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L’educació és un tema recurrent en el món cinematogràfic
i televisiu. Molt sovint, potser massa, ha estat abordada
mediàticament des de l’òptica de l’espectacle. Però l’escola és molt
més que un lloc de conflicte. Les noves dinàmiques educatives,
basades en la pluralitat i la participació, s’obren pas amb dificultats,
a causa de la crisi de valors i mitjans de la societat que les envolta.
Però també amb unes grans esperances, posant l’èmfasi en la figura
de l’educador, la relació educativa, el treball de les actituds, la
inclusió d’actors educatius i l’enfocament de l’educació com a
itinerari de creixement personal i col·lectiu.
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EDITORIAL
En les pàgines de cooperativisme el lector trobarà una entrevista a Teresa Basurte,
presidenta de SCIAS. Hi fa un especial èmfasi en el bon funcionament de l’Hospital
de Barcelona: “Partint de la base que el primer que valoren els pacients és la qualitat
mèdica, les enquestes diuen que en segon lloc -i gairebé al mateix nivell- és la
qualitat humana del servei. Les persones que formem SCIAS volem un tracte
personalitzat, que constitueix un valor afegit enfront de la medicina pública.
Finalment, un altre aspecte destacat és la falta de llistes d’espera, que esdevé un
dels principals si es compara amb la sanitat pública.” Aquest va ser un dels trets
definitoris del cooperativisme sanitari espriuà, que es concretà amb la creació de
SCIAS: la participació dels usuaris en la gestió de l’assistència sanitària. La figura
del doctor Espriu segueix inspirant l’acció de Basurte: “Al marge de ser el fundador,
és l’ànima de tot el que avui portem a terme. Malgrat que al principi ningú no se
sentia cooperativista, va aconseguir que amb els anys creixés aquest sentiment”
entre els socis de SCIAS.
En les pàgines del monogràfic tractem a fons els lligams entre cinema i educació.
Reflecteix la sèrie televisiva Física y química el món dels adolescents? Ben segur
que no. Com afirma el professor Josep Maria Lluró en l’entrevista que li fem: "hi
intervé l’espectacularització, és a dir, convertir els joves en espectacle i mostrar
sexe, violència, risc... Crec que el món adult no entén els adolescents perquè estan
en un procés de canvi constant i els costa molt emetre una imatge d’ells mateixos.
Viuen un moment en el qual comencen a fer-se preguntes que cap dels adults ens
hem fet abans perquè el seu món és nou i nosaltres hi apliquem les categories del
nostre món." Per això és tan important per a una revista com | c o m p a r t i r |
plantejar el debat de l’educació dels joves. Com pren cos el projecte educatiu a les
aules? Com s’adapta a les noves generacions d’estudiants? Com es transforma la
professió (i la vocació) d’ensenyar? El cinema recent ha donat visibilitat de manera
punyent als reptes de l’educació en una aula amb dos films trasbalsadors com són
La clase i La ola. Quin panorama dibuixen aquestes narracions cinematogràfiques?
Quins interrogants plantegen? El cooperativisme sempre s’ha entès de manera
indestriable d’un projecte educatiu: educació en la cooperació, en la participació,
en els valors de la democràcia adaptada als espais de vida propers, com el món del
treball, l’ensenyament, el consum. El monogràfic de les pàgines centrals de la revista
vol obrir el debat sobre l’educació a les aules en una societat plural i diversa com
la de les grans ciutats europees. I vol fer-ho en clau d’esperança: reivindicant la
figura de l’educador en totes les etapes de la vida d’una persona, posant l’èmfasi
en la relació educativa entre mestre i estudiant, afirmant que, en les situacions més
difícils, l’acció és un principi de canvi, d’esperança, i que l’acció educativa és un
camí propici per recuperar el sentit dels valors democràtics.
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Hemorroides
| Dr. Adolf Cassan

constitucional a patir-les, ja que el seu desenvolupament
indica l’existència d’una debilitat dels teixits que envolten
les venes hemorroidals, el que permet la seva dilatació.
Però també solen existir factors que predisposen el seu
desenvolupament. Per exemple, és més probable que apareguin en persones que passen moltes hores al dia dretes
o assegudes. També és més freqüent que apareguin quan
hi ha un augment sostingut de la pressió intraabdominal,
raó per la qual es consideren factors predisposants la
sobrecàrrega i, com a cas particular, l’embaràs. Però la
principal causa determinant de la seva aparició és el restrenyiment habitual: en aquest cas, la femta, més seca i
dura del normal, impacta contra les parets del recte i irrita la zona, fet que propicia la dilatació venosa.
Com ja s’ha dit, les hemorroides no sempre causen
molèsties, atès que moltes vegades simplement s’apre-

Eugènia Carrasco

Les hemorroides són dilatacions d’algunes venes superficials del recte –l’últim tros de l’intestí gruixut–, en la seva
part més propera a l’exterior, el conducte anal. Aquestes
venes dilatades formen en la superfície interna del conducte anal un o diversos bonys, que en termes mèdics es
coneixen com a paquets hemorroidals. Segons la seva localització, es distingeixen dos tipus d’hemorroides. Així, s’anomenen hemorroides internes si estan situades per sobre de
l’esfínter anal i, per tant, es troben en l’interior del conducte, per la qual cosa a primera vista no poden veure’s, tret
que el trastorn estigui molt evolucionat i els bonys sobresurtin per fora de l’anus. En general, aquestes hemorroides
internes es descobreixen perquè provoquen picor o dolor i,
especialment, perquè poden originar petites pèrdues sanguínies que s’aprecien al defecar. En canvi, es denominen
hemorroides externes si estan situades en els marges de
l’anus i, per tant, poden apreciar-se fàcilment encara que
no causin dolor ni sagnin.
Es tracta d’un trastorn molt comú que, encara que pot
aparèixer a qualsevol edat, sol presentar-se entre els 30
i els 60 anys. De fet, es calcula que més de la meitat de la
població que supera els 40 anys pateix aquest problema,
tot i que en la majoria dels casos no causa molèsties importants i pot controlar-se mitjançant algunes mesures senzilles, si bé de vegades origina complicacions que solen
acompanyar-se de crisis molt doloroses. De totes maneres, quan les molèsties que origina són importants o si sorgeixen complicacions, es disposa de vàries tècniques per
solucionar definitivament el problema.
En l’origen de les hemorroides cal tenir en compte diversos factors. En primer lloc, sol haver-hi una predisposició
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cien com uns petits bonys que no fan mal ni sagnen. No
obstant això, el més comú és que, si els factors causals
no es modifiquen, vagin augmentant de grandària i, a la
llarga, provoquin molèsties, fonamentalment coïssor i
dolor, o bé que predisposin a l’aparició de complicacions.
Per exemple, en l’interior de les venes dilatades -atès
que la circulació sanguínia s’alenteix- pot formar-se un
coàgul de sang, un trombe, la qual cosa provoca una crisi de dolor molt intens que, sense tractament, persisteix durant diversos dies. En aquest cas convé anar al
metge sense demora perquè consideri la conducta més
apropiada; per exemple, es pot practicar una petita incisió per extreure el trombe, amb la qual cosa se solucionaran les molèsties agudes.
Encara que les hemorroides no provoquin molèsties,
han de prendre’s algunes precaucions tant per evitar
que generin símptomes, com perquè no segueixin evolucionant ni originin complicacions. En primer lloc, han
de suprimir-se de l’alimentació alguns productes que
poden irritar les parets del recte, com són les espècies
picants; també cal moderar el consum d’alcohol, cafè,
aliments salats, fruits secs, cítrics i xocolata. Així mateix,
cal combatre el restrenyiment i, per a això, el millor és
seguir una alimentació rica en fibra vegetal, ja sigui consumint verdures i productes integrals o complementant
la dieta amb segó; si cal, quan les pautes dietètiques no
siguin suficients, poden emprar-se laxants. D’altra banda, cal ser molt curós pel que fa a la higiene de la zona,
que ha de rentar-se amb aigua i sabó neutre després de
cada deposició. Una altra mesura molt útil, quan apareixen molèsties, consisteix a realitzar banys de seient
amb aigua tèbia, ja que tenen un efecte sedant i relaxen la musculatura de l’esfínter anal, cosa que resulta
eficaç per mitigar els accessos de dolor. També, amb la
finalitat de combatre les molèsties i d’evitar una possible infecció, poden emprar-se substàncies antiinflamatòries, anestèsiques, antisèptiques o antibiòtiques,
en forma de pomades o supositoris.
Amb aquestes mesures, en la majoria dels casos es pot
controlar l’evolució de les hemorroides, sense necessitat
de recórrer a altres procediments més agressius que, en

canvi, són molt útils quan el tractament citat no dóna bons
resultats o si apareixen complicacions. Cal tenir present
que les hemorroides poden sagnar, de vegades amb freqüència, o bé poden presentar crisis molt doloroses que
requereixin una atenció urgent. En aquests casos, cal buscar alguna solució definitiva.
Hi ha molt diverses formes de tractar les hemorroides,
entre les quals ha de triar-se la més oportuna per a cada
cas, segons les seves característiques específiques. Si es
tracta d’unes hemorroides lleus, pot emprar-se un tractament esclerosant, que consisteix en la injecció de substàncies irritants en els teixits que envolten les venes dilatades,
perquè s’endureixin i mantinguin les venes ben subjectades a l’interior de la paret anal, impedint que es desenvolupin paquets hemorroidals significatius. En cas
d’hemorroides internes es pot recórrer a una lligadura amb
bandes elàstiques, col·locant un anell de goma en la base
de cada paquet hemorroidal, perquè s’atrofiï i es desprengui. Una finalitat semblant té la crioteràpia, que consisteix en l’aplicació de nitrogen líquid a tan baixa
temperatura que el paquet hemorroidal tractat es congela i necrosa, amb el seu consegüent despreniment. També es pot recórrer a la utilització de làser o a la
fotocoagulació amb l’aplicació de rajos infrarojos que,
segons sigui la seva intensitat, pot donar un resultat semblant al del tractament esclerosant o provocar la destrucció
i el despreniment dels teixits alterats.
Si amb els mètodes citats no s’aconsegueix un resultat òptim, o si les hemorroides ja estan tan evolucionades que no permeten el seu ús, encara hi ha una altra
solució per acabar amb el problema: la cirurgia. El procediment quirúrgic empleat, anomenat hemorroidectomia i per al qual es compta amb diferents tècniques que
se seleccionen segons el cas, consisteix en l’extirpació
completa dels paquets hemorroidals. En realitat, la cirurgia només sol emprar-se quan els altres mètodes fracassen, fonamentalment perquè el període postoperatori
resulta una mica molest. Però, d’una manera o una altra,
quan el trastorn causa molèsties freqüents o complicacions, sempre pot trobar-se la fórmula per solucionar-lo
completament i definitivament.
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El Policlínic San Carlos,
al servei de la Marina Alta alacantina
|

Dr. Ricardo Navarro
Director mèdic

La Clínica d’ASISA a Dènia, situada a la carretera
d’Ondara a Dènia (a escassos 500 metres de la localitat),
segueix sent avui dia el referent de la medicina privada en
tota la comarca de la Marina Alta, a la província d’Alacant.
ASISA va començar a regentar la clínica, en règim
d’arrendament, des del mes de maig de 1981 fins al de
desembre de 1989, moment en el qual va adquirir-la
en propietat a través de la Sociedad Policlínico San
Carlos S.L.
Des d’aleshores i fins a l’actualitat el centre ha anat
transformant-se, tant en les seves infraestructures com
en la seva dotació tecnològica, fins a convertir-se en un
centre a l’avantguarda en qualitat assistencial, amb una
àmplia cartera de productes i serveis que cobreix les necessitats hospitalàries de la comarca.
El centre consta de dos mòduls:
• Hospitalització i Serveis Centrals. Té 2 plantes d’hospi-

talització amb 22 habitacions i Unitat de Cures Intermèdies. Planta Baixa: Admissió Administració, Urgències,
Radiologia i Àrea Quirúrgica. Semisòtan: Laboratori,
Farmàcia, Diàlisi, Arxiu, Magatzems, Cuina, etc.

cial de Clíniques d’ASISA, fet que contribuirà a millorar
encara més el funcionament assistencial i la gestió del
centre.
Evolució constant
La Clínica d’ASISA a Dènia està immersa en un procés de
millora continu, que inclou una política de certificació de
la qualitat pel qual l’any 2007 va rebre la certificació de
qualitat ISO 9001:2000; això acredita que compleix amb
els estàndards més alts de qualitat, obtenint així el reconeixement a unes pautes de treball de qualitat i a un compromís de millora contínua. El passat mes de febrer es va
obtenir la recertificació per a 3 anys més. L’abast d’aquesta certificació comprèn l’hospital i els serveis d’urgències,
Admissió, Atenció al pacient i les Històries clíniques.
Igualment, a causa del procés d’ampliació i modernització en el qual la Clínica està immersa, s’ha obert recentment un nou edifici de Consultes Externes al que s’han
traslladat les consultes de totes les especialitats que estaven situades en l’edifici de la clínica.

