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Opinión
EDITORIAL bloc de notes

Selectividad

-w- os que peinen canas, si tienen la suerte de peinar 
I algo, recordarán las huelgas y manifestaciones que 
I durante los años ochenta se produjeron en contra 

^de la selectividad y los “numerus clausus” de las fa
cultades. Poco podíamos pensar que ahora nos íbamos a 
convertir en firmes defensores de las pruebas de acceso a 
la universidad. Es otro de los logros del ministro José Igna
cio Wer, al que parece que le queda poco tiempo en el go
bierno.
Si se cumpliera lo dispuesto en la polémica Lomee, la de 
esta semana sería una de las últimas pruebas de selectivi
dad que se lleven a cabo puesto que a partir de 2017 se de
bería instaurar la reválida y las pruebas de acceso particu
lares a las universidades. Una reválida, por cierto, que con
sistirá en un examen tipo test de unas 350 preguntas en el 
que difícilmente se podrá valorar la adquisición de deter
minadas competencias que la propia ley impone. La Lomee 
es la prueba palpable de que la arquitectura del sistema edu
cativo español es débil y sometida a los vaivenes políticos; 
no se entiende cómo una cuestión de esa magnitud no está

por encima de intereses de partido. La última ley impuesta 
por el Partido Popular es una buena muerte de ello. 1.a ma
yoría de autonomías hacen malaharismos normat ivos para 
esquivar su aplicación, al menos en un primer momento. Y 
con respecto a la selectividad, ya estaban los responsables 
de las universidades estudiando la posibilidad de plantear 
exámenes de ingreso más o menos comunes para propiciar 
una cierta homogeneidad en el sistema, que la ley destru
ye. y evitar que el acceso a la universidad, según los propios 
rectores, se convierta en una jungla.
Todo inventando en espera de que las elecciones generales 
pongan remedio a la situación. Y es que parece ser que la 
Lomee tiene sus días contados si el Partido Popular no ob
tiene una mayoría absoluta, cosa poco probable, en las pró
ximas elecciones legislativas. La mayoría de partidos del 
arco parlamentario, a excepción de UPN y UPyD firmaron 
un documento para derogarla. PSOEy Podemos ya han di
cho que la derogarán a la mínima que tengan la oportuni
dad y Ciudadanos también ha manifestado que no es la ley 
que necesita el país. Por tanto, seguiremos esperando un 
sistema educativo estable, duradero y sensato que libere a 
la comunidad educativa de la incertidumbre y de los cam
bios constantes en los que se ha visto sumida por las dife
rentes leyes promulgadas desde las primeras elecciones.

Alex Rigola versus Joan Sales
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

I l'\ Kigol.i reivindica la ligura
VA V de Joan Sales i Valles, un niel 

lecuial que es va enfrontar a la 
dictadura de Primo de Rivera, 

de jove es va afiliar al Partit Comunista, quan 
esclata la Guerra Civil espanyola com a mili
tar de la Generalitat marxa al front on es tro
ba amb les experiències que conformarien la 
seva novel·la "Incerta glòria". Com tants va 
marxar a l’exili, però la seva lluita eslava a les 
trinxeres de la seva terra i va tornar al 1948. 
L’intel·lectual, poeta i novel·lista toma per cre
ar una editorial on els escriptors en llengua 
catalana poguessin editar els seus llibres, las 
seves obres, una forma de lluila moral i in
tel·lectual.

Ara tenim la sort de veure al Teatre Nacio
nal de Catalunya a la Sida Petita la versió tea
tral de la novel·la de loan Sales “Incerta glò
ria". novel·la que tc el títol manllevat d’uns ver
sos del cavaller deVerona de Shakespeare que 
fa referència al dia de glòria del 14 d’abril, a 
aquests moments a la vida on pots agafar-ho 
tot i al mateix temps, paradoxalment, tot des
apareix. l^i novel·la és la fotografia del fracàs 
i la decepció de tota una generació. En els fets 
del 6 d’octubre mor una de les persones que

més van influir en la seva formació intel·lec
tual, es tracta de Manuel González Alba, 
aquest fet va fer madurar loan Sales, aquesta 
maduració acabarà de ser completa amb la 
participació a la Guerra Civil. La seva obra és 
el relat dels perdedors i la decepció d’un home 
que va patir com ningú al front aragonès.

