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Autoridad en las aulas

El sindicato de profesores denun
cia un repunte de la violencia con
tra los docentes en el último año. 
Los insultos, las am enazas y las 
agresiones están dificultando la ya 
de por sí ardua tarea de educar a las 
nuevas generaciones. Por si esto 
fuera poco, el respaldo de los p a 
dres y la dirección de los colegios a 
los profesores también ha descen
dido. Esta situación se explica, en
tre otros m uchos motivos, por la 
falta de autoridad dada a los do 
centes, una situación que la Lomee 
prevé subsanar y cuyo reglamento 
urge desarrollar.

Jesús Martínez Madrid

En el record de 
Dimítris Chiristoulas
Avui tothom  discuteix si, després 
de les eleccions gregues, amb el tri
om f indiscutible de Syriza, s'acon- 
seguirá acabar amb les salvatges re
tallades que els poders econòmics 
formats pel Banc Mundial, el Fons 
Monetari Internacional i la Comis
sió Europea han imposat als euro
peus de classe mitjana i baixa. 
Aquesta troika que té com a aban
derada la nova dama de ferro (co
lat) que és Angela Merkel.

Aquest esperançador inici de la 
gran batalla que s'albira contra els

nous amos d'Europa no ens pot fer 
oblidar les víctimes de l'austericidi 
més espantós dels darrers anys.

Ho voldria significar en el record 
d 'un grec, d 'un ciutadà de la Unió 
Europea atropellat per la desmesu
ra i l’ambició dels nous capitalistes 
sense escrúpols que pul·lulen per 
tots els governs europeus.

Dimitris es va suïcidar angoixat 
per aquests que no volen parar 
d'enriquir-se robant els diners a tort 
i a dret.

Dimitris haguera volgut veure el 
triom f de Syriza i l’esperança que

s'obre a Grècia i a  tot Europa.

Josep Cuinot

Objectiu 1 de gener: 
una gran excusa
Si m’haguessin donat 1 euro cada 
vegada que m'han dit T u  de gener 
començo" a deixar de fumar, per
dre pes, anar al gimnàs, no anar tan 
estressat/da, jugar més am b els 
meus fills, no menjar més sucres re
finats, estalviar per anar de viatge,

oblidar-me del meu “ex" de-fi-ni-ti- 
va-ment o engegar el meu “jefe'' a 
parir panteres i així quedar-me més 
panxó que el pinxo, ara mateix tin
dria una guardiola repleta d'euros... 
i és que cada any, com els torrons 
EI Almendro, “vuelven a casa por 
Navidad”. I qué torna sem pre us 
preguntareu? Ni més ni menys que 
les excuses. la n'hi ha prou de men- 
tír-nos a nosaltres mateixos i de cre
ar falses expectatives que s’esvaei- 
xen ràpidament. Marcar-nos objec
tius és vital.

L'escriptor romàntic americà Wa

shington Irving ja feia la reflexió se
güent: “Les grans ments tenen ob
jectius, les altres, desitjós".

Ja n’hi ha prou de dir “és que sóc 
així”... Posa’t les piles cabró! Discul
peu l'expressió, però si ens parlés
sim a nosaltres mateixos des de 
l’emoció ens seria molt més fàcil 
gaudir de l’estat anímic i de l'acti
tud més adequada per assolir els 
nostres objectius. 1 és que la moti
vació ens impulsa a com ençar i 
l'hàbit ens permet continuar.

Ja n'hi ha prou de desànim des
proporcionat. Recorda que tota ac
tivitat esdevé més fàcil gràcies a 
l'entrenament constant. La pràcti
ca repetida ens permet arribar a un 
punt d’aprenentatge on la funció 
de les neurones canvia, permetent 
que els senyals elèctrics viatgin més 
fàcilment a través d'elles. Aquesta 
capacitat inherent del cervell per 
canviar, els científics l'anom enen 
plasticitat. Dit d 'una altra manera, 
que si ens esforcem podem canvi
ar allò que no ens agrada de nosal
tres mateixos, des de la conscièn
cia i a base de perseverança. Per 
tant, l'u de gener digues prou a les 
excuses i compromet-te, aquesta 
vegada de debò, perquè quan et 
com prom ets estàs fent un pacte 
amb tu, algú tan important com tu 
mateix.

