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AVALLONE

E
ls clàssics ja ho tenen, això: par-
len d’ahir com si parlessin
d’avui, com si el temps fos una
circumstància purament acces-

sòria, menor. Llibertat!, l’obra de Santia-
go Rusiñol estrenada fa més d’un segle i
que ara es pot veure al Teatre Nacional,
posa el dit a la nafra de certes actituds
que pesenmolt en aquesta societat catala-
na dels nostres neguits, a voltes idealit-
zada. Actituds que costa de denunciar
perquè descobreixen massa impostures i
equilibris construïts sobre
falsos consensos, sobre una sè-
rie d’implícits que –per man-
dra o per comoditat– ningú no
qüestiona. Per això cal feli-
citar l’adaptador del text i di-
rector d’aquest muntatge,
Josep Maria Mestres, que ha
estat més valent que altres
membres del seu gremi en dis-
parar sobre “els falsos progres-
sistes”, segons les seves prò-
pies paraules.
Si l’assumpte principal de

l’obra fos el racisme (que no
ho és), Mestres no hauria
abandonat la confortabilitat
de la correcció política i el de-
bat tindria un recorregut curt.
Excepte les minories xenòfo-
bes seduïdes pel populisme
més destructiu, qui vol passar
avui per indiferent davant del
racisme? Ningú, òbviament, i
menys en el món de la creació
artística. Mantenir la guàrdia
contra el racisme és imprescin-
dible, però aquest missatge és
allò que s’espera d’ofici de les
forces de la cultura en una so-
cietat oberta. Ara bé, bastir
una crítica àcida sobre les impostures
que apareixen al voltant del racisme i
d’altres fenòmens més envitricollats és
un exercici més delicat, perquè implica
una dissecció inhabitual, molesta, de la
nostra tribu. Sobretot quan els dards de
Rusiñol/Mestres no tenen com a objec-
tiu primer els reaccionaris de sempre, si-
nó personatges simpàtics que parlen tot-
hora a favor de la igualtat, la llibertat i la
fraternitat. Rusiñol va mostrar-nos que
els bonsmai no són tan bons com sembla
a primer cop d’ull. Una lliçó oportuna en
aquest moment, quan proliferen gurus
de tot a cent, prestos a muntar la parade-
ta de la puresa i el miracle.
Si es compara amb altres societats, la

catalana tendeix de forma molt acusada

a separar la manera com es viu dels va-
lors que es proclamen sobre aquesta
vida. Dir-ne hipocresia social és massa
genèric, massa vague. Em sembla més
precís parlar d’impostures generalment
assumides.Mestres va declarar a la prem-
sa que, amb Llibertat!, volia subratllar la
incongruència o inconseqüència entre
allò que pensem, allò que diem i allò que
fem. Al meu parer, l’objectiu s’assoleix
plenament en aquest muntatge, que fa
xalar l’espectador. Elmeu únic retret tèc-

nic al director és el mateix que li feia el
crític Joan Anton Benach en aquest dia-
ri: l’actualització en clau contemporània
de la part final de l’obra em sembla total-
ment sobrera.
Sospito que l’opinió ortodoxa vincula-

da al progressisme oficial català no haurà
rigut gaire amb aquest Rusiñol del TNC.
És una peça que burxa en les trampes
constants d’unes elits (polítiques, econò-
miques, sindicals, culturals) malacostu-
mades i consentides per tots nosaltres.
Tinc al cap alguns casos que podrien pu-
jar a l’escenari. Se’n recorden d’aquella
senyora que quan era tercera tinent d’al-
calde de l’Ajuntament de Barcelona es va
declarar antisistema? Per no parlar d’un
exdiputat que s’havia distingit per exami-