Àlex Rigola ens ofereix el seu punt de vista 
sobre la novel·la, com ja va fer amb Roberto 
Bolaño a "2666", ara ens acosta a la vida de 
loan Sales, un dels intel·lectuals que no ente
nen aquest bany de sang que va permetre 
crims inexplicables des dels dos bàndols, per
què va veure i va patir de primera mà la guer
ra deis tres anys que va ser un autèntic bany 
de sang. un autèntic drama ple de contradic-
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cions. Rigola com va fer amb Bolaño fa gran el 
material de partida. Rigola entén molt bé la 
complexitat col·lectiva del patiment humà en 
una peça quasi shakesperiana de gairebé mil 
pàgines que condensa en tres hores. El resul
tat és un relat incòmode al poder, existencial, 
una gran història d’amor, un teatre testimoni 
de la memòria, una mirada analítica, una 
adaptació teatral que mostra la complexitat 
d’una guerra interior aixecada davant dels nos
tres ulls per Nao Albet, .Andreu Benito, Marcel 
Borràs, Aina Calpe, loan Carreras, L-aia Duran, 
Toni Mira. Pau Roca i una extraordinària Mar 
Ulldemolins, en el millor paper de la seva car
rera fins ara en un segon acte extraordinari. 
Tres llores amb dues pauses de deu minuts, la 
segona part furiosa i lírica, una bufetada mo
ral i un petó, amb una posada en escena bri
llant i una tercera part clarificadora com l ül- 
tim sopar (loan Sales era un home amb fortes 
creences religioses) i aquest efectiu bosc de 
micròfons penjant final que ens porta fins a 
les nostres conclusions. Recomanem la lectu
ra de les cartes a Màrius Torres i els textos que 
va escriure loan Sales a l’exili en paral·lel a 
l’obra de teatre, per comprendre tots els ma
tisos d’un espectacle imprescindible, sens 
dubte el millor muntatge de l’era XàvierAlber- 
tí i que és un clar exemple del que ha de ser un 
teatre públic, aquell que aposti per sobre de 
tot per la recuperació de la millor literatura i 
amb la millor forma.

El govern 
endollat
JOAN
ROVIRA

E N pocs dies, el govern 
Rajoy (de la mà del mi
nistre Soria) ha fet uns 
quants moviments in

teressants en el sector elèctric. Mo
viments que els experts poden sens 
dubte entendre molt bé, però que 
també estan a l’abast de qualsevol 
persona. Anem a veure-ho... Primer 
moviment: canegar-se l’autoconsum 
d'electricitat, a través d'un "impost 
sobre el sol". Un impost que, quina 
casualitat, fa inviable que la gent pro
dueixi i consumeixi la seva pròpia 
energia elèctrica. I bo fa just quan es 
constitueixen la majoria de parla
ments i governs autonòmics, una al
tra casualitat, sens dubte. Segon mo
viment: un altre impost per als con
sumidors que vulguin apostar per 
emmagatzemar energia elèctrica en 
bateries. Una curiositat? A Alemanya 
subvencionen el que aquí es pena- 
litza... Tercer moviment: prohibir 
produir electricitat per a persones en 
situació de pobresa energètica.

I tots aquests moviments, quin 
factor comú tenen, a més de la tra
jectòria del ministre Soria? Subtile
ses tècniques al marge: beneficien 
descaradament les elèctriques. Com 
les noves tarifes, els nous compta
dors. .. Casualitat, oi que si? Segura
ment... Una curiosa coincidència: 
Espanya és el tercer o quart país amb 
l’electridtat més cara d’Europa. Això. 
en tarifes absolutes. Si comparem 
poder adquisitiu, 23,7 euros per 100 
kw/hora a Espanya són més que 29.7 
euros a Alemanya, per exemple. Però 
no siguem malpensats, d’acord? 1 no 
triem conclusions paranoiques del 
tracte que tc el govern amb els amos 
del gas. de l'electricitat, de la telefo
nia, de la banca, del sector del petro
li... Tot sembla perfectament endo
llat, però segurament és una coinci
dència: en realitat el que li treu el son 
af govern és defensar els interessos 
dels ciutadans... Vaja, amb les dades 
que tenim, qui podria sospitar que 
tenim un govern que governa con
tra el país i els ciutadans? Seria 
tan injust i mesquí que penséssim 
això...
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