
Fins a sempre i moltes gràcies...

a vida es tanca amb la mort, i allò que en cada moment pareixen retalls de vida,
aquest fet dolorós (però ineludible) els fa aparéixer units i articulats en la vida
com a fet sencer i acomplert, vida d’una peça. El traspàs de la nostra

col.laboradora Domi Pastor (el dia 28 de gener) que des del primer número de la revista
Au! va tenir la secció fixa "Tradicions populars", tan ben acollida pels lectors, ens ha
mogut a retre-li el nostre homenatge en reconeixement a la seua fidelitat amb nosaltres
superant les seues limitacions de salut.

Però no sols això, també volem posar de relleu les seues característiques personals
més lloables i hem volgut fer-ho de la manera més desapassionada possible, per la
qual cosa hem tractat d’evitar els panegírics i hem considerat que podíem reproduir
les paraules que els diferents representants de les entitats amb què Domi va tenir
relació van pronunciar el dia de la presentació del llibre Retalls de vida (2/11/91), que
vam editar Au! Edicions dels Ports, i que ella va escoltar en directe. Li manllevem a
Ramon Martí el final del seu discurs tot fent extensiu el que diu del llibre als textos que
podeu llegir en aquest monogràfic:.

"Aquest llibre és com un espill que reflecteix la teua imatge. Tu ja no
t’hi pots veure perquè només esperes veure l’infinit, però tots els ulls
que llegeixin aquestes pàgines es trobaran de nou amb tu per tot arreu
i per sempre. I tu fins i tot en l’eternitat, veient-ho tot molt millor i sense
cap vanitat, somriuràs, sense cap dubte, molt feliç".

En consideració als lectors que no han pogut llegir el llibre Retalls de vida els
l’oferim gratuïtament al Centre d’Estudis dels Ports.

Carta de l’Escola Pia de Catalunya
Molt estimada Domi:
Després de tantes coses com vas fer per l’Escola Pia, i que jo -com a jove i que no

he viscut a Morella- he sentit contar amb moltes lloances, ara m’assabento de la
publicació d’un llibre-recull de tantes coses boniques com saps de Morella.

També m’han lloat molt una conferència donada fa cosa d’un parell d’anys per la
festa del Corpus.

Bé prou que val la pena que no es perdi la memòria col·lectiva, i aquestes obres fan
el servei de guardar-la per a les generacions que vindran.

M’alegra molt saber que aquest llibre, que estic segur que has preparat amb la
mateixa delicadesa i amor que vas posar en l’educació dels infants del nostre col·legi,
s’oferirà aviat a tots els morellans i amics de Morella.

Em dol no poder-hi estar present, per motiu d’estar al Capítol General els mateixos
dies, però desitjo i espero que serà un veritable èxit. Amb tot l’afecte:

Andreu Trilla Llobera, Provincial de Catalunya

L





Pepita Milian del Grup de Dones dels Ports

Amiga Domi: L’Associació de Dones dels Ports es congratula que sigues tu la
primera dona que rep un homenatge ací al poble, no per ser la dona, la filla, la mare
o la germana d’algú, sinó pels teus fets i pels teus propis mèrits. A més a més, per a
nosaltres les dones de Morella, dir DOMI vol dir:

- En una família: ser independent, però entregar-te.
- En una professió: independència econòmica, però utilitat social.
- En una societat com la de Morella: ser crítica i, a la vegada, respectuosa i útil.

Dir Domi vol dir:
 Una persona que ha estat al costat de tants que l’han necessitada: xiquets, pobres,

dones obreres. Vitalitat, esperança i bon humor a pesar d’una precària salut o de
situacions adverses. Una vida quotidiana plena de coses menudes útils i boniques,
però també plena de renúncies.

Per a tu, DOMI, el nostre reconeixement i les notres gràcies, perquè el que tu fas
ens ajude com a dones a seguir el camí de la dignitat i del reconeixement com a
persones, ja no de segona categoria, ja no en funció de, no dependents de, no objectes
d’una història, sinó subjectes d’eixa mateixa història. Una història col·lectiva que
sols tu pots narrar tan plena de particularitats i de minúcies quotidianes. Una delicada
descripció de coses xicotetes, plena d’afectivotat, d’emotivitat, però coses impor-
tants vistes pels ulls d’una dona. En això, nosaltres ens atreviríem a comparat-te amb
una altra escriptora valenciana: Sor Isabel de Villena.

