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Sobre Pavaluació 
del professorat
Recentment el professor José An
tonio Marina ha proposat que el 
professorat que s'esforça molt 
perquè els seus alumnes aprenguin 
i ho aconsegueix hauria de tenir 
un complement econòmic o, el 
que és el mateix, hauria de cobrar 
més.

Per avaluar aquest treball el més 
important és tenir en compte el 
que sabien els alumnes d’una ma
tèria abans i després de rebre clas
ses en un determinat centre.

Aquest sistema és socialment 
just ja que no es basa en les notes 
finals, que probablement seran 
més altes en els contextos soci
als elevats, sinó en el grau de millo
ra.

A més. com que es diferencia en
tre una matèria i una altra, és pro
fessionalment correcte, ja que en 
un mateix centre l'ensenyament 
d'una matèria es pot fer millor que 
el d’una altra. I, com que no esta
bleix diferències entre els profes
sors del centre d'una mateixa ma
tèria, és didàcticament positiu, ja 
que potencia el treball en equip i la 
corresponsabilitat de tots.

Per saber els nivells dels alum
nes, aquests haurien de fer avalu
acions externes, ja que no tindria 
sentit que fossin els mateixos pro
fessors que opten a un comple

ment econòmic els que els les fes
sin. S’hauria de fer una avaluació al 
final de la Primària i una altra al fi
nal de TESO, sobre cadascuna de les 
matèries, i haurien de tenir valor 
acadèmic, és a dir hauria de ser ne
cessari aprovar-les per poder acce
dir a l’etapa següent. Els alumnes 
de Primària que no la superessin ni 
al juny ni al setembre haurien de re
tardar un any el seu accés a l’ESO, 
mentre que els d’ESO podrien tor
nar-se a presentar sense límit de 
convocatòries.

Aquesta exigència acadèmica és 
indispensable, ja que només així se
ria un estímul perquè l’alumnat 
s’esforcés més a aprendre, la qual 
cosa és indispensable per millorar 
el sistema educatiu. Sense aquesta 
exigència, per molt que s’esforcés 
un professor, li seria molt difícil 
aconseguir que els seus alumnes 
també s’esforcessin.

Per disminuir la influència d’una 
promoció d'alumnes especialment 
difícil de motivar, les avaluacions 
del professorat haurien de com

prendre com a mínim un període 
de tres anys.

Antonio Jimeno professor

Europa és un 
gran projecte.
Ens en quedarem fora?
Davant la sense raó que estem vi
vint aquests dies a Catalunya, tam
bé a la resta d’Espanya, però tal ve
gada amb menys intensitat, em

sembla molt oportú de fer una re
flexió sobre el que és i significa una 
Europa unida. També vull conside
rar la situació que està creant la 
Gran Bretanya.

La lògica bèl·lica i de blocs de se
gles anteriors ha desaparegut grà
cies a una Europa en procés d’uni
ficació (no dic unida encara). És in
negable que "més Europa” és un 
bon antídot contra les exclusions, 
els odis fratricides i un nacionalis
me identitari que renega de les per
tinences múltiples que caracterit
zen els europeus. Alemanya i Fran
ça aposten per la unitat No tots els 
països europeus i els seus governs 
ho fan amb la mateixa convicció i 
grat. I aquest és avui un desafia
ment. De la imitat depèn la respos
ta a la qüestió migratòria, indepen
dentment de les causes, però tam
bé la desigualtat creixent en una 
Europa rica, el risc populista i la 
desafecció social i política de les 
classes populars.

Europa és un gran projecte que 
exigeix altura de mires i reverdir les 
arrels espirituals que l'han confi
gurat. Si Europa cedeix davant de 
la disgregació, el cas estarà servit. 
A casa nostra, de seguir el procés, 
restarem fora d’aquest projecte. 
Penso que encara tenim temps per 
rectificar i continuar no només a 
Espanya sinó a Europa.

Jesús Domingo Martínez

DON EDI

CA-TALOrtYA VOL ScpA^Ae-SC
t>’ E-SPAfiYA ,

Ciutat badía vot-
SG-PAPAfc-SG DE C&ZOAlJyoW

)0 Vüuu SEfACAfl-r.^
_ J *1/
DE LA

TOT

4J

DCfc.iL

OOUEcP.

“Molt soroll per no res”

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

NGF.L Uàcer i Manu Guix s’han 
acostat a un clàssic llevant les 
teranyines del temps, l’han tret 
de les prestatgeries de la bibli

oteca i li han donat una sacsejada per treu
re-li la pols. L’objectiu d’aquesta posada a 
punt és aconseguir una versió de "Molt so
roll per no res”, de WiUiam Shakespeare, en 
un espectacle enginyós i divertit, en què a pe
nes hi ha descans per als sentits. La comèdia 
queda convertida en un rodatge de cinema, 
un plató de l’època daurada dels musicals 
des de "El cantant de jazz" fins a “Melodies 
de Broadway” passant per “Una americà a 
París”. “Cantant sota la pluja”... dels grans es
tudis com Metro Goldwyn Mayer, Paramount 
o Warner. S’aixeca el teló i les coreografies i

els moments musicals acompanyen el con
flicte shakesperià connectant amb el desen
volupament de la història del dramamrg an
glès. Manu Guix ha fet els arranjaments de les 
cançons més populars de Cole Porter i Irving 
Berlín per a sobre de l’escenari amb un aire 
retro. L’orquestra interpreta la música en di
recte amb l’aire de l’època daurada de les "big 
band”, les dues “B” gegants sobre el teló que 
reben els espectadors.

La versió que es pot veure a la Sala Gran del 
Teatre Nacional de Catalunya té tot el glamur 
del que és enginyós i divertit, dues etiquetes 
que acompanyen el sempre refrescant Àngel 
Uàcer. Ni rastre de la versió de Kenneth Bra- 
nagh i EmmaThompson. Com les bombolles 
del cava, David Verdaguer, Bea Segura. Victò
ria Pagès. Uoll Bertran, Enric Cambray, Cla
ra Altarriba i la fantàstica veu d’Aida Oset.

“Mudi Ado About Nothing" és una forma 
anglesa de referir-se a la xafarderia. Leonato. 
el governador de Messina, rep i acull a casa 
el príncep Don Pedro d’Aragó i els seus sol

dats. Entre ells hi ha Benet, senyor de Pàdua, 
immers en una constant guerra dialèctica 
amb Beatriu, la neboda de Leonato, i el com

te Claudi, enamorat d’Hero, l'única filla de Le
onato. Mitjançant un engany aconsegueix 
Don Pedro que Leonato concedeixi a Clau
dio la mà de la seva filla, mitjançant un arti
fici s'aconsegueix que Benet i Beatriu es de
clarin fidels al seu amor.

És un embolic d’aparences, mitges veritats 
i enraonies en què Shakespeare va incloure 
algunes reflexions serioses sobre el caràcter 
volàtil de l'home en qüestions amoroses, 
mentre recomana a les dones no patir ni la
mentar-se per això.

Sobre l'escenari del TNG apareix un amor 
innocent i pur, tacat per estratagemes per 
aconseguir la persona estimada, de desdeny, 
segons el mestre Shakespeare la millor arma 
en l'amor. El muntatge de Manu Guix i Àngel 
Uàcer està ple d'excel·lents interpretacions 
musicals pràcticament per tot el seu elenc 
lliurat a la paròdia exagerada, a l’humor i a la 
passió. Un espectacle brillantment dirigit 
amb la seguretat i gosadia d’algú nascut per 
al món de l’espectacle.
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