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erar encara mes? Quines sinert^ies
es poden buscar enere tescival i
festival, i també deis grups gironins cap enfora? En el circuit
internacional, ¿voleni que l'expcriéncia i els resultats d'El Pati
siguin un model a seguir?
Hi ha, dones, camins a recorrer que ens tan albirar un festival
niés gran i encara niilior. Si
l'experiéncia d'aqucstes dues prinieres edicions hagués escat
mediocre, si els esfor^os destinats
haguessin obtiiigut per resposta el
desinterés, avui no ens podríem
peruietre de somiar qué podrem
ser quan siguem grans; i si aixó és
possible, i és mes que la simple
ÍMUSLÓ del primer día, és perqué
hi ha hagut els components
necessai-is. en qualitat i en quancitat, perqué es produis una reacció.
Definitivament, ja és l'hora
d'El Pati.
Caries Puigdemont

Vicen9 Ferrer,
pare deis
intocables
El passat mes d'octubre Viceng Ferrer,
fundador de RDT {Rural Development
Trust) a TÍndia i impulsor de la fundació
que porta el seu nom, va visitar Girona,
Viceng Ferrer-o Father Ferrer, tal com
l'anomeiien els indis- és un home de vuitanta anys amb salut frágil -té un cáncer
de pell des de fa temps- pero conserva
un esperit infatigable.

Si els actes fan els bornes, els de
Vicen? Ferrer pmlotigucn la seva
existencia en un exercici diari
d'acció solidaria i vaienta. Ferrer

té una personalitat impactant. Ha
dedicac la seva vida ais dnlíts o
intocables de l'India, els que no
pertanyen ni a la casta mes baixa,
perqué simplement son «descastats». Treballa en aquest país des
del 1957. En una primera etapa
com a jesuíta a la zona de Maharastra, d'on va ser expulsat per
Tantipatia que suscitava entre la
classe adinerada, va patir una crisi
personal que el va fer abandonar
Torde i replancejar-se el sistema de
distribució d'ajiides. De retorn a
ríndia -aclamat peí poblé i respectat per Indira Gandhi—, va iustal'lar-se a Anantapur, un districte
del sud del país amenai^at per la
dcsertització i la miseria mes
absoluccs. Alia ha consolidar im
sistema de desenvolupainene integral -sajiitari, educatiu, económic, ecológic— que es finaní^a
amb Tapadrinament. L'organització R D T compren una área d'uns
vint mil quilónietres quadrats,

L'altre
president
El dia 15 d'octubre es va celebrar, amb
especial relleu, el seixanté aniversari de
l'afusel lament del president Companys.
Una vegada mes, l'atenció a la figura
del mártir va fer oblJdar que la seva
mort comportava l'aparició automática
d'un successor. Només a Sant Feliu de
Guíxols, la nitdel dia 14, el president
del Padament, Joan Rigol, va recordar
que l'anivefsari de la mort de Uuís Companys era també el de l'accés de Josep
Irla a la presidencia de la Generalitat
Abans d'assollr aquest cim en circumstáncies tan dramátiques, el guixolencJosepIrlaiBoschpfilld'unobrer
del suro i nét de pagesos, havia pujat
tots els graons possibles de la vida
política: alcalde de Sant Feliu, diputat
provincial, consellerde la Mancomunitat, diputat a les Corts de l'Estat, diputat ai Parlament cátala. Pero aquesta
trajectória mai no ha merescut gaire
ratenció de ningú, i durant molts anys
Irla s'ha mantingut en el doble forat
negre de la ignorancia i de l'oblit.
El recordatori de Rigol es va produir en el
decurs de l'acte de presentado del projecte de conversió de la casa natal de
Josep Irla en un centre cívic, cultural i
social de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament, propietari de la histórica tavema,
ha signat un conveni amb la Fundació
Josep Irla per a la rehabilitado de l'edifid , que tindra sales d'actes, de reunions
i d'exposicions. un centre de documentado i museu i un centre d'estudis sobre
el president a l'exili. Que Josep Irla fos
un home discret, amb tendencia a passardesapercebut, no justifica que la
seva memoria sigui colgada peí siienci.
Tot el que es faci a partir d'ara será poc
per compensar el llarg pen'ode durant el
qual la seva figura histórica ha esta passadainjustamentperalL
Narcís-JordiAragó
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Inauguració
deis Jocs Special
Oiympics, a Rgueres.