LES DADES ASSISTENCIALS DE LA CLINICA SÓN:
• Pavelló de Consultes Externes i Gimnàs. Té 16 consul-

tes, recentment posades en servei, informatitzades i
dotades segons l’especialitat per al bon funcionament
de les mateixes.
En l’actualitat, s’està procedint a la implantació del programa informàtic SINUHE, propi de la Xarxa Assisten-

ALTES HOSPITALÀRIES

1.749

ESTADES

5.317

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

2.166

URGÈNCIES

17.261
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Les especialitats mèdiques
|

Dolors Borau

Segurament, fer de metge és una de
les activitats més vocacionals que hi ha.
Es fa difícil imaginar que algú pugui fer
uns estudis tan llargs i complexos si no
sent una clara inclinació cap a l’exercici de la pràctica mèdica. Cada curs, quan
arriba el moment de fer la Selectivitat
i es publiquen les llistes de les carreres
triades pels estudiants, la de Medicina
és notícia: és la més demanada i una de
les que exigeix una nota més alta per
poder accedir-hi. Sorprèn que tants nois
i noies joves estiguin disposats a sotmetre’s a tanta exigència tenint en
compte que hauran de complir
uns horaris laborals exhaustius,
que la feina a fer és de gran responsabilitat i que els reclamarà una
dedicació constant a l’estudi i a la
formació mentre el metge estigui
en actiu.
Al llarg del segle XX la Medicina va experimentar grans canvis i es van produir importants
avenços científics i tecnològics
que han fet possible que actualment gaudim d’unes grans eines
a l’hora de diagnosticar, tractar i curar patologies. Encara
molts recordem la figura del
metge de família que aplicava els seus coneixements
d’una manera àmplia i extensiva a diversos membres del grup
familiar. Llavors les visites als hospitals
o als especialistes eren molt més extraordinàries del que ho són ara. Sens dubte, l’especialització en diversos àmbits
de la Medicina és un dels aspectes que
ha canviat més en l’exercici de la professió. Aquesta necessitat d’especialit-

zar-se és una conseqüència lògica
d’aquests avenços i del canvi que la nostra societat ha experimentat.
La carrera de Medicina pot variar
d’un país a un altre, però sempre
implica que s’imparteixin un conjunt
d’ensenyaments teòrics i pràctics
imprescindibles en el Pla d’estudis de
qualsevol facultat moderna. Les facultats de Medicina no pretenen només
transmetre coneixements, sinó que tam-

bé valoren l’adquisió d’habilitats pràctiques i d’actituds ètiques envers el malalt
i la seva família, ensenyen a resoldre problemes i fomenten el treball en equip.
L’objectiu principal d’aquests estudis és
el de formar metges capaços d’exercir

la Medicina i que, amb els coneixements
que han obtingut durant la llicenciatura,
puguin accedir als estudis posteriors de
les diferents especialitats. Després dels
sis cursos a la facultat, els llicenciats han
de preparar-se per a un examen d’àmbit
estatal. Aquests exàmens es coneixen
amb el nom de MIR (Metge Intern Resident). Segons la puntuació que obtinguin
en aquest examen podran optar a una
plaça d’una especialitat o altra en un
dels centres hospitalaris on s’imparteixi. Quan obtinguin una plaça de
resident, els metges hauran de
seguir un pla de formació dins
d’un hospital durant un període
de 3 a 5 anys més. Mentre
siguin metges interns residents
(MIR), rebran un sou i hauran
de fer un nombre determinat
de guàrdies hospitalàries.
Quan hagin acabat el seu
període de formació com a
MIR seran metges amb una
especialitat concreta. Per
poder exercir la pràctica de
la Medicina pública i privada s’hauran d’inscriure en
un col·legi oficial de metges que els assignarà un
número de col·legiat que
els identificarà.
És necessària tanta
especialització? Actualment sí, perquè l’estudi i la investigació han
permès ampliar d’una manera extraordinària els coneixements sobre el
cos humà i les patologies que pot
patir. És impensable que avui en dia
un metge pugui ser competent en
totes les àrees i que domini totes les
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PER COMPRENDRE MILLOR LA NECESSITAT DE
L’ESPECIALITZACIÓ NOMÉS CAL FIXAR-SE EN ELS
AVENÇOS QUE S’HAN FET EN EL CAMP DE LA CIRURGIA
I LES ANESTÈSIES O EN LA GRAN REVOLUCIÓ QUE HA
REPRESENTAT L’ÚS D’APARELLS SOFISTICATS QUE
PERMETEN VISUALITZAR ÀREES INTERNES DEL COS I
QUE HA OBLIGAT UNS ESPECIALISTES A INTERPRETAR
AMB PRECISIÓ AQUESTES IMATGES
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Jordi Negret

eines que la tecnologia ha posat al
seu abast per diagnosticar i tractar
les malalties. Això ha obligat els metges a centrar la seva atenció sobre
una àrea determinada tot i que, tal
com s’explica en el Pla d’estudis
d’aquesta carrera, els professionals
han de tenir una formació bàsica de
qualitat que els permeti fer una primera visita completa a un pacient
encara que estiguin especialitzats.
Per comprendre millor la necessitat de l’especialització només cal fixarse en els avenços que s’han fet en el
camp de la cirurgia i de les anestèsies,
que han reduït riscos i patiments per
als pacients. És obvi que el domini de
certes tècniques quirúrgiques molt
avançades, en les quals s’utilitza una
tecnologia molt moderna, exigeix una
dedicació exclusiva. De la mateixa
manera, la gran revolució que ha representat l’ús de la imatge per establir
diagnòstics a partir de les proves fetes
amb aparells sofisticats que permeten
visualitzar àrees del cos, òrgans i sistemes interns d’una manera molt poc
o gens invasiva ni dolorosa, ha obligat
uns especialistes a interpretar amb
precisió aquestes imatges que els aparells els proporcionen per arribar a
establir un diagnòstic. A més, l’augment de l’esperança de vida i l’accés
als fàrmacs actuals també ens obre la
porta a una nova etapa que requereix
una atenció especial.
Assistència Sanitària i ASISA ofereixen una llarga llista de metges de
més de quaranta especialitats diferents. Algunes d’aquestes són molt
populars i conegudes: Medicina general, Pediatria, Ginecologia, Cardiologia,
Oftalmologia... D’altres ja no ens són
tan familiars: Neurocirurgia, Oncologia mèdica, Oncologia radioteràpica,
Medicina nuclear...
Tant de bo al llarg de la nostra vida
no hàgim d’anar a les seves consultes,
però si algun dia els necessitem, quina sort poder comptar amb aquests
especialistes!
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LA MALALTIA D’ALZHEIMER:
un llarg camí per al malalt i la família
|
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Dolors Borau

El meu pare tenia una cosina més gran
amb qui s’avenia molt. Era una persona molt agradable i nosaltres li deiem
tieta. Recordo la tieta Carme com una
dona espavilada i enèrgica que va gaudir de bona salut fins que va complir els
setanta-sis.
Ningú no es va estranyar que la Carme perdés la memòria, perquè tots vam
pensar que era cosa de l’edat. Quan la
pèrdua de memòria va ser més evident,
perquè feia una vegada i una altra la
mateixa pregunta com si no l’hagués fet
mai i com si mai no li haguessin respost,
ella ja no podia reconèixer que es repetia i negava que perdia la memòria. Els
seus fills pensen que van trigar massa
a adonar-se que la seva mare se sentia
cada cop més desorientada. Després els
sabia greu haver-la amonestat alguna
vegada que s’havia presentat molt més
tard del que havien quedat, com si aquell
oblit fos per deixadesa. Un diumenge no
es va presentar a dinar a l’hora i es van
anguniejar: la Carme s’havia perdut
anant a casa de la seva filla. Al cap d’un
temps es perdria per anar a comprar a
les botigues del barri. Va ser llavors que
van adonar-se que li costava trobar les
paraules exactes i que, en comptes de
demanar les coses pel seu nom, buscava curioses i llargues definicions:
- Que sabeu on tinc allò que es posa
davant dels ulls?

NI ELLA NI ELS SEUS FILLS VOLIEN SENTIR EL QUE MÉS
ENDAVANT EL NEURÒLEG ELS DIRIA: LA CARME PATIA UNA
DEMÈNCIA. NO ES TRACTAVA, DONCS, D’UNA SIMPLE
CONSEQÜÈNCIA DEL PROCÉS NATURAL D’ANAR ENVELLINT.
PELS SÍMPTOMES I L’EVOLUCIÓ QUE HAVIA EXPERIMENTAT,
SEGURAMENT TENIA LA MALALTIA D’ALZHEIMER. ELS VA
EXPLICAR QUE ERA UNA MALALTIA CRÒNICA DE CAUSA
DESCONEGUDA QUE PRODUÏA LESIONS CEREBRALS I
PRESENTAVA TRASTORNS NEUROLÒGICS CARACTERÍSTICS
Les paraules “pa” o “clau” o “ulleres” de vegades es resistien a sortir
de la seva boca. De vegades, encara
les trobava a temps. Tot i així van pensar que calia que la visités el seu metge habitual, el qual els va aconsellar
que demanessin hora al neuròleg. La
tieta Carme es resistia a anar a veure
aquell especialista i els seus fills no la
van voler forçar. Sense proposar-s’ho,
la seguien de més a la vora, la visitaven més sovint, l’acompanyaven en
els trajectes més llargs i li respectaven la seva intimitat diària fins que un
dia no va saber com es deien els seus
fills: els coneixia, però no hi havia

manera que trobés el seu nom per cap
racó del seu cap. Llavors sí, que van
demanar visita al neuròleg.
L’especialista els va escoltar atentament, va fer un reconeixement físic
a la Carme i li va demanar que respongués algunes preguntes: quin dia
era, de quin any, l’adreça exacta on
vivia… El neuròleg també li va fer
aprendre una llista de tres noms que
ella havia de repetir en aquell moment
i que el metge li tornaria a preguntar
al cap d’una estona. Amb molta amabilitat, el metge li va explicar que, per
valorar aquella pèrdua de memòria per
la qual havien decidit acudir a la con-

Jordi Negret

sulta, els neuròlegs utilitzaven un test
especialment dissenyat per valorar
aquells símptomes. Segons les seves
respostes, la tieta no havia obtingut
una bona puntuació en el test.
- Doctor, no estaré perdent el cap,
oi? -li va preguntar.
Ni ella ni els seus fills volien sentir el que més endavant el neuròleg
els diria: la Carme patia una demència. No es tractava, doncs, d’una simple conseqüència del procés natural
d’anar sumant anys, d’anar envellint.
Pels símptomes i l’evolució que havia
experimentat, segurament tenia la
malaltia d’Alzheimer. Els va explicar
que era una malaltia crònica de causa
desconeguda que produïa lesions cerebrals i presentava trastorns neurològics característics. Es desenvolupa en
tres etapes: lleugera, moderada i severa. En la primera, la persona encara
pot fer vida normal, però comença a
tenir problemes de memòria. En la
segona, l’afectat comença a tenir
problemes per realitzar les tasques
quotidianes, els moviments són més
lents i només pot recordar coses del
passat. La tieta estava iniciant la
segona.
Tot i que avui en dia encara no es
pot curar ni aturar el seu procés, amb
els medicaments que hi ha es poden

mitigar els efectes de la malaltia i es
pot retardar la seva evolució. Els va
recomanar que es posessin en contacte amb els terapeutes d’un centre
especialitzat per tal de fer activitats
mentals i manuals que reforcessin
les seves habilitats. Havien de tenir
present que la tieta necessitaria cada
vegada més suport. De mica en mica,
parlant amb el metge i acudint al centre especialitzat van anar veient quin
era el futur que els esperava: la Carme perdria la capacitat de tenir cura
d’ella mateixa, de vestir-se, d’endreçar
la casa, de cuinar i alimentar-se; perdria l’ordre del dia i la nit, no dormiria ni menjaria a les hores i el
llenguatge i la coherència desapareixerien. Seria una persona totalment dependent. El procés va ser
lent, però el camí es va fer molt
llarg. Al principi, a la Carme li sabia
greu donar feina, però des de fa
un any, ara que ja està a l’etapa
severa, la tieta ja no expressa el
seu neguit perquè ja no és conscient del que li passa. Tot i així,
no ha perdut la memòria emocional i interactua amb els que
són a prop d’ella. Sempre està
acompanyada d’algun familiar
o cuidador, molt ben atesa i
estimada. Els seus fills han anat

adaptant-se a la nova situació. Des
que ha perdut tant de pes i té tantes
dificultats per menjar i empassar,
l’han hagut d’ingressar en una
residència assistida perquè l’evolució de la malaltia no permetia tenirla a casa amb bones condicions. Cada
nova etapa és una patacada per als
familiars. Nosaltres, que tantes hores
hem passat junts, seguim visitant-la
encara que no ens reconegui. La
malaltia d’Alzheimer ens impressiona,
ens fa respecte, però tots tenim molt
clar que la nostra companyia és
necessària i que l’ajuda a viure més bé.
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La dieta en la tercera edat
| Dra. Perla Luzondo

Pastís salat de mató
Ingredients per a 4 persones

Edmon Amill

– una làmina de pasta brisa o de
pasta fullada
– 300 g de mató normal o
descremat
– 100 g de pernil dolç (opcional)
– 1 llauna de llet evaporada
– 3 ous batuts
– sal, pebre
– 100 g de nous
– 50 g de formatge ratllat
(opcional)
Escalfeu el forn a 220º, col·loqueu

la làmina de pasta amb el paper en
un motlle i punxeu el fons. Barregeu el mató amb la resta dels ingredients. Aboqueu-ho tot en el motlle i ho deixe coure al forn durant
30 minuts.

