
 



Per aixo diem: "Es viu". Josep Vallverdu
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PROLEG

I' "Es' viu". diuen els posters, els prospectes, els grans cartells. I, amb aquesta breu frase el que volem tots es

arribar a la conviccio que- ens es immortal. Bona arnor dels qui resten. Caritat i anhel de contacte, enyorament
i recanc;:a.

Perc. en certa rnesura, aquesta figura continua donant-nos exemple: tothom qui no diu que no a l'hora .de ser-hi,
tothom que sap la valor de les coses simples i els sentiments honestos, segueix un caminal que ell, fressa infati

gablement, al Ilarg del seu mig segle de vida.

Prou abundosament, aquest dies, diem el seu nom, repetim la seva silueta. I l'esclat de les fotografies que son

exposades, i les veus dels amics, temptegen, en una aflamada reviviscencia, de fer-nos present l'ombra amable.

-Es dolores de comprovar com la coetanietat es desta talment un nuvol inconsistent, com el_ temps ernpenv {a vida,
i com a la malenconiosa ganyota de la velluria segueix, inexorablement, en una successio qairebe botanies.
la rialla destravada de la infantesa. Quan vivia entre nosaltres, aquest home era conegut de rnes de la - meitat

- de la poblacio
/

de l.leida: avui ja soh una minoria els qui el recorden, Pero aixo que es una consequencia de

l'explosio demogratica, de la indeturable torrentada de les generacions, es preCisament el que ell avaluava: I,a pre

sencia de la poblacio infantil. Infant gran ell mateix, sentia un goig immens en veure. cada setembre, els menuts

planters que acudien ales escoles, no solament a la seva. I, tanmateix, que la vida empeny ens ho demostra

el fet que miters d'ex-alumnes seus han arribat a la categoria de pares i aneu a saber si d'avis i tot. Pero cada

any, talment un llunva tribut a aquesta fiqura de mestre dedicat i bonas, noyes cabassades de rnenuts accedeixen

ales aules.

Es per aquest lIigam amb .els infants, amb el adolescents, que, enlla d'un homenatge general, particular,
-

de grup,
tan estes com vulgueu, hi ha, inconscient, pero altarnent valid per al seu esperit, aquest altre homenatge dels

menuts, ignorants avui que ell existi, pero per als quais tota persona que els somrigui, que els sapiqa distreure,
que pateixi per ells tant -,exactament tant- com els seus propis pares, sera; sense que ells ho endevinin, una

, transposicio de la seva presencia. Patriota, horne de fe. esperancat. combatiu contra les propies limitacions, i,
pel damunt de tot, presoner d'un cor massa exigent.



CU·ATRE FLAMES
D'UN Foe QUE NO S'APAGA

I

(PER A ENRIC FARRENY, EN EL RECORD)

-I de que ha mort?
- De generositat.
-Has dit d'inqenuitat?
=-Si, i de bondat, i de totalitat, i de qualitat. Ha mort de tot aixo.

Dialeq possible. I amb un fons de veritat molt exacte.

Si alqu Ii demanava res, Ii costava Deu i ajut de neqar-s'hi. Tenieu

un noranta-cinc per cent de probabilitats que us con cedis alia que
dernanaveu. Si el peticionari era un infant, les probabilitats eren totals.

He vist homes canallers, perc tan emotivament lIiurats als infants
com ho era l'Enric Farreny, no en recorda cap.

EI 1939, I'actual Camp Escolar era un desert de trinxeres, on

I' Adolf Palrnes i jo desenterravern. inconscients, granades de morter

senceres.. Mentre, I'Enric Farreny amb d'altres esportistes -Lameica,
etc. - corrien, feien els 400 i els 1.500 per les malmenades pistes ..

Uns anys despres, pocs, els metges prevenien Enric Farreny que
el cor se Ii feia gros. Aixi, a un cor gran afegia un cor gros, com si

la magnitud cordial, en ell - i no ho prengueu com un mot facil->
fos quelcom de consubstancial.

Despres vinque I'ensenyament.
Enric Farreny havia cornencat a estudiar una mica gran. Feu un

rapidissim batxillerat en molts pocs anys i va acabar-lo havent redurt
forca la distancia d'edat que el separava dels rnes joves.

Era estudios, terneros, a l'hora dels examens, molt conscient, /a
cilment atabalable si una cosa no la tenia ben lIigada. Li faltava una

mica de "cara" per anar pel rnon. Sempre Ii passa aixo.
Es decants. de primer, pel Magisteri. Calia subsistir, la familia era

modesta. I ell tenia vocacio. Feu de mestre un temps 'a Albatarrec,
i s'hi desplacava en bicicleta.

Mes tard ja el trobem instal·lat a Lleida, amb la Dolors Sistac,
fant hores i hores de classes. Mai rnes no afluixaria. I vinque l'Acade- .

mia de Llicenciats, i l'antic Col·legi Sant Jordi, i el nou col-leqi
Sant Jordi, i, finalment, la Universitat.

