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ments d'una vida que,

La vida dt una p/sona

Ved eu al vostre voltant fotografies i documenta gr' afics que pretenen
de copsar moments de la vida de 1 'Enric Farreny.,.. Aquesta es una preten
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fnosa res copsem ,per emOClO l memorla, rag-

per molt acostada que ens fos, no ens pertanyia�
es a ella que correspon,i nomes ella en sent el
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fluir i la correntia.
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d bl d 1ero es 0 ogra les hl sonJ lens CFl en; sem en onar-nos ,com e s

tocs amables i juxtaposats d'una �intura impressionista, bocins de gest
i ecos de mots, esclat de somriures i remor de confidencies.
En aquests dies bon plec de persones eV;ocaran l'amic que ens deixa ....t

aviat fara lill any. Els dies i els mesos i els anys amunteguen pols so

bre pols,i malgrat tot hi ha persones que deixen un record tan llumi

nos que continuen vives entre nosaltres. Aquestes paraules son uSades

per la repeticio que se'n fa�i semblen un elogi funeral. Pern no en

trobo d'altres precisament per parlar de la Vida, del sentit de la

vida en Enric Farreny. Si l'Enric no hagues estat un home tan vess4t

enfora, tan convengut que podia fer coses, tan predisposat a no deixar-

.se perdre cap tren que dugues el retol d'amistat, educacio 0 patria,
avui el seu record no tindria aquesta punyida olorosa que teo



L'Enric descobria una mal dissimulada avidesa d'estar present. No t2nt
per curiositat com per temor a faltar on feia falta. No podia dir que
no a qualsevol activitat si creia que ell podia aportar-hi quelcom. I
aixo, com ha estat reconegut, malgrat que les forces no Ii abastessin.
Aqui el tenim,ensenyant les dents, aquelles dents afilerades, potents,'

#

una mica primitives,que, quan era Dles jov:e, i adhuc de gran,trituraven
els� amb la convicci6 camper-o Ia dels seus primers anys. Aqu f el
tenim, amb el cabell pentinat enrera, 0 curt,com Ii agradava de portar,
sobre un front noble,unes orelles que s'enretiraven quan r�ia. Aqui te-

-�nim les seves mans de pastor,grosses i educades, de palmells _ lIb;
pero que amoixaven i aconsolaven els petits alumnes quan una esgarrinxada
o una caiguda els arrencava el plor.
Es un topic decoratiu de dir d'un home que ha tingut uns oriGens humils
i que s'ha fet ell mateix. Be, en aquest cas en tenim una prova manifesta.
No pas d'un origen dels mes humils, pero tanmateix d'un bressol ona��\",,_co;uvoc y�necessitat peremptoria del tBeball obligava la forga muscular iYlfesforg
de tots. Fa una mica literari de dir que l'Enric Farreny fou pastor fins

, , 'ben entrada l'adolescencia, com ho fou Miguel Hern�ndez. Pero de Vallma-
nya en va treure dues coses segurament en un principi innates en ell,pero acrescudes per la circv�stancia natural i familiar: l'amo� a la na-
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turalesa-i la veneracio a un ideal de Catalunya plena: en definitiva,
el concepte terra en la seva accepcio primaria i en la transposicio po
litiCa mes,alta.
L'Enric comenga d'estudiar tard. E�s qui el vam coneixer al Batxillerat

el recordem com un xicot que aparentava mes edat que no la que ens el se
parava, car era nomes uns tres anys mes vell. Sempre vam semblar mes pe
tits, potser pel seu desenvolupament fisic que Ii donava una estampa at
letica, potser per la seva tossuderia d'estudiant que volia recuperar
temps i que, sense traure-li e s pontane j ta t ni aLegri a, el Ifim.mIll f'e La ser
molt conscient. Potser perque ja va comengar a festejar quan nosaltres
ens entreteniem en jocs i crueltats infantils,� tractavem les nenes
com una molesta i misteriosa fauna que, malgrat tot devia tenir un atrac
tiu oculte ,encara no ben desemboirat.

