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niic Marques va ser el pregoner de la Festa Major de Llagostera del 1994. Va ser la seva primera aparició
púlilica des que una llarga malaltía el va alkmyar de la vila ¡i mitjan 1990. Dissortadament va ser la seva
última Festa Major. Toe i que durant la lectura del prejíó es va mostrar molt nervios, en el seu discurs va
tornar a ser el de sempre i amb el seu co crític habitual va descriure la vida socio-cultural del poblé i el
compartament deis llagraierencs.
L'Enric feia molts anys que s'havia enamorar deis colors i del paisacge de l'entom de Llagostera.
L'acostament de farrista es va iniciar per raons familiars ja que la seva germana, Rita, festejava amb un noi del
poblé, Josep García. L'Enric va comentar a visitar el ptihlc, a venir per la festa, a passar ali^una temporada, algún
esriu... Les estadeseren cada vegada mes llarguestinsque Fany 1975 va decidir residir-hi liabitiialmcnt. Es va
instal-lar en aquella casa que havia formar part del cafe de can Caldes, la propietat de l'Angelina Bancells, que
havia passar al seu fill Jascp García, i
d'aquest ai seu cunyat: TEnric.
Eli que des de Girona havia fet
via cap a París per descobrir nous
horit:ons, va tomar al país cot
aturant'se a Llagostera, scduít per la
calma i el paisarge de l'entom, Un
paisarge, de l'enrorn del poblé, que
avui té una mica del eos de l'Enric;
cuaill per les seves cendres esparses
en un camp proper al monestir de
Solius; aquells camps que varen
corprendre l'Enric.
Al refugi lie can Caldes hi va
instal-lar la seva llar i l'esrudi, pero
malauradamcnt la seva activitat
pictórica ben aviat va finalit:ar (tot i
que eil sempre parlava del retorn ais
pinzells). Tanmateix qualsevoS
objecte, rustre i fet soriia de la seva
boca transformar en una reflexio
I
pictórica.,.; interiorment cree que
mai va deixar de pintar, jiist a
l'entrada de casa seva algunes de les
seves obres pcnjaven de les parets. A
Tesquerra, la cuina, amb una taula
rehierra de carpetes amb trcballs, projecres o records. L'Enric ho guardava tot, tenia un mimt de revistes, retalls,
Ilihres, fotografies, gravats... en part per la seva professití d'arts griifiques que l'obligavaa teñir recursos
d'emergencia per omplir un forar d'última hora... En aquesta casa l'Ennc, durant teinporades mes u menys
llargues, cstava acompanyat per la seva familia: l'Anny i els seus filis, la Lucy i en Xicu, que prenien contacte,
també, amb e! petit mon llagosterenc i la seva gent.
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Lligams personáis
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En aquests anys l'Enric va inrensificar la coneixen^a del poblé. Fren contacte amb els que teñen una
mínima activitat o anim cultutal. El periodista Lluís Bassets (també vinculat per raons familiars a la població)
presenta l'Enric a Esteve Fa, amb qui inicia el seu coneixement deis enioms de Llagostera. Joan Ventura el
coneix el [97Ó arran d'una exposició de l'obra de Marques a Girona, Joan Valls el veu per primera vegada en
una tertulia que es feia a casa de Bcnet Mayol. Pompea Pascual, que ja coneixia el Marques-artista de jove (li
havia comprar obra en la joventut i també en la madurcsa), a través de Josep García, inicia i intensifica els
Iligams personáis. Conversant amb aquests llagosterencs que havicn tingut una important relació amb l'Enric,
surten altres noms: Josep Lloverás "Tino», Juli Clara, Francesc Llobet, Benet Mayol, Mariiíngela Vilallonga.,,
els véins del cárter Sanra Anna.,. La diversitat de la personalilat de cadascuna de Íes persones l'cnriquia; amb
uns coneixia el cerritori i la historia, amb d'altres reflexionava s(.ibre el pensamcnt polític, amb d'altrcs l'unia la
seva sensibilitat artística, amb d'alttes el seu afany de coneixement,.. Era la filtracio deis diferents matisos de
cadascuna de les persones. Tot i amb aixó els vineles amicals i de coneixement es van anar transformant al llarg
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de dues décades, a la vegada que variaven els mateixos Iligams de l'Enric amb el poblé, Marques cenia la
vükintiit de viure a Llagíisteni, per5 sempre hi havin ha[íLit períodes de separació mes o iiienys llarfjs. Etapes
diirant les qiiais les relacians es refredaven, a i'cs[-tTa de reciipemr l'impiils inicial.
