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Un gran espòs.

Un gran pare.

Un gran avi.

Un gran germà.

Un gran amic.

Així deien les primeres paraules del recordatori del Genís, 
traspassat  el  nou  de  gener  de  2014  als  77  anys,  a  mi 
deixeu-m'hi  afegir:  un  gran  cunyat  i  un gran home de 
família.

El  recordarem  sempre,  el  trobarem  a  faltar,  sobretot, 
quan  la  família  celebri  —perquè  la  vida  continua—  un 
bateig,  una  comunió,  un  casament,  un  aniversari, 
especialment  en aquells finals de festa, quan ell s'erigia 
com a protagonista,  modest,  però  protagonista,  amb el 
seu  acordió,  animant  la  festa,  fent  cantar  la  gent  i,  a 
vegades, fent-nos ballar i tot.
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El  Genís  i  els  seus  acordions.  Aproximadament  una 
dotzena, en tenia, entre nous i vells. Li agradaven molt, i 
no hi havia festa familiar o d'amics en la que no sonessin 
les  notes  dels  acordions  amb  aquelles  ganes  seves  de 
disfrutar  i  fer  disfrutar  els  altres,  sempre  amb  aquell 
esperit positiu.

També li agradaven els 600, i anava a totes les sortides 
que es feien; li agradava “anar a volar”, ell en deia, feia 
volar avions teledirigits. I fins l'últim moment  va estar 
treballant  (un  treball  que  per  a  ell  era  un  gaudi  i  una 
passió)  en  una  altra  de  les  seves  aficions,  dels  seus 
hobbies:  els  trens.  Va  venir  al  seu  poble  natal   per 
col·laborar en la celebració dels 150 anys que fa que el 
tren passa per la Selva del Camp, i va estar preparant la 
seva maqueta per a l'exposició commemorativa.  

Genís,  tan familiars,  com amics,  com molta  altra  gent, 
tots et portarem en el nostre record. En el nostre i en el 
que tu ens has deixat, perquè el que també tenim de tu 
són les teves fotos, aquesta vocació per la fotografia de la 
qual  en  vas  fer  la  teva  professió.  Quants  i  quantes 
selvatans  i  selvatanes  tenen fet  per tu el  seu àlbum de 
fotos del dia del casament, del bateig d'un fill o un nét, de 
les comunions, en la Setmana Santa, els Aplecs de Paret 
Delgada, etc. 

El recordatori continuava dient:

“la teva vitalitat, la teva amistat, la teva companyia, el  
teu  suport,  les  teves  aficions,  la  teva  música  seran  
sempre presents en els nostres cors.

Els qui t'estimem t'acompanyem en aquest últim tren”. 
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Nota: Per  la  biografia  del  Genís,  us  remetem  a 
l’entrevista que li feu la revista El Pont-Alt, en el núm. 110 
de maig  de 2009.

Article publicat a la revista El Pont-Alt (La Selva 
del Camp), 121 (abril 2014), p. 17.
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