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Opinión

EDITORIAL

Selectividad 

E
l mes de junio es sinónimo esencialmente de ner-
vios para los jóvenes bachilleres que afrontan con 
esa extraña mezcla de miedo y esperanza las prue-
bas de acceso a la universidad. En realidad , la se-

lectividad se ha convertido con el paso de los años en una 
especie de prueba iniciática que pone fin a una etapa y da 
comienzo a la de la formación definitiva, la que va a deter-
minar el futuro académico y seguramente profesional de 
estos jóvenes.  
La gran mayoría de aspirantes a universitarios llegan con 
una preparación razonablemente buena a la selectividad. 
De hecho el porcentaje de suspensos es cada año mínimo, 
pero no por ello las pruebas de selectividad se han conver-
tido en un simple formalismo. Partiendo de la base de que  
un número por encima del 95 por ciento de estudiantes 
aprueba los exámenes de acceso a la universidad, las PAU 
se han convertido en determinantes para conformar la nota 
con la que deberán acceder a la carrera que quieran desa-
rrollar en los próximos años. Ese es el verdadero caballo de 
batalla de la selectividad.  

Los chavales acceder a los exámenes pensando en la nota 
de corte que el año pasado tuvo la carrera que pretenden 
estudiar. Ese es el referente. cada año cambia porque de-
pende de las plazas que se oferten y de la demanda de los 
estudiantes, pero siempre es el referente y durante los días 
previos a los exámenes, entre apuntes y libros, cafés y be-
bidas energéticas siempre hay tiempo para echarle un vis-
tazo a algún capítulo suelto de una serie favorita y compro-
bar, una vez más, la nota de corte de una ingeniería, de ar-
quitectura, de la doble titulación de derecho y ADE, de me-
dicina o de periodismo.  
Los que sus notas de corte son bajas afrontan la selectivi-
dad con razonable tranquilidad puesto que un aprobado es 
más que suficiente; muy al contrario que los que necesitan 
nota, que, como dicen en nuestras páginas de hoy, deben 
tener preparado un plan B por si acaso. 
Es en este momento cuando los jóvenes que están todavía 
estudiando bachillerato tienen que tomar conciencia de 
que su futuro no sólo depende de la nota de selectividad, 
sino en mucha mayor medida del esfuerzo que realicen an-
tes de llegar a las pruebas. La nota de curso se convierte en 
un referente de vital importancia. La selectividad es cierta-
mente asequible, pero lo que no se ha conseguido en clase 
no se va a recuperar en la selectividad. Suerte a todos. 

Un cavall! El meu reialme per un cavall!
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

E totes les obres que ha dirigit 
Xavier Albertí (director del Tea-
tre Nacional de Catalunya) 
aquest “Ricard III” és la més ro-

dona. En primer lloc el text, la traducció al ca-
talà de Joan Sallent, i l’adaptació de Lluïsa Cu-
nillé que millora la traducció de Salvador Oli-
va. Afortunadament l’editorial Arola ha pu-
blicat el text, actualitzant el català de versions 
anteriors. El segon pilar en què s’aixeca aquest 
edifici és el mateix Teatre Nacional de Catalu-
nya, els seus tècnics i els seus recursos econò-
mics, per dur a terme un projecte tan gran 
com aquest i que dóna sentit al concepte de 
teatre públic català. En tercer lloc el grup d’ac-
tors encapçalats per un extraordinari Lluís Ho-
mar i seguit per Roger Casamajor, Jordi Collet, 
Antoni Comas, Carme Elias, Oriol Genís, Ro-
bert González, Joel Joan, Lina Lambert, Albert 
Prat, Anna Sahun, Aina Sánchez, Julieta Ser-
rano i Òscar Valsecchi. En quart lloc, l’esce-
nografia de Lluc Castells i José Novoa, sòbria 
i plena de modernitat arquitectònica amb una 
estructura d’acer inoxidable i vidre, portes que 
s’obren i es tanquen, un espai únic i múltiple 
que es complementa amb la videocreació de 
Franc Aleu. I per últim la selecció musical des 
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STIC fart de la paraula cri-
si. Diuen que és el ball 
que toca. O el recurs fàcil 
que tot ho explica. Dins 

