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«El florido pensil (nenes)» porta als
escenaris l’escola franquista, avui a
l’Espai Ter de Torroella de Montgrí i
demà al Teatre de Bescanó, dins del
festival Temporada Alta. Isabel
Rocatti és una de les protagonistes

«Mai no he permès que l’escola en-
torpís la meva educació» Matk Twain.

Totalment! A mesura que ens fem
grans, la gran feina és deseducar-nos del
que ens van ensenyar a l’escola (riu).  Jo,
almenys, vaig fer la meva tasca i em vaig
deseducar, la vida és molt més del que
ens van introduir al cap en aquella es-
cola.. Vaig obrir-me.

Com es porta tornar a l’escola?
En aquest amb molt plaer. Ens posem

en la pell d’aquelles nenes i veiem el
bombardeig ideològic al qual eren sot-
meses.  Però els salva la innocència, la
companyonia, el sentit de l’humor...
Això és el que al final queda. No hem de

perdre la innocència, mai no hem de fer
fora la criatura del nostre interior.

Es va aprendre amb cantarella la
taula de multiplicar, de petita?

I tant. Tot ho apreníem cantant.
I totes les oracions cristianes, no?
És clar! Els dissabtes al matí anàvem

a l’escola només per fer Religió. Recor-
do que ens llegien la lectura que toca-
va a la missa aquella setmana, amb di-
buixos a la pissarra.

Què recorda com a més absurd?
Tot, tot. Teníem una professora que

es deia Doña Fina, i quan entrava ens
havíem d’aixecar i cantar totes a cor [can-
ta] «Buenos días doña Fina. ¿Cómo
está usted?». I el més divertit, ella res-
ponia, també cantant [canta} «Muy
bien, gracias a Dios».

Digne de veure.
Pel seu sant totes li portàvem regals:

una coca, un pollastre... I ella ens donava
a cadascuna un gotet de moscatell,
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«Mai no hem de fer
fora la criatura que hi
ha al nostre interior» 

Isabel Rocatti 

d’una ampolla que havia dut. No te-
níem ni set anys! Acabàvem conten-
tes, ja l’hi diré.

Els polítics actuals són fills d’a-
quell ensenyament, i així ens va?

Els va marcar, per això el volen
mantenir. Ells es pensen que s’han
convertit en grans persones.

Per això consideren perilloses
les idees dels joves.

A les noves generacions de joves hi
ha gent molt interessant, gent amb
molta empenta i claredat. Això és ar-
ran de tots aquests moviments socials,
perquè fa deu anys no passava.

Hi ha esperança, per tant?
Jo en tinc. Per més que ho intentin,

mai no es pot parar el creixement d’u-
na generació respecte a l’anterior. 

Hem passat dels deures d’aquella
escola a pares reclamant que no es
posin deures als fills.

Crec que una de les coses bones ha
sigut passar de la memorització a va-
lorar el parlar, el diàleg, l’experiència,
confrontar opinions... A vegades en-
cara cal memoritzar, és clar. Amb els
deures passa igual, avui és impensa-
ble haver de fer deures 2 o 3 hores a
casa, però una mica és necessari,
per aprendre a ser responsable.

Què salvaria de l’antiga escola?
El pitet! I la pissarra, amb la seva

olor de guix
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«Una mestra

ens donava

a cadascuna

un got de

moscatell. No

teníem ni set

anys!»

Isabel Rocatti
salvaria de
l’antiga escola
el pitet
i la pissarra.
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inc milions de ciutadans
van votar el 26 de juny a
unes opcions polítiques
que consideren un fracàs

absolut el règim constitucional esta-
blert l’any 1978 a Espanya. Són par-
tits que consideren que el Parlament
escollit democràticament és una dis-
fressa que manté una connivència
amb un oligopoli conspiratiu on es
barregen grans empreses, mitjans de
comunicació i diverses patums. No
respecten el que pensen els altres i
valoren com a cop d’Estat tot allò que
no els afavoreix. Les lleis que no els
agraden pensen que se les poden
passar per el forro. Desconec quin
règim previ que hagi tingut Espanya,
aquests polítics neopopulistes desit-
jarien repetir. Part del seu discurs em
recorda els monòlegs contra les oli-
garquies capitalistes i conspiracions
diverses que feia un dictador de trista
memòria no fa tant temps. Algun dia
ho hauran d’explicar. El que es nota a
Pablo Iglesias i companyia és el pe-
nediment per no haver afavorit el no-
menament de Pedro Sánchez com a
president del Govern després de les
eleccions de desembre. Ja es veien al
poder. Veurem com evoluciona ara el
seu pensament i quines seran les se-
ves aspiracions. La seva gran oportu-
nitat és que tot vagi a pitjor, que la UE
s’enfonsi i que es produeixi una gran i
nova crisi financera i econòmica. Sa-
ben que els feixismes i comunismes
es desenvolupen en moments de
grans daltabaixs, quan el sistema ha
estat incapaç de regenerar-se. Espa-
nya entra en una nova etapa política i
desitjo que els partits majoritaris que
defensen el règim de llibertats, de-
mocràcia i desenvolupament que hi
ha hagut des de 1978 corregeixin els
seus errors i s’adeqüi el sistema cons-
titucional a un futur que canvia a una
velocitat molt ràpida. Perquè si fra-
cassen, els monstres tornaran.
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TORREMIRONA
Bar Restaurant

POLÍGON INDUSTRIAL TORREMIRONA
C/ Willy Brand, 25 - Tel. 972 401 200
17190 SALT - Girona

DEMÀ DISSABTE
DIA DE SANT NARCÍS

OBERT PER 
ESMORZARS I DINARS{ }CARTA MOLT COMPLETA:

Cargols, entrecots,

carns a la brasa

i tota mena de guisats!!


