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Opinión
EDITORIAL bloc de notes

Vuelta al colé
■ ^ scobar, padre de Mortadelo y Filemón fue también 

m padre de los hermanos Zipi y Zape. A principios 
I " de los años 70 uno de los número especiales del 

cómic que protagonizaban con tanto éxito tenía 
una portada en la que se veían a los traviesos hermanos 
haciendo de las suyas, su madre, con cara desencajada 
decía a voz en grito: “IBendito colegio!” Los niños que en
tonces leyeron aquel especial de vuelta al colé sólo supie
ron con el paso de los años a qué se refería la pobre doña 
Jaimita con aquella mezcla de ruego y lamento. Esta se
mana, por fin, los hogares terrassenses han vuelto a la nor
malidad. Las rutinas se instalan en las casas. Todos saben 
lo que tienen que hacer, la logística familiar está lista para 
tomar velocidad de crucero.
Septiembre es un poco como enero, es un mes complejo 
porque hay que afrontar compras de libros, material, ropa, 
calzado, chandales y decidir qué extraescolares queremos 
o podemos asumir, por tiempo, dinero y logística. Pero no 
debemos olvidar que la esencia está en el aula y que la 
educación, como la sanidad ha sido una de las grandes

perjudicadas por los recortes presupuestarios provocados 
por la crisis. Hay quien insiste en que no todo hay que re
ferendario a los recursos, que es necesario que los equi
pos docentes estén motivados y suplan con entusiasmo y 
capacidad creativa las carencias presupuestarias. Posible
mente sea una cuestión a tener en cuenta, pero la moti
vación, imprescindible en una profesión tan vocacional 
como esta también tiene que ver con recursos, con valo
ración, con prestigiar el oficio con complicidad con las fa
milias, con seguridad en todos los sentidos.
La estabilidad es imprescindible, no sólo en lo laboral, 
sino también en lo estructural. Los sindicatos han pedi
do a los “reyes" de principio de curso recursos para paliar 
los déficits que ha provocado la crisis en las aulas. Los pa
dres de alumnos, además, en este principio de curso han 
reivindicado otra vez estabilidad en los programas de es
tudios, algo que no se ha conseguido en más de dos legis
laturas consecutivas desde 1978. Las elecciones del 27 de 
septiembre generan muchas incógnitas sobre la Catalun
ya del 28. pero en lo que a educación se refiere se suma
rán inmediatamente las elecciones de generales de di
ciembre. A saber quién ganará y que hará con una Ley Wert 
que bien puede decirse de ella que es la norma educativa 
menos aplicada de la democracia.

“El rectangle negre”, a Tàrrega
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

IRA Tàrrega és el mercat inter
nacional de les arts escèniques 
que té lloc anualment a Tàrre
ga el segon cap de setmana de 

setembre. Fundada el 1981, és un gran apara
dor dactualitat escénica, amb interés especi 
al en les arte de carrer, els espectacles visuals 
i els no convencionals. L'objectiu principal és 
la dinamització del mercat de les arts escèni
ques, obrint la porta a la internacionalització 
de les companyies catalanes.

Vaig anar a fer un volt per Tàrrega per veu
re uns joves de Terrassa que estan estudiant 
teatre a Barcelona i que estan relacionals amb 
el món audiovisual. Aquests joves sortits del 
batxillerat d'arts escèniques s’estan obrint 
camí en el tan complicat món de les arts es
cèniques. Estic parlant de la companyia Rec
tangle Negre i la seva obra “El pitjor assaig". El 
director és Lluís Ruiz i els actors i actrius són 
Biel Martínez. Lorena Muñoz. Gemma Comp
te. Jordi Carreta i Lluís Ruiz. Estem parlant 
d'uns joves amb capacitat per emprendre pro
jectes, capaços d’escriure una tragèdia com 
de viatjar a Londres a veure Liza MineUi.