Tots envellim, res no deté el pas del temps, és part del cicle vital. No obstant això, hi ha
formes de retardar els efectes degeneratius de l’edat i poder gaudir d’una vellesa feliç, sana
i productiva.
Envellim de diferents maneres, algunes són molt evidents exteriorment, com una disminució d’alçària, pèrdua de massa muscular, caiguda de cabell i aparició de cabells blancs i
arrugues. D’altres són internes, com les que repercuteixen en una disminució de l’audició,
l’aparició de cataractes, la disminució del reg cerebral i la pèrdua de memòria.
Els neurotransmissors són substàncies químiques produïdes pel cervell que actuen com
a missatgeres entre les neurones acoblant-se als neuroreceptors, la falta dels uns o l’excés
dels altres pot desencadenar des d’eufòria a depressió, ansietat, ira o plaer. Així veiem que
en la malaltia de Parkinson hi ha una fallada en les neurones que produeixen dopamina i en
l’Alzheimer hi ha un dèficit de producció d’acetilcolina.
Alguns neurotransmissors són elaborats per les neurones a partir de components procedents dels aliments:
– La serotonina es genera a partir del triptòfan, aminoàcid essencial, present en l’arròs, la
llet, el mató, la carn, els fruits secs, el plàtan, els ous i el formatge.
– La noradrenalina i la dopamina, els elements nutritius de la qual són els aminoàcids tirosina i fenilanina, són presents en els llegums, cereals integrals, productes lactis i peix.
– L’acetilcolina sintetitzada de la fosfatidilcolina, en la lecitina de soja, el rovell d’ou, germen de blat, cacauets i cereals integrals.
Una de les causes més determinants de l’envelliment prematur és l’estrès, que sotmet el cos
a grans esforços físics, mentals i psicològics. L’estrès produeix hipertensió, cardiopaties,
insomni, problemes digestius, afeccions cutànies, contractures musculars, augmenta la probabilitat de patir accidents i redueix el sistema immunitari.
El nostre objectiu serà mantenir un bon reg cerebral millorant la memòria i l’agilitat mental amb una dieta rica en antioxidants, dormint les hores necessàries cada dia i fent exercici
suau però diari, eliminant les toxines dels greixos, del tabac i l’alcohol excessius.
– Les vitamines del grup B són les més importants per al bon funcionament del cervell i el
sistema nerviós. Els estudis demostren que la manca d’àcid fòlic i de vitamina B s’associa
a la pèrdua de memòria, confusió mental, demència senil, depressió i trastorns cognitius.
El consum d’aliments integrals, fetge, carn vermella, ous i hortalisses en general ens assegura la seva aportació si són aliments frescos i poc cuits.
La font de vitamina B1 és present sobretot en la civada, la vitamina B2 en la llet i els ous, la
vitamina B3 en els alvocats, les prunes seques i pipes de gira-sol. La vitamina B5 anomenada vitamina antiestrès la trobem en el llevat de cervesa, la vitamina B6 en els plàtans, la vitamina B12 en el fetge i l’àcid fòlic en els melons madurs.
– El zinc prevé els efectes dels radicals lliures i millora la funció dels neurotransmissors relacionats amb l’olfacte, la vista, l’oïda i les papil·les gustatives. La seva manca ocasiona disminució de memòria i falta de concentració. El trobem en les ostres, els ous i les llavors.
– El magnesi ajuda a la transmissió de senyals nerviosos i necessita l’aportació de calci per
a la seva absorció. Es troba principalment en els llegums.
– La vitamina C prevé el dany causat per l’oxidació en les cèl·lules del cervell i és necessària per a la producció de neurotransmissors. La trobem en els cítrics frescos.
Us recomano un menú ric en aminoàcids i vitamines. Pastís salat de mató i per a postres una
macedònia o broqueta de meló, plàtan i taronges o maduixes.
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ASISA promou la VI Trobada Especialitzada
de Gestió de Clíniques
| Elvira Palencia
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Durant els dies 24 i 25 de febrer
es va celebrar a Madrid la VI Trobada
Especialitzada de Gestió de Clíniques.
Aquestes jornades, patrocinades per
ASISA i organitzades per Unitat Editorial, van reunir representants de
centres hospitalaris, asseguradores
mèdiques, professionals del sector i
companyies especialitzades.
En elles, el conseller delegat
d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, que
va inaugurar les jornades al costat
del director del Diario Médico , va
explicar que el patrocini d’aquesta
trobada obeeix a l’interès d’ASISA
per conèixer la problemàtica del sector i fomentar l’intercanvi d’experiències entre els seus professionals.

Per la seva banda, el gerent de
l’Hospital de Torrevieja, Dr. Luis
Barcia, va centrar la seva exposició
en el desenvolupament dels sistemes
d’informació de l’hospital i, especialment, en el projecte d’història
clínica totalment informatitzada
“Florence”, experiència pionera
desenvolupada a l’hospital des de la
seva obertura.
El director gerent de la Clínica
Moncloa, Dr. Juan José Fernández,
va presentar el projecte “Integra”,
implantat en la Clínica Moncloa per
facilitar l’accés dels professionals de
la sanitat d’altres països.
En la II Jornada, el delegat provincial d’ASISA a Madrid, Dr. Luis

Mayero, va debatre, al costat de
representants de clíniques privades
i altres asseguradores sanitàries,
sobre els reptes que han d’afrontar
de forma conjunta per poder optimitzar les seves relacions.

El Dr. Enrique de Porres, conseller delegat d’ASISA

Un acord amb l’Ajuntament de Madrid permetrà
detectar el càncer entre els funcionarisris
| E.P.

ASISA ha signat un acord amb l’Ajuntament de Madrid
mitjançant el qual participarà en un estudi de salut destinat a
detectar precoçment el càncer de colon entre els funcionaris
municipals de més de 50 anys. El compromís d’ASISA se centra
en la realització de gairebé 500 proves diagnòstiques, així
com en la prestació d’assistència sanitària durant el període de
reconeixements.
Una comissió mixta, juntament amb Madrid Salut, la Fundació Tejerina i l’Associació Espanyola de Gastroenterologia, garantirà el perfecte desenvolupament del projecte i la qualitat del
servei. Fins ara només s’havien desenvolupat experiències similars a Catalunya, València, Múrcia i Navarra.

D’esquerra a dreta: El gerent de Madrid Salut, José Manuel Torrecilla; el Dr. Enrique
de Porres; el president de la Fundació Tejerina, Armando Tejerina; el director
general de l’Institut de Salut Pública de Madrid, Antonio Prieto, i Juan Diego
Morillas, representant de l’Associació Espanyola de Gastroenterologia
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El Dr. Orce rep
el XIII Premi SCIAS Sevilla
| E.P.
La Clínica Santa Isabel d’ASISA
va ser l’escenari, el dia 16 de gener,
del Premi SCIAS Sevilla, que en
aquesta XIII edició ha distingit el Dr.
Ignacio Orce, president del Grup
Assistència. Paral·lelament, en la
mateixa vetllada, es va lliurar el Premi Clínica Santa Isabel, que en la
seva XX edició va ser per al Dr. José
María Nieto, otorrinolaringòleg.
L’acte va estar presidit pel delegat del Govern a Andalusia, Juan
José López Garzón, amb la participació de la tinent d’alcalde d’Hisenda de l’Ajuntament de Sevilla, Nieves Fernández, i el president
d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra. També hi van ser presents el conseller
delegat de l’entitat, Dr. Enrique de
Porres; el delegat provincial d’ASISA a Sevilla, Dr. Gregorio Medina, i
el director de la Clínica Santa Isabel, Dr. Francisco Vázquez.
En la concessió, el jurat va valorar
la trajectòria del Dr. Orce en el suport
i impuls del cooperativisme sanitari.
Entre altres aspectes, el seu currículum inclou haver estat patró fundador

de la Fundació Espriu (1989) i les presidències del Montepio de Previsió
Social d’Assistència Sanitària Col·legial
(1987), l’Associació Espanyola d’Igualatoris Mèdics Col·legials (1989), Autogestió Sanitària (1992), BIOPAT (1995)
i Assistència Sanitària Col·legial d’Assegurances (2000), primera asseguradora sanitària a Barcelona. Des de l’any
1988 és el coordinador i portaveu del
Grup Assistència, fòrum que exerceix
la cogestió igualitària entre metges i
usuaris, de forma executiva i permanent.
Pel que fa al Dr. Nieto, el jurat va
valorar la seva trajectòria professional, qualitat humana i compromís amb
la professió. En l’actualitat, és director de la Fundació del Col·legi de Metges de Sevilla i vocal de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) des de
1998. El Premi Clínica Santa Isabel,
tradicional en la sanitat andalusa, es
concedeix per votació popular entre
els 1.200 professionals del quadre
mèdic d’ASISA a Sevilla, distingint així
la labor realitzada per un dels seus
companys en el sector.

El Dr. Gregorio Medina entrega el premi SCIAS Sevilla 2009 al Dr. Ignacio Orce

ASISA aposta
per la sinergia
publicoprivada
com a font d’eficàcia
| E.P.

En el I Simposi Internacional sobre la col·laboració publicoprivada en el sector sanitari organitzat per Diario Médico amb la col·laboració de
Ribera Salut, ASISA i Price Waterhouse Coopers i celebrat a Madrid el passat 16 de febrer,
es van exposar els diferents sistemes de
col·laboració publicoprivada que s’estan endegant en diferents comunitats autònomes com
Catalunya, València, Andalusia, Castella-la Manxa i Madrid.
Per al director general de Ribera Salut,
Alberto de Rosa, l’hospital del futur seguirà la
línia de l’Hospital de Torrevieja o el de Valdemoro i basa l’èxit d’aquesta col·laboració que
“genera valors com eficiència, modernitat o
millor gestió”.
Per la seva banda, el conseller delegat
d’ASISA, Dr. Enrique de Porres, va demanar un
debat profund sobre aquest model i va assegurar que l’èxit d’aquestes fórmules a Espanya
està avalat perquè existeixen fortaleses que
permetrien augmentar-les, com ara el fet de
mantenir com a socis les asseguradores sanitàries, perquè tenen experiència, garanteixen la
seva solvència econòmica i compten amb una
àmplia extensió territorial.
Per tot això, el Dr. de Porres considera que
la col·laboració publicoprivada no només és
possible i necessària, sinó que “hauria de ser
obligatòria per fer que el sistema sigui realment eficient”.
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Alumnes de la Universitat de Saragossa
realitzaran pràctiques clíniques
a la Clínica Montpellier
| Elvira Palencia

El dia 28 de gener va tenir lloc l’acte
acadèmic de recepció dels 12 alumnes
de 6è curs de Medicina de la Universitat
de Saragossa que, de febrer a maig,
faran les seves pràctiques clíniques a la
Clínica Montpellier d’ASISA, l’únic centre privat a Aragó que participa en
aquesta iniciativa.