nar amb lupa inquisitorial totes les con-
tractacions del Govern però no tenia cap
mania a l’hora de pressionar els mem-
bres del jurat d’un premi literari al qual
s’havia presentat. O, per arrodonir el ca-
tàleg, tinguem presents aquells amics o
coneguts de partits i sindicats que forma-
ven part dels consells d’algunes caixes
d’estalvis i que mai –caram– no van tro-
bar res d’estrany en determinades opera-
cions i decisions que, després, s’han con-
firmat com a estranyes o inadequades. I

podríem continuar fent llista,
per exemple, d’antics alts càr-
recs (també d’esquerres) de
l’administraciómunicipal i au-
tonòmica que han estat gene-
rosament acollits per empre-
ses amb vincles evidents amb
l’interès públic. Si tots els cor-
ruptes i beneficiats per les in-
fluències fossin només els
afins a la dreta, la vida seria
previsible i fàcil.
La coherència total entre

les actituds quotidianes perso-
nals i els valors que es defen-
sen és impossible i només un
fanàtic la desitjaria. Sortosa-
ment, el món té grisos. Dit ai-
xò, no hi ha cap ètica pública
que se sostingui quan sectors
influents de la societat han dis-
sociat demanerahabitual ime-
cànica el que defensen pública-
ment del que practiquen de
portes endins. Llavors, si la
màscara és massa gruixuda, el
cinisme senyoreja i es pro-
dueix una pèrdua de credibili-
tat. El problema és que, a Cata-
lunya, estemmés predisposats
a escandalitzar-nos si una per-

sona de comunió diària fa avortar la seva
filla que si un defensor de l’escola públi-
ca porta els fills a un centre educatiu dels
més exclusius de la ciutat. En essència,
però, el frau moral és equivalent.
La complexitat de la vida aconsella va-

lorar les actitudsmés que les idees, sobre-
tot perquè cap retòrica –per eficaç que
sigui– no pot corregir la contundència
dels fets. Vagin a veureLlibertat! i, en sor-
tir, pensin que també hi ha gent progres-
sista que intenta viure igual com pensa,
con el comunista Jordi Miralles o la so-
cialistaMontserrat Tura, capaços de tor-
nar a les seves respectives feines de sem-
pre un cop van deixar el càrrec oficial.c
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Elprofessorat, factordequalitat

F
a uns dies el ministre d’Agri-
cultura, Miguel Arias Ca-
ñete, ens recomanava la dut-
xa d’aigua freda per reduir el

consum d’energia. Assegurava que ell
mateix ho fa sempre així. Però la co-
missària europea d’Acció pel Clima,
Connie Hedegaard, que és danesa, li
va replicar sobre la marxa que l’últim
que estaria disposada a fer és prescin-
dir de la dutxa d’aigua calenta.
Arias Cañete aspira a ser comissari

europeu i té coneixements i interes-
sos en el món agrícola. Coneix bé el
valor de l’aigua i del gas. Però una co-
sa és dutxar-se amb aigua freda a An-
dalusia i una altra molt diferent és
fer-ho a les fredes terres daneses.
No sé si tornaran les dutxes d’aigua

freda com en els temps en què a les
pensions de Barcelona o a la majoria
de paratges rurals no hi havia més ai-
gua calenta que la que bullia en una
olla sobre les brases del foc. La dutxa
freda, entén el ministre, és símptoma
d’austeritat. Una austeritat que ens ve
imposada des de les institucions euro-
pees i que comença a formar part del
discurs polític dels nostres ministres i
consellers. Ja veiem que l’austeritat

s’està instal·lant per força en molts
àmbits de la societat europea.
És lògic. Apugen els preus, abaixen

els salaris, no es crea riquesa i l’atur
augmenta d’una manera alarmant.
L’austeritat pot ser una necessitat i no
una opció. Ha arribat el moment en
què podem acceptar amb resignació
l’austeritat però no volem entrar al
regne de la pobresa. Explica Tony
Judt aEl refugi de lamemòria que cor-
regia els seus fills sempre que deien
als seus amics que el seu pare s’havia
creat en la pobresa. No, m’he creat en
l’austeritat, els deia.
Després de la guerra, fins ben en-