Professor totalment lliurat. infatigable repassador, atentissim ales
raons de I'alumne, paras, voltat de criatures penjades als faldons de
la bata, escridassant aprenents de gamberro, somrient amb aquelles
dentbtes una mica salvatges, sempre poe afaitat, sempre amb un tel de

migranya, ensonyat, pero reanimant-se davant els alumnes. Fins i tot

els que hem estat companys seus en tants de claustres, el teruern

una mica pel "senyor rnestre" de la colla. Perque. si a nosaltres ens

preocupaven questions de planejament pedagogic, 0 de laberint adrni

nistratiu, a ell el preocupava en primer terme I'alumne, la persona
alumne.

• • •

Estic cert que ni un dels rnoltissirns deixebles que el van tractar

deixara de donar-me la rao.

"Ouatre flames d'un foc que no s'apaga, Ii fan lIum pel carni
dels immortals".

Aixi Josep Maria de. Sagarra acabava el curt poema que dedica
a la mort d'ignasi Iglesias. Enric Farreny, tan emotivament catala,
havia de ter-se amortallar amb la bandera barrada. De la barba fins
als peus, dins el feretre, no es veia sino I'oriflama de les quatre barres.
En un altre hauria poqut semblar un subratllat efectista de darrera
hora. perc d'ell aixo ens ho podiem esperar. Portava l'auto pie
de revistes catalanes escampades, de banderoles, d'eslogans. Tenia
el proselitisme senzill, repetitiu i pie de fe, al capeiro dels dits, a flor
de pell. Era un catala en exercici quasi biologic, respirava les realitats
rnes senzilles i elementals de la terra: a part la seva contribucio de

publicista i els seus estudis remarquem la seva afeccio a la muntanya
i el fet que tries per tesi doctoral les cancons de pandero. Si les lu
cubracions, ni que fossin de tema Catala, es carregaven massa, ell

engegava un badall. Sempre havia cregut que aixo d'esser catala
ens ho haviern complicat massa. I resultava convincent per aquesta
mateixa simplicitat.

La Universitat fou la seva gran i darrera il-lusio. Li lluren els ulls
en comunicar-me el seu nomenament. Estava totalment ficat en aques
ta nova "carrera" de la docencia universitaria. EI -degs, doctor Molas,
cornprenqus que, malgrat esser un Llicenciat en Historia, seria dins
ia lIengua on dona ria tot el joe entusiasta de que era capac. Defen
sava el primer curs de lIengua amb una gran claredetat pedaqoqica
i una eficiencia tota casolana.

Pero el cor va avisar-lo, un carni, dos camins. I el cor cansat,
esgotat de tant de lIiurament i de tanta illusio a fer feines ales
quais no podia, materialment, donar acompliment, va deteriorar-se.

lies activitats cessaren. Se n'ana ales seves estimades muntanyes
de Tirvia, convencut que era la darrera vegada.

Les cancons de pandero les havia treballades rnes que ninqu. Jo,
que vaig ajudar-lo modestament en aquest camp, voldria dedicar-n'hi
una:

De la barba fins als peus,
una bandera barrada;
la terra us prendra tots dos
fosos en una abracada.
Fosos en una abracada.
La Patria i qui la servi;
que quan ens arribi l'hora
tinguem tots igual desti. Josep Vallverdu



Nat a Lieida, el 4 de Desembre de 1920, al caner de la Tallada.

ENRIC FARRENY I MARTi

Poc temps despres de neixer es trasllada a Vallmanya on, els seus pares, Francesca i Enric, feien .de masovers

a la hisenda de la familia Macia - Francese Macia, el qual, rnes tard, seria President de la Generalitat de Catalunya -.

Quan el noi tenia deu anys van tornar a Lieida, i es van establir a la Baixada de la Trinitat, on obriren una cansa

laderia; la primera escola a la qual va assistir va ser I'anomenada "Asociaci6n General de empleados y obreros de

los F. C. de Espana", altrament dita "Ferroviaris", Hi va cursar tota la primaria i als 14 anys iniciava el batxillerat,

encoratjat i protegit per Na Maria Macia, filla del President.

Enllestida aqueixa 2a etapa d'aprenentatge -en tres anys-, doncs havia obtingut "dispense d'escolaritat" a causa

de I'edat i per les excel-lents notes que aconseguia. Arriba la Guerra Civil. Poc despres era movilitzat i entrava

a formar part del cos de redacci6 d'un grup de premsa. Finida la querra passa a Franca, seguint la seva unitat,
i resta al Camp de Concentraci6 de Saint Cyprien sur Mer, el temps reglamentari per tal de poder tornar, degu
dament avalat, al pais.

Convalida el sise de batxillerat i Ii fou dispensat el sete i darrers.

Tot seguit es va fer mestre. Exerci el magisteri a Albatarrec, durant el periode de Servei Militar. AI mateix temps

es matriculava com a alumne lIiure, a la Universitat Central de Barcelona. Es rnarida als 26 anys, amb Lolita

Sistac, mestra com 'ell de primer ensenyament. Ais 29 anys aprovava I'examen de Liicenciatura (especialitat
Geografia i Historia).