El seu és la música de l'atzar. No estaven 
programats a la zona oficial. Per això ocupa

ven les places a la zona no oficial, però l'entu - 
siasme i l'alegria que acompanya les seves vi
des els envoltava tot i no tenir els materials tèc
nics adequats: la seva ànima i el seu esperit 
guanyava la materialitat amb l'experimenta
ció joiosa i punyent seducció d'un teatre ba
sat no en la paraula sinó en l’expressió.

L'obra es basa en el gest, el cos, l'expressió, 
la dansa i la música per parlar-nos de rnane-

Aquesta és una 
companyia on 
resplendeixen 
la intel·ligència 
i l’originalitat

ra molt visual d'una història d’incomunicació 
entre diferents éssers humans. Una incomu
nicació de la qual els personatges no són cons
cients com molts cops nosaltres com a espec
tadors tampoc.

Cadascú viu pendent del seu jo, dels seus 
plaers, de les seves cobdícies, del que creuen 
que és una suposada felicitat. Però tot es pot 
acabar quan la violència de les guerres entra 
en joc. I-a mort apareix i aquí podria acabar 
tot, però l'obra ofereix una segona oportuni
tat que la vida real molts cops no ens dóna: un 
renéixer on la comunicació i l'esperança van 
de la mà.

En ocasions els joves ens sorprenen pene
trant en l’àmbit subtilment bell i terrible de 
l'experiència artística a la qual arriben com a 
artistes lliures i sense lligams, el seu llenguat
ge és universal perquè no necessita la cotilla 
de les paraules. Aquesta és una companyia on 
resplendeixen la intel·ligència i l'originalitat. 
“El rectangle negre” construeix meravellosos 
misteris sobre la desaparició i sobre la vida uti
litzant la màgia com a factor sorpresa i la quo- 
tidianitat. No és una companyia de dansa con
temporània, els seus límits ronden el mim i el 
treball del gest, aquesta companyia és una rara 
avis, un treball experimental que opera en una 
multitud de nivells, l’espectacle atrau i com 
un imant és impossible d’abandonar a mesu
ra que ens endinsem en ell com a espectadors.

L’Esther 
i la bona 
voluntat

E L govern de Catalunya 
ens menteix i ens pren 
per babaus, o directa
ment per idiotes. No, 

això no va de les patètiques i infún- 
dades promeses "que la Unió Eu
ropea ja sabrà trobar un encabe”, 
no, sinó d’una cosa molt més sen
zilla i dura.

El cas d’Esther Quintana, en el 
qual el govern català porta mare
jant la perdiu tres anys: l'Estber va 
perdre un ull enmig d'una confusa 
operació dels Mossos, durant la 
vaga general del 2012. Porten tres 
íinys, tres, negant-ho tot. Dient, gai
rebé, que ella sola s'havia tret l’ull. 
Ningú no havia disparat res, la po
licia catalana no havia vist res, ella 
s'ho inventava, tot era una opera
ció de desprestigi dels Mossos... Hi 
ha cinc o sis versions diferents dels 
fets, i cap no ha estat culpa de "Ma
drid". I cap no quadra, clar.

El tema continua sota judici, 
però de moment la Generalitat ha 
abonat a Eslher Quintana (que ha 
mantingut una lluita digna i valen
ta per no ser trepitjada) dos-cents 
seixanta mil euros com a indem
nització. 1 detall que demostra que 
ens prenen per idiotes: el conseller 
argumenta que això no implica re
conèixer res, cap mena de culpa. 
Només és un gest de bona volun
tat. I pretenen que ens ho creguem, 
a més de confiar que, enmig de la 
tempesta electoral, tot plegat que
darà aviat oblidat.

Ho diuen tan tranquils, amb la 
mateixa duresa facial que el PP es
pera que la gent demani perdó per 
haver criticat l'aeroport de Caste
lló, ara que ja ha rebut el primer 
avió. No sé, jo no acabo de trobar 
les diferències entre una actitud i 
l'altra... Parteixen de la mateixa vi
sió, idèntica, sobre els ciutadans.
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