Va comenf ar la seva activiíat en el panorama cultural llagosterenc. Va ser membre del jurat del Concurs
cartells portada dial programa de la Festa Major orpanitzat peí Grup Excursionista Bell Matí l'any 1978 i en va
ser e! guanyador de lediciií de l'any 1980, També va escriure articbs en diferents programes de la Festa Major
(sobre August Vidal el 1976, sobre Robert Sabaté «T(tero>' el 1977, sobre fets diversos el 1983),
Tot just iniciada la decada deis vuitanta a Llai^ostera es va fundar una puMicació petlodica: e! B\dktide
Ua^oiiera. L'Enric va dissenyar diferents portades (entre elles la del "númerü Ü«) i hi va publicar articles (sobre
l'Emili Viia l'any 1980, «Dos artistes gironins ¡ el cementtri de Llagostera» el 1985, sobre Pere Mayol el 1986,
sobre el Carrilet el 1987...).
Va idtjar, juntanient amb Pere Sol& i Gussinyé, un ambicias Ilibre sobre Llagostera en el qual hi havia de
coMaborar un bon grapat de llagosterencs. Aquest complex projecte no va veure la lium, per5 sí que ho havia
fet amb iinterioritat una altra obra impulsada per ell: el Ilibre llagostera deis QuíjdL'rm á¿ ¡a Revista de Girma
editar per la Diputació de Girona el 1987, L'Enric, qui a mes maquetava els diferents números de la coldecció,
va engrescar-me a mi matebca i en Xavier Rui: per tal que fóssim els autors deis textos i les fotografíes
respectivament.
També va escriure els comentaris de les peldfcules de Joan Valls i Pepe Fernández («La Casa de les Vfdues*,
«Ridaura») i les de Joan Valls ("L'Hivem«, «Temps que passa», «Records d'un viatge», «Un dia qualsevol»),
Joan Valls donava la primera idea; feia un esbós del que pretenia i l'Enric li donava eos i i^nima. A mes, va
coMaborar en l'organització de les Jornades sobre cinematografia Antoni Vares de la primavera de l'any 1986.
Va presentar una de tes vetllades d'aquella edició (la dedicada a Antoni Vares a la qual van assistir la vfdua i els
filis del cineasta nascut a Llagostera}, i va fer possihle que les peMícules de Vares es visionessin al pnhle.
Una abséncia de gairebé quatre anys
Va impulsar, juntament amb Pompeu Pascual, i va dissenyar, la reedició del Ilibre Coses de Llagostera de
Rafael Mas. L'últinia de les seves marxes, i la mes llarga, es va produir precisament poc abans de la presentació
d'aquesca obra, editada per TAjuntament de Llagostera, durant la festa major del 1990.
Al llarg del 199J l'Enric ja parlava de la seva tornada al poblé, petó la seva decisió es va anar ajomant fins
al 1994. Joan Valls, que fiírs el 1990 tenia per norma conversar amb TEnric cada dissabte, recorda el seu
retrobament la primavera del 1993; «Després de diñar, segiiint el costum, vaig entrar al Casino, i el vaig ttobar
llegint el diari, amb el seu tallat davant i la cigarreta entre els scus dits d'artista, Em va acompanyar a casa, des
d'on va telefonar a en Pompeu Pascual, que tot seguit va venit pet poder abracar un amic, al que moltes vegades
havicm donat per perdut».
El 1993 és l'any de la recupetacií de l'Enric i de la seva represa de contacte amb el món exterior. En les
breus trobades durant la lardor del
1993, pels carrers de Girona, parlavcm
de la feina, de Girona i de Llagostera,
de la famflia, deis amtcs, deb diaris...
Em deia que li agradada tornar a
Llagretera, pero que albora li feia
mandra desplaíar-se sovint a Gitona
(que iMiviament pet raons de fcina li
era obligiu), Tanmateix cada vegada
passava mes estones a Llagostera i poc
a poc Vil anar ordcnant i rcfcnt la casa,
Va iniciar les seves rutines; anar al
Casino, passar a veure ais seus velU
amics.,, Finalment va decidir
instal-Ur-s'bi altra volta. Els botiguetí
varen retrobar aquell vell clientartista, que ainb pas lleugcr i decidit,
amb un immcus cabás agafat de la ma,
anava a comprar o es passcjava peí niig
de les parades del mercat del dijous.
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Envíe Marqués,
áíivant la prcsentaciú
del ¡Ubre Llagostera
(1987).
