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ESTIMATS LECTORS

Una bona colla de col·laboradors i lectors han correspost
a la crida que es va fer, en el número anterior, per
participar en un dossier especial dedicat a la memòria
del nostre company, Lluís Pons i Serra, mort el dia 15

de gener. Cadascun d'aquests col·laboradors explica la seva relació
amb el Lluïset de la Colometa. Al llarg de la seva vida en Lluís va
participar en molts aspectes relacionats amb la vida social, cul-
tural, cívica i religiosa de la nostra Vila, encara que en els últims
anys se'l va conèixer més per la seva vessant com a historiador
local especialment a través dels seus escrits a SIÓ.

Amb la seva mort també desapareix una mena de personatges
que, gràcies a la seva voluntat, van servar la memòria col·lectiva.
Veïns autodidactes que empesos per una vocació i, especialment,
una gran curiositat, tafanejaven en el passat per guardar aquesta
història comuna. Ho feien sense una preparació acadèmica que
suplien amb una intel·ligència innata i, especialment, una gran
dedicació i un gran amor.

En Lluís va ser un dels darrers representants d'aquest tipus de
persones que abans es trobaven a gairebé cada poble. Avui tot
això ha anat canviant, com tantes i tantes coses. Les noves gene-
racions que han passat per les universitats potser sí que estan
més ben preparades acadèmicament, però a la majoria els falta
aquella il·lusió que empeny a treballar sense esperar res a canvi.

A les acaballes de la seva vida el Lluís va rebre una sèrie d'honors,
especialment el nomenament de fill il·lustre que, segur, li va fer
molta il·lusió, és clar que sí. Però estic convençut que li hauria
agradat més que aquest reconeixement hagués anat per altres
verals. Per exemple, que s'hagués dotat la nostra vila d'un bon
arxiu històric, on ell hagués pogut treballar amb tranquil·litat i
mitjans; d'una política cultural que potenciés la recerca històrica;
d'unes dotacions econòmiques –no la xocolata del lloro–, per in-
vestigar on és la documentació medieval d'Agramunt; poder pu-
blicar més treballs, i tantes i tantes coses amb les que ell hauria
estat feliç treballant.

Hom al·lucina pensant en el que es podria arribar a fer amb una
petita part de la immensa muntanya de diners que es gasten, al
cap de l'any, amb xarangues festives i xerinoles de tota mena. En
Lluís ja ho tenia molt clar que la cultura era l'últim mono i amb el
seu característic moviment d'espatlles deia: “què hi farem”. Res,
Lluís, res.

Afectuosament,
Bernat Jofre

Agramunt, febrer de 2004


