
l restabliment de la llibertat
d’elecció d’escola per part
dels pares serà la pedra de
toc de la nova llei d’educa-
ció que prepara el conseller

Ernest Maragall. Perquè a Catalunya els
pares no tenen el dret a triar l’escola que
volen per al seu fill. Com sap tothom, la
tria està supeditada a uns barems que
prioritzen, sobretot, la proximitat de
l’escola al domicili familiar. Aquest ba-
rem actua a la manera de filtre determi-
nant i està a les mans dels respectius
ajuntaments. Que a la pràctica alguns, o
molts pares, i algunes, o moltes escoles,
aconsegueixin saltar la llei no resta gra-
vetat al problema. Els pares no tenen lli-
bertat per triar l’escola dels fills i aquesta
és, al meu parer, una doble injustícia. En
primer lloc, una injustícia diguem-ne
conceptual. En un estat democràtic els
drets, tots els drets, pertanyen, d’entrada,
als ciutadans. El fet que l’Estat aparegui
sovint com un ens superior i benèfic que
distribueix aquests drets entre els ciuta-
dans, que els accepten entre la resignació
i l’alegria, no deixa de ser un signe de
l’escassa comprensió que el concepte de
llibertat desperta encara entre nosaltres,
els homes i les dones de Catalunya i
d’Espanya.

Però la manca de llibertat per triar es-
cola amaga una injustícia de caràcter
molt més pràctic. Si els pares decideixen
portar el seu fill a una escola que no està
situada al barri on viu la família és per-
què, per les raons que sigui, consideren
que l’escola triada ofereix més garanties
educatives. En la situació actual, la intu-
ïció de molts pares que matricular els
seus fills a una escola pública –i, sobre-
tot, a un institut d’ensenyament secunda-
ri– pot oferir resultats tan incerts com la
rifa de Nadal, és una intuïció plenament
encertada. Afortunadament, molts pares
no saben com funcionen per dins alguns
instituts, perquè si ho sabessin es posa-
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rien les mans al cap i el desprestigi social
dels professors seria, encara, molt més
accentuat que no pas ara. No pretenc dis-
posar de fórmules màgiques per solucio-
nar una situació que s’arrossega des de fa
molts anys, però és evident que, mentre
tot l’ensenyament públic giri al voltant
de l’escalafó, de poca cosa servirà anar-
hi abocant diners i esforços. Fins i tot els
professors de vocació més provada
–menys heroics: de professionalitat més
extrema– acaben desmoralitzats per un
sistema de nomenaments, de distribució
de feina i d’esperit corporativista i fun-
cionarial incompatible amb una gestió
educativa mínimament eficaç. Per exem-
ple, el sistema d’elecció o nomenament
de directors vigent fins ara ha permès
que, en molts casos, fossin votats aquells
que més asseguraven la continuació de
les situacions adquirides i constitueix
una de les herències de l’antifranquisme

que cal revisar. Que consti que tot això
que jo dic en veu alta ho diuen, i ho ac-
cepten, en veu baixa la majoria de perso-
nes que es preocupen per la situació de
l’ensenyament sense apriorismes ideolò-
gics.

La pitjor defensa que es pot fer de l’es-
cola pública és no admetre que necessita
canvis radicals; i que aquests canvis
comporten, d’una manera ineludible, la
substitució de l’actual estatut del profes-
sorat. Cal un cos de directors que no de-
pengui dels vots i la voluntat del claustre,
i un sistema de responsabilitats que per-
meti fixar objectius concrets a cada cen-
tre. Seria ingenu, però, creure que aques-
tes i altres mesures –que sembla que que-
den apuntades en el projecte de llei que el
conseller d’Educació ha enviat al Parla-
ment– tindran una fàcil acceptació. Ja
s’ha vist que no serà així, entre altres
raons perquè els sindicats s’han conver-