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Una escena que sempre el va impressionar peí seu batee huma i la
mialitut piccoricu: «ÍIOC de trobamenc, de contacte, Tespectacle niés
itpassionanc que ofereix Llayitítera» segans les scves mateixtó pamulcs,
L'Enric estava en forma i, tornava a estar contení. Havia fec el
ciirtell Je les Fires de Girona, liavia csciu el pret;oner de la Festa
Müjor de Llagüstera, tornavü a ¡mar a les reunions amb la Revista de
Girona. • • cumen^ava altra volta a creballar, a fer propostes, ¡i donar
idees... deia que ¡'ajuntament hauriiule comprar can Ciilde,s per
dedicar-lo a finalitats cultumls, tamlié parkiva de ter un recull
d'elements modemistes del poblé per publicar-lo a la rev¡,sta de
TarxiUi Crónica, e t c .

Enríe Marqith ai dauslre
ds la catedral de Girona,
amh Augu'At Vidal,
Einilíü Moscón i JUACI) Fraga,

A mes de conservar i refermar les velles relacions en feia de
noves. Pompeu Pascual va presentar M'Rabet Med Nabil a l'Enric
Marqués a primers del 1994. Ben aviat es va estaMir una estreta
relacid entre l'Enric i aquest jovc immi^ranr de 32 anys, d'origen
niafjnbí (nascut a Tetuan), interessat en la pinlura i el teatre. Mercés
a l'Enric, diferents dihuixo> de Nabil es varen publicar a la Revista ¿e
Giromi el 1994, L'Enric i ell tenien diferents punts de contacte: fins a
ccrt punt tots dos havien estat immigrants, tots dos vivien sois, tois
dos havien coneíruc Manoc (l'Enric hi havia estat una temporada i hi
havia pintat), tots dos vivien al niateix carrer (al carrer Santa Anna
de Llagostera). De veíns, van passar a coneguts t poc mes tard a
amics. Segons M'Rahct Med Nabil, es vcien dues o tres vegades per setmana i pariaven deis seus amics comuns
de Girona, del cemps que va passar l'Enric a Franca, de la familia, deis problemes... i de temes mes generáis
com ia cultura árab, la religíó, la dona...
De la xermda que vaig teñir amb Kabil es desprén el carácter encoratjador de TEnric: «L'Enric em deia: el
que jo no he tingut temps de pintar ho has pintat tu» i continua explicant: «ell m'animava i eni pieguntava
sempre que em veía: "Has pintat! QUÉ has pintatí Ensenya-m'ho". El! llegia el quadre, en el sentit huma, estétic,
Itterari, pero no aconsellava res. Mai no em va dirigir. No em donava respastes. Si no 1¡ afjradava m'ho deia*,
L'entrevista del Buúícti

Enric Marques enirevistat
per Joan Ventura
a h ciiína de la seva casa
deLiagostera(l9S2}.

El Buíileti'de Llagostera va publicar el 1982 una llarga entrevista
amb l'Enric. L'enttevistador, Joan Ventura, amic personal de TEnric
i anima de la puhlicació,!) va donar Hionor de «llagdsrerenc de
dret", LEnric des del Butlletí va opinar sobre temes polemics; les
urbanit:acions que malmeten el paisatge, ia construcció de
raeriulrom, el futur de la Casa de les Vídues (actual ca.'^a de
cultura). També va parlar del buit cultural, de la gent que es
movía en l'ámbit cuhural, de la manca d'industrialització... Era
el seu discurs usual; amarg i albora espcrant;ador. Dcscrivia els
sentiments que li de.^pertava el poblé: «Llagostera és un
enigma que no podré penetrar mai. En la meva vida he aprés
ali^unes cases, poqucs, pero la mes clara és que per saber-ne
alguna d'tina manera ferma cal molt de temps. Em sembla
que per entendrc bé un poblé, una comunitat, s'hi ha d'haver nascut. «Va
confessar els seus sentiments confusos; «En tant que individu. cstic trossejat, vaip néixer a la
Rodona i Girona és una ciutat que encara entenc bastant bé. A París vaig entendre el i¡uc oteria la ciutat, per6
jo no n'era. A Llagostera tino aquest íwndícíip. que no hi vaig néixer, pero hi vise, i he d'admetre que no m'he
barrejat pas gaire amb ia població, pero a vegades pensó si en tinc la culpa jo. o bé en té part de culpa l'ofcrta
que fa Llagostera, en tant que poblé, ais forasters. Quina és aquesta oferta, demano jo?
