La violencia
i la convivencia

El repte de
rEscola-taller

enyals de tránsit arrancats,
cartelleres escampades, un
S
cotxe bolcat, un contenidor
escampat per la Gran Via, aquest
carrer sembrat de pedrés i les
restes fumejants d'algun cóctel
molotov eren la imatge real d'un
petit tros de Glrona la nit de l'Onze
de Setembre.
El fil conductor de la violencia és
en el seu argument central el
següent: Catalunya és una nació,
com a nació ha de ser independent
de l'Estat espanyol, tots els simbols
de l'Estat espanyol (Govern civil,
bandera, cossos i forces de
seguretat de l'estat, Monarquia) son
expressions d'un estat de
permanent ocupació d'un territori
que s'ha d'alliberar.
Pero si en la Iluita contra l'estat
no democrátic, en la defensa deis
valors democrátics, mai no s'havia
emprat aquesta acció obsessiva
contra els simbols, ¿té ara sentit
que en defensa duna ideología
precaria i elemental, tot just
comenpada a formular es trenqui la
convivencia ciutadana i s'iniciT una
provocado de resultáis confosos?.
El teixit social gironi és dens i
compacte i fa difícil les
desqualificacions globals. Tots ens
coneixem i tots vivim i treballem
quotidianament en un espai
delimitat i petit. Molts pensem
diferent, pero som amics o
coneguts. 1 no veig la societat
gironina en el seu conjunt
disposada a apedregar-se per les
cantonados , jugant a bons i
dolents, i prenent l'endemá el café a
la Rambla o compartint ei lloc de
treball.
La violencia radical contra uns
simbols, la voluntaria separació (per
unes hores) de les normes de la
convivencia ciutadana, el rebuig del
sistema democrátic establert,
desqualifica les idees abstractos
que hom pretén defensar i treu
arguments a la Iluita per assolir mes
alt grau d'autogovern per Catalunya.
M'agradaria saber on serán d'ací a
cinc anys els joves apedregadors
d'abans-d'ahir.
El monument a Caries Rahola a
la Rambla de la Llibertat ens
recorda lúcidament a tots els
gironins que res ni ningú no pot
gosar altre cop posar en qüestió la
pau i la convivencia ciutadanes.

Ajuntament de Girona,
Ldeis3 alcaldes
oblidant aquella vella norma
de postguerra segons

Nit deis Bertrana:
els nois de la foto
an desaprofitar l'oportunitat.
V
Podía fiaver sigut una foto
magnífica, histórica. La poesía
catalana era a Girona, la nit deis
Bertrana, i ningú no va tirar cap
foto. Les omegues d'en J.V.
sopaven al costat de l'enígma d'en
Comadira. L'Estellés menjava rap i
en Parcerisas es barallava amb les
peres al vi. Tots junts (amb en Palol
i uns quants mes), al costat d'una
taula parada amb delicadesa,
resumien tot un segle de futurismos,
avantguardes, sonets, postguerra,
neonoucentísme, i rigor. Tres o
quatre generacions que eren allá,
dísposats a íl.lustrar qualsevol
manual de COU, amb una foto que
ja no será possible.
Pero no. Vam divagar sobre
jovenetes que lluTen vestíts de suro,
vam fer xafarderia i vam riure les
grades deis de la Mercantil, vam
assistír a una festa social (llum i
color) en alió que anomenen un
"maro incomparable", vam fer
travesses literáries i vam parlar de
la sexualitat deis escriptors, vam
beure sorbets de gerds i vam patir
calor.
Ens vam apuntar a la modernitat,
i la festa va ser una festa amb vídeo
i tot. Molt espectacular. 1 la
literatura? Ah, sí, també va ser una
festeta literaria. En Navarro, de
Banyoles, va guanyar el Miquel de
Palol i, amb delicadesa, va saludar
en Foix. En Cremades va guanyar el
Bertrana amb una novel.la de
moros, africana, i el conseller Ferrer
va dír endavant amb no sé qué.
Va ser una llástima. Els nois de
la foto eren al Casino, i ningú no va
fer anar el seu flash.
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la qual "a ningú no li passa res per
no fer res", s'ha llan^at a les aigües
turbulentos de la formado
professional i ha fet un primer pas
important per a recuperar la tradició
de les escoles municipals d'arts I
oficis, que tan de prestigi van teñir
abans de la guerra civil.
El trasllat de l'Escola de Bellos
Arts al Centre Cultural de la Mercé
va ser la primera pedra. La segona
ha estat la creado en el mateix
Centre d'una escola-taller que porta
a terme l'ensenyament de diversos
oficis a partir de les obres de
restaurado de l'edifici que li serveix
d'estatge.
La idea de cursos ocupacionals
de breu durada —un o dos anys—
vinculats a la restaurado d'indrets i
edificis d'interés historie i artístic i
en els quals l'alumne percep un
petit salari no és nova. A Europa fa
anys que n'existeixen, amb resultats
desiguala pero sense fracassos
estrepitosos, excepte en el cas de
Grecia. A Catalunya van comentar
l'any passat, grades a la
coordinado entre Ajuntaments,
Ministeri de Treball i I'INEM, i en
aquests moments en funcionen una
desena.
La sorpresa ha saltat, a Girona,
peí fet que un 40Vo deis matriculats
han estat noies. Si hom té en
compte que les activitats practiques
de l'escola-taller son en aquests
moments la fusteria, la serralleria, la
paleteria i el treball de picapedrer,
activitats tradicionalment reservadas
ais nois, i que en el centre no es fa
cap distinció per sexes durant
l'etapa formativa, hom pot
adonar-se que l'escola-tai'er
comenga amb bon peu el seu
objectiu básic de demostrar ais
alumnes que avui dia existeixen
moltes altres possibilitats de treball
que fer-se técnic en informática i
que l'artesania, la formado de
cooperativos, la imaginado i la
superado de prejudicis poden ser
un bon camí per entrar en el món
del treball en temps de crisi.
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