
8 Í47-ÍÍ * . REVISTA Dt GIHONA •* NÚM. 2Ü,I Novi:MniU:-i)hsi:MBiM:; 2000 CRÓNICA 

ActorsdeSingapur 
al Festival El Pati 

de Girona. 

catalépcic del qual el conveni sig-
nac el 1992 entre el Bisbat, 
rA jun t amen t i el Conseil 
Comarcal , amb l 'arbitratge de la 
Generalitat, no l'ha reanimat en 
absolut. 

Passats uns anys de magra 
supervivencia —i a pesar deis 
esfor^os de Florenci Crivülé o 
deis altres meinbres de ractual 
Patronat—, des del mateix Ajuiua-
nient . en abséncia deis (ripolle-
sos?) membres del «bra^ eclesiás-
tic», se'ns informa d'alló que, en 
bona fe, sembla el mes raonable i 
inevitable: tancar el musen per 
raons de segnretac (es revela, per 
la incontestable política deis fets 
consumats, el risc de la male'ída 
teulada), A canvi, aixó sí, lii 
haurá un projecte museológic 
que renovará les estructures 
obsoletes. 1 el nou museu será 
alió q u e aquells llunyans patriéis, 
empesos peí seu voluntarisme, 
haurien sonmiat: un museu 
d'abasC pir inenc, exemplar de les 
formes de vida socials pre indus-
criah; será no un, sino tres: un 
complex de discursos museístics 
ben implicats en el terr i tori i 
amb una gran capacitat de dina-
inització de r e n t o r n ; será la rea-
lització harmónica de les iniciati-
ves de la parroquia, j u n t amb la 
pacífica execució deis legítims 
iiiteressos inunicipals; será el non 
pliís ¡iltm deis museus haguts i per 
haver; será la síntesi d'iniciatives 
que durant tants anys n o hem 
gosat tirar endavant (des del 
museu etJiográfic nacional, pas-
sant peí museu de la farga catala
na i arr ibant al projecte Scr ip to-
r i u m . . . ) ; tot aixó —i encara niés— 
será el fabulós nou museu de 
R i p o l L . . o no será. 

Jordi Masca relia i Rovira 

L'hora 
d'EI Pati 

Del 14 al 17 de setembre es va celebrar a 

la Casa de Cultura i a la sala La Planeta, 

de Girona, la segona edició del Festival 

Internacional deTeatre Amateur El Pati, 

organitzatperla Diputado de Girona. 

A m b prou feines lian calgut dues 
edicions perqué aquesta mostra 
hagi aconseguit la seva consolida-
ció i la maduresa suficient com 
per projcctar-la al futur, sense 
complexos i amb Tambició 
necessária per convertir-la en un 
referent destacat dins del circuir 
internacional. El festival ha gua-
nyat en solidesa -g rups de nivell 
inés homogeni , esccnaris clars i 
preparats, organització professio-
nal, etc.—, en arrelament a la ciu-
tat -els espectacles al carrer van 
ser tot un encert— i en utilitat per 
al teatre amateur de les nostres 
comarques, principalment per la 
contr ibució a desmentir per la via 
deis fets que «no professional» no 
significa necessáriament "de 
menys valor». 

Pero potser no ens interessa 
tant de recrear-nos en un exit que 
al capdavall tanipoc no té per que 
sorprendre l 'organització —que 
disposa de mitjans. de persones i 
de mares iiumillorables-, ni tam-
poc entrar a justificar Texisténcia 
del mateix festival —en una cJutat i 
en unes comarques on no anem 
sobrats de propostes ci'aquest 
tipus—, sino reflexionar sobre les 
oportunitats que s'obren a partir 
d 'una experiencia que proporc io
na uns indicadors tan satisfactoris. 

Si en la primera edició va q u e 
dar ciar que haver organitzat el 
festival havia estat un encert, i que 

en conseqüéncia calia donar-li 
continu'i'tat i un aixopluc mes 
sólid, en aquesta segona s'han 
assentat unes bases definitives 
sobre les quals caldrá anar cons-
truint: l'adaptació deis grups i del 
perfil de les obres a uns criteris 
coherents. que poden modular-se 
en les diferents edicions; la 
imprescindible pluralitat de pai'sos, 
cultures i llengües; la iniplicació 
en Torganització del teatre ama
teur gironí; la diversitat d'espais 
escenics, mantenint la funció ver-
tebradora del pati de la Casa de 
Cultura; la vocació mes festiva per 
damuíit d 'una orientació mes cor
porativa o «académica» del festival 
i de les activitats paraMeles que 
s'hi organitzen, etc. 

A partir d'aquests fonanients —i 
de circumstáncies temporals con
cretes, com son les obres que 
s'han de fer a l'edifici de l'antic 
hospici de Cirona— es poden 
posar damunt la taula nous reptes 
i noves propostes. ¿Podem aspirar, 
per exemple, a implicar-hi no 
només la ciutat de Girona sino 
algunes de les capitals gironines 
que disposen d'infraestruccures 
teatrals de gran nivell? El teatre 
amateur gironí, ¿s'hi pot involu-
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erar encara mes? Quines sinert^ies 
es poden buscar enere tescival i 
festival, i també deis grups giro-
nins cap enfora? En el circuit 
internacional, ¿voleni que l'expc-
riéncia i els resultats d'El Pati 
siguin un model a seguir? 

Hi ha, dones, camins a recor
rer que ens tan albirar un festival 
niés gran i encara niilior. Si 
l'experiéncia d'aqucstes dues pri-
nieres 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 quanci-
tat, 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 vui-

tanta 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 «descas-
tats». Treballa en aquest país des 
del 1957. En una primera etapa 
com a jesuíta a la zona de Maha-
rastra, 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 res-
pectat per Indira Gandhi—, va ius-
tal'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 inte
gral -sajiitari, educatiu, econó-
mic, ecológic— que es finaní^a 
amb Tapadrinament. L'organitza-
ció RDT 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 Com
panys era també el de l'accés de Josep 
Irla a la presidencia de la Generalitat 
Abans d'assollr aquest cim en cir-
cumstáncies tan dramátiques, el gui-
xolencJosepIrlaiBoschpfilld'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 Mancomuni-
tat, diputat a les Corts de l'Estat, dipu
tat 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 pro-
jecte de conversió de la casa natal de 
Josep Irla en un centre cívic, cultural i 
social de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajunta-
ment, propietari de la histórica tavema, 
ha signat un conveni amb la Fundació 
Josep Irla per a la rehabilitado de l'edifi-
d , que tindra sales d'actes, de reunions 
i d'exposicions. un centre de documen
tado i museu i un centre d'estudis sobre 
el president a l'exili. Que Josep Irla fos 
un home discret, amb tendencia a pas-
sardesapercebut, 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 pas-
sadainjustamentperalL 

Narcís-JordiAragó 


