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Apologia de la reflexió

A

caba un nou
curs a la universitat i és
moment de
valorar la feina feta
amb els alumnes i reflexionar sobre els resultats obtinguts. És
un exercici que els professors fem, o hauríem
de fer, cada any, en benefici dels nostres
alumnes i, de retruc,
de tota la societat,
atès que ben aviat formaran part dels nous
professionals que amb
la seva feina contribuiran, o haurien de contribuir, no només a la
seva progressió professional sinó també al
bé comú. Ara estem de
ple en l’època d’exàmens: han de demostrar què han après i
posar també en evidència tot allò que no
els hem ensenyat prou
bé. M’agrada que els
meus alumnes se’n
surtin amb èxit; el seu
és també meu, i si fracassen també és el meu fracàs. Tanmateix, l’èxit en els exàmens no implica necessàriament que en el futur
sàpiguen emprar els coneixements
adquirits de forma integrada, i de
manera que els resulti útil a ells mateixos i a la societat, quan els siguin
necessaris. Això també ho dóna l’experiència i, sobretot, la reflexió.
REFLEXIONAR ÉS UNA CARACTERÍSTICA

inherent a l’espècie humana. És el procés mental que ens permet pensar detingudament sobre alguna cosa i treure’n conclusions. També ens permet
tornar sobre coses ja pensades, un
cop i un altre, per aprofundir-les i relacionar-les amb altres coneixements
de qualsevol camp de la cultura humana. De fet, la hibridació de coneixements és indispensable no només
per esdevenir bons professionals sinó
també, molt especialment, per aprofundir en el fet de ser persones, de
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molt sovint s’assoleix
a través de la transdisciplinarietat.

guanyar en benestar i dignitat. Quan
reflexionem s’activa el lòbul temporal
del cervell que s’encarrega de la parla,
d’analitzar la informació que arriba
per l’oïda i de la memòria a curt termini. Sense un procés de reflexió, l’aprenentatge és més fragmentat, superficial i transitori. A més, la reflexió estimula la intuïció –entesa com l’accés
al coneixement sense una intervenció conscient–, i la intuïció alimenta
la creativitat –la qual, al seu torn,
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PER REFLEXIONAR, però, cal tenir temps,
perquè implica l’ús de
la consciència, i l’estrès disminueix l’eficiència de funcionament de les xarxes
neurals implicades en
aquesta activitat cognitiva. No sempre els
estudiants
tenen
prou temps per reflexionar, ni els professors tampoc, motiu
pel qual és necessari,
imprescindible, generar espais per a la reflexió. En algunes de
les assignatures que
imparteixo, aquests
espais s’assoleixen a
través dels seminaris,
unes hores curriculars en què, a través
de treballs o qüestions puntuals, es generen espais de debat
que promouen la reXAVI RAMIRO
flexió. En principi la
reflexió és un assumpte estrictament
privat, però la zona del cervell que s’activa quan reflexionen és la que s’encarrega d’analitzar la parla i la informació
que arriba per l’oïda, de manera que
els debats, que a més són intrínsecament creatius atesa la pluja d’arguments i contraarguments que es genera, afavoreixen la reflexió personal.
UNA PROVA DE LA SEVA UTILITAT i de la ne-

cessitat d’oferir aquests espais als
alumnes és que són una de les activitats acadèmiques més ben valorades
en les enquestes que se’ls passen. Jo
gaudeixo especialment d’uns seminaris en què debatem de manera interdisciplinària sobre l’activitat científica en ella mateixa, els límits de la ciència, la responsabilitat ètica dels científics i la forma com comuniquem els
nostres descobriments. Haig de reconèixer que cada any aprenc moltes coses noves dels meus alumnes.
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Emma,
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a poc vaig anar al Lliure de Gràcia
a veure Els dies feliços amb Emma
Vilarasau interpretant Winnie amb una
estima immensa per aquest personatge
que Beckett primer enterra de cintura
per avall i després, al segon acte, enfonsa encara més: només en sobresurt el
cap, però, amb tot, ella és la humanitat
que es resisteix a desaparèixer i fins intenta ser feliç. Una mica més m’ho perdo: diumenge va haver-hi l’última representació, de moment, d’aquesta posada
en escena tan clara i precisa que ha fet
Sergi Belbel de l’obra.
Quan vaig arribar al teatre no se’m
va acudir res més que invocar el record
del primer cop que hi vaig veure actuar
l’actriu: al muntatge feliç de la comèdia
shakesperiana Al vostre gust, dirigit per
Lluís Pasqual, en què va encarnar Cèlia,
que s’escapa al bosc d’Arden amb la seva cosina Rosalina. Fent-se’m present la
mort d’Anna Lizaran, que va ser Rosalina, la consciència del pas del temps em
va clavar un mastegot: han passat més
de trenta anys volant.
Des d’aleshores, com tants de vosaltres,
he vist Vilarasau en moltes altres representacions teatrals, en sèries de televisió (la
meva preferència absoluta és l’Eulàlia de
Nissaga de poder) i fins en alguna pel·lícula.
A vegades m’ha semblat que queia en el
manierisme, d’altres que podia quedar
atrapada en el costumisme televisiu, però,
sobretot al teatre, he tingut molts de motius per admirar-la. Tanmateix, potser mai
m’havia commogut tant com a Els dies feliços. Vaig sentir que tota la seva experiència
teatral (amb el treball acumulat sobre la
gestualitat i els registres de veu, però també a favor de la comprensió de la complexitat humana) s’hi projectava, però a un
nivell superior. Com si amb la Winnie es
fes una actriu encara més gran, de les més
grans. Ella diu que sent una gran tendresa
per la Winnie i ho transmet. La seva Winnie
és tendra, però també mil coses més. Impossible no reconèixer-se (ni que sigui en
un gest, un record, un desig) en la representació de tanta humanitat.