No vull acabar l'article sense esmentar que en el moment d'escriure aqüestes ratlles (a mitjan mes de febrer)
artisces de Llagostera, jimtament amb artistes de Girona están projectant un homenatge-exposició a TEnric
Marqués que tindra iloc a Llagostera aquesta primavera.
Doíors Gran és liisror ¡adora.
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Un dia de rEnric a Llagostera
vístper un gíroní
Abans del 19751'Enric ja residía a Llagostera durant
períodes de cemps mes o menys llargs. Narcís Coniatlim
descriu un dia de la vida de l'Enric del 1970; «Un migdia
d'aquesta passda primavera, la Dtiíors i jo enfilavem els
carrerons que pugen cap a l'església de Llagostera.
Buscavem la casa de l'Enric i, cum sempre, no la trohavetn.
El poblé estavaquiet i el dia era ciar, (..,). La primavera
estava espléndida i els camps i els arbres oferien iin verd
optimista i tendré, Quan vam trohar la casa (un casalot
aniic i atrotinat, amh terracotes a la fa^ana i tot ell
recobert d'aquest liquen groe tan peculiar que ai país es fe
damunt les [Tedres i les teulades), l'Enric ja ens esperava. Jo
volia parlar de l'exposiciü i volia veure els quadres que hl
anaven: «coses de tres o quatre anys» m'havia dit l'Enric,
Em feia gracia veure-ho tot plegar, de dret, només d'arribar.
Perij ens vam asseure al pati. Vam saludar l'Anny que
estava a la cuina, i vam comentar a xerrar de totes íes coses
de sempre, mentie el nano de l'Enric con'ía i jui^ava sota els
arbres que comen^aven a brotar, L'exposició seaiblava tan
llunyana sota aquel! solet incipient i manyac. «Comadira
descriu les pintures que reflecteixen realitats a voltes
tertibles (guerres, enfrontamentsd'estudiants.,.} icom li
sorprfen quan l'Enric li pada d'uns quadres de Llagostera
que mostreo una «obertura-retorn al paisatge» i li diu; «/Es •
pot romandre insensible a Tatracció del paisatge quan la natura toma a disposaide cota la seva scnsualiíac:".
Narcís Comadira reñexiona sobre aquelles paraules i escriu «Certament la natura despertava i ens envoltava
amb la seva vitalitat rremeniiament confiada. El sol ho desvetllava cot, les fulles a la parra, i les primeres flors ais
geranis", I el text acaba; «Totes les coses del man, vistes pels ulls de l'Enric es tomavcn gironines i poblaven la
nostra ciucat que esdevenia plena de drama i de tensió, per6 també de poesía, Poesía del paisatge de Llagostera
repoblant els nostres carrers deserts d'arbres, poesía deis objectes artesans en la nostra vida tan mecanitzada-.
Els frasmenu csuin extxcts del catákg de l'exposició ác l'Enric i^fargitóJi a ¡a Casa de Culma de GÍTMIO de l'my 1970,

"Uagosisra"
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El pregó de la Festa Major
QuEin, en nom de l'Area de Cultura de rAjiinlament, la Marta Alliíl el va trucar per proposar-li que fes el
pregó, la idea el va engrescar de seguida. Van passar algiins inesra i, finalment, cap a Íes nou del vespre del dia 20
de maig rEnric, envoltat per una expnsició de programes festius, va procedir a la lectura del pregó a la sala
d'exposicions de l'ArxIu Municipal. Dissortadament pocs mesos mes tard l'Enric ens va abandonar i cotn a petit
testament ens va deixar aquell munt de reflexions recollides en el pregó i que transcrivim en aquest article. Un
pregó dedlcat al poblé de Llagostera en general i a l'Esteve Fa en particular, de qui va dír «!i dec molt»,

Cartell d'Enñc Marqués
per a ¡a Pcsta Major
ík Uaf^ostíiTa (¡9S0).

"L'encarrcc del pregó per teléfon. Pensava poderferun pregó mes po^tic, mes abstráete i personal, és a dir,
subjectiu. Essent novament aquí, al poblé, després d'uiia ahséncia de tres aiiys, per problenies perstmals,
ensopego amb tot tipus d'informació, de noticies: el pas del temps. Una evidencia.
H¡ ha novetats, coses positives, d'altres no tant, Retrobo el taranná, el caikter, resignar, fatalista del poblé
de Llagostera.
