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Eslimada Tura: 

Eii un primer monienl. la 
teva decisió d'allargar la teva 
estada a Irlanda, prevista només 
per i'estiu. a tot el curs vinent. 
ens va agafar una mica per 
sorpresa. Pero eslic content, tant 
del fet que hagis sabut adaptar-le 
a les incomoditats propies de les 
tasques ú'ati paii; com de la 
maduresa que mostres en seguir 
afrontant el repte d'assumir la 

propia soledat en una 
térra tan allunyada de 
tot el que estimes, per 
superar així la dificuliat 
de conéixer niés a Tons 
la Uengua anglesa. 

Aquest matí t'he 
irobat a faltar d'una 
manera especial. 
Aprofilanl la 
tranquil-ülat del 
diumenge m'he arribat a 
Girona al Museu 
d'Historia de la Ciulal, 
aquel! que hi ha al 
capdamunl del carrer de 
la For(̂ -a. Des del cinc de 
Juliol (i ñns al tres de 
novembre. o sigui que 
malauradament no 
podras veure-la quaii 
vinguis per Nadal) s'hi 
exposa la moslra 
antologica mes 
iniporlanl que s'ha fet 
mai de i'obra del 
malaguanyat Enric 
Marqués. Te'n récordes? 
No fa mes de deu anys 
-no eres pas tan petita 

per no recordar-ho!- que va venir 
diverses vegades a Millars. El!, 
com tu. i aproximadament a la 
mateixa edal. també va decidir de 
marxar a Teslranger a buscar el 
que aquí no trobava... potser per 
aixo he notat, mes encara que els 
alires dies. la teva abséncia. 

L'exposició és magnífica. Jo 
potser hauria preferit sacrificar 
Texhaustivitat al didactisme, 
exposaní menys obres. 
classif1cant-les per pen'odes. 
atapeint menys els murs per tal 
que puguessin destacar mes les 
peces importants. Que hi son. I 
no pas poques! Pero, d'altra 
banda, pensó que també és bo 
que els gironins tinguin Tocasió 
de contemplar, a dos anys de la 
seva morí, una moslra tan 
completa de la seva obra. 

Saps? Vaig descobrir no fa 
gaire un anide que l'Enric amb 
un pseudonim va publicar a 
Scrm d'Or Tany 72. Hi feia una 
mena d'análisi de la vida 
artística gironina d'aquells 
darrers anys. L'anonimat del 
pseudonim li va permelre de 
parlar d'ell maleix, mes ben dit: 
de la seva obra, com si es referís 
a una allra persona. I ho feia ben 
lúcidament (lucidesa, 
compromís i inlegritat foren, al 
meu parer, els seus irets 
característics) en una frase que 
resumirla millor Texposició que 
lol el que han dil sobre ella 
amics i crítics: Des de ¡es 
llnnvíiiu's (¡ni;iilosiíat.s 
ncociihisic's. passant peísfíiiids 
i sensuals «gouaches», ¡a seva 
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aciititd —indissociable de} 
confh'cte de l'orí de vocacin 
social— ha conegiil revisiou.s i 
ecUpsis, per a reaparéixer mes 
desenvülupada. Incideix cu 
l'esdeveiúment col-leciiu. 

De l'Enric tothom celebra 
aqiiells_/7íí/c/.v / sensmils 
gouaches. fins al puní que mes 
d'un «entes» considera que 
només ells. i especialmeni els 
que va pintar a la década deis 
cinquanta sobre paisatges rurals 
i urbuns, Tornien el corpiis 
artístic realment significaliu del 
pintor. S'equivoquen. Tura, coin 
hauries comprovat a Texposició, 
a no ser que la vara per medir la 
qualitat de l'art que s'utililza. 
sigui aquella que prioritza el 
decorativisme. Bona part de les 
seves xilografies teñen el 
dramalisnie i la intensitat de les 
inillors deis expressionistes 
alemanys. i la serie d'olis i 
acrílics anomenada «L'esglai» 
podrien ben bé ser la tradúcelo 
mediterránia del crit de Munch o 
d'aquells inoblidablcs primers 
plans d"«El cuirassat Potemkin» 
en la dramática escena de 
Tescalinata. Te'n récordes? 
Quan vinguis per Nadal 

A dalí. 
"Paolo Uccellt) 

¡968". 
1969. 

A haix, "Soldcit 
viclnaniircí". 

1965. 

repassarem junts el catáleg de 
exposició... 

els seus abundants 
autorretrats? Eli havia escrit que 
els autoretrats eren un prctext. 
com sempre. per a ireballar. Potser 

sí. Pero aquesta funció 
lacompleixen. coma 
models, d'una manera 
mes pacient i 
generosa, le.s natures 
mortes i els interiors. 
L'Enric no feia 
auton'etrals. Feia 
autoviviseccions. 
radiografíes de 
ránima, autoanálisis 
plastiques. Sense 
concessions amb ell 
mateix. Quasi mai ni 
Tesbós d'una rialla. 
Sovinl emprenyat 

{que n 'és de honic I 'Onyar qium 
s'empreimi! havia escrit) i quan 
no, consirós. I sempre, amb 
aquella expressió ais ulls 
esbatanats d'inteirogants i 
d'exigéncies. versell mateix 
mirLuit-se al mirall per fer-se 
Tautoreirat, i vers nosallres 
pennanentmenl, des deis seus 

quadres, vers la nostra 
incon.seqüéncia acomodaticia i 
gasiveria en Tacció (siféssim el 
que heiu de fe¡: ja fórem tais a la 
presó, em deia en Joan Tallre dia). 

