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Una setmana abans de tancar el número que teniu a les mans, ens ha sorprès la 
mort sobtada del nostre amic i company del Consell de Redacció, en Jaume Ribas 
i Bruguera. Vagi, doncs en primer lloc, el condol dels qui fem la revista i de tots els 
qui el coneixíem, en general, per a la seva família.

La notícia ha estat d’aquelles que fan mal i et deixen tocat. Després de la sorpresa 
inicial –la mort sempre ve de nou–, les converses entre els amics s’han encaminat 
envers les relacions quotidianes amb en Jaume, la seva manera de ser i, sobretot, 
les seves idees i els molts ideals que compartíem. Ell ens encomanava la il·lusió pel 
projecte de la revista, que tot just feia els primers passos, i no pas amb paraules 
d’estímul, només: tots recordàvem la seva participació activa en els debats del 
Consell de Redacció, l’article seu, aparegut en el número 2 i els temes que treba-
llava per als números vinents. 

Sabem que moltes idees, i també els projectes que en deriven, demanen esforços 
solidaris i constància per a esdevenir realitat, i, com deien els escriptors clàssics, 
que una vida és massa breu per a dur-los a terme. Al cap del temps, però, la llavor 
dóna fruit i els esforços de tothom es veuen recompensats per una realitat millor, 
encara que no tots els qui hi han col·laborat hi siguin per a gaudir-ne. La millor 
manera de demostrar que l’esforç d’en Jaume no ha estat en va, doncs, és que tots 
nosaltres continuem endavant i que més persones es vagin incorporant als pro-
jectes encetats, entre ells el nostre, perquè algun dia puguem aconseguir aquells 
anhels que ens han de fer gaudir de la societat per a la qual ara treballem.

La Mort, homeiera universal que no perdona ningú, com ens recorda cada Dijous 
Sant la màxima Nemini parco, disposa capriciosament la fi de la vida; però, amb el 
temps, la memòria col·lectiva ens diu que la vida no s’hauria de mesurar amb anys, 
dies i mesos, sinó amb la intensitat amb què vivim cada instant. Una vida llarga pot 
ser ben desaprofitada, i una de curta pot ser una vida de plenitud i perviure en les 
obres i els ideals, més enllà dels dies que ens han estat assignats. Les persones 
existeixen mentre la seva vida és important per a algú, i, mentre hi hagi algú que 
agafi el seu testimoni, no s’haurà acabat la cursa.

Continuarem, doncs, una mica més sols, però seguirem pels camins dels ideals; 
nobles ideals de petit format, si voleu, que ens parlen de justícia, democràcia, 
respecte, col·laboració i tantes altres coses. Però el camí serà més fàcil, perquè 
l’exemple d’en Jaume ens ha de fer superar les adversitats amb optimisme, amb 
capacitat de lluita i sense defalliment.

CONSELL DE REDACCIÓ

Un dels bons moments que vam poder compartir amb en Jaume
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