I amb el teu homenatge, DOMI, volem incloure també tantes altres dones anòni-
mes que, amb el seu esforç, la seua dedicació i la seua vitalitat han contribuït i contri-
bueixen a fer la vida i la societat més justes, més igualitàries i més humanes.

La qualifico així ben aposta. Tothom
que la coneix sap que ella no té títols.
Per això me la van fer fora de Professo-
ra i jo li vaig encarregar la biblioteca
del Col·legi (que per cert la tenia tan a
punt i ben ordenada que a tots els visi-
tants causave admiració). Però la Domi
ho ha aprés tot de la vida i, quan escriu,
li dicta sempre el gran Mestre del seu
cor.

Per això el seu estil és el de la senzi-
llesa; la seua gràcia és l’espontaneïtat;
el su mèrit la raó. Llegir un escrit de
Domi és com sentir-la parlar. I sentir
parlar a la Domi és captar les vibracions
d’una ànima extraordinària com poques
se’n troben en eixe món.

Jo sé molt bé que no exagero ni cre-
mo incens endebades. Volguda Domi,
enhorabona. Una petjada més del teu
sempre malaltís cos ens queda en el camí
de la vida.

Aquest llibre és com un espill que
reflecteix la teua imatge. Tu ja no t’hi
pots veure perquè només esperes veure
l’infinit, però tots els ulls que llegeixin
aquestes pàgines es trobaran de nou amb
tu per tot arreu i per sempre. I tu fins i
tot en l’eternitat, veient-ho tot molt mi-
llor i sense cap vanitat, somriuràs, sen-
se cap dubte, molt feliç.

T’estima com sempre t’ha estimat i
t’admira com sempre t’ha admirat.

Ramon Martí Timoneda

- ¿Padre Ram-maR? -se oyó por el
interfono.

- Sí.
- Le hablan de larga distancia -

precisó la Secretaria; -yo creo que es
de España.

- ¡Ah caramba!
Tomé el teléfono
- Sí...
- Eh,... com estem?
- Però... qui parle?
- Xe, no t’assustes, home, que sóc

Julian...
- I ara, tu? Quin milacre!
- Cap milacre. Es tracte de...
I mentre ell m’anava dient jo m’ana-

va omplint de goig.
Un llibre amb els articles de Domi!

Quina gran Idea! hauria volgut tenir
moltes mans per aplaudir degudament.

Ella havia sembrat per molts anys gra-
pats d’idees i sentiments, vivències i re-
cords, il·lusions i crítiques... i ara flori-
ria tot en el fantàstic pomell de flors que
és aquest llibre.

El pensament em volà al feliç últim
quinquenni dels anys 60 quan l’Obe-
diència em posà de rector de l’Escola
Pia de Morella i com a director espiritu-
al de l’Agrupació d’Obreres editava una
revista o butlletí mensual multi-copiat.
La Domi m’ajudava a omplir-lo amb
constant col·laboració com una nota més
de la seua excel·lent disponibilitat, ser-
vei i capacitat.

Des de Los Angeles

La gent de l’Agrupació
de Joventut Obrera

Volem fer un record agraït de l’època
de l’Agrupació.

Recordem un munt d’activitats, d’ac-
tituds i situacions que van servir per
obrir-nos els ulls a les coses i a la vida.
Coses que van ser innovadores i peone-
res com les xerrades de sexualitat. Al-
tres, que necessitaven una gran dosi de
claredat i discerniment, com la forma-
ció religiosa, i els moments d’educació
i de consell dels quals formen part tots
els articulets del llibre, que ja havien
eixit a la fulletta AJO.

També volem recordar la valentia da-
vant de situacions injustes, que ens va
fer resistir en moments de dificultat. La
paciència i la bona disposició en escol-
tar la gent i mirar d’acollir sempre les
persones per resoldre les qüestions i pro-
blemes que se suscitaven.

