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NOTES AL MARGE 

22 d'abril/divendres 

Sé que haig d'escriure aquest article per 
al diari, però em sento estranya davant 
del full blanc que ompliria ara de bio

grafies d'autors llatins, de traduccions de 
poemes llatins, d'esbossos de treballs i estu
dis sobre els poetes llatins del segle XV... 
Decididament, avui preferiria escriure notes 
a peu de plana en lloc de notes al marge. 

23 d'abril, dissabte 
Maria Àngels Anglada, l'exquisida escrip

tora figuerenca d'adopció, osonenca de nai
xement, ens ha delectat aquest Sant Jordi 
amb el seu darrer treball, Paisatge amb poe
tes. Un viatge literari a través de tres ca
mins: la sensibilitat de l'autora, la poesia 
d'autors italians d'aquest segle i la via a tra
vés de les ciutats que aquests poetes vis
queren i recrearen en la seva poesia. Una de
lectança i una lliçó de poesia italiana, una 
descripció poètica d'algunes de les més be
lles ciutats del país veí i un estudi ple de poe
sia sobre una Idea excel·lent i ben desenvo
lupada. Un altre paisatge amb poetes, però 
més proper, és el que Narcís-Jordi Aragó, gi
roní de naixement i de convicció, acaba de 
publicar també aquest Sant Jordi. El paisat
ge és el nostre i el seu, sobretot seu, és La 
Girona dels poetes que Aragó coneix tan bé. 
De la mateixa manera que ens oferirà ben 

Mariàngela Vilallonga 

Pe rescriure 
aviat una nova guia de Girona, en aquest lli
bre l'observador subtil des de la seva galeria 
ens proposa un recorregut diferent per la 
ciutat, des de la Catedral a la Devesa, a tra
vés de la veu amiga dels poetes contempo
ranis que han parlat de la seva ciutat. L'em
bolcall del paquet de poemes que ha triat 
Aragó és la seva prosa poètica. 

25 d'abril, dilluns 
Escriure, per què? Perquè et llegeixin qua

tre familiars i amics i alguns desconeguts, en 
un quasi monòleg constant i sense interrup
cions? Si, però... Per repetir més malament 
allò que ha estat dit i ben dit a bastament al 
llarg de tants segles? Sí, però... Per contem
plar el món que m'envolta amb uns altres 
ulls i recrear-lo després de passar pel garbell 
de la meva ment? Sí, però... Per veure el 
meu nom escrit amb petites lletres de motllo 
en una plana d'un dels milers de periòdics 
que cada dia s'imprimeixen arreu? Sí, però... 
Pel plaer de seure a l'estudi amb la sola com
panyia dels llibres i començar a omplir aquell 
full blanc de paper perquè el cuc que em ro
sega per dins vol sortir? Sí, sí, sí. 

26 d'abril, dimarts 
Només una nota breu sobre un altre sim

posi, les I Jornades de filosofia catalana: el 

A CONTRALLUM 

debat intercultural als segles XIII i XIV, que 
se celebren a la ciutat de Girona del 25 al 27 
d'aquest mes d'abril. A la sessió del matí la 
figura d'Arnau de Vilanova pren la dimensió 
d'home fortament compromès amb el mo
ment que li tocà de viure a cavall entre els 
dos segles, XIII i XIV, i amb l'entorn sòcio-
cultural en què es va moure. La seva espiri
tualitat i la seva intel·lectualitat són analitza
des i debatudes en les ponències i el poste
rior col·loqui. Una constatació: filòsofs ifiiò-
legs discorren per camins metodològics dife
rents. 

27 d'abril, dimecres 
La setmana es va escolant entre la vaga 

dels mestres i ei passadís del Barca al Real 
Madrid. La vaga, a la qual també ens hem 
afegit els professors universitaris, irreversi
blement, suposo, en comptes d'augmentar 
la voluntat negociadora en el Ministerio, pro
voca mesures de força com les declarades 
pel ministre corresponent, que ahir anticipa
va l'allargament del curs durant el mes de 
juny per tal de recuperar les hores de classe 
perdudes. Mentrestant, a can Barca es da-
baten en el dilema hamietià de: passadís i no 
passadís. I és que a la gespa del Camp Nou 
aquest any no paren de néixer problemes, 
un rera l'altre, i cada vegada més transcen
dents. 

Dolors García i Cornellà 

Crònica de primavera 

E
scric això en un matí d'aquests tan tí
pics de primavera. El dia ha començat 
amb un sol decidit, ple d'empenta, cla

vant la llum en les façanes blanques de les 
cases del barri. El carrer, sense asfaltar, és 
tatxonat de tolls de totes mides, les entrade-
tes de les cases s'estuquen de fang, les por
tes apareixen clapejades d'esquitxos de co
lor de cafè amb llet. Als patis, verdures i 
flors es barregen, més o menys ordenada
ment, sota un tel d'aigua freda que els dóna 
una lluentor estranya, una mica com si fos 
falsa. 