És cert, pero, ja ho intuirás al 
catáleg. que a partir de la fi deis 
seixanla. alguus deis seus 
quadres perden espontaneítat i 
frescor. li queden encarcarats 
com si una excessiva 
preocupació per realisme 
inequívoc amb qué volia 
transmetre el que volia dir 
-també per un afany d'arribar a 
tothom. de l'er un art realment 
•<pop»-ptdar pero mai 
populista-, li través el gest en el 
dibuix i la pin/.ellada li eslrafés 
les composicions i encaixos. 
Només cal veure algún deis seus 
«atletes del consum». Ell n'era 
ben conscient de la necessitat 
deis artistes de superar, ara i 
aquí, aquella doble necessitat. 
tan JilTcil de resoldre 
equilibradament en Texecució 
de qualsevol manüéstació 
artística, que descrivia l'any 69 
a Presencia: No es pol fcr res 
de vc'did <il maride de les 
recerques JoriiKil.s que ompien 
el panorama del nosire seiile i, 
iaversanieni, no es pol fe r res 
de vídid .sense un conjuní que 
rcfleciei.xi -.solidariament- la 
vida, les virluís i els defecíes. 
les esperances i les frusiracions 
deis nosíres dies. 

Com et deia al 
comení^ament, el mateix ens va 
íér saber que la seva obra havia 
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passai per revisions i ecíipsí.s. 
¿Qui ho sap (potser en Bep. de 
la impremía, en Llufs o algún 
altrc deis seus amics íntinis 
podríen dir-nos-ho) si aquells 
giiaixos ///f/V/.v / sensuüls que lanl 
valoren cis experts Ibi-en els 
culpables de la parálisi creativa 
deis seus darrers anys? Jo cree 
que va abandonar un esiil i una 
temática ben propis. contundents 
i. per exceMents. tan 
acceplats com per 
poder-ne viure 
fblgadamenl. per t;il 
d'escapar del fatal 
acompliment d'aquella 
premonició que ell 
mateix formulava niés 

0 menys així: rartista 
esdevé. malgrai ell. 
una «vedette» del 
sistema que fabrica els 
niodenis mites per 

1 'alieuadora divcrsió 
de les inasses. i l'ari. 
exhibit freqüeuliueni en 
«vas dos», és consuinit 
i acaparat per 
liníiladíssims cercles 
socials. convertit en 
objecfe de cobejoses 
inversions 
capiíalistes». 

"El soiuni 
cuncrica". 1972. 

A la itrchi. 
"Aiilorcirar". 

1954. 

"Fires (le 
Giroua, 18". 
1972. 

A mi eni sembla, estimada 
Tura, que J'Enric fou abans qtie 
tot. abans que un arlisla. un 
heme integre; i si és que pot dir-
se així: excessivament, 
dramáticament kícid i 
conseqüent.Si l'haguessin portal 
al límit de triar entre Tética i 
Fesiética. no cree que llagues 
dublat ni un instant. La pintura 
com a mitjá. mai com a fi. i 

scnipre al servei 
de la Iluita contra 
l'alienació i contra 
iota mena 
d'exclusió i de 
rcpressió. A 
l'Enric no se li 
van assecar les 
deus de la 
crealivital a partir 
deis seíanta. com 
alguns atlrmen. En 
la Taula xinesa 
(classica, pero 
rabiosa me nt 
poslmoderna) de 
ia canya i el roure. 
en la qnal es 
demostra la 
prelesa fortalesa 
superior de la 
canya. ja que en 
saber doblegar-se 
quan hi ba 

tempesta no és partida com el 
roure peí temporal, ell va apostar 
peí risc de la intlexibilital del 
roure. Delitos d'assolir la puresa 
de! cristall. transparent i dur. 
pero tVágil, abans es va trencar 
que es va doblegar. 

Recordó que un dia. devies 
teñir sel o vuit anys, el vaig dir: 
vols venir a Girona a passeig? I 
tu em vas contestar amb la 
mirada murria: no, que només 
ancm a veure exposicions! Vaig 
intentar csmenar-me. Pero ja ho 
veus. amb els anys reincideixo i 
ñus i tot a Irlanda el persegueixo 

amb les nieves... obsessions. No 
m'lio tinguis gaire en compte. 
Es veu que m'han afectat les 
mirades deis autoretrats de 
l'Enric. i tu. ara me n'adono, 
n'has pagat les conseqüéncics. 

Ja tens a punt la llisla de la 
roba d'hivern que vols que 
t'enviem? I el constipat? com 
va? Cuida't molí. Saluda a Miss 
Fogarty de part nostra i para la 
galla que t"envio un pelonas de 
diumenge. T'estima en 

FRANCESC 
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