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Girona
com a assignatura

P

er ais que hi hem nascut o hi vivim. Girona és un paisatge. uns monuments. una historia, una gent, una vida; tot, mcnys una teoría. Per ais que es miren la ciutat des de fora,
Girona pot ser. en canvi. un objecte d'estudi, una materia, una disciplina, una assignatura que permcli aprofundir en el coneixement teoric. científic, de la seva realitat.
Pero també els que hi som a dintre podem fer aquest exercici de convertir la vida en
assignatura: traslladar les nostres vivéncies al lerreny de les taules i els gráfics, sotmetre
Texperiéncia al tractament de la ciencia i transformar la realitat en llistes i esquemes, grups i apartáis, Ili^ons i capítols, preguntes i respostes.
Vista des de fora amb la participado deis de dins, Girona ha estat sotmesa a aquest procés en un
niímero monograflc de Perspectiva Escolar, la revista pedagógica editada per l'Associació de Mestres Rosa Sensat. amb el doble objectiii de facilitar ais gironins el diáleg educatiu entre ciutat i escola i de donar ais no gironins un coneixement adequat de Girona.
Al llarg del número, dones, la ciutat és vista i estudiada des de molts angles diferents: el territori,
el medi ambient, Ui historia, la percepció literaria, els colors. les flaires. els sons, la cuina, el calendari, els museus. els espais
oberts, els servéis ciutadans. la
matemática aplicada ais monuments i a les obres d'art, les UePoblicndó
gendes... S'hi ofereix. fmaiment.
Ut: Rosa Sensat
un projecte escolar de descoberta
de Girona elaborat per Tequip de
Marv l')'í7
mestres d"un centre educatiu gironí. Un conjunt de materials i
de referéncies aptes per conéixer
i per «treballar» Girona. Amb les
pistes que s'hi donen i les que
s'hi insinúen, es pot comen9ar a
confegir Tassignatura múltiple
anomenada 'Girona', tan digna
de ser estudiada des de fora com
des de dintre. Per ais de fora, pot
ser l'ocasió per comprendre globalmeni la ciutat; per ais de dintre, l'oportunitat de redescobrir
moltes coses mig apreses o de relligar-ne d'altres amb prou feines
intui'des. Sobre Girona hi ha moltes paraules dites o escrites, pero
molta gent no les ha sentides ni
Uegides mai. A Girona parlen
fms i toi les pedrés, pero els que
les trepitgem cada dia rarament
ens aturem a escoltar-les. Quan
la indiferencia i la superficialitat
de la rutina habitual son ven9udes per l'inierés i per la reflexió,
la ciutat pot assolir dimensions
insospitades.
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La proposta de Perspectiva Escolar ve a enriquir amb nous elements el conjunt d'inlciatives que
d'un temps en^á es duen a terme, per part de l'Ajuntament o d'altres institucions publiques o entitats privades, per tal de fer alió que Talcalde de la ciutat proposa en el seu article de la revista:
«Canviar els vells esquemes generáis i abstractes, les imposicions memorístiques, per una aproximado amb lupa a la realitat que ens envolta; deixar d'avorrir-nos amb plantejaments grandiloqüents
i comentar a divertir-nos i a divertir els nostres estudiants amb una proposla per disseccionar en viu
la realitat mes propera».
[2VS| 6
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Imatges
per a la historia

D

urant dues setmanes, el Museu d'Arl de Girona s'ha dedical a revisar l"obra
fíiniica del cineasta Anioni Martí, de 1969 a 1996 (o, encara milior, de 1996 a
1969, per resseguir el camí invers que demana el títol del cicle: «Una mirada
enrere»). La transformado paisatgíslica. els paisalges humans. la política, la
ficció i el món infantil han estat objecte de projeccions i de coMoqiiis a través
deis quals s'ha pogut obtenir una visió panorámica de lot el que ha fet Antoni
Martí, amb tota mena de formats, suports i formules de producció, fins a concentrar-se en la
feina que ara sembla ser el seu doble objecliu: fixar les imatges del present i rescatar les de!
passat per salvar unes i altres de la corrosió del tenips i restituir-les en forma de vakiosos
productes videografics.
Dos son els instruments posats en joc per Martí: el documental científic, com E! reíom
de Némesi? (\99Q). El Delta de TEhre (\992), El fossil viven! l\993) o El color de les cendres (1994), i el documental historicoantropologic, com El tren peta (1987). L'Escala i el
mar (1993). Pere Cornelias (1995) o Cosía Brava: Fríigil (1995). En tms i altres es pot comprovar amb escreix la ca^ ^ ^ ^
pacitat del documental per
•vir>E;c»
captar Tesséncia de les
tai H^ 11 -la-laKcl n H ü f i - á j i ^ ^ 1.
coses i la for9a expressiva
del muntatge en els casos
d'allernan^a entre les filmacions actuáis i els documents anlics. Quan el rigor
te
TJonirs les cubO.^;'
del técnic s'ajunta amb la
,0
II' m ptii al s ;•) 11II Iludes
COlrlucádo.vilinlri A
sensibilitat de Kartista,
' rtInUií." ^.¡iii" |i.i--l;".r-.
Minlí.-Oi ii{iii -i il-' I
aquest contrast entre el
' - l l i i t i n r n t i i-.ií-. rM rl
passat i el present pot
';\V\ \:-i^\. i l j -.,1, . I d .
;T.,nlsrl,.,,!„|,„ih.
donar pas a escenes anij'lnliii,, I líii.iil.'
tologiques.
^>L lnjli.-li-i li..
CM.lt llrH|ll|-, t i l
En aquesta mateixa
(IcIllllllV.l.JII MU lltl
línia, la productora bisba¡IIJIIU- l l t l J l i r i l ll-|ll|>.'.
j0.IIU.iü|lltO.U I !"• i"
lenca d'Antoni Martí
.110 i-l.il-UouliiUfiulii.
acaba de realitzar el vídeo
Plaisa!í>es. basat en quaTeyíos^ Josep Fia
... -.iSíiecirla JuanMarll
ranta textos de Josep Pía
rtaiioQDi i'ÍKlnr XICU Maso
Pnidurci(li'ícii.T,-,i-.n
referits al seu territori mes
• V I D E O
familiar. Es tracta d'un
• m
memorable exercici de síntesi en el qual Pencaix de
les imatges noves amb les
velles i d'ambdues amb els rMIRADA
textos assoleix moments
d'una perfecció enlluernadora. Moltes de les seqüéncies de l'arxiu deis productors, ja aprofitades en altres ocasions, troben aquí una nova oportuniíat i un nou sentit. com si s'haguessin filmat expressament per il-lustrar els textos de Pía que Xicu Masó diu amb una magistral
adequació al personatge. En l'obra Am que els amedlers ja esían bamts. Flotats recilava Pía
sense deixar de ser Flotats. En el docudrama de TVE Conlrallums d'un homenol, fdmat
l'any 1991 per Serra i Fontelles, Garsaball era una barreja de Pía i de Garsaball. Aquí, Xicu
Masó desapareix del lot -no ensenya mai la cara- i esdevé així rauténlic Josep Pía, sense
exageració ni afectació: el mateix aire cansat, el mateix to de veu, la justa i continguda sornegueria. El Pía de les imatges reals i el de les reconstruccions es fonen, grades a la veu. en
una sola figura. 1 els paisatges. vells o nous, recobren, grades al text. lot el seu sentit i se
salven definí ti vament per a la historia.
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