
 

Benvolguts amics i amigues, 

Tal i com us varem anunciar, avui farem un recordatori en memòria del Raimón Sellarès i per 

començar ho farem guardant silenci un parell de minuts, mentre veiem unes imatges seves. 

 

Us volem informar que és voluntat de la Junta realitzar un llibret amb les fotografies que 

tinguem del Raimon, ja sigui participant en les activitats del club com de les sortides o 

excursions que varem tenir el plaer de compartir amb ell i és per aquest motiu que us 

demanem que si teniu fotografies ens les deixeu. 

En aquest llibret hi inclourem els missatges o records que li vulgueu fer arribar a títol personal i 

per això us demanem també que ens lliureu els vostres escrits via mail.  

Aquest llibret de records, amb els missatges i les fotografies que ens hàgiu fet arribar, el 

lliurarem a la seva vídua en un sopar-homenatge que li organitzarem, tot coincidint en un 

plenari d'aquest curs, amb data encara per fixar. 

El Grup excursionista també organitzarà una excursió-homenatge, que anirà de l'Alzina del 

Sal.lari a Mura, a peu, tot recordant que ell de petit feia aquesta ruta per anar a l’escola (ja us 

informarem de més detalls sobre aquesta iniciativa). 

I, com a compromís personal, us informo que el llibre de les excursions del Rotary que estem 

fent, es dedicarà a ell i a la seva memòria. 

Per últim, si algú de vosaltres vol proposar alguna altra acció, sisplau comuniqueu-nos-ho.  

 

A continuació llegirem un fragment del Poema de Sant Llorenç del Munt de Iu Pons i 

Sadanyés (1902-1959) per homenatjar al Raimon. 

El poeta Iu Pons, tot i que va néixer a Sants es va traslladar a Terrassa l’any 1927 per motiu del 

seu casament amb Francesca Grau i Solà i va esdevenir un element destacat i actiu dels Amics 

de les Arts durant els primers anys 30, essent considerat un dels millors poetes terrassencs de 

la seva època.  

El Poema de Sant Llorenç del Munt el va realitzar en els darrers anys de la seva vida, l’any 

1954, i va restar inèdit i sense publicar fins l’any 2011. 

 

 

 

 



Lectura d’un fragment del cant primer: 

 

Ell camina per la roca forta ... 

nimbada d’una blanca resplendor, .... 

és com l’ombra feta ombra, .... que s’emporta 

pel seu camí la mica de claror. ... 

El coneixen les besties nocturnes, 

el senten com camina dins la nit, 

com s’amaga en les pàl·lides cofurnes ... 

i no saben si és carn o esperit. 

Si elles senten cantar ... saben que és ell, 

li senten el seu pas pel pedruscall, 

quan el veuen de lluny ... és una estrella 

que té com una flama de cristall. 

Com més a prop, ... més s’entén que s’amaga, 

s’amaga la claror i el caminar, 

és com una guspira que divaga 

entre el cel ... i els camins del carenar. 

De bon matí és com un ocell que vola, 

Que se’n va al niu .... que té penjat al cel. 

 

En Raimón Sellarès ens va ensenyar a descobrir i estimar el parc de Sant Llorenç i la serra de 

l’Obac i estic segur que sempre que fem una excursió recordarem el seu mestratge i el seu 

permanent somriure.  

Ell ens va deixar una forta empremta en tots nosaltres i sabem del cert que les seves passes 

mai s’esborraran dels camins que vam recórrer plegats. 

Gràcies Raimon per tot el que ens has donat i descansa en pau. 

Santi Rius – secretari del Rotary Club de Terrassa 

 