En el transcurs de l’acte també es
van lliurar els tres premis Montpellier
Asisa de formació. Dotats amb 1.000
euros cadascun, estan destinats a alumnes que van realitzar aquestes pràctiques l’any passat. Enguany van ser per
a Sayoa Álvarez de Eulate, Lucía Alejandra Marca i Farah Adel Abdulla.

D’esquerra a dreta: el degà professor Vera, el professor
Bueno, alumnes d’aquesta promoció i el Dr. Alfredo Pérez
Lamban que és el director mèdic de la Clínica Montpellier
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Els advocats de Granada, en línia
amb ASISA
| E.P.

ASISA ha signat un acord de col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Granada que permetrà
a tots els col·legiats i els seus familiars triar ASISA SALUT com la seva assegurança sanitària. A la
signatura de l’acord van assistir, entre d’altres, el president d’ASISA, Dr. Francisco Ivorra, i el vicedegà del Col·legi d’Advocats, Eduardo Torres.
Gràcies a aquest compromís, ASISA posa a la disposició dels advocats de Granada més de
100 oficines d’atenció a l’assegurat, 32.000 professionals sanitaris, 15 clíniques pròpies i més
de 600 clíniques i centres concertats
a tot Espanya, així com l’àmplia oferta hospitalària a Granada, on -a més
de la Clínica Inmaculada- té concerts
amb els principals hospitals i centres
sanitaris de la província.
El Dr. Ivorra, en les seves declaracions, va destacar la forta aposta que està fent ASISA a Granada,
amb el projecte de renovació de les
infraestructures i dotació tecnològica de la Clínica Inmaculada i amb
la pròxima obertura d’un Centre
Dental.
El Dr. Ivorra i el vicedegà, Eduardo Torres
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ENTREVISTA A TERESA BASURTE, NOVA PRESIDENTA DE SCIAS

“La implicació dels socis és
fonamental en una entitat
com la nostra”
| Sergi Rodríguez

Què ha significat per a vostè assumir
la presidència de SCIAS?
Un gran respecte i responsabilitat.
Però també tot un plaer, perquè en
tots els meus companys, fins i tot els
més experimentats, he trobat tot el
suport i l’ajuda que he necessitat. En
definitiva, ha estat la millor satisfacció que podia tenir en aquesta etapa
de la meva vida en la qual ja estic jubilada com a professional.
Què és el que, en el seu moment, la va
dur a implicar-se en l’entitat?
Era una assegurada d’Assistència
Sanitària Col·legial que estava convençuda d’estar en la millor asseguradora mèdica. Un dia, el 1983, vaig rebre
una carta en la qual el Dr. Mussons con-

vocava els assegurats per crear uns
grups de treball, per barris, per conèixer millor l’entitat. Vaig pensar que allò
estava bé i vaig començar a assistir a
les reunions mensuals que es van organitzar en un local del Passeig de Gràcia. Llavors s’anomenaven equips
cooperatius; avui són els grups cooperatius. Allà, hi vaig estar bastants anys,
amarant-me de cooperativisme. Allà
també vaig coincidir amb el meu antecessor, Josep M. Reygosa, que també
era del barri de les Corts.
I com va ser aquella primera trobada
amb el doctor Espriu?
Tenia una personalitat molt forta,
captivadora. El vaig sentir per primera vegada al Col·legi de Metges de
Barcelona, en unes conferències en
les quals va exposar les seves idees.
Després vaig tenir l’oportunitat
d’escoltar-lo en moltes altres ocasions. Per a mi, al marge de ser el fundador, és l’ànima de tot el que avui
portem a terme. Malgrat que al principi ningú no se sentia cooperativista, va aconseguir que amb els anys
creixés aquest sentiment, sobretot
entre les persones que s’implicaven
en l’Àrea de Participació.
En quina situació troba la cooperativa?
SCIAS és una entitat que té un funcionament absolutament consolidat i que
cada dia cerca nous camins per adap-
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Pep Herrero

Encara que professionalment ja està
jubilada, la vida de Teresa Basurte no
se sembla en res a la d’un jubilat convencional. Des del 28 de juny de 2007,
quan va ser escollida presidenta de
SCIAS, es troba al capdavant d’una
entitat líder en el mercat, amb gairebé 156.000 socis, que en temps de
crisi aposta per una medicina autogestionària i de qualitat. Cooperativista convençuda, coneix bé l’entitat,
de la qual forma part des de la seva
creació. La seva recepta passa per
plantar cara als nous reptes amb treball i creativitat, i especialment a promoure la implicació dels mateixos socis
en el funcionament de SCIAS.

tar-se al pas del temps. Això implica els
canvis que he recollit dels meus antecessors en la presidència. Però també
és responsabilitat meva analitzar tot el
que sigui millorable -en la vida tot ho ési fer un pas més, per deixar la meva
empremta personal.
Quins serien els reptes que SCIAS té
al davant?
Estem en un període de crisi econòmica i fins i tot social profunda, que repercuteix en tot. La inversió en salut privada
és un dels primers àmbits per on les
famílies comencen a retallar. Per a nosaltres, els últims anys havien estat de crei-
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xement, encara que moderat, ja que el
mercat està molt madur. I hem acabat
l’any amb una pèrdua de socis no gaire
important, a causa del seu major nivell
de renda. I aquest any 2009 no es preveu millor. Des de l’Àrea de Participació, així com des de la Presidència i el
Consell, s’està fent un esforç perquè els
socis s’impliquin cada vegada més en la
vida de la cooperativa, especialment la

P.H.

Teresa Basurte Calvo va néixer a Tarazona (Saragossa) el 1937, encara que viu
a Catalunya des que tenia dos anys. El 1961
va iniciar la seva trajectòria en el món de
la salut privada, fent-se sòcia d’Assistència Sanitària Col·legial; també va ser una
de les sòcies fundadores de SCIAS, el 1974.
Casada, amb tres fills i quatre néts, té com
a motiu d’orgull el fet que tota la seva família es trobi també assegurada a ASC i sigui
sòcia de SCIAS. “És una forma de predicar
amb l’exemple”, reconeix. “Crec molt en
l’equilibri entre joves i grans, com a forma
de garantir la prima solidària que constitueix una de les bases del nostre sistema”.
Al marge de la seva condició de presidenta de SCIAS, càrrec al qual va arribar després de passar pel seu Comitè de Recursos
i el seu Consell Rector, forma part de la
Comissió del Grup Assistència i és patrona de la Fundació Espriu. “Estic molt activa, malgrat estar jubilada”, afirma.

gent jove; al ser una entitat sense discriminació de prima per edat i sexe,
l’equilibri entre joves i gent gran és vital.
Amb aquesta crisi, el creixement
podria no passar tant per la quantitat
com per la qualitat?
Evidentment, és la primera preocupació. No només hi ha un manteniment
curós sinó que s’intenta millorar; aquest
any, per exemple, s’ha substituït la ressonància magnètica i recentment s’ha
implantat en l’hospital un centre de dia
per al tractament oncològic. Gràcies a
tot això, les intervencions ambulatòries augmenten d’una manera vertiginosa i en aquests moments ronden ja
el 50%. En un futur no massa llunyà
haurien de fer-se nous quiròfans. L’hospital va canviant segons la forma
d’exercir la medicina. També s’estan
introduint noves activitats que, amb el
temps, es demostra que són útils. Una
d’elles és la reproducció assistida, àmbit
en el qual s’ha creat SIRCAP, una nova
entitat del Grup Assistència que se
situa dintre de l’hospital.
El fet que sigui una cooperativa i els
beneficis es reinverteixin garanteix
aquesta qualitat assistencial?
Evidentment, tant ASC com SCIAS
tenen com a filosofia cobrar l’imprescindible per al bon funcionament de
les entitats, que no tenen ànim de
lucre. És cert que, des del punt de vista legal, ASC té unes obligacions com
a entitat asseguradora mèdica que
ha de complir: uns marges de solvència que s’inclouen en la quota. Però,
des de SCIAS, vam procurar fer un
pressupost el més ajustat possible a
les necessitats reals, perquè el resultat sigui pràcticament zero.
Què és el que valora més l’usuari de
l’Hospital de Barcelona?
Partint de la base que el primer que
valoren els pacients és la qualitat mèdica, les enquestes diuen que en segon
lloc -i gairebé al mateix nivell- és la

qualitat humana del servei. Les persones que formem SCIAS volem un
tracte personalitzat, que constitueix
un valor afegit enfront de la medicina
pública. Finalment, un altre aspecte
destacat és la falta de llistes d’espera, que esdevé un dels principals si es
compara amb la sanitat pública.
Com s’articula entre els usuaris i els
professionals de la salut?
Aquest és, precisament, el punt principal del cooperativisme sanitari: la
cogestió. Hi ha d’haver un diàleg permanent entre els uns i els altres. En
el nostre cas, aquest diàleg s’articula mitjançant la Comissió de Grup,
una reunió setmanal (els dimecres)
en la qual es tracten els temes centrals que afecten el bon funcionament d’ambdues entitats i, per tant,
el del mateix Grup Assistència: primes anuals, nous aparells… Hi assisteixen presidents d’Autogestió i de
SCIAS, membres d’ambdós consells
i altres representants de les entitats,
així com antics presidents.
La clau d’una cooperativa d’usuaris rau en el fet que s’hi impliquin
nous socis…
Una de les preocupacions que teníem en l’etapa anterior era que només
les persones grans s’implicaven en
l’Àrea de Participació, pel temps lliure de què disposen. Però des de fa
gairebé tres anys s’ha aconseguit
involucrar-hi un grup ampli de joves,
gràcies a l’endegada d’activitats per
als seus fills conegudes informalment
com el Club Junior. D’aquí han sorgit
uns grups de treball a través dels
quals poden conèixer el cooperativisme sanitari des de la base. També,
gràcies a la comunicació entre els
seus portaveus i secretaris amb el
Consell Rector, reben informació de
primera mà sobre el funcionament de
SCIAS. Ara es pensa ja a estendre les
reunions formatives a tots els socis
que van a l’Àrea de Participació.
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Activitats per impulsar la
participació dels més joves
| Sergi Rodríguez

Una de les principals iniciatives de
l’Àrea de Participació de SCIAS en
aquest curs ha estat, sens dubte, la
posada en marxa de dues corals
(infantil i juvenil), destinades a fomentar la participació dels socis més
joves. La de joves, segons informa
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Joan B. Gabarró, ja va debutar a la
festa de Nadal, juntament amb les
altres corals de l’entitat.
També en el període nadalenc,
SCIAS va organitzar el concurs “Carta als Reis Mags”, amb la participació
de gairebé un centenar d’infants socis

de SCIAS als quals van acompanyar
els seus pares i familiars el dia del lliurament dels premis. Cal citar també
que el Grup de Teatre va representar
per Nadal l’obra Com la vida mateixa,
tant al local social com en altres
indrets de Barcelona.
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En la mateixa intenció de fomentar la
participació dels més joves ha tingut
lloc la formació d’un Equip Cooperatiu de pares i mares que ja ha organitzat tres activitats: una sortida al
Pessebre Vivent de Corbera, per Nadal;
un taller de disfresses, per Carnestoltes, i una festa sorpresa per a l’impulsor d’aquest Club Junior, Enric Josa,
exconseller de SCIAS.

En aquests darrers mesos també cal destacar el cicle de conferències realitzat a Barcelona i comarques, amb ponents de la talla de
Francesc Mauri, Xavier Xavarria, Jaume Tribó, i els doctors Aureli Torné,
Lucía Ortega i Anna Vila, entre
d’altres. També cal destacar les sortides al Món Sant Benet, la Pedrera,
el Museu Rocamora o el Palau de la

Música Catalana organitzades per
l’Equip de Visites Culturals i l’Equip
del Penedès.
Per últim, però no menys important, l’Àrea ha impulsat dues reunions (al Penedès i a Barcelona) de
tots els portaveus, secretaris i coordinadors dels Equips Cooperatius
amb els consellers responsables de
la Participació.
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Formació contínua en l’Economia Social
| Josep A. Pérez

Javier López, el primer de l’esquerra, durant la seva presentació

El 16 de febrer de 2009, la Confederació Empresarial Espanyola
d’Economia Social (CEPES) va organitzar una jornada tècnica amb el títol
“Procediment i aplicació del sistema
de bonificacions per a la formació contínua en empreses d’Economia Social”,
amb la col·laboració de la Fundació Tri-

partita per a la Formació en l’Ocupació i de la Fundació ONCE. Van participar-hi més de 75 persones entre
membres de CEPES i els seus socis,
representants d’empreses de l’Economia Social i assistents vinculats a
entitats i empreses relacionades amb
la formació contínua.

