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Opinión

EDITORIAL

Inclusión 

C
uando habla de inclusión educativa, la Unesco se 
refiere esencialmente a dar respuesta a la diversi-
dad. Habla de cambios y modificaciones en conte-
nidos, aproximaciones, estructuras y estrategias  

educativas con una visión común que incluyen a todos los 
niños y niñas, sean cuales sean sus necesidades. El Centre 
d’Educació Especial Crespinell realizó una apuesta por la es-
cuela inclusiva hace más de veinticinco años intentando 
ofrecer a sus alumnos la posibilidad de experimentar en un  
entorno de normalidad lo que para muchos niños con ne-
cesidades especiales nunca había sido normal. Y para ello 
necesitaba un “socio” y lo encontró en el otro lado de la ace-
ra, en una escuela pública, Lanaspa. Y como había que dar 
continuidad a las necesidades de sus alumnos en niveles su-
periores tuvo que buscar otro “socio” en secundaria y hace 
trece años lo encontró en el Institut Montserrat Roig. Los 
tres centros llevan todo ese tiempo haciendo posible que sea 
normal lo que en otras circunstancias es extraordinario.  
La relación entre Crespinell, Lanaspa y Montserrat Roig, la 
relación entre los alumnos y profesores de los tres centros, 

tal como dicen sus directores, fluye de forma enriquecedo-
ra para todos porque conocen, se adaptan y comparten. No 
se trata de una experiencia solidaria, no se trata de una re-
lación especial, sino de una experiencia puramente educa-
tiva en la convicción, tal como dice la Unesco de que es res-
ponsabilidad del sistema regular educar a todos los niños y 
niñas sean cuales sean sus necesidades, sean cuales sean 
sus capacidades. 
El premio otorgado el pasado lunes a los tres centros terras-
senses por su experiencia educativa significa un nuevo re-
conocimiento (este proyecto de inclusión ya recibió el Pre-
mi Nacional d’Educació de la Generalitat en el año 2003) que 
reafirma a sus protagonistas en la convicción de que están 
en el camino correcto. Y lo hace hasta el punto de que el di-
nero con el que está dotado el galardón se destinará a que 
una universidad realice un estudio de evaluación del pro-
yecto con perspectiva científica. Crespinell, Lanaspa y 
Montserrat Roig siguen adelante en lo que se presenta aho-
ra como una iniciativa novedosa, pero que atesora más de 
veinticinco años de experiencia. Como ya hemos dicho en 
alguna otra ocasión, resulta llamativo que proyectos de este 
tipo o como el que se lleva a cabo en la Escola Montserrat, 
no sean más conocidos e incluso aprovechados y promocio-
nados por las autoridades educativas. 

Dones perfectes
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

N aquest moment del nostre se-
gle sembla evident que la dona 
s’ha mogut de la fotografia mas-
clista de mestressa de casa per-

fecta. Però el monòleg de Jennifer Tremblay, 
dramaturga canadenca, sembla dir-nos el 
contrari a la boca de la Laia Marull; després 
del seu pas pel Teatre Lliure s’ha instal·lat a la 
Sala Villarroel dirigida per una actriu que ja 
ha interpretat en els escenaris aquest monò-
leg, Jennifer Tremblay. Un text dramàtic de fra-
ses breus que és tota una denúncia del paper 
de les dones en la societat del benestar. La 
dona que frega els plats i s’ocupa dels nens 
mentre que el marit s’ocupa dels pneumàtics 
d’hivern dels cotxes. 

El monòleg explica la història d’una dona 
mare de tres nens casada amb el seu company 
de vida que obsessivament escriu llistes. Es fa 
llistes a manera de bones intencions com 
quan arriba final d’any i tots volem canviar de 
vida i ens fem uns propòsits que mai com-
plim. En aquestes llistes interminables apun-
ta sistemàticament tot el que ha de fer, el que 
ha fet i el que no ha fet, el sarcasme i la ironia 
són un riu que recorre subterràniament 
aquest text: arreglar pantalons, trucar a una 
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Segur que 
votarem          
el mateix?

