
La direcció escolar

U
n dels punts febles 
del sistema d’educa-
ció es refereix a l’àm-
bit de la direcció es-
colar. Com ha decla-

rat el president de l’Associació de 
Directors d’Escoles Públiques de 
Catalunya, el 60% de les persones 
que actualment regenten els des-
tins dels centres de primària i se-
cundària no han expressat la seva 
voluntat d’ocupar aquest càrrec, 
sinó que han estat nomenades a 
dit per falta de candidats. La xifra, 
elevadíssima, expressa un proble-
ma gens menyspreable. Els pro-
fessors no volen ser directius per 
falta d’al·licients econòmics, sens 
dubte, però també per un dèficit 
de cultura gestora i per l’estret 
marge de maniobra de què han 
disposat fins ara per portar a ter-
me, dins dels paràmetres de l’es-
cola pública, polítiques educati-
ves singulars.
 D’acord amb els criteris expres-
sats pels experts, la responsabili-

tat d’un director va més enllà de 
l’estrictament administrativa i 
cada dia es tenyeix de més mati-
sos, que reclamen més professi-
onalització. Aquesta s’hauria de 
concretar en programes de forma-
ció de quadros directius, en la pos-
sibilitat de comptar amb una fle-
xibilització més alta de les plan-
tilles i, per descomptat, en un 
augment de la valoració de la seva 
tasca, des del punt de vista materi-
al i des d’altres perspectives, com 
ara la de la dedicació horària.
 Les recents declaracions del 
conseller d’Educació, Ernest Ma-
ragall, en el sentit de prendre 
consciència d’aquest tema i in-
cidir-hi a través dels decrets que 
han de desplegar la llei d’educa-
ció de Catalunya (LEC) estan en 
aquest camí de concretar un pla 
de llarg abast per dotar d’instru-
ments legals eficients –i, en con-
seqüència, de dosis d’il·lusió– els 
col·legis catalans i les seves futu-
res cúpules directives.

Editorials

El Palau opta per
la refundació

gravetat que ha quedat concreta-
da en dues auditories –la de De-
loitte i la realitzada per la Gene-
ralitat– que eleven el saqueig, de 
moment, a 23 milions d’euros, 
dels quals 2,9 milions correspo-
nen a la presumpta malversació 
de diners procedents del consor-
ci. Dit d’una altra manera: Millet 
i Montull estan a un pas que la 
fiscalia els imputi un delicte de 
malversació de diners públics, 
que comporta una pena de fins 
a vuit anys de presó. En conse-
qüència, estan molt a prop que 
el jutge Juli Solaz els torni a ci-
tar a declarar per revisar la situa-
ció de llibertat amb càrrecs de la 
qual ara disfruten.
 En qualsevol cas, amb inde-
pendència de l’acció de la justí-
cia, que  cal esperar que sigui tan 
diligent i eficaç com la regenera-
ció del govern del Palau i de l’Or-
feó, el que ara realment urgeix és 
que la societat catalana recuperi 
la confiança en la institució fun-
dada per Lluís Millet. En el clima 
de neguit propiciat pels últims 
escàndols, no hi ha res a hores 
d’ara de més urgent. 

E
l nomenament d’una 
gestora d’11 membres 
i la dimissió en bloc 
dels patrons que fins 
ara han estat gover-

nant la Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música tanca una eta-
pa de confusió i descontrol en el 
funcionament de la institució i 
obre un període d’interinitat, re-
novació i reconstrucció interna. 
En la línia defensada per Antoni 
Serra Ramoneda en un article 
publicat fa uns dies en aques-
tes pàgines, els patrons han en-
tès que fa falta regenerar la insti-
tució amb fidelitat als principis 
que van inspirar el seu funda-
dor: promoure la música, servir 
la societat catalana i contribuir 
a la construcció de la seva identi-
tat col·lectiva.
 Cal dir que la institució va néi- 

xer com a expressió d’un seg-
ment de la societat de Barcelona 
d’inicis del segle XX, però amb la 
vocació de ser una eina cultural 
al servei de tothom, i les inquie-
tuds de la gestora, que s’ha do-
nat tres mesos per posar ordre a 
la casa, fa l’efecte que responen 
a aquesta vocació inicial. Es trac-
ta de persones amb un compro-
mís permanent amb el Palau, en 
l’àmbit privat o des de les tres ins-
titucions que formen el consorci 
–Govern, Generalitat i Ajunta-
ment de Barcelona–, i que han 
de fer una feina transparent i di-
ligent perquè la fundació renei-
xi en un clima de confiança.
 Això significa que no s’han 
d’escatimar esforços perquè si-
gui impossible que en el futur es 
repeteixin actuacions com les de 
Fèlix Millet i Jordi Montull, d’una 
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ja és pura arqueologia lingüística.
 El vaig descobrir a través de Sal-
vador Espriu. L’Esperanceta Trin-
quis, el drapaire Quel·la o en Quim 
Federal espriuans eren personat-
ges estrambòtics que parlaven un 
idiolecte de carrer, el que es deu-
ria sentir a la Barceloneta o al Ra-
val d’aquella Barcelona molt, però 
molt, preolímpica de final del segle 
XIX. Espriu coneixia bé Vallmitja-
na i en bolcà el llenguatge a la seva 
obra teatral. D’aquella Barcelona 
canalla no en queda quasi res.
 Ni a penes d’aquell barri xino 
de la postguerra. El meu pare va 
néixer al carrer de Sant Pau, entre 
Cadena i Sant Ramon, vies engoli-
des per la Rambla del Raval. Era un 
lloc honorable que acabà submer-
git en la fornicació d’emergència 
de Tàpies i Robador. La gent d’or-
dre mirava de protegir-se’n. Els 
veïns del carrer Lancàster van ai-
xecar un mur de tres pisos per aï-
llar-se dels bordells. Encara hi és. 
Però hi ha desaparegut la fellinia-
na Bodega Bohemia, «donde los ar-
tistas nacen», deia un cartell. Més avi-

at hi anaven a morir, fracassats i 
decrèpits. A l’actualment redisse-
nyat carrer de les Tàpies impera-
va el Barcelona de Noche i la seva 
transvestida Madame Arthur, que 
era de Salamanca i es deia Modesto 
Mangas. Tot plegat, una falsa ale-
gria amarga.