Va fer la seva aparicio diguem al carrer, entre nosaltres, els estudiants
oficials, a l'acabament de la guerra, en una Lleida que bastants recorda
reu, on eren possibles moltes escenes que avui avergonyiran#sense cap mena
de dubte, els seus protagonistes. Una Lleida redulda al silenci, pero en

.

. violent-
"la qual les ferldes de la guerra eren un crlt -at. No tenlem adificis on

estudiar, perque,com sabeu, no hi havia hagut mai Institut de nova planta.

I.



Lla�rs es va habilita� l'edifici de l'Escola del Treball. Sense ca1e
faccio, que e1 ferro havia desaparegut. Amb manca de vidres,com fos,
pero malgrat tot, encara aprofitable. Alli va apareixer l'Enric,i va

apareixer la Dolors. Aviat els vam acceptar com una parella,com un tan
dem d'estudi i col.laboraci6. LtEnric estudiava, prenia apunts, es concen
trava en la feina. Sempre tind una mena de sorpresa quan veig avui algun
dels condeixeblesJi no e1 lligo amb l'Enric:injusticia flagrant, pero
potser tambe deria possessiva. Amb l'Enric ens vam fer tan amics que
jo eliminava la possibilitat que algu altre pogues dir-se'n. De mica en

mica vaig adonar-me que molts, que tots, Ii eren amics. Ara be, en nos

altres dos hi havia, potser un lligam d±ferent: teniem mes elaborada que.
-

el� altres, per causes que deuen venir de misteriosos corrents amagats,
la idea de comunitat , da �mor a la llengua, d'autoidentificacio dins
una col.lectivitat. La sensibilitat IDeS aguda per a la constataci6
del patrimoni col.lectiu.A casa nostra els llibres catalans eren corrents

1 d
�

tant per part de B% .t -(
7 i- com del pare -. Ell h�via

, Avi per antonomasia.caminat pels camps de Vallmanya al costat de 1
�/�'

,I d'aquesta figura,llavors, no se'n podia parlar. Pero ell me'n par laval
iamb una admiracio que no l'abandona mai de la vida. Fou un macianista
convengut, perque havia vist de prop e� magnetisme de la gran figura,



les falles de la qual podran veure's amb cristall d'augment 0 amagar-se

rera vidres • fumats, pero a la qual no podem negar un esclat i una pre

sencia arrabassadores.

LtEnric entra en el cos social'vanys a venir ,per un cami ardu i

,fatigos. L'ensenyament. Es feu mestre, que es el que fou sempre� amb

tota Ia gloria i la, servitud de la comesa. Es feu mestre, es a dir, ser

vent dels menuts. Anava en bicicleta a Albatarrec, despres va comengar
la seva tasca de professor particular, una tasca de llargues hores desen

telant el magi dels alumnes, ajudant, ocupant-se de moltes materies lec

tives alhora.

No fou facil ,ho repeteixo. Vestit amb una bata grisa,com un porter
de magatzem, amunt i avaIl de la nau fosca de IiAcademia Martinez, el re-

pcorda en els meus primers viatges des de Barcelona�on ja residia, maldant

alhora per ,.. guanyar-se el pa i per estudiar la carrera amb tots els des

avantatges de l'estudi Iliure. L'ajudava la Dolors,i 1 'Andreu Andreu, el

qual,despres, e� cansa d'aquesta vida i emprengue el cami de la industria.
Quan s'havia d'examinar l'Enric ho passava molt malament. Fou tota la

vida un emotiu,i tenia consciencia que,per als que trcballen tantes hores

al dia,un examen representa molt, no poden quedar-se despenjats,han d'apro-



molaven els dits, se li assecava la canonada i si sortia

fitar l'oportunitat. Pe r aixo,ipel seu .... taranna patidor i caramulla

dor/passava unes angoixes indescriptibles. Sempre, endemes, sempre de la

vida, ;a tenir el �rqc]de la disertacio, la timidesa de parlar en public.
Si el public era infantil 0 adolescent menava la conversa amb una gracia
inimitable, i amb una bondat que prou endevinaven tot .... seguit fins

els mes menuts ,els quals li havien perdut la por diria que ja abans

que no el coneguessin. Pero si el public era de persones grans li tre-

una veu entretallada i insegura. Imaginem ,dones, quan es trobava .,...r'

davant homes tan terribles com Alberto del Castillo, palira dels exami-

nands •

4If,.&:c�
Nosaltrest+que gaudiem del privilegi de poder estudiar simplement,sense

mes amaldecaps, i estudiar com alumnes oficials,ignoravem aquestes engu
nies laborals i examinands • Teniem, demes, el privilegi de poder consul

tar bibliogarfia, de connectar amb gent interesaant 0 docta, d'e,tablir
unes amistats dins el clos de 11 cultura que a mi i a ell ens interessava.