La jornada va tenir com a objectiu impulsar i estendre entre empresaris i treballadors de l’Economia
Social una formació que contribueixi al desenvolupament d’una economia basada en el coneixement,
amb un creixement econòmic sostenible que reforci la cohesió social
i que, alhora, generi més i millors
llocs de treball. Atenció especial va
merèixer, durant la sessió, la formació dels treballadors que es troben en sectors en crisi, facilitant així
la seva recol·locació en altres sectors d’activitat.
Javier López Jericó, director de
recursos humans d’ASISA, una de les
institucions que formen part de la
Fundació Espriu, va presentar una
ponència durant la jornada sobre
les bones pràctiques en la gestió del
sistema de bonificacions per a la formació contínua des de les cooperatives i els grups empresarials de
l’Economia Social. El Dr. José Carlos
Guisado, vicepresident de la Fundació Espriu, va participar també en la
jornada en representació d’aquesta
entitat.
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DIA MUNDIAL DE LA SALUT
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XII JORNADES D’INVESTIGADORS EN ECONOMIA SOCIAL
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2009
1-2
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2009

El Dia Mundial de la Salut se celebra el 7 d’abril per commemorar la creació de
l’Organització Mundial de la Salut. Cada any, l’OMS aprofita l’ocasió per fomentar la
presa de consciència sobre algun tema clau de salut mundial. Aquest any el Dia
Mundial de la Salut es consagrarà al tema “Serveis de salut en situacions
d’emergència”. El personal, els edificis i els serveis de salut solen figurar entre les
víctimes en les situacions d’emergència, els desastres i altres crisis (naturals,
biològiques, tecnològiques, socials o relacionades amb conflictes). Les poblacions
afectades es veuen així privades de serveis de salut crucials per salvar vides.

| 25
CIRIEC-Espanya organitza periòdicament aquestes jornades, amb l’objectiu de
reunir experts acadèmics en Economia Social i representants del sector i de les
administracions públiques, per debatre sobre les qüestions clau que els afecten. En
aquesta ocasió se celebraran a Múrcia, amb el lema “La crisi com a oportunitat per
a l’Economia Social”, amb la col·laboració d’UCOMUR, la Unió de Cooperatives de
Treball Associat de la Regió de Múrcia.

II CONGRÉS INTERNACIONAL D’INVESTIGACIÓ EN ECONOMIA SOCIAL
El II Congrés Internacional d’Investigació en Economia Social se celebrarà a Östersund (Suècia) els pròxims 1 i 2 d’octubre de 2009 amb el tema general “L’economia
social en un món enfrontat a una crisi global”. Col·laboren en la seva organització
l’Institut Suec de l’Economia Social (CIRIEC-Escandinàvia), la Universitat Mid Sweden,
CIRIEC Internacional i la Plataforma per a l’Economia Social de la regió Mid Sweden.

16-20

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ACI

NOVEMBRE

L’Assemblea General 2009 de l’Aliança Cooperativa Internacional i els
esdeveniments que s’hi relacionen se celebraran a Ginebra (Suïssa), entre el 16 i el
20 de novembre de 2009, en el Centre Internacional de Convencions.

2009
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Voldria expressar la meva gratitud per
l’enviament regular de | compartir |,
que resulta extremadament beneficiós per al desenvolupament del cooperativisme sanitari en el nostre país,
on encara és poc conegut.
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Djabaruddin Djohan,
president de l’Institut Indonesi
per al Desenvolupament d’Estudis sobre Cooperativisme
NJakarta (Indonèsia)

Cada exemplar de la seva revista
és un breu text d’estudi que m’ha
permès -com a metge especialista
en Pediatria- conèixer altres formes i maneres d’aplicar els coneixements professionals en bé de la
població. En alguns aspectes, aplicar els seus criteris a la meva pràctica professional m’ha permès
aconseguir millors resultats en la
meva gestió.

Com potser ja saben, el sistema
de salut del meu país és totalment
públic i ha obtingut èxits importants. No obstant això, comparteixo la idea que el cooperativisme
pot assumir part de la càrrega laboral, que de vegades és molt complicada i feixuga per a nosaltres.
Gràcies per la seva atenció i
gran contribució a tots els seus
èxits.
Dr. Guillermo E. Ramírez
de Avillano H.
Holguín (Cuba)

Em complau escriure’ls per desitjarlos molta salut i per agrair-los aquest
preciós material que és | compartir |.
M’agrada la seva manera d’abordar
sobretot els temes de salut, que són
molt beneficiosos per al meu treball
amb la gent gran. Continuïn treballant amb aquesta dedicació. La seva
preuada revista ens impulsa a dur
una vida més sana aprenent així una
mica més de l’univers increïble del
nostre cos.
Salutacions d’una amiga fidel,
Carmen R. García Fumero
Placetas- Villa Clara (Cuba)

Des de la Fundació Espriu volem donar les gràcies a les
persones que, amb els seus donatius, sovint anònims,
contribueixen a difondre les idees del cooperativisme sanitari i fan possible que | compartir | arribi gratuïtament
a tothom.

© Haut et Court

Cinema i educació
Sexe i violència solen ser dos dels elements recurrents quan el cinema o la televisió s’aproximen al món
educatiu. Però aquesta mirada tòpica i frívola, que no es desmarca de l’òptica del mitjà –la de l’espectacle–,
s’allunya de la veritable dinàmica educativa. L’escola no pot desmarcar-se de la societat a la qual dóna
servei. Dues pel·lícules recents, La clase i La ola, en són una bona mostra. És, per tant, una escola plena
de tensions i incerteses, de crisi de valors i escassetat de mitjans. Però també d’enormes esperances,
basades en l’aprofundiment en la democràcia a través de noves dinàmiques educatives que parteixen del
diàleg, l’acompanyament, la participació, la pluralitat o la personalització. Educar és un procés d’interpel·lació,
des de l’autoritat moral, en el qual l’educador ajuda l’educand a treure de si mateix tot allò de positiu que
té dintre seu.

Rebel·lió a les aules
Imma Merino

ouant dels seus propis records
d’infància i adolescència, que en
gran part va passar en un internat
de Millau i en un altre de Chartres,
Jean Vigo va rodar l’any 1933 Zéro
de conduite, on pot sentir-se la potència de la imaginació poètica vinculada a un desig de revolta.
Els nens d’aquest joiós film de 42 minuts de
durada encarnen l’instint de llibertat i de
rebel·lió davant de l’autoritat que representen
els professors d’un internat amb l’excepció del
que interpreta Jean Dasté, que després també
protagonitzaria L’Atalante (1934), bellíssim poema fílmic realitzat per Vigo just abans de morir
de tuberculosi als 29 anys. A Zéro de conduite, no
hi ha una voluntat realista pel que fa a les condicions de vida d’un internat, sinó una transfiguració poètica i onírica que ja és l’acompliment
d’un desig de canviar la vida. Vigo va ser un
home lliure per al qual el cinema havia de ser
un espai on fos possible l’experiència de la llibertat. Els professors, amb sobrenoms com ara
Bec-de-Gaz i Pète-Sec, tenen un tractament caricaturesc que els fa més grotescs que malvats. Pel
que fa als nens, s’acosten a una imatge poètica
de la infància com a territori de la fantasia, la
llibertat, la fraternitat i la rebel·lió. Importen
poc els motius de l’acció final dels quatre amics
rebels que, des d’un teulat, bombardegen amb
llibres, sabates velles i pedres els professors i les
autoritats presents en una festa del col·legi abans
d’hissar la bandera pirata. Allò important és la
rebel·lió mateixa, el fet que hagi tingut lloc. Jean
Vigo va donar la volta a la seva experiència en
els internats amb una ràbia alliberadora contra
el món burgès per la qual aquest, tot i les seves
prohibicions i repressions, no aconsegueix

P
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ofegar el vitalisme, la imaginació, l’instint de
llibertat.
Poc més de 25 anys després de la realització
de Zéro de conduite, François Truffaut va dirigir
la seva òpera prima, Les 400 coups (1959), inspirant-se en la seva pròpia infància trista i dissortada. Mantenint una relació conflictiva amb la
mare i el pare adoptiu (no va conèixer mai el
biològic) i socialment inadaptat, va cometre
petits delictes castigats durament amb l’ingrés
en un reformatori. Transfigurada en la ficció,
la seva experiència és semblant a la d’Antoine
Doinel, que al final de Les 400 coups fuig del reformatori per anar a veure el mar i, caminant per
la platja, adreçar una mirada cap a l’espectador,
que pot sentir vivament la desemparança i la
incertesa del personatge en relació amb el seu
futur. Presentat com un espai on els professors
(tipificats en el mestre de francès amb el sobrenom de Petites Feuilles) exerceixen l’autoritarisme i la moral del càstig, l’escola tampoc no
ajuda Antoine Doinel. Truffaut, al qual va ‘salvar-lo’ el cinema, era un fervent admirador de
Zéro de conduite i Les 400 coups l’homenatja de
manera explícita amb la seqüència en què els
alumnes, marxant pels carrers de París darrere
del professor de gimnàstica, aprofiten cada cantonada o qualsevol porta per amagar-se, fugir i
anar a la seva. En el film de Vigo, els alumnes
semblen comptar amb la complicitat (o el desinterès per la vigilància) del professor que interpreta Jean Dasté. Gairebé de manera atzarosa,
els alumnes se’n van per carrers laterals i Huguet
camina sol una bona estona (arriba a entrar en
un establiment per comprar tabac) fins que en
una cantonada tornen a reunir-se. A diferència
de Zéro de conduite, en el film de Truffaut no hi

ha l’alegria de la revolta en grup (ni tan sols un
moment de tanta joie de vivre compartida com
el de la batalla amb els coixins de plomes de la
pel·lícula de Vigo), sinó una experiència solitària de desencaixament i marginació social. Per
contrarestar la (mala) educació que va patir, Truffaut va desenvolupar una confiança en mètodes
pedagògics humanistes que pot observar-se en
altres pel·lícules seves posteriors, com ara L’enfant sauvage (1970) i L’argent de poche (1976). En
aquesta última, que conté una denuncia del maltractament als infants malauradament tan
vigent, un professor pronuncia un discurs davant
dels seus alumnes que, si es canvia la feina de
professor per la de cineasta, podria haver-lo fet
el mateix Truffaut: “És perquè conservo un mal
record de la meva joventut i perquè no m’agrada la manera com es tracta els nens, que he triat
la professió que tinc: ser professor”.
L’any 1968, precisament el de tantes revoltes, el britànic Lindsay Anderson va rodar If,
una altra pel·lícula considerada hereva de l’esperit antiautoritari de Zéro de conduite. Potser
sí, que ho és, tenint en compte que Anderson
també podria tenir altres referents o ascendents,
però és un film violentament irat allunyat de la
poesia llibertària de Vigo. If (primera entrega
d’una trilogia que, protagonitzada pel personatge de Mike Traves interpretat per Malcolm McDowell, completen Lucky man i Britannia Hospital que, respectivament, aporten
una crítica als mitjans de comunicació, al sistema sanitari i a les forces policials) ataca la
institució escolar a través d’un grup de joves
estudiants que, després d’una primera
rebel·lió domesticada, opten per la insurrecció armada. El film de Lindsay Anderson, potser políticament el més radical dels cineastes
del free cinema anglès, és fruit d’una època en
què el debat sobre l’ús de la violència per combatre un poder autoritari era molt viu. En tot
cas, la seva metralla anava directament dirigida a un tipus d’escola elitista molt britànica (amb les seves jerarquies i una disciplina
duríssima que inclou la pràctica de càstigs
corporals) orientada a formar ciutadans obe-