Anys endarrera quan Joan Ventura estava plenament incorporal a la vida del poblé i portava la
corresponsalía de Pimt Diari várem titular conjuntament, eil ¡ jo, la presentaciíj deis articles de la Festa Major
(em pensó que el 80}, El títol era: «Un poblé a la deriva». Era el comen^iment de la transido, Quasi quime
anys després potser m'lie fet mes comprensiu, menys exigent envers Llagostera, M'hc fet vell. Sohretot tinc mes
dades, conec mes la seva historia, me l'han fet conéixer. D'enijá Tabandó, o p^rdua, de la industria surem, el
poblé económicament coixeja. La iihtrrima veína, la Costa Brava, remeia, parcialment, els ptoblemes
económicsde Llagostera, IGirona, amb l'exili voluntaríde moltsjoves-capsde brot, en crees de generado.
Llagostera és un poblé amb peques perspectives -tal com van les coses-.de progrés laboral, d'oferta, Hi ha
cnm una mena d'acceptació d'aquest fet.
Un nou tipus de personalitat que s'ha anat establint, consolidant. La
importanc immigració andalusa deis anys cinquanta esta adaptada -fora la
incomprensible resistencia que fan molts davant la nostra parla-. Una segona
immigració magribina, africana, mes recent, víu de les escorrialles.
Llaga^tera és encara molt ella, past o neo-feudal; els seus aimps i kiscos son
meravellosos. Les botigues ben fornides, les fleques de primera qualitat. Hi ha mes
reslaurants, Una identitat nova s'ha anat definint. Hi ba un bon perccntatge de
classes passives -amb un casal nou en perspectiva. Una economía limitada, pero
• suficient. Sempte hi ha exccpcions -d'un cantó i d'un altre. Ha guanyat en
equiparaents municipaLs sí:KÍo-culn.imls, escoles, l'Hospital Municipal Josep
Baulida ha passat -qualitativament- a dir-se Residencia Geriatrica, ei poliesportiu
ha ciescüt, hi ha dispensar! municipal, museu etnológic, un arxiii amb cara i ulls, el
nuiseu del dolmen (per qu¿ dolmen, dic jo, si davant bi ha un monbir; Je debtV). La
biblioteca Julia Cutillc, et centenari Casino que va fent (finalment s'ha contmctat
una empresa especial itiada pet eliminar els térmits que quasi ja han devorar la
biblioteca, que era una pe^a clau del caríicter corporativista d'abans de la guerra, i
que ha estat substituTt per aparells relovisius de la nostra era tecnológica).
Els escrits que fa l'nlcalde, senyor Casas, no son triomfalistes, tcnent aixft de
bo. dcmanen mes participado en els afers municipals que és ciar, son de
tothom. Signe del temps; el pressupost ba augmentat: sis-cents vint-i-cinc
milions, proporcionalment, igual que un ajuntament tan car i endeutat com el
de Girona capital.
En tres anys el poblé s'ha modcmitiat; és net, el paic de la Ton-e és
sensacional, s'han fet nous carrers, ampies i arbrats. Sembla que no es far.^ el
projectat aeroport de Pancdes; si aixo fóra aixf, és una notfcia gratament
ecológica; per sucar-hi pa).
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La plaga de Catalunya, pendent d'urbnització, ha estac
foríosameiit polémica».(...) «Enderrocat I'encant de can
Romcu, de can Planta, Tany 70, comcnccn els problemes en
aqiiest espai ffegantesc, perdedor, difícil.
S'ha fet lina plaga postniodema, impopular, adaptada al
cotxe, aquest enginy meravellós, estéticament mortul -en el
doble sentit de la páranla- en els centres de les ciutats i en cls
pohles. El cotxe i la TV, la televisió, dues prótesis físiques i
mentáis, en Talienada utilització, gens alliberadora, que se'n íii
en l'actualitat. La plaga de Llagostera és com la desgraciada
plaga de la Constitució de Girona. D'on surt aquesta
grandiloqiiencia í Es necessariaí On és la gent que dissenyava
les places d'ahans, les rambles, tan acollidores, populars i
humanes, ñmcionals i d'estar per casa? A propbsit; on és la
Cordelia de l'escultor Llimona?