Les veïnes comencen a espolsar les es
tores fora el balcó, s'afanyen a treure la roba 
que va quedar humida ahir, s'apressen a 
complir amb els rituals de sempre. El dia es 
desperta tot enganyant la gent, com si 
aquest sol tan lluent hagués de durar fins al 
vespre, com si no sabéssim que a la prima
vera li agrada fer-nos creure coses que no 
són. 

Escolto la ràdio. Continuen parlant de la 
vaga de mestres. Comenten l'enquesta so
bre el resultat de les eleccions autonòmi
ques que ha aparegut avui en un diari. Do
nen els noms dels guanyadors dels VII Pre
mis Literaris de la Generalitat, parlen dels es
criptors mallorquins. Es confirma la pena de 
mort per a Ivan el Terrible. 

De mica en mica, els núvols grassos pro-
vinents de llevant guanyen terreny en el cel 
de la Selva. Em tapen el Montseny. El musell 
rocós del Far, que des de la finestra del men
jador em fa l'efecte d'un vaixell perdut en un 

«La crònica de primavera és Inestable i ambiva
lent». 

mar verd, s'embolica de boira. S'entaula un 
vent fred i desagradable. Des de la ràdio 
m'asseguren que a la tarda cauran xàfecs. 
Jo eri dubto. No sé si esperaran tant. 

Falten pocs minuts per a les onze del ma
tí. Passo de pressa les pàgines dels diaris 
d'avui. En llegeixo els titulars, les notícies 
són semblants a les que donen per la ràdio. 

Encenc el llum. El matí és cada cop més 
fred i més fosc. Tinc roba estesa pertot ar
reu, roba que es fa un tip de viatjar, de fora à 

dins, de fins a fora, aprofitant les petites es
tones de sol. Recordo amb recança la il·lusió 
que em va fer, els primers dies de viure al 
poble, poder estendre la roba al sol i no ama
gada, com havia fet durant uns quants anys, 
en celoberts tristos i humits. 

Aviat, quan acabi f'article, sortiré a com
prar. Entraré a les botigues de sempre, tro
baré coneguts i amics, parlarem del temps. 
A la tarda m'arribaré fins a Girona, és un mo
ment, i lliuraré l'escrit al Punt. Després tor
naré al poble. Les veïnes més trempades ja 
hauran netejat el fang de les portes de casa 
seva. Alguna se'n queixarà i desitjarà que 
asfaltin el carrer ben aviat. Quan ho facin, 
però, trobarem a faltar aquestes queixes, la 
feina, el fang enganxós que ens ho embrut 
tot. 

De vegades la rutina es converteix en un 
mal empipador i molest. Com el temps de 
primavera. De vegades, però, esdevé una 
necessitat, una pauta per no perdre's. Veus 
la gent del barri amunt i avall, sempre els 
mateixos gestos, les mateixes feines, els 
mateixos maldecaps. Les mateixes conver
ses a les botigues. Comentaris idèntics quan 
et trobes amb gent de fora que et pregunta 
per la vida de poble, idèntiques respostes. 
De vegades, si no te'ls fessin, els trobaries a 
faltar. De vegades, els ignoraries. 

La crònica de primavera és així d'inesta
ble i d'ambivalent. Et pot fer avorrir les peti
tes coses de sempre i, de vegades, te les fa 
tan necessàries que és impossible prescin
dir-ne. 

EL LECTOR ESCRIU 

El conflicte a 
l'ensenyament 
(carta oberta a l'opinió pública) 

La situació conflictiva que viu 
l'ensenyament, de la qual la va
ga intermitent del mes de març I 
abril és una mostra, està portant 
una gran tensió a tota la comuni
tat escolar (pares, alumnes i 
mestres). 

Davant aquest conflicte, l'Ad
ministració — utilitzant demagò-
gicament els mit jans de 
comunicació— vol fer creure a 
l'opinió pública (sobretot a les 
famílies) que la «intransigència» 
del col·lectiu d'ensenyants és la 
responsable de la situació. Vo
lem manifestar que el sistema 
educatiu funciona, sobretot. 

gràcies a la bona voluntat i dedi
cació dels professors. 

Els professors solament volen 
negociar uns drets irrevocables. 
L'Administració fins ara no lia 
aportat solucions. Se'ns demana 
i exigeix un treball i una profes-
sionalitat sense cap mena de su
port per part de les autoritats 
educatives, perquè, en l'aspecte 
de dotacions materials: 

—Vostès sabien que avui, 27-
4-88, encara no coneixem el 
pressupost econòmic que ens 
correspon per aquest any 
1988? 

