
                                                               SANT JUST DESVERN,  dimecres 24 d’abril de 2013  

 

QUATRE PARAULES D’AGRAÏMENT 
 

Bon vespre a tothom, 

És just i necessari que jo faci el capítol d’agraïments per aquest acte emotiu i entranyable com 

és el que ens aplega avui aquí: el fet de donar el nom de l’Isidor a aquest vetust espai, arxiu de 

la memòria, tan càlid i maco, tan encertadament cultural i de ressons literaris, com són “les 

golfes de can Ginestar”. 

Per a mi i als meus fills, i evidentment per a la mare de l’Isidor i tota la família, és un regal 

impagable. Que una sala antiga i noble com és aquesta, per damunt de tot útil, a disposició del 

poble de Sant Just i dedicada sobretot a la divulgació de la cultura i de la literatura (‘la bruixa’ 

encativava l’Isidor com afirma una de les frases estampades a les parets) sigui nomenada 

Isidor Cònsul ens omple de goig per tot el que suposa de fer perviure i no caure en l’oblit aquell 

esperit lliure, apassionat i infatigable, sempre generós i al servei de la cultura, i del país, que 

definia el tarannà de l’Isidor.  

 

És per la finesa d’aquest detall que no té preu que volem manifestar el nostre agraïment sincer 

a tot l’Ajuntament, però manera especial al seu alcalde, perquè em consta, Josep, de la teva 

amable tossuderia per aconseguir que l’acte d’avui fos una realitat. 

Gràcies igualment a tots els qui sou aquí i ens hi heu volgut acompanyar, perquè sabem que 

l’estimàveu; i també als qui hi són presents amb l’ànima. 

Un agraïment particular a Carme Riera, autora fidel a l’Isidor, ja que, com a bona amiga, des 

del moment que s’assabentà de la notícia, va manifestar la voluntat de ser-hi, i va acceptar de 

gust de fer la presentació del seu últim llibre Temps d’innocència (editat per Pilar Bertran 

d’Edicions 62, que també és amb nosaltres) com a primer acte literari d’aquest espai avui 

renomenat “Espai Isidor Cònsul”. De la mateixa manera, a Sam Abrams, excel·lent crític i millor 

amic que, com la Carme, va apuntar-se, sense dubtar, a venir i fer la glossa de la novel·la. 

 

I com a mostra de gratitud per la sensibilitat que traspua aquest reconeixement perdurable a 

l’estimat Isidor, la família ha volgut correspondre, a més de l’acte literari esmentat, amb el llibre 

Tractat de geografia, dietari escrit per l’Isidor, que trobareu a l’entrada i que ens plau que us 

emporteu en acabar. I encara amb la primícia de l’estrena de la pàgina web “Isidor Cònsul”. 

Però del web ja us en parlaran ara i millor que jo els nens, l’Arnau i el Roger. 

Jo acabo. Estigueu segurs que l’ànima immortal de l’Isidor està vivint, avui i aquí, i amb tots 

nosaltres, uns moments màgics i vibrants de joia i de plenitud. 

 

Moltes gràcies.     