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

NS volen fer creure, una i al-
tra vegada, que més o 
menys votarem el mateix en 
les properes eleccions. En 

un país amb els grans mitjans de comu-
nicació dominats i sotmesos, i una ma-
quinària d’enquestes més que sospitosa 
de respondre als interessos dels seus cli-
ents, s’ha de ser molt ingenu per creure’s 
res. Ens diuen que un 15% hauria votat di-
ferent si hagués endevinat els resultats de 
les darreres eleccions. I també que quasi 
el 80% pensa votar més o menys el ma-
teix. De manera que el missatge que vo-
len que ens empassem està claríssim: no 
cal ni que aneu a votar, les coses seguiran 
si fa o no fa igual. Hi ha poderosos interes-
sos a favor d’una campanya freda, en què 
no hi hagi massa risc de moviments elec-
torals imprevistos: el sistema vol estabili-
tat, continuïtat, tranquil·litat… I ens va in-
toxicant amb el missatge: les coses segui-
ran igual, està escrit a les estrelles, a l’ho-
ròscop, a les directrius de Brussel·les, als 
desitjos dels amos de l’Ibex 35. Tot ha de 
seguir igual. Millor que no canviï res. Una 
i altra vegada la mateixa cançoneta: ni us 
molesteu a anar a votar, el resultat ja està 
escrit al destí, les coses estan com estan i 
no val la pena ni tan sols imaginar que pu-
guin canviar. És fascinant, perquè ho fan 
cada vegada més descaradament, i per-
què tampoc no es pot dir que no els fun-
cioni: estan aconseguint que ens creiem 
que no pot passar res, que res no pot can-
viar. A una sèrie de punts clau del sistema 
ja han decidit què és el que els convé, i una 
i altra vegada bombegen el missatge a la 
societat: estigueu-vos quiets, desanimeu-
vos, feu el que vulgueu, però traieu-vos 
del cap que aquest país pot canviar… Un 
missatge absolutament tòxic, desmotiva-
dor, amb diferents formes, però sempre 
en la mateixa direcció: la d’evitar cap 
mena de canvi en profunditat. I això és el 
que farem? Podria ser que sí: som país de 
grans escarafalls, però de poc rigor, de bai-
xa exigència dels ciutadans. Una vegada 
desfogats, ens deixem portar per on vo-
len. Ja han decidit per nosaltres, l’únic que 
hem de fer és deixar-los fer, perquè ells sa-
ben el que ens convé. La gran pregunta és 
si passarem pel tub o si els donarem algu-
na sorpresa. 
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Laia Marull, 
amb el seu 
talent, crea           
un personatge 
commovedor

amiga, anar al supermercat, portar els nens a 
l’escola bressol, planxar la camisa negra, ins-
criure els nens al club de natació, encarregar 
cortines, comprar llet, pagar amb targetes de 
crèdit, comprar regals, descongelar el pastís 
de sucre, repassar els botons, anar al dentista, 
comprar bolquers per als nens... Intenta ser 
precisa i rigorosa en les seves llistes, autoexi-
gint-se constantment. 

Dimecres és el seu dia, quan es veu allibe-
rada dels seus propis fills i pot tenir tot el 
temps del món per a ella mateixa. Ha abando-
nat la gran ciutat i s’ha mudat a un poble en el 
camp on es troba amb Caroline, mare de cinc 
nens petits. Caroline és una dona honesta que 

adora aquest tipus de vida de mare feliç. 
Aquesta veïna que és com un salvavides que 
se li llança al coll, en un principi la protagonis-
ta no vol el salvavides, l’odia amb totes les se-
ves forces, però els esdeveniments la portaran 
a necessitar-la com l’aire que respira. “La llis-
ta” tanca una gran història entre dues amigues, 
la història d’una bella amistat. 

La felicitat sobre la gespa verda. La posen 
malalta. Aquesta és una mare insatisfeta, erma, 
vulnerable, amb un món interior amarg i can-
sada. Detesta casa seva. Odia el poble en què 
viu atrapada. L’obra té un punt d’existencia-
lisme. Una dona condemnada al seu buit exis-
tencial. Sembla que tot és perfecte, però el ter-
ror s’amaga darrere d’aquest bucolisme, que 
té un punt de mirall quan la protagonista ho 
explica una tarda al cinema. La tragèdia de la 
pantalla no és més que el reflex de la seva prò-
pia asfíxia. 

Des del primer moment vam descobrir com 
a espectadors el talent de Laia Marull, que ens 
arrossega a la compassió i l’humor i crea un 
personatge commovedor. Laia Marull es trans-
forma completament en aquesta dona que ba-
talla durant tot el monòleg amb ella mateixa 
en un exercici de mala consciència. Una dona 
i les exigències insuportables d’un model fa-
miliar que l’atrapa, en aquest espai amb mú-
sica i imatges poètiques es mou aquesta dona 
amb coratge i covardia sotmesa als capricis del 
destí, incapaç de canviar-lo per ella mateixa.
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