Pero endavant v� anar fins a til enllestir la carrera/especialitat d'

Historia. I sense deixar de treballar, de fer moltes ,moltes classes.
,

Encara va muntar, aleshores, la primera industria -permeteu-me el mot-

d'ensenyament propiament sorgida de la seva voluntat. Apareixen aleshores



professionalment al seu costat dos pnsenyants que han deixat llarga
estela entre nosaltres : Andreu Isern i Josep Solans. En un pis de

Balmes, rilmrilmmFll'lf6m f'unc Lonar-a l'Academia de Licenciados. Mes endavant

l' antiga cada dels Macia, i que haViaf't�fi�ica l\�ontserrat, al

damunt mat eLx de l' esglesiola de La Sang, hostatjara e1 Col.legi Sant

Jordi -prbpiament Sant Jorge,com manava la unicitat lingliistica impe

rant. Aquell col.legi instal.lat a la part mes antiga de les dues

edificacions, prbpiament al xalet, aviat va atapalr-se d'alumnes. Jo

vaig fer-hi classes un temps,i no podiem ni passar per entre les tau

les dels alumnes. El pati era minso,calia travessar pel mig d'una

aula per passar en una altra ••• En�re classe i classe,Josep Solans

trencava la tensi6 digitaht sabre les tecles bon punt grogues 0 ne

groses d'un piano jubilate Enric Farreny anava al mati a obrir portes

i encendre estufes, feia de guarda jurat, de professor titular i de

professor suplent • Eren els anys gloriosos i mm�mm encara juvenils

en qu� paulatinament arraconava la moto a favor del cotxe,dels primers

cotxes, els quatre-quatre que avui ens semblen grotescos, i els Dau-

phine.



Enric Farreny, naturalment, amb tans anys d'exercir de professor,

es trobava amb alumnes que se situaven ales puntes extremes de les

edats. Ja comengava de tenir, a les classes, els fills dels seus pri

mers deixebles, i Ii comengaven a blanquejar els cabells. Perb no per

dia la �,rialla facil ni la ingenuitat directa i cordial. Si ana

vem al cinema a la nitJs'adormia. S'adormia tothora, degut a la nece

ssitat de descans que tenia -Ii calia dormir mes hores que a d'altres

i tambe a l'activitat que desenrotllava tothora i al seu afany d'estar

present,que he al.ludit abans. STapuntava,com diem, a moltes coses,

potser per por de] e> perdre's alguna oportunitat d'ajudar. Educava

els seus fills amb una dedicaci6 melosa i embadocada.Patidor, tenia

cura personal de tot el que afectava els alumnes ••• i a l'hora de les

qualificacions, si f�iem taula rodona, les peticions d'amnistia i de

clem�ncia,provenien sempre d'ell. Quan havia de posar algun suspens

ens venia a trobar als altres companys de claustre i feia tot un dis

curs per justificar-se d'aquella demoniaca �mmmmmm passada a qu� es

veia lliurat. I tine la convicci6 que en passava una malaltia.
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Llavors el seu cami profesSional va acostar-se molt a una de les grans

il.lusions de la seva vida : tenir un col.legi propi. Dic que va acos

tar-s'hi,perb em cal afegir que no fou del tot veritat. No arriba a

posseir l'edifici, perb si l'empresa, i per cert molt acceptablement

instal.lada, ja als afores, en un marc adient,com haurien d'�sser tot�
les escoles. El �triumvirat se n'ana a la partida de Montcada, i
va comengar l'etapa darrera del col.legi Sant Jordi ,amb molta mes

envergadura, amb moltes mes complicacions; de mica en mica l'Enric se

sentia de�assat per la feina, la seva projecci6 damunt l'alumnat es

doblava ara amb una projecci6 damunt l'abund6s professorat, alguns dels

membres del qual provenien ja del veIl col.legi. Volia donar abast a

tot i no podia; tant m�s que la seva arma era l'estimaci6 i la resolu-

ci6 majorment intuit iva; i una empresa de considerables proporcions
i.tJcvi'".,...,.,..

