I Pasteral, art
contra aillament
UiiLi (Je les iniciiiiivL's mes
íinaiixades i poc conveiicionals
que s'liuii viscul a \w Selva
interiores TEseola d'Ari del
Pasleral; una inslitLieió privada,
simada a l'aEitiga esíació del
carrilel. que dcsprés de deu anys
de vida ha esdevingut un
imporlaní íbcus d'agiíació
cultural en una zona on encara
els particularismcs frenen les
inicialives supraniunicipals.

Umt pinnini iiiiiral
inspiriiíUi cu DÍIIÍ.
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Veient la ruTna i la desolació
que rcgna en la majoria de les
cslacions de Tanlic iren d'Oloi
(la d'Angles i de Sant Feliu de
Pallertils son verilables
eompendis d"abandunanienl i
deslrucció), redifici de rajol
vermell de Tanlic baixadordei
Pasleral, restaura! i reconveriit
en PEscola d'Arl, deniosira que
encara hi ha agosarats capaí^'os
d"apostar per la reconversió i
raprofitamcm de velles
inlVastructures que, niiijan(,-ani
esfori; i convicció. poden
esdevenir punís d'agiíat-in
eiiltui'al d'una suhcomarca que,

integrada pels pobles LpAngles.
la Cellera. Anier. les Planes
(.rHosloles, Saní Martí Saprcsa i
Osor. s'estructura sobre
antiqui'ssinis llai;os de relació
tant familiar coni cultural.

Nascuda a pailii- d'una
iniciativa particular
—inicialmeni fou impulsada per
Tomas Vila, Lluís Sarsanedcs i
Ranion Ripoll— TEscola d'Art
de la Cellera oferia en el seu
pi'ograma classes de dibuix,
pintura, cerámica, escultura,
aerografia, disseny grafic,
cistelleria i aquarel-la. També ha
organitzat conferencies,
exposicions i visites culturáis.
«Qiiíiii vaní coi¡ifii^-(ir
—assegurava Ramón Ripoll.
juntamenl anib Vila i Sarsancdes
integrant de la iroika dirigenl del
c e n t r e ^ sahrciní cns
iiueressava ircucur l'iuUaiucnt
que es vivía cu els pables
d'aqtiesla zana, pcnsiavni qite
rasiiliuiá iiiltnral era una
manera hona i per aixt)
fund(u-en¡ un inieial Esliuli
d'Avíx. A partir d'iui inicial eurs
experimental i d'una campanya
propagandística de nía en niá.
Ripoll. Sarsanedes i Vila
iniciaren un curs en el qual
actuaren, mes que com a
prolessors. coni a orieiiiadors de
totes les persones interessades
en qüeslions artísüqucs. La
ntivetat \ a L|iialhircn una zona
on es palia un buif endemic
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d'infraslrucuirL's cüliLirLils. i així.
desprcs Je Texil del primer any.
es va fer un pas de gejíant
cain'iiuil la pridiiiiva ubicació
ais baixDs do les escoles velles
de la Ccllcra per Taiiliga eslació
del carrÜel d'El Pasteral.
L'edil'ici ToLi comprul per
rAJLinLameni i, restaural seyons
un projecte de Ripoll, es
convertí en la sen idónia per
poder lirar Pescóla endavani.
«Al principi —assegura el
fundador—• lii luii^tiercn alí'ttncs
proícsícs perqití' c.sic) simal
llunvdelpoblc;
Km sois s'lii
píx/ia arrihcir aiuh coixc: pero

L'ciiiiii^d
l'SlílciÓ

ivconví-riiíla
en eseoía

ESCOLA MUNICIPAL
LA CELLERA DE TER

UNA ESCOLA A L'ABASTDE TOTHOM
lués tare!, quan I'oferta ex
diversifica i els alwnnes
comen^:aren a venir des de les
Planes. Amer, Olol, Anieles, la
Cellera n fins i !ot Vilohí, ens
adondreni que la sluiació era
rideal, ja que El Pasteral era
una mena de centre ^eoí-rafic de
tots els interessals".
Treballant mes per amor a
l'art que pels possibles guanys
materials —els prol'essors
cobren un sou quasi simbolic—,
FEscoía d'Arl de la Cellera ha
basal Tecünoinia en les
matricules, en el peiit supon
material de rAjuntament i en
una subvenció de la Dipulació. i
Rc\ista de Gironii
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s"ha hayut d'enfronlar ais
imponderables latcnis enirc els
pobles: la poca inlcrcomunicació
que matilcnen els aJLintamcnls
de la zona —quan els professors
de l'Escola d'Arl de la Cellera
volgueren mostrar el seu ti'cball
hagueren de inunlar Texposició
a Sania Coloma de Farncrs.
L'Escola d'Art ha apostat
ferniamenl per trencar els
malenlesos que es viuen entre
cis pobles. "Sempre
—assegurava Ript)l!— liem
volf^ul superar l'adkuuenl nnilu
que hem viscut els darrers
anys». Joves entre els quinze ¡
els vint-i-cinc anys i persones
adultes vingudes de punts laii
allunyais com OIÍH O Vilobí

d'Onyar han con\'ergit en El
Pasteral per aprendre disciplines
com dibuix. pintura
paisatgíslica. pintura centrada en
els correnls niés contcniporanis,
cerámica i escultura. A mes.
Tolerla eslava complementada
amb cursos exlraordinaris com
el d'aerogral'ia. disseny grafic.
cislelleria. que feia Martí Prat
—home ja jubilat que era un
deis úliims coneixedors de la
di.sciplina—. aquarel-la i un curs

especial pera alumncs d'EGB.
L'ambiciosa proposia s'ba
completal amb un seguil de
xerrades i exposicitins, lunb
acles populars i eonleréncíes, tot
el necessari perqué, «a mes de
portar ¡'abitado cultural a ¡a
comarca —puntualilza Ripoll—
intenlem que els joves que
viuíiuin a iescolajacin
un camí
d'iniciado i conefiuin realnwnl
qué és l'art. Llavors. si volen
declicar-s'lii de iiianeni
professlonal. ja ttndran els
fouamenls per anar ais ceiUres
superiors on estudiar». La
proposla. nu)l( ambiciosa, ha
donat els primers resullals. La
revista Pels Péls. nascuda sota
Tempara deis matcixos
impulsors de TEscola d'Arl del
Pasteral. ha esdevinguí la veu
auloritzada d'una comarca que.
gracies a inicíalives particulars,
lluila per irencarel seu
provincianisme i la seva
desaríiculació: en definitiva, per
treballar conjuntament en la
recerca de la propia idenlital.
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