Majos seguia
molt de prop aquesta important activitat, que va caracteritzar el Centre



en anys de repressio ; en puc donar fe perque hi vaig fer algunes
actuacions .

L'any 1976 fou el darrer de la seva presencia al Centre. En anar�se'n
tots els responsables de les diferent seccions van oferir-li un llibre de

testimonis emotius i signatures, als quals afegiren tambe cartes

d'agraiment de personalitats diverses, que l'havien tractat en passar pel
Centre Comarcal lleidata...un veritable tresor . A ell allo que va omplir-
10 de particular goig foren les desenes de dibuixos dels nens i nenes de

les seccions infantils.

Jo voldria destacar .pero, una caracteristica diria paternal del senyor

Majos al Centre esmentat : la seva presencia tutelar a cada seccio, a

cada secciol Era com si des d'un cap de la easa sabes allo que passava,

allo que faltava 0 que sobrava a qualsevol espai, grup 0 accio.

Any 1978 . A Eusebi Majos, ara, li canviaven el decorat : l'havien

cridat per trebaHar a l'Espluga. Aquell extraordinari cacador de talents

que fou Lluis Carulla havia previst la Residencia Jaume I per a

persones grans, i vapensar en Eusebi Maj6s com a director-gerent

d'aquella casa, antic convent pauli .. Mentre es comencaven les

obres.pero, el senyor Carulla li feu coneixer el Casal, i el va nomenar

coordinador general de les activitats de l'entitat. Aqui apareix altre cop

l'home que te cura de diferents gestions ala vegada,i en crea d'altres :

de les tres activitats del Casal, esport, cultura i festes i tradicions, en

aquells anys de transicio politica i de represa de la vida catalana, la

seccio de cultura fou la que mes exigia de la seva dedicacio. I va crear

se el Certamen Literari, per al qual establi contacte amb Joan Rende,

que es vincularia permanentment al Jurat dels Premis fins avui. Altres

col.laboradors de la primera hora en l'accio cultural i el Certamen foren

Manel Morgades, Andreu Morta i Josep Maria Valles, tots amb

l'annueneia i conformitat de la Junta. Mes endavant altres noms s'hi

afegirien .En fer 25 anys el certamen tingue cura de l'edicio del llibre Jo

tambe escric, dedicat als centenars de concursants infantils.



Estigue tambe actiu en seguir el suggeriment del President del Casal

Senyor Josep Minguella, en presencia de Manel Morgades, de donar

entrada ales activitats socials del Casal a l'element femeni per tal que

les socies fessin activitats fora de la liar. Aquest anhell'havien ,

manifestat ja anteriorment les interessades Immediatament, un grup de

dotze socies , disposades a fer realitat aquella seccio, posaren fil a

l'agulla ,en el sentit mes noble de l'expressio ,i es forma la primera
Junta.Era el1978. La Formacio Permanent, que inicialment se'n digue
de la Dona ,es feu molt nodrida, un exercit amb un estendard molt

significatiu : la.eonstancia setmana rere setmana, a convocar actes

culturals variadissims i valuosissims. durant quasi cinquanta anys.

Mentrestant Eusebi Maj6s multiplicava la seva activitat : dirigia la

Residencia, pero tambe col.laborava puntualment amb la Residencia

Assistida de Montblanc i la de la Merce de Tarragona. Estudia allo mes

significatiu de la psicologia dels ancians per millorar la seva existencia .

Fora d'aquesta tasca, es multiplicava en servei al Casal: projectava i

dirigia la Discoteca , era present ales edicions dels llibres Arrels , que

compaginaven Joan Guasch, Manolo Bonet i Josep Maria Valles.

El1983 es repren la revista EI Francoli . Recordo que Eusebi Majos va

dir-me que esperava la meva col.laboracio. Ell tambe va ser-ne director.

Els premis literaris no tots tenien prou concursants: el premi d 'historia

hi havia anys que es quedava sense atorgar. Aleshores es transforma el

premi en una borsa d'estudi que premia el projecte d'una Historia de

l'Espluga, en sis volums, coneguts de tots, obra dels senyors Carrreras i

Roca. Per a l'edicio, els esforcos d 'Eusebi Majos foren extraordinaris i

esgotadors. Pero la Historia va fer-se, mobilitzant una serie de persons

encapcalades per Eusebi Majos que formaren l'Associacio Historia de

l'Espluga 2000.

El1995 rebe un dels premis a l'Actuacio Civica de la Fundacio Jaume I.

Del 2003 al 2007, amb motiu dels canvis previstos al Casal, Eusebi

Majos empren personalment l'ordenacio del patrimoni cultural del Casal

de I 'Espluga , oferint volums de la biblioteca a entitats de la vila, socis i

persones interessades, tot reservant, ben guardat, un fons d'interes



Intento ser al mes objectiu possible en glossar la figura d'un convilata

de l'Espluga de tant de relleu com es Eusebi Majos. Pen> per als qui el

coneixem de prop ens es impossible parlar-ne sense posar-hi el cor. Em

reca no haver pogut esmentar, per manca de temps, moltes mes

actuacions del nostre amic,i estic segur que bastants de vostes les

tenen presents. Eusebi Majos ha enaltit la vila que l'acolli ara fa trenta

cine anys, contribuint, sense perdre l'anim, al seu millorament social i

espiritual; els seus sentit del servei i consciencia de responsabilitat cal

que siguin ara i aqui destacats, tant mes que ell sol mantenir-se en un

discret segon pla, deixant ,si conve, que els seus companys de tasca

rebin els aplaudiments. Ell en te prou amb el treball, amb ajudar, amb

l'esforc de cada dia .l'ordre, lameticulositat, l'acceptacio del rise i tot.

Per aixo i per la robustesa del seu esperit, pel seu caracter constructiu

, avui l'Espluga el fa Fill Adoptiu, i tots els espluguins continuarem
estant en perpetu deute amb la seva persona.

Felicitats . Moltes gracies

especial. Treballar sobre 6.000 volums i mes de 13.000 fotografies, fou

tasca practicament personal ,durant mesos, de l'amic Majos.
EI febrer de 2005 coordina alguns dels aspectes dels actes

commemoratius del centenari de senyor Lluis Carulla, al davant dels

quals actes figuraven, amb l'Ajuntament, el Museu de la Vida Rural

,la Fundacio i el Casal.

I aDd mil i una accions meso Home infatigable, combatiu amb les

dificultats, superador de les reticencies i critiques, sempre positiu en

_ el treball.