dients, militaristes, classistes i respectuosos
amb la tradició monàrquica.
Tot just un any abans d’If, James Clawell
va dirigir To sir, with love (coneguda a l’Estat
espanyol com Rebelión en las aulas, títol al qual
remet el d’aquest article) amb un Sidney Poitier
(Mark Tachary) que aterra en una escola d’un
suburbi londinenc amb estudiants insolents i
enrabiats que intenten fer la vida impossible al
nou professor. Més rebecs que rebels, són adolescents que expressen el malestar de qui, en relació amb la classe social a la qual pertany, d’alguna manera sent limitades les seves perspectives
de futur i no creu en la utilitat de l’educació. El
seu malestar també té a veure amb la manca d’afecte del seu entorn familiar. Tachary, però, arribarà a guanyar-se la confiança dels adolescents
amb una actitud pedagògica més atenta a la comprensió que a la disciplina, més orientada a la
transmissió de valors que a la de coneixements.
Idealista i perseverant, l’heroi Mark Tachary aconseguirà amansar les ‘feres’ i fins i tot transformar-les en mostrar un interès i un afecte desconeguts pels adolescents. Els ‘dimoniets’ es
converteixen en ‘angelets’. I si la pel·lícula de
Lindsay Anderson ataca políticament la formació de les elits britàniques, To sir, with love és una
proposta humanista que, sense plantejar obertament una crítica del sistema social, afirma la
importància de l’educació (o d’una formació que
aleshores, als anys seixanta, podia semblar alternativa) en la transformació personal adreçada a
la conquesta de la pròpia dignitat. Amb l’èxit de
l’heroi, la pel·lícula aporta una solució narrativa amb final feliç a problemes difícils relatius a
una realitat complexa abordada per sobre.
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L’ESCOLA NO POT RESOLDRE TOTS ELS PROBLEMES
INDIVIDUALS NI ELS DE LA SOCIETAT FINS QUE
AQUESTA NO ES TRANSFORMI
Ambientada novament en una escola elitista i disciplinària, però no anglesa, sinó nord-americana i concretament localitzada a l’estat de Ver-
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mont, El club dels poetes morts, pel·lícula de notable èxit dirigida l’any 1989 per l’australià Peter
Weir, proposa una formació dels esperits lliures
a través de la poesia i tenint present el motiu del
Carpe Diem. El transmissor d’aquesta educació
poètica, que afirma la necessitat d’aprofitar l’instant amb la consciència horaciana que el temps
fuig, és John Keating, un altre professor heroic
que, pagant-ho finalment amb la seva expulsió,
revoluciona l’escola dura i disciplinària, destinada a formar estudiants competitius de cara al
seu futur triomf professional, en trobar un grup
d’estudiants sensibles a la seva doctrina vital
que, per això mateix, desenvoluparan una actitud rebel respecte als rígids preceptes escolars i
l’autoritarisme patern. John Keating, personatge interpretat pel gesticulant Robin Williams,
no dubta a pujar damunt les taules de la classe
per exemplificar el seu discurs vitalista contrari a les formes i les convencions acadèmiques.
Tot i haver-hi el suïcidi d’un adolescent, que
pateix la intolerància dels pares en comunicarlos que vol ser actor, El club dels poetes morts, conté un missatge fàcil i una rebel·lia tan nyonya i,
al capdavall, políticament inofensiva com la concepció de la poesia que vindica aquesta pel·lícula relativa a un col·legi d’elit.
Aquest repàs elemental i incomplet dels
films que d’alguna manera han abordat la
rebel·lió a les aules ha d’acabar forçosament amb
una pel·lícula recent que ha sigut capaç de generar un cert debat que, entre altres coses, passa
per considerar que el sistema educatiu (per molt
que ho intenti i que vulgui ser democràtic) no
pot resoldre tots els conflictes personals ni els
problemes derivats del malestar i les desigualtats socials. Aquesta pel·lícula és, evidentment,
Entre les murs (el títol de La clase no suggereix la
idea d’enclaustrament de l’original) i ha estat
dirigida pel francès Laurent Cantet comptant
amb la complicitat de François Bégaudéau, autor
de la novel·la que s’hi adapta i que també hi interpreta el professor de francès François Marin, el
qual procura estimular els alumnes amb jocs
verbals en què ells també participin. François
Marin no és presentat com un heroi (a diferència no només d’altres exemples esmentats, sinó
també del mestre hiperactiu que interpreta Philippe Torrenton a Ça commence aujourd’hui, de Bertrand Tavernier) i els alumnes no són ni uns
dimonis amb cua ni unes criatures ‘roussonianes’ pervertides per la societat de la qual forma
part l’escola. El professor intenta captar la seva
atenció i que desenvolupin les seves capacitats
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lingüístiques. Fa atenció al seu punt de vista
sobre les coses, als seus problemes. Però hi ha
un conflicte, provocat en part pel mal ús de la
llengua del mateix professor, una resposta individual airada i un accident amb conseqüències
que posa en marxa el sistema disciplinari en
aquest institut del XX Arrondissement de París,
a Ménilmontant, barri popular i interracial. D’aquí, un sentiment de rebel·lió que no acaba d’esclatar. I també un sentiment d’injustícia per
part dels alumnes i de distància respecte als professors. Encara que l’acció passi ‘entre els murs’,
els conflictes i les tensions de fora es fan inevitablement presents a dins. Les desigualtats
socials i econòmiques, els problemes familiars,
la marginació que continuen sentint part dels
fills d’immigrants, les poques expectatives de
futur unides a la condició social. L’escola no pot
resoldre tots els problemes individuals ni els de
la societat fins que aquesta no es transformi. I
també, què fer davant d’una alumna que, al
final del curs, confessa al professor que no ha
entès res. El sentiment d’impotència professoral, lligat a la complexitat dels problemes que
el film aborda sense caure al final en solucions
tranquil·litzadores, va fer que una professora
de llengua d’aquest país em digués que Entre les
murs és la primera pel·lícula que passa en un
institut que li resulta creïble.
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Quan les càmeres entren a l’escola
Àngel Quintana

E
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ntre les múltiples contradiccions
que han marcat l’evolució del cinema n’hi ha una que es troba en el
seu mateix estadi fundacional. La
primera pel·lícula del catàleg
Lumière porta per títol Sortie d’usine i, en el seu
enunciat, hi ha implícita tota una ref lexió
sobre les formes de visibilitat que el cinema
decidirà posar en joc des dels seus orígens. Al
filmar la sortida de la fàbrica, en lloc d’optar
per filmar l’entrada a la mateixa fàbrica, els
Lumière varen prendre partit per un determinat sistema de representació de l’activitat
humana. L’espai propi del cinematògraf no

havia de ser l’espai privat de la fàbrica sinó
l’espai públic del carrer. Allò que podien mostrar les càmeres no era tant el temps del treball de l’interior de la fàbrica com el temps de
la sortida quan començava l’oci. Si pensem
com ha estat visualitzada la dicotomia entre
espai públic i espai privat al llarg de la història del cinema, veurem que, curiosament, el
temps de l’oci ha ocupat molt més espai en les
ficcions que el temps del treball. Les càmeres
no han entrat gaire sovint a les fàbriques per
tal de capturar la monotonia del temps del treball, i quan ho han fet ha estat perquè els ha
interessat mostrar els conflictes, buscar narratives que vagin més enllà de la repetició dels
gestos monòtons del treball, com va fer Roberto Rossellini a la pel·lícula Europa 51 (1951), al
mostrar la protagonista -Ingrid Bergman- desmaiant-se davant la cadena de muntatge, després de reconèixer que l’infern a la Terra era
la mateixa fàbrica.
Si considerem l’escola com un lloc de treball, a més d’un espai d’aprenentatge, ens trobarem amb la paradoxa que quan les càmeres
han entrat a l’escola no ha estat per mostrar
què s’hi feia dia a dia o per visualitzar la feina
del mestre amb els seus alumnes, sinó per mostrar determinats conf lictes d’inadaptació.
Antoine Doinel, a Los cuatrocientos golpes (Les Quatre cents coups, 1959), de François Truffaut, se
sent inadaptat a l’escola i això el porta per un
pendent que acaba desembocant en un centre
de rehabilitació de menors. De vegades, les
càmeres entren a l’escola per mostrar com el
professor pot arribar a ser un heroi de la socie-
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tat contemporània, capaç d’arreglar les situacions més difícils. El mestre d’El club de los poetas muertos (Dead Poets Society, 1989), de Peter
Weir, és encalçat pels seus alumnes, mentre
que el mestre d’Hoy empieza todo (Ça commence
aujourd’hui, 2000), de Bertrand Tavernier, és un
home valent capaç d’enfrontar-se, des de l’escola, amb unes condicions socials difícils. I
d’altres, les càmeres filmen l’espai escolar per
articular un retorn cap a la infantesa que serveixi per generar una certa nostàlgia d’allò
perdut. L’escola d’Amarcord (1973), de Federico
Fellini, no remet ni a un món real ni a un món
inventat, sinó que està elaborada a partir de
la nostàlgia d’un seguit de picaresques que
s’establien en la vella escola i que formen part
d’un inconscient col·lectiu. És cert que des de
Cero en conducta (Zéro de conduite, 1933), de Jean
Vigo, fins a La clase (Entre les murs, 2008), de Laurent Cantet, l’escola ha estat el centre de nombrosos relats possibles i diversificats, però tots
aquests relats no han fet més que mostrar l’escola com si fos la caixa de ressonància d’un
món exterior i molt poques vegades ha estat
vista com un món propi. El treball silenciós i
metòdic que dia a dia porten els mestres per
poder arribar a transmetre el coneixement als
alumnes sembla no haver interessat massa al
cinema tradicional, ja que el treball quotidià
no parteix de cap supòsit dramàtic ni lliga
amb la forta idea d’espectacularització del
món que ha guiat durant anys la representació cinematogràfica. Des d’aquesta perspectiva podem considerar que l’aparició al festival
de Cannes de 2002 de Ser y tener (Être et avoir),
de Nicolas Philibert, va constituir-se com l’excepció. Una excepció que ha sorgit del documental i que ha tingut la seva continuació a
La clase, de Laurent Cantet, una obra que sembla traslladar a la Secundària la metodologia
de Philibert, però desplaçant-la cap al territori de la ficció.
“Vull capturar la vida quotidiana; el millor
que té, però també el pitjor que conté” –indi-

cava Nicolas Philibert en el dossier de premsa
de la pel·lícula. El punt de partida del cineasta no va ser cap més que el de filmar el dia a
dia d’una escola rural de la regió de l’Auvergne. L’interessava el model d’escola, ja que
aquesta tenia com a característica principal el
fet que els alumnes del poble estaven barrejats. El professor havia d’ocupar-se des dels de
Maternal fins als del Cicle Superior. Tots els
diversos nivells convivien a més en la mateixa
aula. Philibert va posar la càmera a l’interior
d’aquest microcosmos per tal d’arribar a capturar un total de 6.000 hores de metratge. La
seva intenció era descriure algunes de les coses
que varen passar a l’interior d’una classe entre
els mesos de desembre i de juny de l’any 2000,
període en què va tenir lloc el rodatge. L’atenció principal de la càmera només era el desig
d’arribar a atrapar un món petit, condemnat
a desaparèixer. La càmera volia observar la vida
dins l’aula, els processos d’aprenentatge que
es duien a terme en el seu interior, juntament
amb la lògica dels jocs entre els alumnes i els
elements propis de la picaresca del món infantil. El film no para de seguir, des d’un gran
rigor narratiu, la màxima de Roberto Rossellini segons la qual, en el cinema allò veritablement important és l’acte de mostrar, no el
desig de demostrar. Per això, al llarg de la
pel·lícula, Nicolas Philibert no intervé, la seva

ABRIL MAIG JUNY 2009

33

© Le Films du Losange

càmera segueix els principis de l’anomena’t
documental d’observació, sense que en cap
moment s’estableixi un desig d’interactuació
entre l’equip i els alumnes. L’única concessió
que es permet el cineasta és la realització d’una breu entrevista amb el professor Georges
López, el qual acaba explicant els seus mètodes de treball i la situació professional en què
es troba, ja que el curs filmat és el darrer any
de la seva vida laboral abans de jubilar-se. De
forma paral·lela, a la sèrie de tres documentals Profils Paysans, de Raymond Depardon -amb
la qual el treball de Philibert té més d’un punt
de contacte- el relat del microcosmos escolar
està acompanyat del desig de documentar un
món condemnat a morir. Ser y tener no és un
documental sobre l’escola en general, sinó
sobre l’escola rural i sobre el paper que aquesta ha jugat com a espai de socialització en
nombrosos llocs de la França rural, que es troben amenaçats per l’envelliment progressiu
de la seva població.
La pel·lícula no vol demostrar res concret,
es limita a seguir el treball quotidià de Georges López, un mestre que durant vint anys ha
treballat a la zona. L’escola només té tretze
alumnes d’Educació Primària. Georges López
ensenya el petit Jojo a escriure les seves primeres lletres, mentre posa dictats als estudiants que ja tenen deu anys. L’escola és mostrada mitjançant una càmera invisible. L’escola