Severa

M olts turistes prenen ara 
refrescos al Marsella, en 
comptes de demanar-

hi l’absenta que s’hi serveix des 
del 1820 (és el bar més antic de 
Barcelona). Quan els barris baixos 
esdevenen visitables, els seus tugu-
ris retiren a centre parroquial. A 
l’època en què exercia de consultor 
de la Unesco, els bars portuaris de 
Dakar tenien les cadires encadena-
des al terra de fusta perquè no fos-
sin armes de git en cas de batussa. 
 A Abidjan, l’antiga capital de la 
Costa d’Ivori, et trobaves prostitu-
tes a la porta, no de l’hotel, sinó de 
l’habitació. A la cimentera pobla-
ció xilena de La Calera, et servien 

ginebra corrosiva mentre una fas-
tiguejada noia in puribus naturali-
bus se t’asseia a la falda abans de 
preguntar-te res. No m’ho han dit, 
m’ha passat.
 M’imagino les tavernes de l’Al-
fama o de la Mouraria evocades per 
Lucília do Carmo a Foi na Travessa 
da Palha, o els locals que deuria re-
córrer Maria Severa sobreeixida 
de saudade i fogots: misèria i com-
panyia. Les cases de fados són ara 
restaurants amb sobretaula canta-
bile, que ja està bé, però no és allò. 
Amb el tango ha passat si fa no fa. 
Els paupèrrims conventillos de San 
Telmo o las cases de xapa de la Bo-
ca portenya no eren la ulterior de-
liqüescent sofisticació de «Corrien-
tes 3-4-8, segundo piso, ascensor», ni 
l’edulcoració portuària que els tu-
ristes troben a El Viejo Almacén. 
 Els barris baixos s’han tematit-
zat. Sacromonte és un museu. Sen-
se meuques ni mariners beguts, 
Punta Arenas sembla un balneari. 
El xal negre de les fadistes expressa 
dol per Maria Severa. Hi ha altres 
coses que també en mereixen. HMARÍA TITOS

Vallmitjana

E l TNC ha rescatat Juli Vallmit-
jana. Ja era hora. Diem calés, 
guipar o dinyar-la (això els 

que encara parlem català, s’entén), 
sense adonar-nos que són paraules 
calós, llenguatge de baixos fons in-
troduït a la parla popular general. 
Vallmitjana, com Nonell, Toulouse-
Lautrec i tants altres escriptors o 
artistes plàstics, se sentí fascinat 
pel món vibrant i tràgic de la vida 
marginal. Vallmitjana recorregué a 
la paraula escrita per a descriure’l i 
és així com ens llegà un tresor que 
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de cargol
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Revista de premsa

LE FigarO 3 «(Alan) Greenspan 
ha dit, en resum, que el comi-
tè monetari de la Fed realment 
no en sap més que vostè o jo so-
bre la conjuntura (...) Personal-
ment, sempre he pensat això, 
encara que suposava que, gràci-
es al seu accés a les xarxes ban-
càries dels districtes regionals 
de la Fed i a la utilització de da-
des estadístiques proporciona-
des per les empreses (i no publi-
cades), la Fed es podia avançar 
una mica abans que nosaltres a 
percebre les tendències».
[Article de Pierre-Yves Dugua]

La Fed no sap 
quines són
les tendències

alan greenspan
Expresident de la Reserva 
Federal dels Estats Units

La VaNgUarDia 3 «En nom del 
seu país i d’una generació sense 
cap mena de culpa pels mons-
truosos crims de la segona guer-
ra mundial, aquesta gran dona 
que va venir del fred (Angela 
Merkel) exigeix ara, amb raó, 
que els seus aliats tractin la no-
va Alemanya democràtica com 
es mereix la seva contribució 
a l’equilibri europeu. (...) Euro-
pa ja ha trobat en aquesta dona 
d’Estat una líder gairebé ideal. 
(...) Ferma, tranquil·la, de mira-
da neta i intel·ligent, valenta...»
[Article de Jaime Arias]

Elogi 
apassionat 
de Merkel 

angela Merkel
Cancellera alemana

EL MUNDO 3 «L’Alcorcón és una 
nació. (...) A la vida tot està con-
trolat, però el futbol és diferent. 
Aquí, un escarabat ha posat la 
central nuclear de cap per avall. 
En els altres negocis, dos i dos 
són quatre, però en el futbol, 
no. (...) Quan els vaig preparar 
(als jugadors) per al partit (de 
Copa, contra el Madrid), vaig co-
mençar amb una interrogació: 
‘¿Què us haig de dir?’ (...) Espa-
nya està fotuda, trista. Però no-
saltres, a Alcorcón, li traiem els 
problemes durant una estona». 
[Entrevista de Rafael Álvarez]

«Dos i dos són 
quatre, però en 
el futbol, no» 

Juan a. anquela
Entrenador de l’Alcorcón


