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l pare Francesc Fuster ha
estat molts anys director del
col·legi de l 'Escola Pia del
carrer dels Carnissers de València. Ara, l'acaben d' enviar a treballar a Costa Rica.
Ha finalitzat una tasca de molts
anys a València i n'enceta una
altra a 5.000 quilòmetres d'ací.
Li desitgem que la seua labor siga
allà tan profitosa com la realitzada aquí.
Altres en parlaran del seu treball com a educador de la joventut. Des de SAÓ, però, volem
recordar i agrair-li una modalitat
d'eixa tasca educadora: que l 'haja
feta "en" valencià, donant així
una lliçó als mestres que encara
hi són reticents o sols arriben a
ensenyar "el" valencià. Un ensenyar "en" valencià que no sols es
limita a l'ús de la llengua també
en les altres di-sciplines, sinó impregnant tot l'ensenyament de
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forma que aquest contribuïra al
retrobament de la identitat valenciana i a l'orgull personal de saber-se i sentir-se valencià. Avui
ja són molts els col·legis que tenen la línia en valencià. Açò no
ens ha estat regalat; ha estat fruit
de la constància d'hòmens com
el pare Fuster.
L'acció valencianitzadora,
però, del pare Fuster no es limita
sols al col·legi. Hi
és present a la major
part de les iniciatives nacionalistes
que proliferen entre
nosaltres des de les
postrimeries del
franquisme. Membre del consell directiu d'Acció Cultural del País Valencià, hi manté una
presència d'església, silenciosa però
eficaç; durant molt
de temps és el celebrant de l'única missa en valencià que es diu a
la ciutat de València després
d'aquella "creuada" que acabà, a
colps i a crits, amb les poques
misses que s 'hi celebraven;
emparador del Congrés de Cultura Catalana, de la Coordinadora
de Comunitats Cristianes Valencianes, de la Paraula Cristiana i
de tantes altres iniciatives per a
les quals sempre tenia obertes les
portes del col·legi i el suport material necessari.
Ve a rellevar-lo el pare Fans,
i amb això estem d'enhorabona;
però sempre recordarem el posat
del pare Fuster, seré, amable, servicial i, també, enèrgic quan les
circumstàncies demanaven una
defensa clara de la identitat valenciana. Mai no va negar la seua
col·laboració en qualsevol iniciativa que suposara un pas endavant en la inculturació de l 'Església del nostre País. A SAÓ, al
Fòrum "Cristianisme i món
d'avui" i en tants altres llocs,

sempre hem comptat amb la seua
col·laboració lleial i desinteressada. N o tots els del seu voltant
comprengueren aqueix esforç; inclús el torpedejaven, però ell, amb
la seua amabilitat i paciència, ho
perdonava tot i anava fent camí.
Els·seus superiors l 'han destinat ara a Costa Rica. Estem segurs que, seguint l'esperit de sant
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més pobres i desemparats hi seran els preferits del seu treball
pastoral. Enyorarà, sens dubte,
València; però, contra l' equivocat parer dels qui no entenen el
nacionalisme i el blasmen d' exclusivista, sabrà encarnar-se en
la nova realitat, sabedor com és
que ningú és vertaderament catòlic, universal, si no és a partir de
l'arrelament a un lloc concret.
Com J es ús de Natzaret, un jueu
arrelat a la seua terra i que, des
d'ella i sense renegar d'ella com després ho farà sant Pau-,
ha esdevingut l'home universal.
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