J. Ponsatí, ara
i en els JJ.00'92

El part
d'una Fundació

Un Carnaval
de transició

ntre els pocs artistes nostrats
E
que s'esmercen en la rigorosa
recerca escultórica, pensem que

n congrós sobre la historia
deis jueus a Girona servirla
U
per presentar en societat la

a deu anys, tot just encetada la
F
transido, en l'incert paréntesi
transfranquista, entre altres coses

s'hl troba en Josep Ponsatí.
La seva tasca és com la del
corredor de fons, en la solitud deis
entrenaments, quan també, en el
seu torn, l'artista s'ailla en la seva
Introspecció personal, que pot durar
temperados dilatados, com l'atleta
en la seva preparado d'élite.
El corredor de fons, quan arriba
el dia de la cursa, s'ho juga tot a
una carta, en un breu crono, davant
del públic, amb l'extensió de la TV
si la prova s'ho val. Després, en
resten els vídeos i reportatges.
Semblantment, Ponsatí, quan
arriba el día del muntatge i
eniairament deis seus ínflables
escultórics, en aquells instants s'ho
juga també tot a una carta, davant
del públic. En el seu cas també la
TV, el vídeo i un bon catáleg i
documentado son básics, car els
seus muntatges son de pressupost
alt i vida efímera en l'espai i resten
solament en la documentado el
testimoni de les horas d'esciat i joia
de la seva aportado artística.
Com l'atleta, a Ponsatí li pot
sortir mes bé o no tan bé la seva
cursa. Ambdós deponen en bona
part de la climatología i del bon
estat deis mataríais que emprin en
la prova. Pensem que paga la pena
que el públic d'aquí tinguí ocasió de
poder seguir en viu les activitats de
Ponsatí, com les que amb encert
s'han presentat en el Museu de
Girona, o sobretot com la del seu
projecte a Tinterior de la catedral.
Pero, anant mes enllá, nosaltres
som deis qui creiem que a Ponsatí
se l'hauria de teñir molt en compte
amb motiu deis JJ.OO.'92, en les
proves del nostre rodal:
Davant de Taudiéncia televisiva
mundial, els seus inflables
escultórics poden fer un goig
espatarrant, quan contrastin la seva
plástica amb la deis paisatges
ü'Empúries —quan desembarqui la
flama—, de l'esfany de Banyoles
—poblé de l'artista i seu de les
regates de rem i potser de les
proves d'esquí náutic—, i de fíoses
o Palamós, si hi fan la vela. Albora,
els seus inflables podrien ser una
gran fita visual a les sortides de
l'autopista a Girona i Figueres, vers
Banyoles i la Cosía Brava, durant
les diados olímpiques.

flamant fundació Bonastruc de
Porta, síntesi d'aportacions oficiáis i
privados i exponent de la voluntat
conjunta de promoure i
desenvolupar Timportant patrimoni
hebreu gironí. La fundació és el fruit
de mil i una reunions encaminados
a desfer el cabdell de la presencia
jueva a Girona i especialment a
determinar com s'ha d'administrar
la recuperado d'aquests vestigis.
Finalment, la conjunció de
Generalitat, Ajuntament, Diputació i
els Amics del Cali i d'lsaac el Cec
ha permés enfilar l'agulla del futur.
Paral.lelament, alguns ja han
desenterrat la destral de guerra a la
recerca del protagonismo, volent-se
autodenominar salvadors urbi et
orbi del barrí jueu de Girona. Les
guerres soterrados que dificultaven
el part de la fundació no s'han pas
apaivagat del tot En darrer terme,
pero, Tinteros conjunt de constituir
a Girona un centre d'estudis jueu
d'ámbit internacional superará totes
aqüestes mesquineses humanes,
deixant cada cosa i cada home en
el seu lloc. Perqué poques
iniciatives generados a l'entorn de
Girona han desencadenat una allau
tan brutal d'intervencions. Des del
romanticisme utópic d'en Josep
Tarrés, fins a l'habilitat dialéctica
d'un Francesc Vicens, passant peí
pragmatismo d'en Joaquim Nadal o
el desíg de ser-hi d'en Joan Saqués,
tothom hi ha dit i fot la seva. I ja se
sap que quan hi ha tants caps, el
repartiment de barrets sol ser
anárquic. Amb bona voluntat
pressuposada tothom estirava les
despulles del pobre Isaac cap al
seu terreny i no l'han convertit en
un nyap per pur mlracle, ben segur
atribuíble al passat religíós del lloc.
La celebrado els próxims dies
23, 24 i 25 d'abril d'un congrés
sobre la historia deis jueus a
Girona, será la prova de foc de la
nova fundació. El moment ciau per
a determinar si aquesta eina
funciona o no. En Bonastruc de
Porta, des del llim que li atorga la
seva condició de rabí de l'aljama
gironina, vetllará perqué els nous
cabalistes es conjurin per retornar
al cali gironí resplandor del passat.

que semblaven assequibles,
l'Assemblea Democrática d'artistes
de Girona organitzá una mostra
reivindicativa del Carnaval. HI havia
qüestions pendents mes greus,
segurament, pero hom també tenia
ganes de divertir-se i la llarga
prohibició havia mitificat
completament la saludable disbauxa
d'unes festes d'ampli contingut
satirio (ádhuc grotesc) i popular.
L'ADAC ho tenia bé. Disposava
de les sales municipais,
materialment "ocupados" a
l'ajuntament pre-democrátic
encappalat peí desconcertat batlle
Ribot. Es reuní a la "Fidel Aguilar"
la parella de gegants de Girona,
tota la farándula composta deis
cap-grossos, la magnífica "gallina"
que havia presidit la "Marxa de la
Ilibertat" i una col.lecció de
mascares fetes per escolars. Ja era
un material d'una densitat suficlent
com per embadalir els visitants (i
els mateixos organitzadors). Hom hi
afegí els dos gegants confeccionats
a Ordis, sota la tutela de la
ceramista María Crehuet. I,
comptant amb la col.laborado de la
brigada municipal, s'aná a Olot a
buscar-hi una pega enorme i
singular: Toni Agustí havia fet un
ninot de grans dimensions
completament del'rant, una
penjarella d'object^s, atributs i
robes, impossible d'ajeure en la
plataforma descoberta del camió.
Convenientment estacat, l'imponent
i bigarrat tótem féu el viatge d'Olot
a Girona a les envistes, cridant
Tatenció tot el recorregut.
L'exposició desborda la sala I es
dugué la Festa a la Rambla —el seu
lloc idoni— amb la divertida
participado deis gironins.
Posteriorment, sembla com si els
Carnestoltes haguessin perdut
l'empenta, et frenesí, l'espontaneítat
que, históricament, liom els atorga.
De festes d'accentuada desinhibició,
de tolerada transgressió, semblen
haver esdevingut moderados i
domesticados petítes gresques.
Recuperados per les comerciáis
sales de festes: atontes, tot al llarg
de l'any, a programar i cloure entre
quatre parets alió que
origináriament i comunitáriament
tenia lloc a Taire Iliure.
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