Torna
PEnríc Marqués
11 villíiiiciai cilicl. L]lie S'L'SCLIIIIJIÍÍ caJa Na^lal per la pcl\ ilc hiaii. a.sscgma que
«nosotros nos iremos y no volveremos más». La contundencia de rafirniació
liauria de ser malisada a la lluní d'un allre te\I poelic castellii: el de Jorge
ManrÍL|ue quaii paria de la «otra
^
y
vida más larga» dcixada a la (erra
^ ™ ^
peí seu pare morí.
És ecrt que els morís sc'n van. pero no és
tan cerl que no ioriiin. Hi ha. aliiienys. dues maneres de lornar. de sohreviure a la inelucuible
tatalilal de la morí: a través del record deis
aniics i a través de la propia obra. Per aqüestes
dues vies siimiliánies es comenta a prodiiir ara
el retorn de n-in-ic Marqués, consetlcr de rcdacció d"aquesla revista, niort el S de seiembrc
de 1994. El record que els seus amics i companys en conscrvcm ens el í"a viu .sovini i ens
esperona a irobar lormuies per mantenir-io prescnt entre nosallres. I. d'alira banda, la seva
obra tle pintor i d'escriploi- té niassa pes i niassa
gruix perqué pugui restar amagada sota el vel
de l'oblil. Fs pei^iixo que durant aquest any assistirem a diversos relorns de TEnrie. I/Ajuntament de Girona prepara una mostra antologiea
de la -seva obra plástica, que lindrá per escenari
el marc de Tlnstitut Vcll. L'Exposició s'ohrirá a
Tcsliu. per coincidir amb l'época de máxima
afluencia de visilanis. i s"allargará fins a la tardor per culminar amb les jornadcs de Pires. S"bi
podran veure les obres pieloriques i gráriqucs ja
conegutles de Tartista i també moltes de desconegudes. que mai no lian estal exptisadcs. Será,
seiis dubte. una visió completa i significativa de
la seva iraieetoria. documentada amb redició
d'un catáleg que serveixi també d'inventari artístic i biblioüráfic.
Per la se\'a banda, la Diputaeió prepara
l'edició d'un volum de la coMecció .losep Pía
amb l'antologia deis textos periodístics de
TEnrie Marc|ués apareguts a Presencia, El Puiu, Sena d'Or. L'AveiK^' i d'altrcs publicacions
catalanes. S'ban escollit uns .seixanta articles que es presentaran ordenats segons la .seva
temática i aurupats en tres blocs: Tart. la ciutal i el nión. En el primer quedará resumida la
visió que i'Enric tenia de l'art i de Tarti.sta en relació amb la societat. En el segtm bloc s'bi
aplegaran les crímiques sobre la Girona periférica que va ser sempre la seva predilecta. En
el tea-er es repassaran els grans esdevenimenls d'una época del món durant la qual TEnric
va exereir intcnsamenl. des de París, com a croni.sta de l'aetualitat internacional. S'espera
que el volum pugui ser una de les novetats del proper i:)ia de! Llibre.
Tornará dones. I'Enric Marqués; ens enlluernará un cop mes amb la seva presencia i ens
encomanaiá potsLT. una espuma de la inquietud que e! devorava. Incomode per ais altres i
per a el! iiiateix. es va fer invencible per la lucidesa deis seus argnments i per la transparencia de la seva actitud vital. Podia haver fet seves les páranles de Pier Paolo Pasolini: -no
disposo de res mes que de la violencia de la rao». Cada dia trobcm a faltar mes aquesta
mena de gent. Per aixo és important que torni i que no ens deixi mai del tot.
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