steve Fa,
instigador cultural

D'esquerra a dreía,
Esteve Fa. ]oan Ventura,
Mercé Carhó, Lhtt's Tunas
i í'íiutoríi ¿¡'aquesta crónica,
a Plana Basarda,
elgenerde i 978.

L'estudios de Llagostera
Esteve Fa i Tolsanas va morir el
proppassat dia 11 de mar^ a
l'edat de 71 anys. Nascut a
Llanca, va residir a Llagostera
des de ben jove i es va casar
amb Emilia Mascort i Espinel.
Tol i que no va gaudir d'un
ensenyament académlc. Fa va
adquirir, de manera lotalment
autodidacta, una amplia
formació cultural. Els seus
coneixements, potenciáis per
una important intuició, van fer
que les impressions d'Esteve
tbssin üngudes en compte en el
món de Tarqueologia.
Precisament Fa era conegut fora
de i'ambil local per la tasca que
havia fet al llarg de trenía anys a
favor de la recuperació del

patrimoni arqueologic, i
arqueolegs professionals havien
donal a diferents excavacions
dutes a terme per ell les
credencials de legimitat que un
arqueoleg aficionat difícilment
podia obtenir. Home
extremadament meticuiós i
rigorós, portava un diari
d'excavacions de cadascuna de
les seves intervencions i tenia
cura de classificar les peces tot
indicant-ne la procedencia.
D'entre els molts que va
excavar, cal mencionar els
jaciments ibérics a Maiena i
Pla^a Bailadora, en el terme
municipal de Llagostera. i el
paradolmen Pedra sobre Altra, al
terme municipal de Tossa, a mes
de l'aixecament de diferents
monuments dolménics al massís
de les Cadiretes -com T Avi o el
menhir d'en Llac- i la
reivindicació de diferents
monuments, com l'església
visigótica de Sant Esteve de
Caulers, al terme municipal de
Caldes de Malavella. Molts deis
übjectes recuperáis formaven
part de la seva col-lecció
particular, dins la qual hi havia
restauracions de les peces mes
emblemátiques, fetes peí mateix
Esteve amb una extraordinaria
precisió.
Tot i que era conegut per la
seva tasca arqueológica, Fa
s'interessava per tot el patrimoni
en general i sentía una especial
prediiccció per la toponimia, la
botánica, la geologia i
evidentment la prehistoria i la
historia antiga. Son
significatives les diferents
coMaboracions que va fer al
programa de la Festa Major de
Llagostera i a la Revista de
Girona. En aquesta líltima va
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al cor del massís de les
Cadiretes. De fet. Esteve Fa
tenia el cor robat per les
Cadiretes i va ser un deis
artífexs de la reivindicado del
massís com a espai d" interés
natural i monumental. Va ser a
partir d'aquesta renovada
consideració que s"hi
descobriren objectes
arqueologics i monuments
megalítics que havien estat
oblidats i colgats per la
vegetado.

escriure un article Fany 1976
sobre els jaciments prehistorics
a les rodalies de Llagostera. en
coautoria en el professor
universitari Narcís Soler. Una
altra excel-lent col-laboració va
ser l'arlicle sobre els molins del
Ridaura en un deis números del
programa de la Festa Major, que
encara avui es pot considerar
con un magníHc treball de camp.
A nivell local Fa havia
promogul i/o intervingut en
diferents iniciatives culturáis,
com el Centre d'Estudis de
Llagostera en els anys seixanta i
TAssociació de Veíns 23 de
Febrer a fmal deis anys setanta.
Així mateix, va ser r«invenlor»
de la festa del Solstici d'estiu,
que va recuperar V espai
emblematic de la Pla^a
Bailadora, i el promotor de
l'aixecament popular de! menhir
conegut amb el nom de TAvi"

Home extraordinariament
polifacétic. va reaützar, durant la
darrera década, una valuosa
coMecció de bolets amb guix
que eren fidels reproduccions de
models naturals. Un recull
integrat per centenars de
reproduccions micológiques que
es va exhibir a Llagostera,
Lloret de Mar i Girona, i que
Esieve Fa cu una
van esdevenir una important
axposició de bolets eina pedagógica.
a la Fnnwna
Fins ara he iMustrat la figura
d'Or de Ginma.
de Fa amb retalls tangibles de la
seva biografía que serán
recordáis i revisats en el present

i el futur. Pero no es pot oblidar
la importancia cabdal que va
teñir com a provocadorinstigador cultural. Des d"una
lalaia crítica, Fa defcnsava la
recuperució i la dinamització
cultural a partir del mateix
individu cap a la societat. sense
la intervenció i les alinoines de
les subvencions institudonals. A
partir de la importancia d'aquest
«jo», Fa va iniciar diferents
generacions en el coneixement,
la conservació i la difusió del
patrinioni. La seva gran
personalitat, el discurs entusiasta
amb qué exposava les seves
idees, el broll de coneixemenis
amb qué obsequiava companys,
amics i coneguts van empényer
molts llagosterencs -for(;a
vegades de manera totalment
inconscient- a prendre
consciéncia de la importancia
del Patrimoni en majúscules,
natural, arqueologic. historie, i
de la necessitat de protegir-lo.
DOLORS GRAU
I FERRANDO

Eí paradolmen
de Pcdra
süÍTre Ahra.
un deh jaciments
excaváis per
Esteve Fa.
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