Per un altre costat, I'any 1952, fundava, a Lieida, I'anomenat Col-leqi Sant Jordi -amb en .Josep Solans i I'Andreu

Isern i Rodes- despres d'haver passat per unes etapes previes en I'Academia Martinez i I'Academia de "Licenciados".

Fou professor, encarregat de curs, a l'Escola Normal de Mestres, a Lleida, i I'any 1971 -curs 1971-72- entrava

tarnbe com a encarregat de curs - Liengua Catalana 1 �r - a la Universitat Autonorna de Barcelona, secci6 Delega
da de Lieida, on exerci fins I'any de la seva 'mort. 2 d' Agost de 1975.

AI marge, 0 sirnultaniarnent. de la susdita activitat docent, fou publicists. divulgador de moltes publicacions de

Lleida i de la Resta de Catalunya -Serra d'Or. Tele-Estel, Claror i diversos butlletins de les comarques-., Per altra

banda, la seva activitat com a conferenciant -Omnium Cultural, d'on, darrerament, era vicepresident, Catedra

de Cultura "Samuel Gili i Gava" de la Diputaci6 de Lieida, Orfe6 Lleidata, com a soci delegat de Cultura=- es prou

coneguda per tots.
I

La mort el sorprengue en plena febre investigadora; preparava una tesi doctoral sobre "Folklore relacionat amb

el cult a la Mare de Deu del Roser"; n'era director el Dr. Josep Romeu i Figueres, professor de Literatura Catalana

a la Universitat Autonorna de Barcelona.
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Anton Sala-Cornad6

EN LA MORT
DE L'AMIC ENRIC FARRENY

Arnie dels arbres i de les mun tan yes.
Caminant solitari en companyia.
Festejador d'espigols i harmonia.

Teixidor; tan fidel com les aranyes,

d'smistets, de cencons i de lIum pia.
Te n'hes anat a unes terres estranyes
on diuen que hi ha estrelles que fan via
i angels lIeugers com isards sense banyes.
Si de debo coneixes la drecere,

si de debo saps tocar la campana,
si de debo ja tens totes les coses,

ecoste'ns desplegada la bandera

que tant hem estimat; i a la lIucana

del nostre pensament
deixa que hi entri beniqnernent
la pau i el goig on per sempre reposes.

j
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ACTES

DIADA DE SANT JORDI
A 2/4 de 8 del vespre: AI Santuari de Sant Antoni de Padua dels Pares Franciscans es celebrara L'Eucaristia.
Hi participara l'Orfeo Lleidata, dirigit per Lluis Virgili.

Ales 8 del vespre: AI Salo d'Actes del Col-leqi Menor "Sant Antoni de Padua", tindra lIoc una taula rodona

oberta al voltant de:

"L'ENRIC FARRENY, VIDA I OBRA"
amb l'intervencio dels amics: Andreu Andreu; Joan Cullere: Andreu Isern; Enric Llaberia; Jaume Magre; Anton

I

Sala-Cornado: Victor Siurana; Josep Solans; i Lluis Virgili.

DISSABTE, 24 D'ABRIL
Ales 8 del vespre: AI Col-leqi Menor "Sant Antoni de Padua" el Dr. Josep Romeu i Figueres, professor de Litera

tura Catalana a la Universitat Autonorna de Barcelona, pronunciara la conferencia:

"A L'ENTORN DE LA POESIA POPULAR: UNA VOCACI0 I NOTES A UNA METODOLOGIA".

Aquest acte academic I'organitza L'ESTUDI GENERAL DE LLEIDA.

DIMECRES, 28 D'ABRIL
Ales 8 del vespre: A la "sALA GOSE" del Col-Ieqi d'Arquitectes "MOSTRA- TESTIMONIATGE" sobre la vida

de I'ENRIC FARREN� a. cura de Manel Garcia i Sarramoria; Llorenc Melgosa; Santi Llorens i Ferran Peir6.

Fara la presentaci6 I'escriptor Josep veltverdu.

DIJOUS 6 DE MAIG
Ales 8 del vespre: AI Salo d' Actes de la Caixa d'Estalvis, projeccio de diapositives exposicio de fotografia:
SELECCI0 DE REALITZACIONS D'ENRIC FARRENY.

,

L'Exposicio estara oberta al public els dies 6, 7 i 8 de maig.



COL·LABORACIONS

Aquests actes han estat possibles, qracies a la delicadesa
i prestacio de la seva .esposa i fills, familiars i amics.

Eis han organitzat: Han col-laborat:

Ramon Domenech Castells

Manel Garcia Sarramona

Santi Llorens

l.lorenc Melgosa
Ferran Peiro

i Julia Rodriguez

Alliance Francaise
Catedra de Cultura Catalana "Samuel Gili

Centre Excursionista de Lleida

Col-leqi d'Arquitectes
Col-leqi de Doctors i Llicenciats

Col-leqi Menor "Sant Antoni de Padua"
dels PP. Franciscans

Col-leqi Sant Jordi

Estudi General de Lleida

Omnium Cultural

Orfeo Lleidata.

Gaya"

Lleida - abril - 1976
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