També ens vénen a la memòria les
sessions de cine-fòrum, instructives i de
distracció al mateix temps, els moments
festius de les excursions, de les canta-
des de Villancicos en temps de Nadal.

Per totes eixes coses i perquè va ser
una època que ens va ajudar molt a
vertebrar.nos com a persones. Moltes
gràcies, Domi!



Ernest Querol de l'Associació Cultural

Bona vesprada (o quasi bona nit) a tots!
En primer lloc, us volem agrair la vostra assistència, i també la de persones que m’acompanyen ací dalt i que passo a presentar-

los, encara que ja ens coneixeu a quasi tots:
- Josep Palàcios Bover, vicepresident de la Diputació
- Ximo Puig, director del gabinet de Presidència
- L’autora del llibre, Domi Pastor
- Pepita Milian, del Grup de Dones dels Ports
- I jo, que us parlo en representació de l’Associació Cultural i Comissió de Normalització Lingüística dels Ports, que segurament

molts ja coneixeu per alguna de les activitats que realitzem.
La presentació del llibre de Domi Pastor Retalls de vida s’inscriu dins de les publicacions de l’Associació, que va nàixer fa més

de 9 anys. Com voreu, quan el tindreu a les mans, és el segon llibre que editem. va iniciar esta col·leció «Llibres» la Guia
Bibliogràfica de la comarca dels Ports, que és el fruit del treball d’un col·lectiu de més de dèsset persones organitzades dins de
l’Associació amb el nom de« Grup d’estudis dels Ports, on se citen tots els llibres ia rticles que parlen de la comarca. Però molt
possiblement el que més conegueu és la revista AU!, que a la primavera farà 5 anys i 20 números. I és precisament on Domi ha
publicat gran part dels seus articles, que hem reunit en el llibre que ara presentem.

Però vull fer-vos saber, abans de passar a parlar directament del llibre de Domi, que dins de les nostres publicacions que
anomenem AU! Edicions dels Ports, podeu trobar altres col·leccions:

- En primer lloc, Quaderns, que és on publiquem els guanyadors del Concurs Literari Vint-i-cinc d’abril que enguany és la
setena vegada que convoquem i que, per tercera vegada consecutiva, és l’Ajuntament de Morella qui se n’ha fet càrrec de les
despeses de publicació. Hi participen tots els estudiants d’EGB, de la comarca i molts de BUP, COU i FP

- Una altra col·lecció és DOSSIERS, que trau a la llum materials sobre un tema concret, el primer que ha eixit és sobre la
independència, que molt prompte us arribarà als subscriptors o la trobareu a les impremtes.

- TRAÇ, que és la col·lecció que arreplegue materials gràfics, del primer, que té un tiratge de 5.000 exemplars us n’arribarà una
a cada casa perquè l’Ajuntament de Morella i tots els altres de la comarca han col·laborat en l’edició.

També ha estat l’Ajuntament de Morella qui ha subvencionat l’edició del llibre Retalls de Vida.
Però, fet aquest preàmbul d’autopresentació,  començaré a explicar des del principi com ha anat la publicació.
La gent ens ha comentat sempre que començave a llegir la revista Au! pel final, que és on Domi té, des del primer número, la

seua secció fixa. A mi, personalment, sempre m’havien agradat molt els seus articles, i celebrava que la gent compartire el meu
gust. Això va fer que començàrem a parlar de la necessitat de reunir tots els escrits de la nostar exitosa autora. Va ser Pilar  Dolz
qui va proposar mostrar a Domi el nostre agraïment pel seu esforç el que ens va decidir definitivament a iniciar esl tràmits per a la
publicació que han durat més d’un any, especialment per la impremta. I també per les gestions amb l’Ajuntament.

Hem de fer constar el nostre reconeixement a Julià Pastor Aguilar perquè ha estat qui més s’ha encarregat de tot el procés:
ajuntar el material, corregir-lo, cridar més de mil vegades a la impremta, enfadar-se amb l’impremter, compaginar el llibre,
preparar-ne la presentació, etc. I també a Arantxa Pastor Fornals pels seus dibuixos de la portada. Lamentem que el Sr. Julià Pastor
no pugue assistir a l’acte i li desitgem que es recupere prompte.

