
AGRAÏMENT A EN NEMESI SOLÀ

Si un dia escric unes memòries no sé ben bé què hi posaré. Només estic segur
del títol que hi donaré. Es diran "He tingut sort amb la gent que he conegut". I
una d'aquestes persones rellevants que formen part d'aquesta gent és en
Nemesi Solà

La meva amistat amb ell es va produir arran de l'escoltisme. Vaig entrar en
contacte amb el moviment als catorze anys i vaig fer allò que se'n deia la
promesa escolta el dia 13 de gener del 1952.

Després de les dificultats per instal·lar el nostre agrupament escolta a la
parròquia de Sant Francesc de Paula (Edifici que va desaparèixer després de
l'ampliació i reforma del Palau de la Música) vàrem ser acollits a l'agrupament
escolta Abat Marcet dels antics escolans de Montserrat i que estaven a l'edifici,
també desaparegut, del "Casal de Montserrat" al carrer dels Arcs.

Una de les persones que em va impressionar va ser en Nemesi, antic escolà de
Montserrat,  per la voluntat de servir als altres i al seu país sense límits. Com
que no tinc gaire espai, només vull recordar algunes anècdotes. Una va ser que
ell treballava al forn que tenia la seva família al carrer València tocant a Llúria.
Una dia vaig veure que anava amb la ma embenada i li vaig preguntar què
tenia. Resulta que, atès que pel seu sentit de la responsabilitat passava hores
al local de l'agrupament escolta i de vegades anava a dormi més enllà de la
una de la matinada, l'endemà no podia fallar a la família i s'aixecava a les sis
del matí per preparar la pasta que havia d'anar al forn i un dia no va poder
dominar la son endarrerida i no va poder evitar que la maquina que amassava
la pasta li agafés un dit. Sempre ho recordaré com a mostra de dedicació
il·limitada als altres.

No faré esment a la seva valentia patriòtica amb el segrest de la imatge de la
Mare de Deu de Núria arran de la visita d'un bisbe imposata Catalunya, perquè
ja ha estat esmentat.

Només citaré, com a darrer exemple, la seva dedicació ja de molt ganàpia a
anar poble per poble en els mercats de les places a oferir llibres que tenien
interès patriòtic pel nostre país.

Per acabar vull ressaltar que tot això ho feia sense haver cercat mai cap
reconeixement a la seva tasca ni l'agraïment dels que n'han pogut gaudir i, per
tant, aprofitar el seu esperit de servei.

Per tot plegat, gràcies Nemesi

Jordi Porta