Bé quan vaig deixar temporalment Llagostera, hi havia un
fet cLilturiil modcst per5 ai^radable; la reedició de Coses de Llflffostcm de Rafael Mas i Ripoll, en la cooniinació de
ia qiial hi havia el metge-pintor Peiiis Pasqual i lajuntament. Seiublava ciar -i desitjable- que era l'inici d'una
serie de publicacions sobre totes les «cnscs^» de Llagostcra. Una col-lecció que podia ser anual. Prehistoria i
historia, medi amhient, vida sociiil, biograíies de personatges encara piK estiidiats,
El Biiúletide IksosteTa doixíi d'apareíxer: és un fet un xic incomprensible, amb el bon rodatge que portava
i amb Li bona plantilla local que hauíia d'estar a Paltura per fer una publicado Kaltemativaií. Paral-lelamcnt,
l'encert de les Cróníai, que surten de l'arxiu, és total; en la seva sobria
formiilació.
Hi ha algiines urgéncies, o mancances importants. Si Llagostera val
estar a l'altura de! que s'esta fcnt en niolts d'altres municipis de
proporcions i mí:rits semblants. Llagostcra continua cssent un interrogant
per a mi- Com és possible no posar al día, no recuperar els fonamentals
signes d'identitat d'un poblé tan desigual, en el seu ritme historie pero amb
sobrada solera geográfica, política i intel-lectual.
Política; la seva vida associativa i sindica!. Inlel-tectuai: un grapat de
professionals feren pnssiblc el seu progressisme, el teixit de la seva vida
social collectiva. Coixí encara prescnt, en certa manera.
Si repasso el nom del carrers, encara em ttolxi en un desert, o en un
endogamic recel, giisiu i mcsquí, de convilatants que son poc generosos en honorar els seus filis mes desiacats.
Dos mestrcs (deis d'abans): el nom de Juliíi Cutillé esta associat a la biblioteca de la Cas<i de les Vídiies,
inaugurada en el 82; Abelard Fítbregas no exiíteix. El músic josep Aguiló s'ha merescut un caner; d'Anconi
Vares, el cineasta, només se'n parla en unes diades de cinema amaieur que em sembla que no han tingiit
continuaciü. Emili Vi la, indiscutible pintor i caitellista cosmopolha, continua essent aquest museu-fundació
privada i conüisa. Josep Gelabcrt, el polifiícetíc capellü cientffic i pintor, esta mig oblidat a Llagostera, on visque
una trcntena d'anys.

Enric Mar¡ju¿5,
/jregoner de la
Festa Majar
de Llofiosicra,
amhj. Vilü,
N. Cmaí
i L.Nocll
(i 994).

Enric MüTíjues va /ociíitar lina cbpia del
(íTígó a Estcve Pa. En k transcripció del
disciirs s'Juí ccmtrostat l'cnregísiramcnt
mliigte del prcg^i fet ¡KT Llagostero Jíadío
i {'ementada cúpia en podsr d'Esieve
Ffl, Liíí dues fonts son jíTüctícíimeni
idenííqucs. Per dirmir les c.ícas.ses
íii/craicies (al^m nom, ¡ilgun adjeaiu,
una jrasc tallada) he donai prioriuii a
l'enregislrainent racíio/ónic i la
cofieréncía en el seniít de ¡a frase.

Pere Mayol, un pintor neo-imprcssionista de primera fila, es va esvaint en la seva inoblidable
monomia i exemplar modestia. Un altro oblidat i de talla; August Vidal, potser la figura mes «universalque Llagostera ha donat mai; ensenyant, home conscqüent en les scves conviccions ideologiques, exiliat a
la Unit'i Soviética, traductor i estudios de la gran literatura russa de retorn a Catalunya, mort
prematurament el 76, ais 67 anys.
Bé, aquí ni'aturo. Oim ja he dit abans no serveixo per fer un pregó de festa; de Festa Major. Aquesta festa
-la de Llagasfera, maig o junyí-, a la qual venia des de Girona, quan tenia vint anys. Tinc una pintura de les
banaques, tal com s'instablaven, tal com s'installcn avui encara, al passeig, amb gent que es passeja, amb una
parclla amorrada.
Llavors, la lium d'aquí, els sembrats que comencen a groguejar, ja em robaren el cor i els colors. Pensó amb
l'August Vidal; entenc com mai que es fes enviar ginesta florida de Llagostera quan em tan Ihiny de casa.
A Llagostera bi ha ganes i parament per divertir-s'hi, Sempre hi ha bagut aquí una lúdica tradició, que ve
del mi'in deis tapers i encam que, tamentahlement, pmcticament, ja no se'n facin, de taps, jo iis desitjo a tots una
molt bona Festa Major. ^Trempar i riure» com ncabava les seves caries Tandalús-catala Pablo Picasso, en la seva
joventut. Trempar i riure, mentre es pugui.
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