I passo ja a parlar-vos directament del contingut del llibre: hem agrupat en blocs la producció de Domi. En primer lloc, aparei-
xen els discursos per a les festes sexennals, seguit de les monografies i els articles publicats en diferents revistes: AJO, Fulleta i
revista Vallivana i, finalment, les aparagudes a la nostra revista AU!

Vull resumir-vos molt breument les característiques del llibre de Domi: quasi tots els escrits són de temàtica morellana i
repleguen tradicions que s’estan perdent o ja s’han perdut i que l’autora, amb una memòria prodigiosa i també amb un excel·lent
arxiu, pot encara descriure o contrastar amb el que es fa actualment. I ho sap fer amb ironia, amb una gran riquesa expressiva i amb
molta gràcia. A més, són la nostra única tradició escrita recent i són l’enllaç entre aquells que van nàixer cap a principis de segle
i les generacions jóvens, que la generaciò intermitja no ha fet.

No voldria acabar sense dir que quan penso en Domi la situo dins del grup dels pocs mestres bons que he tingut. I si en
l’actualitat analitzo la seua trajectòria des d’un punt de vista humà, he de subratllar la seua coherència com a dona, coma fadrina,
com a creient i com a treballadora per la nostra cultura. Al llibre podreu comprovar-ho. I també una altra característica, la
modèstia, que es reflecteix en el títol Retalls de Vida, perquè de retalls... res, hi trobareu vida d’una peça.

I ara, Domi, per agrair-te tot això ens hem reunit la gent que està ací davant i els representants dels estaments amb els quals has
tingut o tens contacte i als quals ara cedisc la paraula.



Sra. Domi Pastor, Amic Vicepresident
de la Diputació (*nebot segon de Domi),
amics d’AU!, morellans, morellanes.

Poques vegades es pot estar tan a gust
representant una institució, com avui a
mi em pretoca. I això és així per molt
motius. El primer, sense cap dubte, és la
persona que ha fet possible aquest llibre
i que ha dedicat gran part de la seua vida
a ensenyar i més que això, a estimar els
altres

 Però també és un moment grat pel
fet de l’edició d’un llibre que recull part
de la memòria històrica d’aquest poble,
la qual mai no s’ha de perdre.

I en aquest sentit també produeix sa-
tisfacció veure com l’esforç quotidià
dels amics d’AU!, de la Comissió de
Normalització Lingüística dels Ports,
van fent possible el renaixement cultu-
ral de Morella.

Crec que moments com aquestos són
apropiats per a, des del renaixement a
un treball fet, des de la consideració a
l’exemple personal d’una dona morella-
na, reafirmar-nos en la idea que la cul-
tura pot ser i, amb l’esforç de tots, ha de
ser el motor del desenvolupament del
nostre poble.

Amb orgull podem parlar d’edicions
continuades de llibres i revistes que po-
bles molt més grans que el nostre estan
lluny d’aconseguir, però aqueix orgull
legítim ens ha de servir per a ser cada
dia més conseqüents en l’estima del nos-
tre poble i com a palanca de futur.

No volem orgulls estèrils ni xovinis-
tes. Volem que eixa Morella de la Cul-
tura, la convivència i la tolerància siga
una realitat.

Ara tots anem a tindre l’oportunitat
que ens ofereix la celebració del L Se-
xenni. I quin dia millor que avui per llan-
çar, des de l’Ajuntament de Morella,
eixa proposta de celebració amb tota la
dignitat necessària que la data assenya-
la, com a moment d’inflexió, per aturar
definitivament la decadència.

Molt, millor quejo, poden parlar del
llibre. Per la meua part, com a lector
apassionat, només dir-vos que en estes
pàgines estan reflectits moments senzills
i intensos de la memòria històrica de
gran part d’aquest segle a Morella.

No és la memòria de batalles ni de
grans noms, és, senzillamnet, la quoti-
dianitat, la Morella en la qual ens reco-
neixem i estimem.

Estic convençut que, tret de les ne-
cessàries discrepàncies, a cap morellà li
pareixerà temps perdut la seua lectura.

