
1

En els llargs anys de fosca que el pais ha hagut de viure,el nostre

ambient reclos i penombr6s es va omplir d'escarbats,que feien encara

IDeS problematic d'avangar.
Hi havia gent que ,simplement, tancava els ulls, i es feia la il.1u_

si6 que avangava dia rera dia,movent-se enmig de la invasi6 d'insectes

-no pas tots vinguts de fora -,i, en realitat,no avangant gens.

D'altres persones, pero, a1 contrari : mantenien els ulls ben oberts

i fBien esforgos co1ossals per at�rar e1s murs bastits pels invasors

i e1s col.laboracionistes,per desentelar els miralls que els escarbats

havien embafat; i, de talht en tant, inutilitzaven algun escarabat.

Avui honorem una d'aquestes persones que van lluitar fins aconseguir

que 10. llum es comencss a dibuixar en l'horitz6 i e1s elements hostils

a la nostra mmm· comunitat acabessin tenint-li fins i tot un supersti
ci6s respec-te.



En un m6n de gran facilitat per a la difusi6,massa vegades son botzine

jades coses absolutament insignificants i no es dona relleu a les que

de debb tenen substancia.En aquest aspecte,cal felicitar els qui han

organitzat aquest acte IP�bliC de reconeixenga a Jose� Espar i Tic6.
_ .

. �<L� J'w...b�·'Fa dotze anys vaig puoll.car a Tele-Estel una serl.e de retrats 1n-

tencionats� d'unes persones significatives: hi sortien Alexan

dre Gali,Gaziel,Jordi Rubi6,Pedrolo,Vicens-Vives ••• gent que feia 0 havia

fet molt pet� pais. I vaig cloure � la serie amb un retrat anonim,

que duia el titol de "Els honorables silenciats":hi evocava aquella gent

que,dins la resistencia cultural,havien arribat a bastir empreses, ac

cions que quedaven,que sortien al carrer i s'implantaven entre la nostra

gent,re-educant-la. Subconscientment movien l'escrit els homes � de

la fundacio Minerva,els innombrables professors de catala dels primers

temps de postguerra,que treballaven gratul.tament i en condicions peri

Ll.o s ee -quan el monumerrt al professor de catala c1aldesti. ?-.r;pero, d '
una

maner-a ITleS imnediata,
entre altres nom���n�dj!el:W�irfi°S2zf�s,

:..
e-. ue ens cop._v�nia .�r i& totsf crflrrilfst1�:b ;�;?-_a :l,;d�JOS�r �spar.



Gent que fa feina, que n'encarreg�, que no estan mai satisfets,que pensen

sempre quina nova acci6 d'afirmaci6 poden engegar : promotors de pais__,
de catalanitat ,amb vides prcpies que, negant-se,s6n la millor afirmaci6.

Promouen i promouen, que si Nova Eang6,que si discos, que si revistes i

diaris,grups de jovent,Congressos de Cultura •••• convoquen voluntats,i

s'escuren la butxaca lli1a i altra vegada,i potser envelleixen abans d'hora

perqu� viuen intensament per als altres, per a tots.

A Balaguer,comentava l'Espar fa vint-i-cinc anys:ttAquesta �s histori

cament la nostra darrera oportunitat com a poble:o hi posem tot1e1 coIl,

o ens el tallen.lt.1?enso que tenia ra6, i que ens n'hem sortit gracies a

ell i als qUt com ell, han tingut un gest clar i continuat i ens han aju

da.t a veure el carni. Vaig tenir el gust de ded�r-li l'edici6 d'un llibre

meu amb una frase sinteti tzadora : "A Josep Espar) a qui tots tant devem" ..

Ell us rep sempre amb aquel1a rialla colossal,de dents enormes.Quan

us acomiadeu,continua somrient, perc ja menys.I quan us ha deixat,torna a

arrugar e1 f� i a rumiar que m�s cal fer.I seln va,encongint e1 coll,



ajuPint la testa.

Potser aixi dissimula una mica la seVa gran estatura fisica. L'altra,
pero, l'estatura espiritual,li continua creixant : aquesta, no la pot
�issimular.
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