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opinión
E D I T O R I A L

Becas de comedor, 
todavía

LA com unidad educativa, los ayunta
mientos y los consejos comarcales se 
pasaron el verano alertando de la pro
blemática real de muchos niños cata

lanes en torno a su nutrición. Las quejas se d i
rigieron rápidamente hacia la conselleria de 
Ensenyament debido a que los recortes pre
supuestarios habían provocado la denegación 
de una importante cantidad de solicitudes de 
becas de comedor. Ante la evidencia, la t itu 
la r del departam ento, Irene Rigau, salió al 
paso de las críticas y  d ijo  textualm ente que 
ningún niño que lo necesitase se iba a quedar 
sin beca de comedor. Para ello p id ió  a ayun
tamientos y consejos comarcales que volvie
ran a hacer llegar a la conselleria las so lic itu
des denegadas para llevar a cabo un nuevo es
tudio.
La intervención pública de la consellera Ri
gau, realizada a primeros de septiembre, tuvo 
su efecto. La Generalitat mostraba su sensibi
lidad ante el tema, desaparecía la crítica y ga
naba tiempo para, seguramente, reordenar las 
cuentas de la conselleria y hacer frente al com
promiso, para el que incluso fijó  cifra. Sema
nas más tarde, ante una nueva interpelación 
de algunos consejos comarcales, la conseller 
ra llegó a decir que no podía dar respuesta al 
cambio de criterio  en la concesión de becas 
puesto que ayuntamientos y consejos habían 
hecho caso omiso de sus indicaciones y toda
vía estaba esperando recibir las solicitudes de
negadas.
Han pasado tres meses desde que Irene Rigau 
se comprometiese a revisar la concesión de 
becas comedor y todavía no hay una respues
ta de la conselleria. Es razonable plantear si 
ante un com prom iso de esa magnitud cabe 
tal dilación. No es descartable, por contra, que 
técnicam ente sea compleja la gestión de la 
concesión de las nuevas becas y que deba ha
cerse desde una perspectiva global y no por 
orden de entrada de las solicitudes, pero de la 
misma forma es igualmente razonable que se 
dé una respuesta sobre el m om ento de esa 
gestión.
En ocasiones da la sensación de que las adm i
nistraciones forman equipos opuestos cuan
do de lo que se trata de todo lo contrario. No 
hay bandos contrarios cuando se trata de ges
tionar según qué cuestiones y las becas come
dor es una de ellas.
Ese tipo de anuncios públicos tienen el valor 
del compromiso solemne y es imposible que 
una consellera seria como Irene Rigau lo h i
ciese de form a precipitada. En todo caso, la 
p recip itac ión  tam poco es la característica 
principal en la revisión de las becas.

Fluixos en mates
PERE CAPELLA

E
L. fet que els informes 
Pisa liagin suspès els nos- 
tres joves estudiants en 
matemàtiques ha portat 

tones de tinta en els diaris i comentaris 
a la ràdio i la televisió» generalment des
favorables til sistema educatiu, buscant 
tots els entrellats per trobar- ne les cau
ses i solucions. Desconec totalment 
com fan aquestes valoracions i no tinc 
solvència professional per esmenar-Ies, 
només em queda el recurs de donar la 
meva lliure opinió. Em considero indis
ciplinat amb els resultats d’àquests ràn- 
quings, que segurament encaixen en la 
rígida esü uctura de les ments més re
conegudes de la seva elit, però poden 
diferenciar-se de la mentalitat de cada 
país; també recordo que, moltes vega
des, els millors estudiants de cada clas
se a les escoles no han resultat ser els 
més eficients en la vida professional. 
També penso que el desenvolupament 
de les capacitats del cervell, de vegades, 
està influ ït per la genètica social del 
grup familiar; quan vaig anar a la facul

tat de Dret, ja fa molts anys, vaig obser
var que els fills de juristes reconeguts te
nien més facilitat, a l'iniciar els estudis, 
que els que procedíem de famílies alie
nes a la professió. Vaig viure una expe
riència similar en una empresa que, 
cada any, organitzava un concurs de di
buixos entre els fills dels treballadors; el 
jurat estava compost per artistes total
ment aliens a la companyia, per tant, no 
coneixien els concursants, però es do
nava la circumstància que obtenien m i
llors premis els fills dels comandaments 
directius i administratius que els dels tre
balladors de base, amb disgust dels or
ganitzadors, ja que podia semblar que 
era fruit d'un favoritisme endogàmic i, 
quan apareixia premiat un fill dels úl
tims, era celebrat com quan el boxeja
dor negre tomba el blanc. Els estudiants 
que han tingut uns pares que els han fet 
viatjar i visitar museus, probablement, 
entendran més fàcilment les lliçons 
d’història, geografia i art.

