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Enrü Marqués:
luitador
Historia
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'les adveriitats han mo'col i rradu.-al les nove^ generacions Les fonts
ssülistiquss ccntinuen essenl les noleixss, pe'ó, en general, la pcsició ce
l'arlislo i de l'escripbr ha comiz- mok He adauirii consCiéncic de la ssva
rescorsabilital, de les seves cificullols, deis pci-anys que l'asseigen, t seu
icl és deis Tiés incórrcdes que exisleixsn*.

Enríe Marqués

Els ¡rravai.'i
seme pen
que í[-íws¡rcn
aqucsi dossier
al llihre Trcncn
cures, trcnrii
crciis i Lin;i J e
Ccinco, di.' 1972.
Eh dihuixos
a la tinta
sensc pcu
pL'Ttanyí!^
iTiíyDrífaníiTTKrní
id ilihrc Piípers
ule hut>i;ic;i,
de / 9 . % .

A

quest text de i'Enric Marqués, puhliciit n Presencia (.'I Ji<i 11 de L'enur de ] 969, il-iustra
perfectamt*nt la rrajccloria personal del sen autor i serveix, putser millnr tnie cap altre, per
encapí^alar el dossicr que la RcvhUi deJicii a la seva memuria, vuit mesos desprcs dul seu

traspás. El paper de I'Enric va ser, efeccivamcnt, deis mes incomodes, justament perqué havia pres
cünsciéncia de ia seva responsabilicnt i perqué va valer mantentr-la Mns a la íi, mali^'rat els paranys
que l'assctjavcn i les dificultats que entrehancaven la seva rasca. Per aixo, la seva vida scnccra va
ser unii Iluica, i el qualificatiu de Iluitadur és IVinic que cn|,'!oKi i resumeix tuts els altres que amb
tanta plenitud també li escauen; pintor, escriptor, activista, ciutadá. C'nm va dir Unís Oliver el día
de! seu comiat, Marqués era el representan! J'una línia que s'esta extin<jint; la línia "Je fjent del
poblé cultivada, d'artesans autodidactes, iMustradíssims i subversius, d'una cultura alternativa i
autosuticient, en Iluita amb la cultura uncial i heiíemónica». La inort el va surprendre quan acabava
de fer una vegada mes - i justament en aquesta casa- el seu etern paper de llutladur tenac, de
consciéncia ctítica implacable que ens jutjava i ens estimulava alhora. Tots sabíem que cadascun

deis nostres yestns era suluiés a la seva Kícida analisi; la seva acceptacióo el seu rebui.ií, el seu
aplaudiment o el seu sarcasme ens einpenyien a avangar en el cainí. Era un incansable mnhilitzadur
d'actituds i un u'enetós aportadnr d'idees, materials i energies per a la cunstrucció i la rennvaciú de

1931. Enríe Marqués i Ríbalta neis ,^ la Rixlnna. de S;inta Eufienía deTer
(Girones), el día 19d'abnl.
1935. Queda orfe per la mortdelseu pare, fcrrovinn d'oíící.

1960.Exposicii'ia la Sala Mimicipnl deOinaiii.
I a Medalla d'Argeni al Ci>nciirs d'Art de la Diputaciti de Girona,
I % 1 . S'inscriu ;i l'Eaik du LomTc i íreqüenta i'École des Bmux Am, de

1940. El seu oncle Fninccsc Ríbalra és afuscllat pels vencdiirs de la guerra
civil.

París.
Zn Premí d'Oli al Coneurs d'.Art de la Diputació de Girona.
1962. Formalitia la seva inscripció com n militant del PSUC.
l%3. £<; casa i s'instaMa al barrí parí-^^enc de Ménílmontant.

Estudis al col-legi deis Germans Maristes de la pujíida de la Mcrce i
aldcIsGcnnimsde bi Siillede Gínma.
1947. Qimeni^a a treballar en una oficinii bancaria de Girona.
[ngressa al taller del pintor Joan Orihuel.
1949. Participa en la fundació del Grup de Girona, amb el qual exposa a la
Galeria El Jardi, de Barcelona.
195.3. Expraicions amh el Gmp de Girona a la SahiCüralt de Barcek>na i.i
la Sala Municipal deOinma.
1954. Exposició aGBOde la Rambla de Girona.
1956. Va a París, on s'instaMa de manera intermitent fins al 1974.
1957. Estada a Dinamarca, on treballa de pagés.
Exposicions a Copenbayuen i a L'Arn'stica de Ginma.
1958. Comenf^a a treballar a TACES, .^.socwiínn Corparalive des EíMíJianls
en SLÍLTICM, de París.
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Treballa per a leditürial Kucdii ihériai de París, per ais Ciiíiílemn.s
del Ruedn Ihérícn 1 per a les revistes del PCE Nuestra bmuicra i
Realiiííiií.
1964. Zn Premí d'Aquarebla al Qincurs d'Ari de la Dipiitacuule Girona.
1965, Exposiciü a la Sala de la Caixa de Pensions de Girona.
1966. Expivicionsd'E.íffifnfiíi Pí\piúarA Gir<aia, la Bíshal i Banyoles.
Expostció Peinim ñ scidfifenn ü.spíí^mol.s en hance al Ciiáieau de Si.
Ouen, de París.
1967. Comenta a escríure de manem regidar en el setmanarí Pracnaii,
1968. Participa aciivament en els esdeveníments del maí^; francés.
S'instabla temporalment a Llagosrera.
1970, Exposieió lie píntures a h¡ Casa de Cultura de Girona.

Revi.st;» tic Girouíi /
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