EXPOSICIÓ “MATERIAL ESCOLAR”
D’EUGENI PENALVA

A

Sant Feliu de Boada, a la sala d’exposicions municipal, annexa al barrestaurant “Les Escoles”, s’ha pogut
veure, del 13 de juliol al 6 d’agost, una interessant instal·lació del ceramista bisbalenc
Eugeni Penalva, col·laborador de POPULART.

En el marc d’una antiga aula de l’escola del
poble, l’Eugeni ha presentat un treball que
s’allunya del que havia fet fins ara. El repte
ha sigut el de realitzar en material ceràmic
el que en podríem anomenar l’atrezzo propi
d’una aula de poble de l’època del franquisme, la que va viure el mateix Eugeni com a
alumne. No hi faltava ni una col·lecció de
regles mil·limetrats, d’aquells plans, ni el
famós instrument de tortura pedagògic de
l’època: l’anomenat “puntero”: una vareta
d’uns seixanta centímetres (que abans era
de fusta, com els regles, i aquí –és clar- de
ceràmica), del qual se servia el mestre tant
per a assenyalar en un punt del mapa o de la
pissarra com per a infligir algun càstig corporal a l’alumnat més renyoc.
S’hi podia trobar també una bona rastellera
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d’aquells minimalistes i funcionals tinters de
ceràmica blanca esmaltada (amb les inevitables taques de tinta blava) que l’alumnat encastava en l’orifici ad hoc que hi havia als
pupitres, per a sucar-hi aquelles plumilles
metàl·liques que en el moment més inesperat, deixaven anar una taca al full de
paper. També, una
col·lecció de mapes murals
dels cinc continents (amb interessants textures oceàniques en l’esmalt dels mars),
en la qual no hi faltaven dos
mapes d’España: el físic i el
polític, aquest amb la distri-
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bució preconstitucional de provincias y regiones, anterior a l’estat de les autonomies.
Al mur, hom podia veure reproduïda una representativa col·lecció de portades de llibres
i de quaderns de l’època, des de la omnipresent Enciclopedia Álvarez o els quaderns Rubio, fins a altres joies que despertaven la
nostàlgia dels espectadors que passaven de
la cinquantena:
Corazón d’E. D’Amicis, El parvulito, manuals de
bona educació,
fulls de quaderns
de cal·ligrafia,
etc.
Les peces, però,
més emblemàtiques eren la tríada que presidia
sempre i obligatòriament l’aula,
des del lloc més
important de la
classe, al damunt de la pissarra. Ens referim
als retrats de Francisco Franco i José Antonio Primo de Rivera, enmig dels quals es situava el santcrist. Aquesta particular disposició havia fet exclamar a l’Isidret (un amic
d’infància molt murri i fill de pares republicans): Mira! Lo santcristo al Calvari, emmig
dels dos lladres”
Pàgina 28

El dia de la inauguració, un actor va fer de
mestre de l'època i va treure a la pissarra algunes persones que, prèviament conxorxades, van contestar les preguntes més absurdes: ¿Cuáles son los partidos judiciales de
Soria? ¿Y los pecados capitales?, i va acabar
fent cantar la taula del tres al públic assistent mentre ell, com si fos un director d'orquestra, entrava
en èxtasi. Una
noia, alumna de
la Marta Carrasco, va ballar una
dansa mentre sonava el "Vamos a
contar mentiras".
Tot un revival elaborat i servit
amb l’elegància
a la qual l’Eugeni
ja ens té acostumats, que traslladava als més
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pensil i als que no ho som tant a records agredolços d’infantesa. Una instal·lació que
ara hauria de viatjar (i passar, per exemple,
per les escoles de professorat o per àmbits
escolars o de l’administració educativa),
tant per la pròpia vàlua de les peces que s’hi
mostren com perquè no oblidem d’on venim,
ja que si ho fem, el risc de tornar enrere és
molt, molt més gran. Ara més que mai.
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