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Avui, estimat Lluís, estaràs més que mai present dins 

d'això que en diem memòria, pensaments entrecreuats que viatgen lliurement 

pels racons que hem anat omplint dia rere dia de la teva, la meva, la nostra 

vida. Des de que eres un noi alt i prim amb els ulls clavats en aquesta terra de 

la Segarra, enamorat deis seus turons suaus. de la mar groguenca del blat, de 

les vinyes i els ametllers, les alzines i les moreres, camins i més camins amb 

les teves petjades ... l el cel aquest cel immens que ho embolica tot i ens dona 

la sensació única de I'univers.  

Avui, estimat germà Lluis, company de tantes emocions 

compartides, celebrem el fet de que aquell noi alt i prim que es deleïa per la 

cacera i el conreu del camp, que treballava a I'era amb l'entusiasme del millor 

pagès, va saber també aprofitar i arrodonir altres entusiasmes paterns. I va 

aconseguir ficar dins del mateix sac I'estimada i ferma terra de la Segarra amb 

la no menys entranyable vocació jurídica del pare. I vas ser feliç com a notari de 

Bellpuig, de Cervera ... sempre a prop dels teus dos amors.  

I avui, benvolgut Lluís, és fa realitat un desig molt  
 
temps anhelat. La Fundació Ramon Maria Roca Sastre. Ell, un  

segarrenc fins a la nostàlgia que no deixava passar un dia sense . recordar 

els seus orígens ens estarà aplaudint amb aquell entusiasme d'home bo i 

honest, una mica tímid i un mig somriure entremaliat.  
I aquest desig, estimat germà meu, ha estat  

Possible gràcies a tu, a la teva voluntat entusiàstica de seguir l’obra del pare. 

Avui no ets aquí físicament per que la naturalesa humana és encara massa 

feble i no ens deixa -encara- dominar-la. Però com pots suposar, la teva 

presencia és total i ha omples tot. Queda molt camí per fer i seguim comptant 

amb tu.  


