


Estem davant d’un HOMENOT com deia en Pla, si un home gran
de cor i d’esperit, que com tans d’altres i per voluntat pròpia es
va converti en un activista social.

Per allà on passava, en Tito deixava la seva petjada solidària, el
Mercat de la Independència, coneix del seu esforç i treball de
més de 10 anys sent membre actiu i 8 de president de la seva
Junta. Com sabeu la família Paüls té una vinculació molt especial
al Mercat, pels seus negocis de la fruita etc.

El mon de la sardana el portava a la sang, la genètica Paüls,
incorpora esforç, terrassenquisme i sardana entre altres aspectes rellevants. Son pare, Joan
ja va ser uns dels presidents de l’ASERT i la seva família han estat uns activistes sardanistes,
els seus germans, els seus fills i la seva estimada Filo, han estat tocats per la dansa de la
rotllana. Els seus inicis sardanistes però es remunten amb els seus germans durant un temps,
a les colles de l’Amunt i Crits, i Cors Juvenils on van coincidir amb un gran sardanista, l’Andreu
Lloveres.

Els canvis i l’evolució de la vida fan que deixin l’Amunt i Crits i am molt d’esforç d’horaris
d’assaig i de viatjar a Barcelona, els Paüls (Cesc, la Rosa Maria i en Tito el darrer) s’incorporen
durant més de 10 anys a les colles sardanistes Roure de Barcelona, ballant i ensenyant amb
la colla però també a escoles i AAVV, i a l’entorn d’en Josep Vila i sobre tot de Francesc Blanes,
aprenen el mes important, ENSENYAR A ESTIMAR GAUDINT DE LA DANSA I LA MÚSICA DE
LA SARDANA.

Mes endavant un dels papers més importants que la vida ens otorga, el de pare, s’inscriu el
seu pas per l’Escola Andersen de Can Palet, també va estar un exemple del seu tarannà, des
de l’AMPA de l’escola en Tito, es va implicar amb el supor dels Directors i professors als cursos
d’aprenentatge a ballar sardanes, la seva filla Natàlia i molts nens i nenes aprenen a ballar, i
generacions posteriors o corroboren, de tota aquesta tasca engrescadora i entusiasta, apareixen
cursos a centres cívics, altres escoles i entitats com el Centre el Social, creant-se un grup de
quasi 11 monitors que més tard formarien l’embrió del Curs que l’ASERT i la Federació Sardanista
van fer a Terrassa amb motiu de la Proclamació de Terrassa Ciutat Pubilla de la Sardana el 1998.

A voltants de 2001, entra a formar part de la nostra Junta, que enguany celebrem els 50 anys,
en Tito com el seu pare, hi va dedicar temps, entusiasme i dedicació. Va ser el nostre vicepresident
fins a l’actualitat, i sempre varem comptar amb ell. Va fer durant molt de temps una de les
tasques difícils, encoratjar  i entusiasmar a molta gent de moltes i variades edats a aprendre i
estimar la sardana, pels seus cursos amb l’ajuda dels seus monitors i col·laboradors ha ensenyat
a estimar una llarga llista d’amics, en Tito els ha inculcat la passió per la sardana. Han passat
moltes persones a les ballades a la plaça Vella a les AAVV i als districtes, a la Diada-Aplec, i
als cursos d’aprenentatge als centres cívics.
Com sabiem quant estave en Tito? doncs fàcil, allí on sona la cobla i una rotllana creix i creix
del no res i amb passos vacil·lants es suma molta gent, ell estave allí creant sardana.

I del Barça qué? que podem dir de les seves quinieles i dels seus amics del fútbol de la seva
passió pel barcelonisme, que podem explicar  del seu entusiasme per les icones del nostre
país, la llengua, la cultura, el sentiment de nació que ell traspua, que es pot dir del seu pensament
com Terrassenc?

Per si encara algú vol saber qui ere en Tito del mercat i de la sardana, ha de saber que ere un
CATALÀ LLIURE i CIUTADÀ DE TERRASSA.