34

monogràfic | compartir |

és vista com un petit món en el qual la càmera no pot interferir ni arribar a distorsionar
els seus processos quotidians. El documental
es va construint a partir de les repeticions que
dia a dia marquen el treball del mestre, el seu
grau de respecte cap a l’espontaneïtat dels
alumnes. Al final, allò que s’acaba mostrant
no és res més que la comèdia de la innocència
que diàriament es posa en funcionament entre
les quatre parets de l’aula.
Per tal que el documental avanci és fonamental que el cineasta faci sentir a l’espectador el pas del temps. Les primeres imatges ens
mostren uns caps nevats, un petit autocar
recull els alumnes pels masos perduts de la
zona, fins que arribem a l’aula. Som al mes
de desembre, el fred condiciona la vida quotidiana a la regió de l’Auvergne. Al final de la
pel·lícula som al mes de juny. Els alumnes han
fet una petita excursió a un poble veí per
conèixer la biblioteca. El bon temps regna a
la zona. Un alumne nou ha arribat a la classe
i els més grans comencen a sentir que ja els
queda molt poc temps per estar dins l’aula. El
professor López també intueix que la seva jubilació és propera i que el pas del temps provocarà un canvi radical en la seva vida. La funció de la càmera és documentar l’esdevenir
de les coses, veure com un espai quotidià com
l’escola també està subjecte a canvis i transformacions. Ser y tener va convertir-se en el
documental més vist a França, demostrant
que per triomfar en el cinema no cal invocar
la imaginació, sinó articular una mirada atenta al món que ens envolta. Els processos d’aprenentatge mostrats a la pel·lícula varen
generar una mena d’identificació amb la
infantesa col·lectiva dels espectadors, mentre
que l’exemple d’aquesta petita escola rural de
la zona de l’Auvergne va transformar-se en un
exemple polític. En un moment en què la dreta, capitanejada aleshores per Jacques Chirac
i Jean Pierre Raffarin, va intentar dur a terme
una certa amenaça contra l’escola pública, la
pel·lícula de Nicholas Philibert va convertirse en una reivindicació del valor d’allò públic
i de la funció que per a la democràcia podien
tenir els centres perduts, governats pel treball
anònim i carregat de paciència d’un bon mestre d’escola.

Això comença avui
Anna Jolonch

“Escriure, escriure, per poder respirar. Escric a contracorrent. Escric als lavabos, conduint, al vespre, a les nits, a classe
entre dues cançons... Vaig treballar massa ahir al vespre. Escriure em crea. Em mata. Sóc un lladre [...] Escric per obrir
una mica d’espai als altres, per no trobar-me tan sol.”
Dominique Sampiero
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ominique Sampiero és mestre.
Un mestre d’escola infantil al
Nord de França, nascut en el si
d’una família obrera i que viu la
passió per escriure. Té una obsessió gairebé malaltissa per prendre notes, una
frase, un mot. Si cal es grava ell mateix per
després escoltar-se i transcriure els mots. Sempre amb el desig de deixar rastre, de retrobarse, de distanciar-se, d’omplir el buit. Ens dirà
que vol anar més lluny, per no trobar-se sol,
per suportar tanta desídia, tanta misèria al
seu voltant, per començar de nou.
La seva història, els seus escrits, la seva
poesia prenen forma en el guió i el film de
Bertrand Tavernier Todo empieza hoy. Un títol
que s’imposà tot sol a Sampiero, mentre conduïa per la carretera tot pensant en la
pel·lícula, li vingué de sobte com un f laix:
ha de ser el contrari d’un conte de fades. El
contrari de: “Hi havia una vegada...”. Això
comença avui no pertany, doncs, al món dels
contes, el de l’“això era i no era”. Començar
de nou cada dia la lluita contra el tedi i
la rutina. Començar una altra vegada en una
escola infantil, quan tot encara està per
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fer, quan tot és possible, quan tot encara és
‘teixible’.
“Tota la vida haurà passat sense que
hàgim fet res”. Aquestes paraules inicials ressonen al llarg de tot l’argument de la pel·lícula com una sentència. Paraules pronunciades en el monòleg interior de Daniel Lefevre,
director de l’escola de parvulari i protagonista principal de la història. Una història
hiperrealista i lírica alhora. Brutal i romàntica. De mort, misèria, poesia, desesperació
i alhora un cant d’esperança.

L’HOSTILITAT DE FORA TRAVESSA ELS MURS DE
L’ESCOLA; SEMBLEN MURS DE PAPER
Hi ha nens i nenes a classe, tenen dos i
tres anys i canten “pirouette cacahouette”. Els
veurem com fan crêpes, pinten, escriuen el
seu nom, reciten poemes, salten, juguen,
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corren. Però el món hostil de fora irromp a
classe. Hi ha nens que no arriben a l’hora,
n’hi ha un que no parla, l’altre que no porta mai el berenar, una nena que explica que
dorm des de fa tres mesos amb guants i
gorro de llana, perquè a casa seva hi fa fred.
Les famílies no poden pagar les factures, els
han tallat el gas i l’electricitat. L’atur s’escampa com una taca d’oli. I ara els de l’Ajuntament els han retirat el tiquet del menjador escolar. L’escola està situada al Nord-Pas
de Calais, en una antiga zona minera on han
tancat les mines. Hi ha un índex de desocupació d’un quaranta per cent al municipi.
Una mestra mira fixament la càmera i ens
explica com n’és de difícil, sortir-se’n: “Fa més
de vint anys tenia més de quaranta-cinc nens a
classe i no ens queixàvem. No hi havia indisciplina i els nens arribaven a l’hora. No és que no
hi hagués pobresa, també n’hi havia. Però els
pares d’ara viuen situacions desesperades. Pocs
tenen feina, els nens no saben què és un ofici.
No pretenc que es treguin cap diploma, ni el
batxillerat ni una carrera... Només pretenc
donar-los afecte. Me’ls estimo. Si els veiessiu, són
tan fràgils, van bruts. Les mares no s’ocupen
dels seus fills, sembla que vulguin desfer-se’n.
Els nens estan a quaranta de febre i els porten
a l’escola. Les mares sempre estan mirant la tele,
i els nens també. No saben què és parlar amb
algú. Les paraules serveixen per dir ‘tinc fred’,
‘tinc gana’, ‘tinc set’. És la supervivència”.
L’hostilitat de fora travessa els murs de
l’escola. Semblen murs de paper. Un matí
l’assalten els mateixos fills del barri, noiets
de dotze i tretze anys. S’emporten el televisor. Tot un món s’enfonsa al voltant d’aquells
murs. L’escola resisteix com una illa, i
segueix teixint relacions cada dia, segueix
obrint les portes als pares i les mares cada
matí. S’han de llevar, sortir de casa, portar
el nen a l’escola, recollir-lo. Quan ja no queda energia per a res, quan ja no parlen amb
ningú, quan ja no es teixeixen enlloc les relacions, quan ja no hi ha església, ni sindicat,
ni partits polítics, l’escola segueix teixint els
fils, els vincles, les relacions. Va creant lligams entre les famílies, els mestres, els nens,
el barri. Assumeix tota sola el seu paper d’únic espai de socialització, on tothom té encara el seu lloc, on tots són necessaris.
Tavernier i el seu Todo empieza hoy es tornen de cop i volta rabiosament actuals en el

context de la crisi econòmica. Cada dia és
notícia l’augment de l’índex d’atur, l’endeutament de les famílies, les noves formes
de pobresa. El sense sentit de moltes vides
que ahir eren útils i ara se senten sobreres,
innecessàries. És un film que ens parla dels
nàufrags del progrés econòmic, dels que
viuen relegats als marges. La invalidació
social és això: l’exclusió com a forma de vida
acceptada, l’absència d’arrelament i de vincle social convertida en situació permanent,
la dependència dels ajuts públics com a únic
horitzó. L’Ajuntament, l’assistent social, la
puericultora, el director de l’escola... Però
les dificultats de supervivència de les famílies són les mateixes que les de l’escola. Ara
bé, el film ens mostra que les velles institucions de l’acció educativa es renoven cada
cop que es recrea un espai d’encontre, on es
fa possible l’intercanvi i la reciprocitat entre
persones reals i en temps real. Quan hi ha
entranyes per apropar, tenir cura, tocar,
guarir, aixecar, acompanyar, socórrer, carregar, escoltar, protegir i acollir els que ho
necessiten per créixer o per continuar vivint
i existint.
La principal violència que vivim avui és
el tancament d’horitzó. Per això mateix, el
film té una renovada força en l’escena final.
També ha estat la més criticada, acusada de
ser massa romàntica en un entorn tan desballestat. En la celebració final se’ns ofereix

LA INVALIDACIÓ SOCIAL ÉS AIXÒ: L’EXCLUSIÓ
COM A FORMA DE VIDA ACCEPTADA,
L’ABSÈNCIA D’ARRELAMENT I DE VINCLE
SOCIAL CONVERTIDA EN SITUACIÓ
PERMANENT, LA DEPENDÈNCIA DELS AJUTS
PÚBLICS COM A ÚNIC HORITZÓ
l’única sortida. L’esperança es construeix
entre tots, quan la comunitat es mobilitza.
Uns posen la sorra, d’altres pinten tots els
colors, les mares fan pastissos magribins, una
banda del poble fa sonar els instruments i
n’hi ha que ballen. Mares i pares, mestres i
nens, tots compromesos en la defensa de la
seva escola per tal de refer el teixit d’un barri
que s’esfilagarsa, i reapropiar-se així, senzillament, quotidianament, amb allò que
cadascú sap fer, del sentit de la vida. L’opció
de Bertrand Tavernier és clara: un cant a l’esperança, una via de sortida. Que potser havia
de combregar amb tots els diagnòstics pessimistes, amb la desesma, amb la pèrdua
d’horitzons de vida, amb la desmobilització?
No. L’escena final és una aposta de futur. Quina esperança? Quina sortida? La de fer-nos
tots responsables de tots. El gran potencial
del compromís amb la realitat és el compromís amb l’ànim, la lluita per la vida, la
grandesa d’estar amatent a la novetat i l’humanisme de pedra picada que això comporta perquè tot torni a començar. Avui.
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“Les pel·lícules o les sèries són
avui dia formes d’educació
sentimental per als adolescents”
Sergi Rodríguez

Foto: Pep Herrero

recentment publicada a La Vanguardia, un
jove es queixava que una sèrie d’èxit no
reflecteix els adolescents tal com són.

Josep M. Lluró, historiador i educador

Com reflecteix avui dia el cinema el món dels
adolescents? Són conflictius per necessitat?
No es pot parlar dels adolescents des d’una
mirada unívoca ja que cada cultura ref lecteix una vivència de l’adolescència segons
els aspectes que es volen subratllar. Per exemple, l’espanyol es fixa en el jove que és testimoni de les desgràcies dels adults, mentre
que el francès ho fa sobre aquell que intenta conquerir la seva identitat. Recordem
films com El espíritu de la colmena (1973), Yo,
el vaquilla (1985), Siete vidas (1999), Zéro de conduite (1923), La clase (2008)… En una carta,

38

monogràfic | compartir |

És més aviat com creuen els adults que són
els joves que no com són els joves en realitat...
Exactament. També hi intervé l’espectacularització, és a dir, convertir els joves en
espectacle i mostrar sexe, violència, risc...
Crec que el món adult no entén els adolescents perquè estan en un procés de canvi
constant i els costa molt emetre una imatge d’ells mateixos. Viuen un moment en el
qual comencen a fer-se preguntes que cap
dels adults ens hem fet abans perquè el seu
món és nou i nosaltres hi apliquem les categories del nostre món. Fa 30 anys això no
era tan complicat perquè es demanava als
adolescents que entressin de seguida en les
pautes del món adult. I ara som en una
societat on el que predomina és un ideal de
joventut eterna, amb noves tecnologies, diferents formes de socialització, altres interessos, etc. A més, molt sovint, el món dels
adults no els ofereix cap estímul ni norma.
Al cap i a la fi, els nostres adolescents són

P. H.

producte d’allò que hem anat creant com a
model de societat.
Com és veritablement el món dels joves
actuals? Vostè és educador...
És molt difícil generalitzar. Professionalment
he treballat en tres llocs molt diferents: una
escola d’elit, un institut d’una ciutat obrera
i un institut de poble, així que tinc una
panoràmica àmplia. Els nostres adolescents
es troben davant d’un món saturat d’estímuls
que ataquen directament el desig, que cal
satisfer immediatament. Això els devora, però
s’hi oposen. Es formulen moltes preguntes
que no saben respondre perquè tampoc el
món dels adults els ajuda. La desorientació
dels adolescents és espectacular, però la dels
adults és encara més gran. Toca a la família
canalitzar aquesta resistència.
Passolini, en una sèrie d’articles publicats abans de la seva mort, plantejava a un
jove la dificultat de deslliurar-se d’un sistema que vol que es converteixi de seguida en
algú que desitja tot de coses i situacions que
fan prevaldre el que és superficial. Vivim en
un món on els valors no són importants. És
injust, per tant, titllar els adolescents de cosa
anòmala: els nostres pares ja ens veien amb
estupefacció...
Com incideix aquesta imatge parcial o estereotipada dels joves en els mateixos joves?
Recentment, en el meu institut, una professora de Secundària que tenia molts problemes a
classe va proposar als alumnes fer una pel·lícula. Curiosament, els alumnes que se senten més
marginats pel sistema educatiu són els que
accepten el paper de dolents, d’heroi negatiu.
Això passa perquè les formes d’identificació
que estableixen els adolescents amb les pel·lícules o amb les sèries de televisió són formes molt
intenses d’educació sentimental, que els fan
pensar sobre ells mateixos. La seva capacitat
crítica depèn de la quantitat de filtres que
puguin tenir, entre els quals hi hauria d’haver
una família al costat que els ajudés a reflexionar sobre aquesta realitat.