del garbuix, la totxana s’emporta el pri-
mer premi. Fou el primer detonant del 
sarau. Dessota d’ella, molts galifardeus 
hi amagaren la corrupció. Les admi-
nistracions polítiques no sabem on 
eren. Però, cada dia, anaven més gras-
ses. El sector financer havia canonitzat 
les hipoteques. Fins i tot, qui no en te-
nia una el titllaven de desassenyat. En 
Gabriel García Márquez semblava avi-
sar-nos amb el títol d’una de les seves 
obres: “Crónica de una muerte anun-
ciada”. Fins que es produí el pet. L’úni-
ca recepta, tibant d’una altra frase feta, 
era l’“últim… que apagui el llum”. En 
l’anàlisi, no se’n van voler trobar res-
ponsables. Potser el motiu calia cercar-
lo en la lletra d’una cançó: “La culpa 
fue del chachachá”. L’home sol ésser 
l’únic animal que s’entrebanca, dos 
cops, a la mateixa pedra. Ho dic bo i 
pensant en la Lliga de futbol, que ha 
tancat la temporada. Els publicistes la 
venen com la millor lliga del món.  

Els deutes ultrapassen els 6.000 mi-
lions d’euros i no passa res. Si, a la dic-
tadura, el futbol era l’opi del poble, ara 
esdevé antídot perfecte per tapar-ho 
tot. El vicepresident del primer govern 
del PP batejà l’esport de la pilota com 
a tema d’interès nacional. Fou amb 
motiu d’un partit que les teles volien 
transmetre mitjançant pay per view. 
Una definició lapidària. D’aquest deu-
te esparverant, més de 680 milions cor-
responen a la Hisenda pública. La de 
temes socials que es podrien atendre 
amb aquesta morterada de diners. 
Però no cal patir. Arribat el moment, si 
és el cas, condonaran el deute. La pe-
nitència només serà una petita tibada 
d’orelles.  

Fa set anys, el C.F. Mallorca es gua-
nyà una plaça a la Champions euro-
pea. Els capitostos de la UEFA, però, la 
hi van prendre pel seu grau d’endeu-
tament. Per aquest mateix motiu, el 
Madridísimo o la Culerada potser hau-
rien d’afinar. De fórmules, n’hi ha. Co-
mençant pels topalls salarials i audi-
tant aferrissadament el balanç de les 
operadores de TV. Ací em pregunto: té 
sentit la gestió de l’educació i el futbol 
en un mateix ministeri? Totalment es-
perpèntic. País de pandereta.
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Aquest “Ricard 
III” és la més 
rodona de totes 
les obres               
que ha dirigit  
Xavier Albertí

de la cançó de Jimmy Fontana “Il mondo” en 
directe amb un piano de cua a escena, que cul-
mina de forma somnàmbula amb el bolero de 
Ravel. 

La tradició del “Ricard III” és gran al segle 
XX i XXI des de Laurence Olivier, Ostermaier, 
Al Pacino, Kevin Spacey o Pere Arquillué. Per 
què aquest interès per aquesta obra? 

La resposta està en el tema: la maldat i l’en-

gany. El nostre món actual està ple de mala fe, 
un lloc de delinqüència, el poder assassina, les 
clavegueres de l’Estat, tot per tenir el poder. 
L’aparença moral està lligada a la lletjor, cada 
dia més vivim en una societat del físic, la ma-
terialitat i la posició social per triomfar a la 
vida. Ricard III és el mestre de l’engany, menys-
preu, extorsionador professional, despietat, 
dèspota, malversador, assassí i amb un únic 
objectiu: el poder. 

La paradoxa del temps i de la història, una 
successió de fets que no tenen sentit i que els 
historiadors s’entesten a ordenar, radica que 
tot aquest panorama de la realitat dels nostres 
dies ja tenia el seu reflex al 1587 quan William 
Shakespeare es trasllada a Londres sense la fa-
mília. Després de fer de mestre, entra com a 
actor a la companyia Queen’s Men. Escriu “En-
ric VI”, “La comèdia dels errors”, el 1593 escriu 
“Venus i Adonis”, “Titus Andrònic” i “Ricard 
III”. Sembla que l’ésser humà no n’aprengui 
mai i no faci cas a la seva consciència, que ofe-
ga una i altra vegada en un cercle etern. 

Aquest sanguinari Ricard III pren el cos de 
l’actor Lluís Homar i ens fascina perquè con-
tínuament parla amb el públic, el seu pensa-
ment, els seus monòlegs, que expliquen els 
processos de la seva ment, fan somriure el pú-
blic, en veure que diu una cosa i fa la contrà-
ria. Sense cap dubte, la millor obra que s’ha fet 
aquest any en la programació del Teatre Naci-
onal de Catalunya, i el llistó estava molt alt.
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El catacrac 
del futbol
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