tit, si més no, en el cas de l’ensenyament,
en els portaveus del corporativisme més
tancat a qualsevol reforma. Tampoc no
és res de nou. Que li ho preguntin al se-
nyor Luc Ferry, filòsof i en un moment
determinat ministre d’Educació de l’Es-
tat francès, com van actuar els sindicats
per tal de fer fracassar la seva reforma.
Ara, més o menys encertadament, l’im-
pulsiu president Sarkozy la pretén im-
plantar, en part, a cop de decret.
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No crec que els articulistes hàgim de
defensar les nostres reflexions públiques
amb arguments privats. De vegades, pe-
rò, és necessari, sobretot, en un país com
el nostre on sovint sembla més important
qualificar o desqualificar una proposta
que no pas estudiar-ne el contingut. En
aquest cas concret, hi ha la paradoxa que
molts dels que s’omplen la boca a favor
de l’escola pública han portat i porten els
fills a la concertada o a la privada –i hi te-
nen tot el dret–. I, a l’inrevés, alguns dels
que pensem que no es pot exigir que els
pares confiïn en la pública si abans no ha
experimentat una gran transformació és
perquè hi hem portat els fills i, per aques-
ta raó i d’altres, la coneixem per dins.

No, sense llibertat d’elecció d’escola
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El conseller d’Educació, Ernest Maragall, a principi d’aquest curs escolar a la nova escola
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urant la crisi del petroli dels
anys setanta, la companyia tea-
tral gironina TEI de Sant Mar-

çal escenificava una versió extraordinà-
ria de Les criades, una peça de Jean Ge-
net, a la qual van seguir les representa-
cions d’Estricta vigilància i El balcó.
Per contemplar aquella versió de Les
criades havies de posar el cap en un fo-
rat de la vintena llarga que hi havia en
una cúpula, i llavors passaves a formar
part de l’escenografia, que, si no recor-
do malament, era de Quico Estivill. La
vaig veure un parell de vegades amb ac-
tors diferents com en Ton, en Pep Esti-
vill, el malaguanyat Josep Pons, i el di-
rector Pep Cruz, alter ego del famós
Monràs. En aquells anys no hi havia ni
grans teatres, ni mitjans, ni diners, ni

D subvencions, però l’atreviment, el des-
vergonyiment i la creativitat hi eren a ca-
bassos, i en van sortir uns muntatges ori-
ginals, únics, probablement irrepetibles
(qui tancaria ara el públic en gàbies de
filferro, envoltats de palla, sense cap xar-
xa de seguretat?). Immersos en la crisi,
Manuel Dueso dirigeix una nova adapta-
ció de Les criades, també interpretada
per homes com volia Genet. Solange,
Claire i la Senyora són personatges fasci-
nants i monstruosos, més o menys com
alguns líders mundials, es diguin Bush o
el seu secretari del Tresor, Henry Poul-
son, que després d’haver fet bandera del
neoliberalisme ara volen rescatar el siste-
ma bancari amb una injecció bestial de
diners. Es pensen que són els amos, però
només són simples criats.

Les criades
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o m’agrada el futbol. Com a es-
port per practicar el trobo mas-
sa matusser i com a espectacle

esportiu em sembla avorrit. Ja sé que tot
això és purament subjectiu però, en
qualsevol cas, és en funció de la meva
subjectivitat que ho manifesto. Pel que
fa al Barça, tinc una percepció molt di-
ferent de la de la majoria respecte dels
seus valors esportius i socials i, pel que
fa a l’Espanyol, es tracta d’una entitat
que no em fa ni fred ni calor. Ara bé,
m’interessa la dimensió social, en tant
que fenomen de masses, que innegable-
ment té tot l’entramat futbolístic. Això
sí que ho trobo francament espectacu-
lar, sobretot pels excessos i les passions
que desperta, tan fora mida i tan poc ra-
cionals. Em quedo bocabadat davant les

N reaccions que milions de persones po-
den tenir davant situacions que a mi em
semblen d’una trivialitat absoluta però
que, en funció d’aquestes reaccions pre-
nen carta de transcendència, de vital im-
portància. Com em sembla de vital im-
portància que les nostres institucions
sàpiguen enfocar adequadament i trobar
solucions valentes al greu problema del
vandalisme, el fanatisme i la violència
extrema dels brètols. Des del meu punt
de vista m’indigna que es qüestioni un
president valent que ha estat capaç
d’aplicar aquestes mesures amb els seus
propis imbècils i que no es condemni
sense pal·liatius els responsables d’una
entitat que no són capaços de garantir la
seguretat en el seu propi estadi. És in-
just, és futbol i no m’agrada.

No m’agrada
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