Per tot el que he exposat no penso que 
unes persones siguin més intel·ligents 
que les altres, però sí que les generacions 
que han rebut escasses ensenyances di
ficulten l'aprenentatge de les posteriors. 
I si el que manifesto lé alguna base, no 
seria d'estranyar que molts estudiants 
d'avui, que han accedit als estudis re-

glats, no arrosseguessin els handicaps 
de la seva procedència.

En un terreny més distret, també em 
fa dubtar sobre la carència de les ma
temàtiques de l’informe Pisa, quan co
nec les intrincades maniobres finance
res que fan servir els saquejadors de ca
pitals per evadir els seus béns i obliga
cions fiscals, cal ser tui geni amb els nú
meros per traslladar els capitals d'un 
paradís a l’altre, marejant i ensarronant 
tots els inspectors d'Hisenda. Si més no, 
el senyor Barcenas devia tenir excel·lent 
en mates.

En una ocasió, avantatges de la feina, 
vaig sentir -només d'oient- un d’aquests 
enginyers financers quan proposava un 
beneficiós negoci; explicava com enviar 
capitals a illes desconegudes, que jo 
dubtava de la seva existència, que ana
ven sense papers firmats, que és l'ún i
ca cosa a la qual jo dono relativa valide
sa i. com que sóc de lletres í mal pensat 
d'ofici, no vaig saber si es tractava d'un 
embadocador de fira 0  un geni en ma
temàtiques financeres.

Per més mala nota escolar que tin 
guem, comprovo que cada dia les no
ves generacions són més sàvies. Discul
pin-me senyors Pisa.

★ L'autor és advocat

Pep Bou: bombollavà
JOSÉ A N T O N I O  

A G U A D O i )
'acosta el Nadal i tots els 
teatres preparen el seu 
espectacle nadalenc per 

________  a tots els públics. El tea
tre Lliure ens presenta un muntatge 
poètic no estrictament infantil, per
què la seva és una màgia que encan
ta a totes les edats. El món de somnis 
de Pep Bou (Granollers , 1951) porta 
fabricant il·lusions visuals efímeres 
en el sentit machadià des de fa tres 
dècades. Un dia Pep Bou va decidir 
deixar de banda els seus estudis 
d'aparellador per entrar al laboratori 
de l’aigua i el sabó, el teatre i la màgia, 
el joc i la ciència i la pista de circ. El 
seu és crear les condicions adequa
des al recinte on actua perquè funcio
ni la combinació exacta d'aire, aigua, 
llum, sabó i fum. Un altre element im 
portant és la hum itat ambiental, per 
això els espectadors entren en grups 
reduïts i els humificadors industrials

tiren a tot drap per cobrir l'immens es
pai escènic del Teatre Lliure. El resul
tat és un cant a la màgia, al nen que 
tots portem  dins, a la delicadesa i la 
espectacularitat.

Una bombolla de sabó cobra vida 
davant dels nostres ulls en a penes se
gons. j>ot ser amb sort més de deu o 
de vegades menys, fins i tot arriba com 
un miratge. Neix amb vocació d'explo
sió. Tots sabem que en un moment 
breu desapareixerà davant dels nos
tres ulls, estem davant l'art de l'efímer. 
'Bombollavà' proposa bombolles de 
sabó en moviment, dinamisme i hu
mor. L’element que marca la diferèn
cia entre espectacle anteriors de Pep 
Bou i el present està en la recerca del 
risc a través de les projeccions i la il·lu
minació, l'artista abandona la zona de 
confort per endinsar-se al terreny de 
l ’equilibrista i fonanbulista per cami
nar per la corda tensa de la bellesa. 
M anipular bombolles a l'escenari té 
una càrrega visual que ens recorda a 
la vídeo instal·lació artística la vida os
cil·la entre els vint segons i el m inut, 
depenent de les condicions d’hum i
tat ambientals.

Al costat del laboratori de bombo
lles tenim l'orquestra fonnada per un 
piano i acordió de Dani Espasa, la 
flauta de Xavi Lozano i el viloncel 
d ’Oriol Aymat.

L'espectacle es pot veure a to t el 
món, el valor d'investigació i labora
to ri és valorat a tot el món, el llen 
guatge visual no coneix límits i pot ex
portar-se a qualsevol lloc del planeta 
, el que afegeix un valor extra a un es
pectacle que suma investigació i poe
sia visual. Vestit amb un vestit blanc 
immaculat l'artista es mou al ritme 
de les bombolles sobre un sòl rectan
gular marcat en blanc, com si fos una 
coreografia de dansa contemporània 
les bombolles de sabó se’ns presen
ten com un retom a la fantasia, a l’en
cant, a la habilitat i el mestratge per 
captar l ’atenció del espectador con
temporani de totes les edats i classes 
socials.

Un món m olt conegut i entranya
ble que va des de la nostra infància, 
fins als nostres somnis passant per les 
nostres fantasies que coneixem molt 
bé, però que mai deixa de sorpren
dre'ns. No s'ho perdin, val la pena.
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