cal portar-la amb m�s fredor i plantejaments m�s crus. La seva politica
eS veia en contraposici6, ben a desgrat seu, amb les mesures que ,cal
culadament calia prendre des d'Administraci6 0 fins i tot des del Con

sell de Direcci6. Li quedava, aixQ si, el perfecte domini de les molles
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del lliurament, de l'entusiasme. En aquells anys de la decada 60-70

en que la producci6 editorial catalana va creixer en proporci6 quasi

geometrica, anava tot el dia pIe de revistes catalanes, llibres i
I

fullets: repartia mes catalegs d editorials catalanes ell sol que
r

L

tres agent s comercials plegats. El -= seu automobil lluia el Cavall

.b'ort, en lloc visible, me s Serra d 'Or, Presencia, Ori:gaama i '.rretze

vents. Portava banderoles catalanes i escuts de comarques muntanyen

ques, mides dels aplecs ales ermites, fulles de galceran, barretine

tes i esclopets. El signe, el simbol, era per a ell, home poc lite

rari, de cur� discurs , una'manera directa de fer reviure l'emoci6

patriotica. No que fos aquest l'linic cami: l'Enric havia estat vivint

la represa del pais en la seva mes dura i combativa opci6, tanmateix;

el que passava era que la forma de comunicar aquesta opci6 positiva

del seu catalanisme passava, irremeiablement, per la bandera, la se

miotica visible 0 audible,i per la llengua.

I sempre a punt de moure's ,de fer una gesti6, invisible moltes

estnnes, ignorant la mandra del trasllat. Per aixo no ens va estra-



yar gens que ,arribaG e1 moment de fer-se 1a segona casa familiar,

tries la muntanya alta, el seu PalJars estimat, la Vall-Ferrera. La

Vall-Yerrera constitui per a la familia Farreny una especie de segon

retrobament amb ella mateixa, encapgalats per aquell pare amant de la

muntanya, del gall fer i dels antics contrabandistes,de la borda i

de l'edelweis.

El seu coneixement de la muntanya Ii permete, amb l'impuls inestima

ble de la Dolors, mes adonada a 1a literatura que no ell, d'iniciar

una breu pero bella activitat de reporter,amb col.laboracions a la
� dct/rerr-

desapareguda Tele/Estel�on analitzava i descrivia la vida a la Vall-

Ferrera i a d'altres punts del Pallars Sobira. Jo crec �ue aquest era

un cami molt encertat,i que ens ajudava a entendre mes be l'home i

els seus sentiments per una banda, pero tambe la seva capacitat d'ob

servavi6 i de viv�ncia.

Encara la Vida, que tantes coses Ii devia, Ii pogue donar una nova

satisfacci6 : i fou la Universitat. L'Enric Farreny ,potser en el seu

fur intern, hauria volgut impartir-hi classes d'historia ; no ho sabem,



amb l'Enric.

perb el cert �s que el dega que tenia l'Autbnoma aleshores ,escoltat
el parer del professor Molas, es decidi per posar-lo a Llengua Cata

lana,i a Llengua Catalana com a tal, normativa, de primer curs. Res

d'elucubracions ni d'analisis complicades : llengua, llengua, estudi

de la llengua,la gra�ca, les construccions, en definitiva, propagan-
Co," « "NJ.�

da de la llengua. Potser cap pais al m6n(fiOna-hagut de fer una propa-

ganda tan forta d'una llengua que parla normalment, perb ell semblava

l'home m�s indicat, amb el seu entusiasme, amb el seu sistema meti

cu16s i alhora intuitiu de donar la classe. Era aixb, exactament aixb,
una classe de xoc, per tal que els alumnes poguessin entrar en un domi