Gemma Soler Raspall Coach, 
massoterapeuta i nutricionista. 
Gerent S3609.
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Xavier Montsalvatge davant Jean Cocteau

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

A L Gran Teatre del Liceu hem 
pogut veure "Una voce in off" 
(1962), de Xavier Montsalvat
ge, al costat de “La voix humai- 

ne". de Francis Pulenc (1959), amb llibret de 
Jean Cocteau. Ambdues estèticament unides 
pel talent del director d'escena i escenogra
fia Paco Azorín. Dues òperes del segle XX uni
des per la seva brevetat, una hora. Un altre 
vas comunicant és la trama argumentaL· dues 
dones s’enfronten al seu dolor, dues perde
dores al tauler de la vida. Dues dones pels ca
mins de la desesperació a causa de l'abandó 
i la mort. Les dues dones s'agafen a una tau
la de salvació que és la veu de l'enamorat a 
través de tecnologies del segle XX; magnetò-

fon i telèfon. Les dues òperes presenten dues 
cantants molt poderoses, fortes i intenses per 
donar vida a aquestes dues protagonistes vol
tades per la solitud de la seva existència: Án
geles Blancas i María Bayo.

Dues dones davant dels seus drames, al co
mandament d'unes vides que experimenten 
un canvi, una etapa acaba de forma dram à
tica per enfrontar-se a la seva destinació des 
de les cendres, tot am b un to íntim i discret. 
En el cas de "La voix humaine" l'orquestra, 
després del descans, apareix en escena dar
rere de l'habitació on es representa el drama 
telefònic, donant a la peça un to intimista que 
es reforça amb una il·luminació freda.

Dues peces en què dues dones desespera
des expressen els seus sentiments profunds 
i bells, i en el fons estem parlant d 'una cosa 
tan gastada i tan quotidiana com la decepció 
amorosa, dues perles enmig del femer de 
l’existència. Qui al llarg de la seva existència 
no s'ha sentit pròxim a aquestes dues dones?

Suposo que més d 'un lector.
Dues dones soles davant la desgràcia del 

desamor, de la traïció, del vertiginós descens 
cap als inferns de saber-se víctima d’una tra
gèdia. Tot el que estimem es converteix en 
passat, en oblit, en cendra. Els amors que en 
un m om ent vam creure màgics i eterns es 
converteixen am b el pas del temps en ficció,

Al Liceu hem 
pogut veure dues 
òperes del segle 
XX unides pel 
talent del director 
d’escena 
Paco Azorín

en cadàvers dels quals un dia van ser i són les 
dones les que tenen més consciència d’aquest 
tipus de processos psicològics. Ens queda el 
que hem viscut mentre la nostra memòria es
tigui intacta, després una fotografia, una 
pel·lícula, un record vague. Les dues òperes 
ens situen en el m om ent final, en el punt, 
d 'aquí la intensitat d'unes peces en un acte. 
Un sentiment punyent i totalment sincer de 
les dues dones que ens acompanyen durant 
dues hores. La nostàlgia dels m om ents feli
ços, la nostàlgia de la felicitat, es fa present en 
les veus femenines que ens atrapen i ens pa
ralitzen en els seients del Gran Teatre del l i 
ceu. El present és desgraciat, però realment 
el passat va ser feliç. Tristesa davant felicitat? 
Aquesta barreja entre sofriment i dolor més 
enllà de Proust és la que posa en escena 
aquestes dues peces que ens commouen per 
la seva fragilitat, lluny del deliri romàntic, en 
què trobem reflexions i emocions que només 
una dona pot mostrar d'aquesta forma.
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