
Dins d'aquesta trdici6 aue ens hem implantat de nomena~ cada 

any algú aue per la seva tr'à-jectòria pugui ser dit "Amic d 'Eina", 

fins ara l ' encarregada de fer l'elogi de l ' amic era la Toni Mise

rachs . Aquest any trenquem el costum per obvies raons de parentesc, 

i sóc jo 1 'encarregat de d.ir uns mots en donar entrada a en .t..avier 

&iserachs dins el reduidlss~ i se.lectissim grup d ' amics d ' Eina. 
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De l ' excel . lència professionr~<crec que no cal dir res perqu~ 

és prou notÓria i coneguda per tothom. El seu meravellós objectiu 
~ 

ens ha donat dese de les imatges d ' aquella Barcelona ~ blanc 1 

negre , una Barcelona ja una mica llunyana - on vaig tenir el goig 

ñe col . laborar en la realització del llibre - fins a altres imat

ges exbtiques i sempre sorprenents, tot? una visió ?ersonal del 

nostre món i de la nostre énoca. rerb no és aquesta qüestió , tot 

i sent tan important la que vull destacar - perqu~ naturalment 

el t i tol d ' amic d ' Eina ja pressuposa, entre altres coses , l ' excel . 

l~ncia en el treball professional. Es de les altres coses que vull 

parlar, d ' aquelles coses que no es veuen tant, perb que compten molt . 

I aqui vull remarcar la seva simpatia, la seva càlida cordialitat, 

el seu interès per les coses, un cert somriure entre sorprés i 

divertit amb què encara les situacions . Es clar que només aixb 

no fora suficient per a ser no11enat "Amic d ' Eina" si no hagués 

tingut relació amb Eina. 

Perb en Xavier, que en aquells joven{ssims anys seixanta ja 

va col . laborar intensament en aquella primera experi~ncia tan 

rica - i que va ser en moltes coses l ' aprenentatge pedagbgic de 

molts de nosaltres - ano~enada Elisava, va formar part des del ~~ 

lf±R±«X principi del grup iniciador d ' Eina, aquell grup queJ amb 

pocs mitjans i moltes ganesJva posa~ ~n warxa aquesta que ~ra ~~h 
•t ~ C)l --iw.Jf-~ ~ (,...: ~~

~odem considerar important empresa( I en Xavier am~ la seva foto 

de l ' edifici apareguda en els primers fulls informatius va contri

buir a crear una imatge que ara ja és emblemàtica i que algun dia 

serà mitica: La nostra t orre vista des de l ' altre cantó de la car

retera. '~~:és tard , con a tants d ' altres les ocupacions professionals 

l'han obligat a allunyar- se materialment de l ' escola. Perb sempre 
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que ha estat precisa la seva col. laboraci6 ha estat disposat a 
donar- la. 

I com que oer nosaltres l'amistat és més una actitud que no 

uns fets concrets,Íno necessitem demostracions constantment mate

rialitzades per saber qui està al nostre costat , hem cregut que 

aquest any estaria bé proclamar públicament una cosa que ja saviem 

tots de sempre - i que ens agradar que sempre sigui així : procla
mar que en Xavier Miserachs és Amic D ' ~ina. 