— Vostès sabien que als insti
tuts de FP el material de pràcti
ques de taller i especialitat és es
càs, i amb poca renovació? Si 
s'està al dia és gràcies a les 

aportacions voluntàries de les 
associacions de pares. 

—Vostès sabien que encara hi 
ha serveis educatius sense co
brir a moltes escoles: gimnàs, la
boratoris, biblioteca, camps 
d'esport, pati...? 

Vostès sabien que el nombre 
d'alumnes per aula és excessiu, i 
que a vegades no es pot fer un 
ensenyament més individualit
zat? 

I quant al professorat: 
—Vostès sabien que els pro

fessors estem a les escoles com 
a mínim fins al 30 de juny i a par
tir de l'I de setembre? Per tant 
no calien amenaces per part del 
Sr. Ministre! 

—Vostès sabien que durant el 
juliol molts ensenyants fan cur

sos de reciclatge i que l'adminis
tració no els organitza sistemàti
cament i que per tant la voluntat 
del professorat d'estar al dia és a 
compte del seu sou? 

—Vostès sabien que els pro
fessors de les escoles públiques 
han de tenir una titulació univer
sitària i/o especialitzada, superar 
unes oposicions i anar de poble 
en poble abans de tenir plaça de
finitiva? 

—Vostès sabien que l'horari 
diari del professor no acaba amb 
la classe, i quan els alumnes se' n 
van, comencen lès tasques de 
coordinació, correcció, prepara
ció, avaluació...? 

Els ensenyants per desenvolu
par la nostra tasca necessitem 
unes condicions, uns mitjans de 

BUIRAC 
Antoni Puigvert 

Rellotges 

Hi ha moltes situacions 
que inciten a la violència. 

En el meu cas totes tenen, 
d'una manera o altra, relació 
amb un rellotge, aquest jutge 
mecànic i impertinent. Per al
guna raó que desconec, però 
que deu tenir relació amb la 
vena més íntima de la meva 
psicoíogia, jo no vaig portar 
rellotge fins que, instal·lat a 
Barcelona com a estudiant, 
vaig haver de triar entre Caos 
0 Ordre, una dicotomia falsa 
com quasi totes. Eh aquell 
punt vaig descobrir que la lli
bertat era una quimera i la re
volució un biuf si no implica
ven la destrucció de tots 
aquests artilugis que la civilit
zació ha imaginat per conver
tir el temps en or. 

Els nens viuen en un para
dís perquè no tenen cons
ciència del temps que passa: 
fer anys els fa feliços (la feli
citat és ignorància) i seguei
xen els horaris familiars i aca
dèmics amb la mateixa resig
nació que els adults utilitzem 
per resistir altres fatalitats in
comprensibles, com ara els 
canvis de lluna d'un veí o el 
pes volàtil de la moneda en 
sortir d'una botiga qualsevoL 
El pas de l'adolescència a la 
maduresa, diguin el que di
guin psicòlegs i poetes, es 
realitza amb un acte maso
quista: un és madur el dia en 
què s'imposa seguir un hora
ri, compra una agenda, hi 
anota obligacions i decideix 
sotmetre's voluntàriament a 
la dictadura del rellotge. 

~ La meva forma particular 
de subversió és no portar re
llotge. 1 si en porto, mirar de 
no fer-ne cas, no mirar-me'l o 
desafiar-lo obertament. Re
conec, però, que és una for
ma de lluita ingènua i romàn
tica. A part de les males mira
des que he hagut d'aguantar i 
de la mala farha que m'ha 
creat, aquesta és una lluita 
inútil: trobo rellotges fins a la 
sopa: al televisor, martelle
jant-me les orelles, a les pa
rets de tots els domicilis, amb 
campanetes cursis, a les boti
gues, als bancs, als carrers. 
Digitals, antics, amb colorai
nes, rodons, amb números o 
sense, suïssos, pesats, 
repel·lents, intolerants. Si 
perden l'hora, per falta de 
corda o de pila o per culpa del 
mecanisme, no hi fa res. 
Arreglat el problema, tornen 
a dictar amb la mateixa im
pertinència: són artilugis tan 
civilitzats que superen els hu
mans fins en la seva caracte
rística falta de vergonya. 

treball i uns estímuls. Les condi
cions són precàries i plenes de 
voluntarisme, No se'ns tracta 
com a la resta de funcionaris, 
t o t això és el que ha desencade
nat aquesta situació tan tensa. 
Si la feina que fem és realment 
tan important com es reconeix 
per part de tothom, s'ha de de
mostrar amb fets. 

Finalment, la nostra postura 
no és intransigent, i no volem 
que es deteriori més la situació 
actual. Per tant, som els més in
teressats que l'Administració 
torni a negociar i que doni satis
facció a les nostres demandes. 
Els directors d'Instítuts de For
mació Professional de les comar
ques gironines 


