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Francesc Xavier Victori, president de
l’associació Lluís Espinal Lluita i Fe

L’any 2020 farà 40 anys de l’assassinat a Bolívia del jesuïta català
Lluís Espinal. Amb el doble objectiu
de donar-lo a conèixer i de promoure’n la beatificació, els nebots han
constituït l’Associació Lluís Espinal
Lluita i Fe. El president i principal
impulsor és Francesc Xavier Victori Espinal, nebot del jesuïta. Per
ara només en forma part la família,
però el desig és que molta altra gent
s’hi impliqui. Més informació: causa@fespinal.com, tel. 666 262 871.
Quins objectius té l’Associació
Lluís Espinal?
L’associació va ser constituïda
el juny passat amb l’objectiu que
la Companyia de Jesús de Bolívia
endegui els tràmits que portin a la
beatificació del pare Lluís Espinal
com a màrtir de la fe. Alhora, volem
promoure’n la memòria i el testimoni com a sacerdot i teòleg, activista
social compromès amb els pobres i
lluitador incansable contra la injustícia i la desigualtat. També volem
donar a conèixer la seva obra com
a intel·lectual en les facetes de periodista, cineasta, escriptor, poeta
i escultor.
Molta gent en va sentir a parlar
després que el papa Francesc li retés un homenatge en la seva visita a
Bolívia, el 8 de juliol del 2015.
Aquest fet va tenir una potència informativa molt forta. La gent
es va preguntar qui era aquest
sacerdot a qui el Papa li retia un
homenatge. Va ser aleshores quan
els jesuïtes de Bolívia van pensar
que podia ser un bon moment per
iniciar el procés de beatificació.
També l’Assemblea Permanent de
Drets Humans de Bolívia, fundada
entre d’altres per Lluís Espinal, va
proposar que es fessin els passos.
El pare Lluís Espinal va ser segrestat, torturat i assassinat la nit
del 21 de març del 1980 per haver-se

«El seu assassinat va ser
un cop molt dur per
a tota la família»
enfrontat a la dictadura boliviana.
Se'l recorda al país sud-americà?
Sí, a Bolívia és molt recordat i
estimat. El seu compromís i la seva
lluita per millorar les condicions de
vida dels miners i dels camperols,
així com l’enfrontament amb la
dictadura, fan que el poble el tingui
molt present i li professi devoció. El
cementiri de La Paz, on està enterrat, sempre està ple de flors.
Com va viure la família les setmanes prèvies, així com la notícia
de l’assassinat?
Tots els anys del tiet a Bolívia,
des de casa, els vam patir. Regularment enviava a la meva mare,
germana seva, cartes i cassets on
explicava les seves vicissituds. A
casa fèiem tot un cerimonial cada
vegada que ens arribava un casset i
ens assèiem tots junts a escoltar-lo.
Ell sabia que se la jugava, però mai
va callar davant les injustícies i sempre va treballar a favor de la gent
més necessitada. És un model de

persona, de sacerdot i d’home de
fe totalment entregat als altres. El
seu assassinat va ser un cop molt
dur per a tota la família, especialment per a la meva mare, amb qui
estaven molt units. Els Espinal
eren set germans, orfes de mare,
que van viure en una casa de pagès
els temps difícils de la Guerra Civil i
de la postguerra. El Lluís era el més
petit i la meva mare en tenia cura.
Lluís Espinal és fill predilecte de
Sant Fruitós de Bages, on té dedicada una plaça. També tindrà un
protagonisme especial en el futur
museu que s’hi està construint.
L’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages està construint un nou
museu local que disposarà d’una
sala específica a la memòria del
pare Lluís Espinal. Serà un espai interdisciplinari per conèixer la seva
persona i obra. Així mateix, s’estan
organitzant una colla d’actes de cara al 2020, en el 40è aniversari de
l’assassinat.