trats els anys seixanta, hi havia molt
poc de tot. Europa i també el nostre
país estaven devastats i en permanent
reconstrucció fins que va arribar l’ai-
gua calenta per a la immensa majoria.
A Anglaterra hi va haver racionament
de roba fins al 1949, d’aliments fins al
1954 i de mobiliari barat i senzill fins
al 1952.
El pa negre era habitual en la meva

llunyana infantesa. La llet es reserva-
va per a la malaltia i per als nens. La
carn de be era un cert luxe setmanal.
Estrenar un vestit era un esdeveni-
ment familiar i social. Amb prou fei-
nes es viatjava. Els comptes corrents
als bancs eren escassos i simbòlics.
Temps de pobresa i austeritat, les du-
es coses, que se superaven amb esforç
i sense calefacció en aquells llargs hi-
verns de penellons i llits gèlids.
Podempreparar-nos per a l’austeri-

tat, però hem de combatre com sigui
la misèria i la pobresa que comença a
entrar en l’existència de milions de
persones. França va caure ahir en re-
cessió i no es pot descartar queAlema-
nya deixi de créixer enguany. L’auste-
ritat imposada com a concepte acaba
instal·lant-se en les persones que po-
den caure en la pobresa i l’exclusió.
Mai no ho hauria sospitat. Però és així
i hem de lluitar per superar-ho.c

J
ohn Hattie, conegut sociòleg de
l’educació, ha estudiat els factors
quemés incideixen en l’èxit esco-
lar i el seu pes específic. El pri-

mer, que incideix en un 40%, és el mateix
alumnat. Si l’alumnat no s’esforça, no vol
estudiar o no està motivat, disminueixen
les possibilitats d’èxit. El segon factor, al
qual Hattie atribueix un 30% d’incidèn-
cia, és el professorat, mentre que la direc-
ció del centre només hi incideix en un 5%.
Commés formats i dignificats estiguin els
docents, millor per a la qualitat educativa.
El Departament d’Ensenyament ha

anunciat un decret sobre plantilles do-
cents que va en sentit contrari al que era
d’esperar per garantir l’èxit escolar. In-

fluït pel criteri d’una associació de direc-
tors ben connectada amb el departament,
el decret pretén privatitzar parcialment
la gestió dels centres públics, reservant el
50%de les places a un procediment selec-
tiu en el qual la direcció actua comun em-
presari que escull els seus treballadors.
Quan la cultura de la corrupció afavoreix
l’amiguisme, Ensenyament obre la porta a
un procediment que el pot fomentar. Si
l’objectiu és seleccionar els millors do-
cents, per què no recórrer a un procés pú-
blic, transparent i valorat per una comis-
sió externa, elegida per sorteig entre pro-
fessionals experimentats i independents?
El decret polvoritza un element impres-

cindible per a la qualitat de l’ensenya-
ment: el respecte a l’especialitat del pro-
fessorat. Promou la figura del professor po-
livalent, que tan aviat pugui fer classe de

matemàtiques com de biologia, de filoso-
fia comde llengua. I no només als primers
cursos de l’ESO, també a batxillerat i l’FP,
on les matèries requereixen un important
grau d’especialització. Per entendre la di-
mensió d’aquest disbarat, trasllademel te-
ma a la sanitat: per què els cardiòlegs no
atenen també les consultes d’urologia?
Les dues mesures són un cop dur a un

professoratmaltractat amb retallades i so-
brecàrrega de feina. Se’ls està enviant un
missatge clar: per què s’han de preparar i
fer bé la feina si, al final, la plaça serà assig-
nada al candidat més afí al director? Quin
sentit té formar-se en la pròpia especiali-
tat si no es respecta? I si el professorat és
un factor essencial per a la qualitat educa-
tiva, quina qualitat podrà haver-hi amb
un professorat cada vegada més degradat
professionalment?c
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