Prioritat
Un grup de m estres que necessitaven nomenar-ne un perquè s ’encarregués
de l ’Educació Física de l ’Escola em varen designar a mi perquè a to ts els cons
tava el meu entusiasm e per l ’esport. Cosa sem blant m ’ha passat ara que es
precisa d ’algú per a fe r un panegíric de la nostra dansa. No em mou, doncs, cap
altre títo l ni pretenc cap altre m è rit que la meva incondicional adhesió a to t
motiu que pretengui exaltar els valors tradicionals del nostre País. A quest any,
però, ja que la capital del Baix Empordà no disposa de cap periòdic per a pro
moure les inquietuds locals, un b u it que per altra part no diu res a favor nostre,
l ’Aplec i la Sardana tan entranyables em sabran perdonar que inform i d ’un altre
tem a (amb una mica més d'a u to rita t) que crec sinceram ent té una candent
p rio rita t. Aleshores, ap rofitant el poder de convocatòria que aquest, diguem-ne,
b u tlle tí té a La Bisbal i comarca, m 'atreveixo a exposar uns fets ja passats i
unes necessàries solucions a la problem àtica creada.
Uns fe ts de lictiu s: robatoris planejats i repartim ent del botí en la «clàs
sica» casa abandonada i uns quants etcèteres més, propis d ’un episodi de
qualsevol serial de violència a què, malauradament, la nostra inefable TV ja ens
té acostum ats, han tin g u t lloc a la nostra ciutat. I els autors m aterials d ’aques
tes barrabassades són uns noiets de deu i onze anys...
— «Tots hem anat a robar cireres, quan érem p e tits...» — els intentava dis
culpar un amic l ’altre dia. Doncs, no era d ’aquest parer la guàrdia c iv il quan, en
rebre denúncia de les tendes «disminuïdes», va haver d ’inte rven ir i interrogà,
en to ta l'accepció judicial de la paraula, els presum ptes culpables i comprovà el
cinism e, la sang freda i els recursos i la intel·ligència «pre-criminal» dels, des
prés confessats, culpables. El «jefe», el «ganxo», « l’innocent», to ts els perso
natges habituals de les més alambinades novel·les de «gàngsters», sum ats als
dels «quinquis» més fastigosos, totes les xacres de la delinqüència dels famosos
anti-herois que se’ns estan posant de moda, tenien les seves representacions
fid e ls en els grups de noiets, file ra de cares d ’àngels, que teníem al davant.
A quests protagonistes menors d ’edat (i tan m enors!) foren descoberts i
desem mascarats pels professors del Col·legi Joan de M argarit en funció, més
que mai, de vertaders m estres: Un dels nois no té pare; l’altre el té greum ent
m alalt; el de més enllà ha de treba llar tantes i tantes hores...! Un pare ens
deia plorant: «No és possible! Em creia que el meu fill era sim plem ent enjo
gassat, po tser un xic en tre m aliat... Déu meu, em portava com pletam ent en
ganyat!».
A La Bisbal continuen essent solam ent paraules i bones intencions els axio
mes principals de la més elem ental pedagogia que exigeixen l ’estreta col·labo
ració entre l ’escola i la fam ília. Una digna societat, el Foment Catòlic, no és
su fic ie n t per a co b rir les necessitats extraescolars d ’esplais: divertim en ts, ma
nifestacions artístiques de to ta mena, de c re a tiv ita t i de relació social, que els
infants d'avui precisen perquè el seu desenvolupam ent sigui integral i en funció
del món d ifíc il que els ha to ca t viure. S’imposa, urgeix, la fundació d ’una m olt
nostra A ssociació de Pares, d'A m ics de l’Escola, d ’A ntics alumnes. Una A sso
ciació que permeteu-me im aginar com una sim bòlica anella que relacioni ín ti
mament, estrenyent-se les mans, en la més noble «sardana de col·laboració», a
to ts els amics de l’Escola.
Us hi esperem. Hi som a tem ps encara.
J. FERRERÓS i PIBERNAT
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