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.;;! I •.• de q_lJ� ha mort ?

de �el_J.ero�itat •.
Has dit d_ingenuitat ?

Si, i de boridat , i de tota'litat, i de q_ualitat. Ha mort de tot

aixo.

Dialeg possible. I amb un fons de veritat molt mmmmwmm exacte

Q Q Q
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Si aLgu Li, demanava res, Ii costava Deu i ajut de negar-s "hi.,

T eniau un noranta per cfln/;; de :r i U
-

.
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g §. probabilitaf s q_ue us

concedis allo que demanaveu. Si era un infant el peticionari,ni

el de Lxava acabar- de dbn�.

He vist homes canallers, pero tan emotivament lliurats als infants

com ho era ITEnric Farreny, no en recordo cap.

Q Q Q

�.El 1939, 1 T actual Camp E�colar era l.U1 camp de trinxeres, on

;.
1 TAdolf PaLme s i j 0 de serrt er-r-avem, in�cientment, granades de mor

ter per esclatar ••• l\JIentre 1 TZnric Farreny lbrnirrn amb d T altres es per=



Despr�s vingue lTensenyament. Enric Farreny havia comencat a estu

diar una mica gran. F�u un espectacular betxillerat en poquissim

temps i es troba poc m�s poc menys,acabant-lo a lYedat dels qui

haviem pogut estudiar normalment. Era estudi6s, temor6s a IThora

dels examens , molt conscient, a1jflllmlfilelHnblfll:Qmn.NID!l.1�ufl:mummnDim�,.

i facilment atabalable, si una cosa no la tenia ben lligada : li
L�

mancava una mica de "car-a" per anar pel m6n. Sempre 1Ii. falta •

I es de canta per f'e r el IYIagisteri. Calia subsistir , la familia

era modesta. IDmmmm Feu de mestre un temps a Albatarrec,i hi ana

va en bicicleta.

M�s tard ja,el trobem instal.lat a Lleida, amb Is seva immiment

esposa {etw�51a�i::$&-�:re�adiro les deixaria rnai m�s • I vingu� l'Aca

deJia de Licenciados,i vingu� Ifantic Col.legi Sant Jordi, i el

Nou Col.legi Sant Jordi, i finalment,la Universitat.

tistes, com Lamenca, corrien, feien els 400, i els 1 .500,per les

malmenad�s pistes. Dns anys despr�s els metges ja el prevenien

que e L cor se li f'e La gros. Aixi, a u..n cor gran afegia un cor gros,

com si 1a IDa$nitud cordial, en ell,i no ho prengueu com un mot fa

cil,. f@s quelcom de consubstancial.

Q Q Q
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Professor totalment lliurat, infaGigable repassador , atentissim

ales raons de l'alumne, paras, voltat de criatures penjades als

faldons de la bata, escridassant aprenents de gamberro, somrient

amb aquelles dentotes una mica salvatges,sempre poc afaitat,sempre
�

una mica encaparrat,sempre ensonyat, pero sempre @J g davant els

a.Lumnea , Fins i tot e Ls seus company's de tr an c s anys als caaust r-e s

e1 teniem una mica com el "senyor mestre" de la colla. Per-que si a

nosaltres ens preocupaven questions de planejament pedagogic, 0 de

laberint administratiu, a ell e1 pr-eo cupava en primer terme l' a Iumne ,

la persona alumne.

Estic cert que ni un sol dels mbltissims deixebles que el oonegue

ren deixara de donar-me la ra6.

Q Q Q

�Quatre flames d'un foc que no stapaga

Ii fan llum pel cami dels immortals. 1/

Aixi Josep J:\.1aria de Sagarra acabava el cur-t poema que ded.ica a la

mort d'Ignasi mglesias. Enric Farreny,tan emotivament cacala, havia

de fer-se amortallar amb la �andera barrada. De la barba fins als

peus estava embolicat amb la bandera oriflama. En un altre hauria

pO�l.1t semblar un subratllat efectista de darrera d'ell,



Q Q Q

Aixo ens ho po d Iem esperar. Portave l' aut-o l'lle de revistes cataLanea

eocampedes, de banderoles, d'eslogans. renia el proselitisme,un prose

litisme senzill, repdtit'iu,i p.Le de fe)al capc Lr-o dels dits, a flor

de pell. Era tID cata.La en exercici quasi biologic, r-e ep irava 1es reali

tats meE senzilles i e1ementa1s de,la terra; a part de 1a seva contri

buci6 de pub1icista 0 els seus estudis,remarquem 1a seva afecci6 a ,la

muntanya,-veritab1e vici- i e1 fet que tries per a tesi doctoral 1es

cangons de pandero. Si les 1ucubracions ,ni que fossin de tema catala,

es oargolaven massa, engegava un bada11. Sempre havia cregut que tot

aixo d'esser catala ens ho haviem complicat massa. fra convincent per

aquesta mateixa simp1icitat.

. La Universitat fou 1a seva gran i darrera i1.lusi6: em va venir a '

veure comunicant-me que 1 'havien D hI iJs;e nomenat; i Ii lluien e1s u11s.

Em demana qu� 'em semb1ava sobre fer 1a tesi doctora1,i si podia ajudar-

10 amb suggeriments: estava tota1ment ficat en aque sta nova !1carre�af1,
que era 1a docenc La un l.ver-e.rt ar-La , �Endemes,tot i have r+ae especia1itzat

elQ Historia, era dins 81 cataLa lL�&tY7 I, on es trobava IDeS satisfet :

i e1 dega, doctor Ydo1as', va de Lxa.r= Lo dos,' tres anys , a1 mateix 110c,

e1 primer curs de 11engua, que defensava amb una gran c1aredat pedagogica
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i una e�ici�ncia tota casolana.

tWmrnmm1/ffillilg 'lnntar..mrrmal.illil����1!li�::1llI1IlIlJJffum6ll:Llnnm.EUilllle&artrffl-neJrmm (llmJrlE1J1El

Q Q Q

Per-o el cor va avisar-lo, un cop, dos cops. I el cor cs.naat ,

esgotat de tant de lliurament i tanta il.lusi6 per fer feines ales

QuaIs no podia materialment donar�ompliment,es deteriora caaa cop

nes. lIes activitats van anar acabant-se.I hague dTanar-seTn a veure

les seves estimades muntanyes de �irvia,fa molt poc temps,possiblemen

convengut que era per darrera vegada.

Q Q Q

Les cangons de pandero les havaa t�eballades mes que niugU.

Voldria acabar dedicant-nThi una, :

De la barba fins als peus -una bandera barrada,

la terra us prendra tots dos - fosos en una abra0ada;
fosos en una abra�ada -la Pa0ria i qui la servi

que Deu ens doni en nostra hora - a tots un semblant desti.