I, finalment, vull referir-me breument
a allò que hi ha darrere el llibre. Perquè,
com tots vostés saben, aquest no és un
llibre anònim. Està escrit per una perso-
na que per a tants i tants morellans ens
porta al record les primeres coses. Els
amics, les lletres, la vida. El retall pri-
mer, el que -d’alguna manera- ens ha
conformat com som.

La Sra, Domi Pastor, la Senyoreta
Domi, Domi, va ajudar-nos a incorpo-
rar-nos a aquest món, a conéixer-lo, a
estimar el nostre poble.

I per això, per a mi, com Alcalde en
funcions de l’Ajuntament de Morella, es
una gran satisfacció, en nom del poble
de Morella, donar-li les gràcies per la
seua dedicació, pel seu treball, per la
seua il·lusió...

I com a xiquet que un dia va recoéixer
síl·labes, números, cançons i poemes,
gràcies per la seua paciència; només vull
dir-li que al nostre cor i a la nostra me-
mòria el seu record quedarà com a estí-
mul per aprendre cada dia de tots algu-
na cosa. Moltes gràcies.

Ximo Puig, director del Gavinet de Presidència de la Generalitat

Corrien els anys seixanta, teníem sis
o set anys i ens havíem passat l'any an-
terior somiant deixar la bata blanca de
les monges i vestir las bata a ratlles del
col·legi, la bata dels grans!

Sense haver deixat de ser mocosos
(més d'una vegada t'haurà tocat eixugar-
nos el nas), ja començàvem  a estar can-
sats de les al·lusions iròniques dels nos-
tres germans a la "classe dels mocosos"
o la "classe dels cagons".

Aquestes comparacions genuïnes de
l'estil poca-solta morellà no fomentaven
en els xiquets d'aquella època les ganes
d'allargar el parvulari. Volíem deixar
d'anar a costura i entrar en aquella casa
misteriosa on vivien els escolapis

Del primer dia sols recordo tres co-
ses: les cares tristes d'alguns companys
en separar-se de les seues mares, el
claustre i l'estàtua de Sant Josep que, per
cert, em van paréixer enormes i a tu,
Domi, vestida com nosaltres amb la bata
a ratlles, posant ordre i donant seguretat
a aquella colla d'angelets mig espantats.
En poc temps, la temor del primer dia
es va transformar en ganes d'aprendre i
en admiració per la nostra Senyoreta.

En segon lloc, sabies escoltar i, per
als menuts, escoltar és quasi contestar.
Davant teu, Domi, ens sentíem perso-
nes importants

En tercer lloc, sabies contar històri-
es: l'estampa dels dissabtes, els contes,
les tradicions morellanes. Amb les teues
narracions fomentaves el gust per la lec-
tura i, sobretot, ens ensenyaves a lligar
records. I ara sabem que un home que
no sap lligar records és un home perdut.

Finalment ens donaves el model d'una
persona recta. Amb el teu sentit de la
justícia, ens ensenyaves a ser francs i
evitar arbitrarietats. Voldria, en aquest
sentit,destacar el teu esforç discret per
integrar els alumnes que tenien dificul-
tats i penso particularment en les hores
que vas passar al costat de Josseret.

En nom dels menuts d'aquella colla,
que avui són hòmens grans i fets, voldira
dir-te simplement gràcies. Avui, als nos-
tres ulls de persones majors el calustre i
l'estàtua de Sant Josep s'han fet menuts,
però la teua inatge, Domi, no: el record
i el temps la fan cada dia més gran. Grà-
cies, Domi i per molts anys.

Joaquim Dolz Mestre

Corrien els anys seixanta, teníem sis o set anys

Vas triar un ofici difícil: ensenyar-nos
les regles de la vida. vas triar l'edat més
delicada, les primeres etapes de l'edu-
cació, que els psicòlegs consideren les
més importants: l'edat de llegir, d'escriu-
re, de comptar, de construir-se una iden-
titat. Si la primera base és bona, després
només cal perfeccionar-la. Peró, a més,
vas exercir la tua vocació de mestra amb
art i dedicació.

Deixa'm avui dir en veu alta per què
estic orgullós de ser el teu deixeble: En
priomer lloc, i no sabria explicar ni el
com ni el per què ens vas donar el gust
de l'estudi. Anàvem a la classe de la Se-
nyoreta feliços.


