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Marc Fargas i Mas

Codi IBIC: FYB

Marc Fargas i Mas

bareu reflexions particulars, històries del que
em pot importar i del que, segons com, em
preocupa o despreocupa, del que em fa riure
i del que em fa llàstima, de les relacions entre semblants i entre tercers, de les conductes exemplars anònimes, dels fets a copiar i
a oblidar, de les persones i de les que no ho
són tant, dels enginyosos i dels imbècils, de
la rialla patètica i de la pena somrient, de les
creences amagades i de les oblidades, d’allò
que és desitjat i del que és avorrit, de la vida i
del que no ha de néixer, de l’esperançat i del
fastiguejat del món, de l’amor i de la mort,
del sexe consentit i del censurat i, així, fins a
trenta-nou.
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Marc Fargas i Mas (Cambrils, 1963).
Llicenciat en Ciències Químiques per la
Universitat de Barcelona. Des del 1989
treballa al grup químic Ercros, SA, on
ha exercit diversos càrrecs. Actualment
n’és el director del Complex Industrial a
Tarragona i desenvolupa, alhora, diverses responsabilitats en associacions i
empreses relacionades amb la seva tasca professional.
En l’àmbit personal, ha estat vinculat
a diverses associacions culturals, esportives i moviments humanitaris durant
molts anys a Cambrils.
El 2012 va publicar el seu primer llibre, Dins d’una carpeta blava (Cossetània Edicions).
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