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E l curs passat van desaparèixer de les
actes d’avaluació de primària els eufe-
mismes progressa adequadament (PA)
i necessita millorar (NM), d’escassa efi-

càcia des del punt de vista de l’avaluació. Segons
el conseller, va ser per fomentar l’esforç entre
l’alumnat. Personalment, celebro aquesta deci-
sió, entre altres coses, perquè les notes s’adiuen
més amb un dels objectius que ha de tenir l’ava-
luació, que és el d’informar. I, a més, poder aspi-
rar a un excel·lent esperona més que no pas el
magre zenit d’un PA, però no ens enganyem: les
mesures han de ser molt més dràstiques si volem
fomentar la cultura de l’esforç.

EN PRIMER LLOC, CAL EXIGIR als nens una mica d’es-
perit de sacrifici. Ja n’hi ha prou de dir que, de
temps per patir, ja en tindran quan siguin grans!
La idea és molt bonica, però va en contra d’ells
mateixos. Perquè també cal aprendre a patir. I se
n’had’aprendredepetit.Enlamesura justa,però
sí: patir una mica. Si no, després, quan toca patir
de veritat, no s’hi està preparat. També hauríem
de replantejar-nos l’excessiu culte a la motivació.
Benvolgut lector, a vostè el motiva gaire anar a
treballar cada dia? Però hi va, oi? Doncs això
també s’ha d’aprendre de petit...! La vida és
així i no com ens agradaria que fos. Un do-
cent ha de procurar que la seva classe sigui
amena i ha d’adaptar-la a les característiques
dels nens, però mentalitzem-nos d’una vega-
da que és bo que els nens facin determinades
coses simplement perquè toca. Sense cap
més motivació. I que si no responen, han
d’atenir-se a les conseqüències.

I AQUEST ÉS UN ALTRE ASPECTE del problema: quines
conseqüències. Hi ha docents que pensen que
cada cop que suspenen un alumne li fan un greu-
ge.Elnennecessita–literalment,necessita– que
l’informin del seu progrés. I que ho facin, a més,
amb veracitat i amb tota l’objectivitat possible.
Sis’aprovaunnenquenohatreballatprouoque,
haventtreballat,nohaarribatalnivellexigit, se li
dóna un missatge edulcorat que l’inhibeix de ge-

nerar els mecanismes necessaris per pal·liar la
seva mancança. I el que no pot ser és que, per-
què no pateixi, se l’enganyi any rere any, fent-
li creure que tot va més o menys bé, perquè
quan li arribi l’hora de la veritat, no se’n sabrà
avenir. No. La responsabilitat del docent és
d’informar l’alumne –i també els pares– de
com van les coses exactament. I els pares
–això, també– han d’acceptar les decisions del
docent. I col·laborar-hi. Perquè, a vegades, és
precisament el temor de la reacció dels pares
allò que fa que certs mestres abaixin el nivell
d’exigència a l’hora d’avaluar.

I, FINALMENT, CAL TENIR BEN entès que, a primària,
un cop superades les competències bàsiques, si
bé no és gaire greu que un nen no sàpiga els
noms dels planetes o dels polígons regulars, en
canvi és molt important que se’ls aprengui. Cal
que aprengui coses i que les aprengui bé. No pas
per allò que aprendrà, sinó perquè, durant el
procés, anirà adquirint hàbits de tota mena. Hà-
bits que són imprescindibles i que necessitarà
tota la vida. Després, si se li obliden, no hi fa res.
L’important és el que ha hagut de fer per apren-
dre-les: segurament, escoltar a classe, pregun-
tar el que no entén, fer un treball de grup i, per
tant, posar-se d’acord amb els altres membres,
buscar i compartir informació, fer un esquema,
estudiar, renunciar a alguna estona de lleure,
fer bona lletra el dia de l’examen, patir nervis
per si el suspèn... És a dir, haurà hagut d’esfor-
çar-se i, en definitiva, haurà hagut de fer un
petit assaig general del que li espera quan sigui
gran, que és del que es tracta.

I, FINALMENT, CALDRÀ TAMBÉ emparar el professo-
rat i donar-li l’autoritat i els mitjans necessa-
ris. Perquè fins ara, el professorat no ha fet
més que aplicar, com ha pogut, les canviants
normatives a què ha estat sotmès i suportar
estoicament els embats d’una societat capri-
ciosa i hedonista que malcria el seu jovent.
Pensem-hi, ara que hi som a temps, amb un
curs i una llei com qui diu per estrenar...!