ni acdeptable de la llengua i pasaar, en.cursos successius,a una disec

ci6 mes profunda de l'estructura, del desenvolupament histbric i social

de l'idioma, i a la literatura. Jo no s� si �s un index prou satisfac

tori, perb de tots els professors que inpartien els diferents grups

del curs, i atenent que els alumnes podien canviar-se de grup, l'Enric

era el qui tenia mes public,i quan algun alumne venia ales meves cla

sses d'histbria de la llengua 0 de literatura medieval,deia amb un cert

orgull i amb una familiaritat tota complaguda, que havia fet el primer
,



Els alumnes de la Facultat fins i tot estaven una mica sorpresos de

l'oficiosa sol.licitud de l'Enric Farreny. Acostumats a un tracte

cordia�, perb distanciat per part del professorat, especaalment

interessat aquest que ells s'espavilessin per llur compte, es troba

ven amb un home que continuava amb ells, grandassots, .adults del tot,

la tactica que emprava amb els petits, la cordial aproxinaci6,la repe

tici6 pacient, el lliurament i la rna sempre estesa.

La trajectbria vital del Farreny havia empr�s un nou rumb amb la

investigaci6. Ell, que mai no es capbussa en abstraccions ni analisis

massa esot�riques,que era '=\17 i dire�e, a l'hora de cercar un tema

d'investigaci6 que el .:.1ugues a la tesi de doctor,va triar les cangons

de pandero. Es a dir, un· tema que era popular, que era catala, ,

que era de les terres de Lleida i que corria el risc de no dei xar

rastre: s6n quatre condicionants que havien de moure'l en aquesca di

recci�. Va adonar-se que nomes de tant en tant algd parlava d'aquest

g�nere tan nostre, ja esoorrat de la membria de la poblaci6 activa,

esvait en el nostre papvespre tradicional. Nomes alguna vella 0 veIl



persones ancianes, en sabien alguna,que havien cantada en la seva jo

ventut.

Va dir-me que pensava fer aquest tema. Li vaig fer present que seria

molt dificult6s de trobar subjectes en posessi6 de cobles com aquestes

perb va respondre'm que no Ii feia peresa de rasclejar tot el pais. I

va rasclejar-lo,despres d'haver estudiat tot el que en deien Valeri

Serra, els fililkloristes, i els investigadors mes aguts,o doctes, com

�l mateix Romeu. Jo mateix vaig buscar-li alguna cang6 de pandero,o

vaig donar-li'n alguna de les que tenia recollides de membres reculats

de la familia. La illlusi6 amb qu� treballa en el tema, la cura amb qu�

pensava distribuir-lo i exposar-lo era molta, perb no en tingue el temps

Ha estat ,de la mev,a coneixenga, l'dltim a tractar un tema com aquest,
tan nostre ,tan tradicional iamb tanta saboria i perfume

Observareu que queden caires de la personalitat d'Enric Farreny que

no han estat esbossats. Una persona mai no acaba del tot de presentar
-se rodonament. Mes, de mica en mica anirem mmmmm�m comprenent-lo.

No hi sera la menor contribuci6 aquesta seguida d'actes a honor i re-



cordanga seva. Honor i recordan�a que, encara que els duiem al pit

els qui el vam contixer i valorar i estimar per damunt de toaa Valo

raci6,s6� ara una projecci6 directa vers e1 public i ,d'a�guna forma,

lli� homenatge tambe als homes que se Ii assemblen,els qui,sempre ve

ssats enfora1no s6n gasius en el sacrifici, es desviuen per ajudar,

i tenen el sentimant de les va10rs primeres ben ficat a la sang. Que

no tenen ni tan sols mmmmmmmmmmm la mala conscitncia reticent que les

convencions socials 0 1aborals imposen, sin6 que van sempre endavan-t,

com una torxa que ha d'extingir-se,si, perc que continua fent cami.

I quan s'ha apagat, ens deixa, ballant als ulls consirosos,encara el

iun
.

darrer esclat,no tant com un record, sin6 com una

V/�e".Cf"
estimul.


