DEC ÉS RA MO N C R EUS BONCOMPTE

El Creus ens ha deixat
Durant molts anys
el seu acudit i, a vegades, algun dibuix,
eren les úniques
il·lustracions que hi
havia en el número
del mes.

E

n Ramon Creus ens ha deixat definitivament. En el número de SIÓ del mes de
novembre de 2007 publicava una nota
on s’acomiadava dels lectors ja que per motius
de salut no podia continuar amb les seves collaboracions.
La revista li va agrair la feina feta i lamentava que deixés la col·laboració, però sabíem
que seguiria lligat, com a lector i sentimentalment, amb tots nosaltres.

Primer acudit del Ramon Creus al número 1 de SIÓ.

El dia 13 de setembre ens va deixar definitivament, però sabem que ens continuarà
seguint des d’allà on sigui. Creient com era,
segur que ho farà des del Cel.
Amb la desaparició física del Creus, la gent
de SIÓ ens hem quedat una mica orfes. Era
membre fundador de la revista. Ara només,
i que per molts anys, ens queda el Jaume
Cots, que continua actiu amb les seves collaboracions periòdiques i com a president de
l’associació editora de la revista. Al Creus i al
Cots els vàrem agrair la seva feina amb motiu
de la celebració del 40 aniversari.
El Creus ha estat el nostre dibuixant per
excel·lència. Durant molts anys el seu acudit
i, a vegades, algun dibuix, eren les úniques illustracions que hi havia en el número del mes.
Al llarg de més de quaranta anys va publicar
el seu acudit mensual i és l’autor de centenars de dibuixos que van il·lustrar desenes de
reportatges i diversos col·leccionables. Quan
se’l necessitava sempre hi era. No deia mai
que no. I això des del març de 1964, quan va
publicar el seu primer acudit i va dissenyar el
logotip que la revista encara manté. Aviat està
dit.
Moltes gràcies, Ramon.
■
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