Jordi Sedó Sociolingüista i docent
jsedo@xtec.cat

Laculturade l’esforç
“Hi ha docents que pensen
que cada cop que suspenen un
alumne li fan un greuge, quan
el nen literalment necessita
que l’informin amb veracitat
del seu progrés”

Gràcies,Ricard...

Avui t’escric –simplement-
per donar-te les gràcies, Ri-
card. Acabo d’assistir a l’es-
trena d’Un dia. Mirall tren-
cat, l’espectacle que has
dirigit i escrit amb Manel
Molins a partir d’aquests

dos textos de Mercè Rodo-
reda. En primer lloc,
t’haig de donar les gràcies
en tant que espectador i
lector de literatura catala-
na; com molts col·legues
de generació, he mantin-
gut durant molts anys una
visió d’institut –postissa i
feminista– d’una autora
que només em remetia a
imatges lànguides, de pas-
tetes de te i dones mens-
truades que mataven la
tarda entre floretes; sense
esperar-ho, ara em regales

una escriptora radical-
ment nietzscheana i des-
enganyada, que no renega
de la masculinitat, sinó de
l’amor mateix (“L’amor,
com més lluny, millor”),
que és profundament an-
tiburgesa, i no per una
qüestió de classe, sinó per-
què no creu en la família
com a hipotètica font de
felicitat, que es refugia en
les flors i en els objectes,
perquè aquests almenys
no fan mal a ningú. T’agra-
eixo, doncs, que segueixis

recordant-li a aquest país
un incomprensible tabú
que el teatre públic, sufra-
gat per tots, manté viu;
tenim un dels millors se-
gles XX de tot Europa...
desat al calaix! En segon
lloc, t’agraeixo també que
no hagis traduït a rancúnia
el teu desengany pel teatre
que t’ha condemnat a l’os-
tracisme; des de l’Associa-
ció d’Investigació i Experi-
mentació Teatral (AIET)
has donat veu als drama-
turgs i crítics més joves,

editant en condicions ad-
verses la que, ara per ara,
és potser la millor revista
de teatre d’Espanya. T’ho
agraeixo de tot cor, Ricard,
i també et demano perdó;
perdó perquè em fa vergo-
nya que hagis hagut de
patir tanta misèria, tantes
dificultats per defensar ob-
vietats en un país que es
nega constantment les
pròpies virtuts, la lletra
més excelsa. Perdona, de
tot cor..., i gràcies, Ricard.
bernatdedeu@gmail.com

EN DIRECTE

L’home i
la mosca
de la
fruita

Nazanín
Amirian

Primera situació: els cien-
tífics han localitzat el gen
de la infidelitat del mascle
de la mosca de la fruita.
Per raons desconegudes
els mascles de l’espècie
humana s’han posat eu-
fòrics, pensant que ja
poden donar les culpes a
la “naturalesa i la genèti-
ca” i mantenir el mono-
poli del gaudi, ara amb
total impunitat. Segona
situació: sense cap prova
biològica, les femelles de
l’espècie humana han
sigut acusades, des de
temps immemorials, de
ser l’encarnació de la lu-
xúria i del desig sexual
insaciable, per la qual
cosa han sigut controla-
des, discriminades i opri-
mides pels mascles de la
seva espècie, els quals, a
causa de la seva insegure-
tat, les han castigat i tan-
cat dins una burca o un
cinturó de seguretat.
L’eterna diferent vara de
mesurar. Però, què té a
veure el comportament
d’una mosca amb el de
l’ésser humà? Fins i tot
Darwin s’aixecaria de la
tomba, escandalitzat! Es
gasten grans quantitats
de diners en investigaci-
ons inútils, torturant i
massacrant desenes de
milions de micos, gossos,
conills i rates tancats en
gàbies –privant-los, fins i
tot, del seu comporta-
ment natural–, i després,
estúpidament, es prete-
nen extrapolar les seves
pautes als éssers hu-
mans. La nostra promis-
cuïtat és el fruit de lli-
gams antinaturals impo-
sats per homes de la fe,
de la política i de “fins
que la mort ens separi”.
En unes relacions basa-
des en la confiança i la lli-
bertat, aquest terme dei-
xaria d’existir.

Bernat
Dedéu

DANIEL BOADA

Politòloga
i escriptora

Filòsof
i músic