dona feina ;Í niés de mil indis i ha
siiposat la creació de nombroses
escoles, hospicals, dispensaris
medies i associacions, la construcció de cases i embassaments i la
plantació d e milions d'arbres.
Ferrer ha creat una O N G india.
La seva saviesa és activa: estima
rijidia profunda, encén la seva
anima. Es un Home inteldigent i
practic que ha sabut desempaüegar-se de prejudicis i paternalismes; ha suportat grans pressions i
s'ha guanyat la co]ifmn^a deis
polítics d'Anantapur. És també un
b o n pedagog que ha fet encendre
les seves proposces a la gent, fins i
tot a m b represencacions ceatrals,
Ferrer és un lider, un h o m e per a
qui res n o és difícil. Es r h o m e del
paraigua negre - q u e el protegeix
del sol—, el paraigiia q u e aixopluga
milers de düHís i a Tonibra del
qual aprenem un niodel de solidaricat que ens ta confiar en la
humanitac.

Nuria Esponellá

Figueres,
capital de la
solidaritat
La ciutat de Figueres va acollir, del 12 al 15
d'odubre, els Jocs Special Oiympics, amb
la participació de más de 2.500 espoitistes de diferents paísos d'Europa i d'arreu
de l'Estat. L'esdeven i ment va mobilitzar
1.167 voluntaris i, durant els quatre dies
que va durar, mes de 75.000 persones van
aplegar-se al voltant de les proves.
Figueres té unes noves dates per
incoi'porar a la seva historia local.
Alguns. inclós el mateix alcalde,

s'han refcric ais Special Oiympics
c o m Tesdeveniment social mes
important que s'ha produít a la
ciutat al llarg del segle X X . Una
opinió que pot semblar agosarada,
p e r o sí que és cert q u e cap sitúació viscuda en els últims cinquanta anys a la capital a l t - e m p o r d a n e sa havia estac capaí; de crear u n
clima h u m a c o m el q u e es va
vau-c del 12 al 15 d'octubre. Els
jocs han suposat una injecció d e
moral per ais disminui'ts psíquics i
la gene q u e treballa a m b ells, i han
servic de gran aprenencatge per a
la resta de la societat. Els que van
assistir-hi c o m a espectadors o es
van implicar en la seva organització van treure el Cel a valors que la
competitivitat de la societat actual
cé tendencia a tapar.
Els Special Oiympics n o han
compoi'tat per a la ciutat la c o n s trucció de grans infraestructures,
ni una renovació urbana, p e r o sí
que han fet créixer l'esperit de
ciutadania. " U n s j o c s OlÍJiipics
canvien les ciutats, pero els S p e cial Oiympics canvien els ciutadans»: aquesta va ser una frase
molt repetida entre els organiczadors, i el fet que n'avala el sentit
és la captació de mes d'un miler

de voluntaris que es van constituir
en la columna vertebral de Tesdevcniment. C e n t cinquanta-set
d'aqucscs voluntaris provenien
d'Alcalá la R e a l , municipi de Jaén
que esta agermanat amb Figueres
a causa del vincle c o m ú que va
representar Pep Ventura, nascut a
Alcalá la Real i figuerenc d ' a d o p ció. Els voluntaris andalusos van
trigar setze hores a recorrer els
1.300 quilómetres que separen les
dues ciutats, van implicar-se de
forma intensa en la logística deis
Jocs i, diumenge, després de la
cloenda, van tornar a pujar ais tres
autocars per arribar la matinada
de dilluns a casa seva i r e i n c o r p o rar-se ais seus llocs de treball. La
seva acció exemplifica l'esperit de
les 1.200 persones que van
col-laboraren els Jocs.
La millor demostració del tort
Iligam que es va crear entre esportistes i voluntaris van ser les e m o tives escenes que es vaii viure a
l'aparcament on hi havia la setantena d'autocars q u e havien de
transportar els participants ais seus
llocs de procedencia.
Figueres va superar amb éxit un
esdeveniment que ha dei.xat pósit.
Josep Puigbert

Atenea,
500 actes
Atenea, l'agrupació cultural del Casino
Menestral de Figueres, ha celebrat el seu
acte número 500 des de la seva recuperado l'any 1983.
En l'acte cultural n ú m e r o cinccejits d'Atenea, el convidat i
exmijiistre socialista Ernest Lluch
va proinmciar un pecit inti"oit