La clau està, doncs, en un ús crític i responsable dels mitjans per part de l’escola
o la família?
Crec que l’escola hi té molta feina a fer, aquí.
La televisió i el cinema han entrat molt poc,
i malament, a l’escola. Estic cansat de veure
professors que posen les pel·lícules des del
començament fins al final sense interrupció:
per a això, millor anar al cinema. El professor ha d’intervenir interactivament, en una
mena de psicoteràpia, amb un inici i un final;
finalment has de matar aquella relació i alliberar-te. Cal interrompre la pel·lícula, comentar-la i fer que la comentin, perquè sense
esquemes de lectura la narrativitat és molt
forta i arriba a aclaparar l’espectador. Hi ha
el risc que l’adolescent s’identifiqui amb allò
que està veient. L’escola no pot ser una altra
pantalla de cinema, sinó un lloc on la pantalla entra per ser analitzada, criticada, contextualitzada i compresa. Ara bé, el món de
la televisió pertany als pares i el comentari
familiar és molt més important que el comentari escolar, perquè la família que veu junta
un programa en certa forma l’està avalant.
No és veritat allò que el que es diu als fills no
serveix, perquè entra per una orella i surt per
l’altra: sempre queden idees plantejades.

ELS NOSTRES ADOLESCENTS SÓN PRODUCTE
D’ALLÒ QUE HEM ANAT CREANT COM A MODEL
DE SOCIETAT
Una part del problema pot ser que el cinema ha deixat de consumir-se en sala per ferho en pantalla, individualment?
Crec que han canviat els espais de visualit-
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CADA VEGADA MÉS, ÉS IMPORTANT DIALOGAR;
NO IMPOSAR CRITERIS, PERÒ DIALOGAR DES
DE L’AUTORITAT
zació. Els adolescents veuen molt de cinema
junts: descarreguen pel·lícules i les veuen en
grup, miren la televisió sols però la comenten per internet... El que ha canviat és el
mitjà de distribució. Les causes són diverses:
preu de les entrades, dispersió de la població fora dels nuclis urbans... Però l’important
és el contingut: no és el mateix veure El regne dels cels que El Diario de Patricia.

P. H.

Potser hauríem de parlar també dels videojocs, una altra forma narrativa contemporània que permet identificar-se amb els
personatges...
El món dels videojocs és un món en el qual
l’educació hauria d’entrar a fons. No és fàcil,
perquè els drets d’autor dificulten treballar
en línea. Però cal una mirada crítica. Un tema
que s’hauria de treballar molt és el de la
violència. No tant dient el que s’ha de fer o
no, sinó fent entendre críticament la violència que es veu per televisió, al carrer, a casa...
Sovint es descarrega, a través dels personatges dels videojocs, la pròpia adrenalina; quan
les vivències personals són
molt limitades, aquesta
identificació pot portar a
no distingir entre ficció i
realitat. També, a nosaltres,
ens passava amb El fugitivo,
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Starsky y Hutch... A més a més, ara, amb internet, els joves tenen accés a gairebé tot.
Limitació de la indústria, autoregulació, educació en el consum... quina seria la solució?
Al capdavall són els pares qui han d’estar al costat dels seus fills. Vivim en un moment en què
tot és accessible, i coses que abans eren successives ara arriben simultàniament. A l’escola i
en el diàleg entre pares i fills, aquesta crítica
que dèiem abans és essencial. Com educar contra la pornografia quan la societat és pornogràfica? Com educar contra la violència quan
les relacions socials són violentes? No cal tant
donar consells concrets com pautes per fer reflexionar els adolescents. L’adolescència és sempre una època perillosa i tenir un fill és assumir que sovint hi ha riscos. Cada vegada més,
és important dialogar; no imposar criteris, però
dialogar des de l’autoritat, no des del ‘col·leguisme’ perquè un adolescent no necessita un amic
adult, tot i que el busca. Al mateix temps, els
professors hem de deixar d’ensenyar només
conceptes –que també és la nostra funció–, i
fomentar també coses concretes, actituds i
valors. L’ideal il·lustrat volia que la societat fos
democràtica i autoreflexiva, però com més ho
és més alliberament del desig es produeix, buscant-se les coses abans prohibides. Aquesta idea
també necessita ser deixada de banda, però no
és un procés de 10, 15 o 20 anys... Al maig del
68 es va ‘prohibir prohibir’, nosaltres ara no
sabem si prohibir o no i els nostres adolescents,
ja veurem què faran quan siguin adults. Ara bé,
tot i els problemes, s’ha de dir que la majoria
de la gent creix molt bé.

Josep Maria Lluró (Barcelona, 1963) és llicenciat en
Lletres -secció Història- per la Universitat Autònoma de Barcelona. Després de ser director de l’escola Aula, a Barcelona, exerceix de professor de Ciències Socials a l’IES Navarcles.

Entre les parets de l’institut
Carles Torner

i una pel·lícula es titula Entre les
parets, per què canviar-li el títol?
La foto del cartell de la pel·lícula que va guanyar l’any passat la
Palma d’Or del Festival de Cannes (i que nosaltres reproduïm a la portada
del monogràfic) és prou clara: una aula plena, dues noies en primer pla –dues mans
aixecades per demanar la paraula– i al fons,
clavades al suro, les siluetes d’uns caps amb

l’interior -la imaginació?, el pensament?, l’esperit?- acolorit de maneres diverses, probablement un exercici de la classe d’arts plàstiques. Ningú no pot pensar que allò sigui
res més que una classe. Per què, llavors, canviar-li el títol per posar-hi La clase, amb una
obvietat que tracta l’espectador com si fos
un ruquet?
Els distribuïdors no s’han adonat que canviant el títol de la pel·lícula n’alteraven el
sentit. Perquè La clase no és una pel·lícula
‘sobre’ l’escola sinó una pel·lícula ‘dins’ l’escola. Això diu el títol: tot passa entre les
parets d’un institut. D’aquí neixen molts dels
equívocs en les polèmiques que la pel·lícula
ha provocat. Perquè la gran força del film és
que no pretén ser un documental sobre els
debats de l’educació, avui en dia, a França,
i menys encara arreu d’Europa. Ni tampoc
no és un documental sobre la immigració o
sobre la integració dels immigrants a través
de l’escola republicana. No: Laurent Cantet,
el director, ha filmat, i de manera molt
estricta, allò que passa dins una aula.
Entre les parets d’un institut: cap ni una
de les escenes ens parla de la vida privada
del professor, del que viu fora de l’escola, de
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“En Claude i la Chantal intentaven fer entrar en raó dos que es barallaven
al terra del porxo. En l'estat d'hipnosi en què em trobava després de
quatre hores de classe, no he dubtat. M'he inclinat per separar-los, n'he
estirat un per la caputxa i fet enrere l'altre, que engrapava el primer. Ha
caigut de cul i s'ha donat un cop al cap. He pensat ¡merda!
– Ja n'hi ha prou d'apallissar-se, no?
S'estava aixecant.
– Per què m'empenys?
– Què dius? Què acabo de sentir?
– Què passa que m'empenys?
L'altre pugilista ha guillat, escapolint-se del Claude i la Chantal que em
miraven.
– Els professors no es tutegen!
– Tu tampoc no m'has d'empènyer.
– Els professors no es tutegen!
Intentava marxar i jo el retenia per la màniga. Treia foc pels queixals.
– Excusa't!”
Fragment del llibre La classe, de François Bégaudeau (Empúries, 2009)

les raons per les quals va triar treballar en
una Zona d’Educació Especial, una escola
suposadament difícil, amb alumnes que contínuament xoquen contra els límits de conducta que els volen imposar les quatre parets
de l’aula. Ni ens parla, el film, de la vida dels
alumnes fora de l’institut: només en un cas,
el de Suleiman, veurem imatges de la seva
família, però tan sols a través de les fotografies que il·lustren un treball de classe. De
fet, no l’il·lustren ben bé, sinó que Suleiman
no ha estat capaç de dur a terme el seu treball -redactar un autoretrat en deu líniesfins que el seu mestre ha tingut la idea de
fer-li imprimir les fotos que ell duu gravades
i que ensenyava als companys d’amagat. Un
cop impreses, el professor les va penjant al
© Haut et Court

suro de la paret, i Suleiman queda astorat,
perquè en l’espai de l’aula sorgeix una vida
que no gosava mostrar: l’autoretrat és la
vida amagada. De sobte, si més no per un
moment, la màscara ha caigut. Redactar un
autoretrat és una assignatura difícil, perquè
demana tant un domini de la llengua d’expressió com un domini de la identitat d’un
mateix a l’hora de presentar-se als altres.
Aquí, el professor ha sabut com aixecar la
màscara i fer que aparegui el rostre que s’hi
ocultava. El director filma incessantment
aquesta zona esborradissa, difícil de percebre, tan íntima i ensems tan pública, que és
la zona de la influència del professor en l’alumne, el moment que l’estudiant s’obre,
escolta, parla, rep, s’expressa i el seu saber
entra en joc.
Qui no té records, arrelats en la infantesa, d’aquesta zona d’influència? Tothom que
hagi estat escolaritzat ha viscut la relació
educativa amb l’adult i l’especial intensitat
que té als catorze o quinze anys –i aquest és
un dels grans potencials de provocació de la
pel·lícula: l’espectador mira el professor
posant els seus propis ulls en la mirada dels
alumnes. Tant és que la conflictivitat de la
composició de la classe porti de vegades les
situacions fins a l’extrem, perquè l’espectador sap bé quina és la tensió educativa entre
l’adolescent i l’adult. Nois d’origen xinès,
algerià, malià, caribeny i també francesos
blancs… però, de fet, la mateixa conflictivitat es viu en aules que no acumulen tanta
diversitat de cultures d’origen. I per això la

pel·lícula ha provocat debats arreu on s’ha
mostrat: perquè el seu nucli és la relació educativa. No sobrevola les aules ni argumenta
sobre els grans debats escolars, sinó que se
centra en la relació entre professors i alumnes i tot el que això posa en joc.
L’exercici és cinematogràficament molt
interessant. Perquè la pel·lícula no és una
mera il·lustració del llibre escrit per François
Bégaudeau narrant la seva experiència com
a professor de llengua francesa. No veiem
pas una adaptació, sinó una nova creació.
Les escenes han sorgit a partir de setmanes
i setmanes d’improvisacions, amb grups d’alumnes reals que van voler participar en el
projecte i que posaven la seva experiència
personal en joc. Al capdavall, en les filmacions, hi havia un guió, de manera que els
alumnes no s’interpretaven a si mateixos
com en un documental -cosa que sovint fa
que no es gosi dir tot-, sinó que donaven cos
a un personatge convingut, i ho feien a partir de la pròpia experiència. Aquesta mínima línia argumental i el fet que hagi tingut
tres fonts -la idea del director, el llibre del
professor i la improvisació dels alumnes- fa
que ens moguem constantment entre ficció
i documental, un territori fèrtil.
Per donar moviment a la pel·lícula (perquè una classe filmada a seques pot ser força
avorrida) s’han prioritzat les escenes de tensió entre ensenyant i alumnes. Com quan els
nois i les noies li fan avinent que, en tots els
exemples emprats a classe, els noms són de
francesos francesos (Jean, Gilles, Marc,

Alain…) i mai de noms reals en l’entorn dels
alumnes (Kumba, Suleiman, Farida…). La
pedagogia del professor no és gens complaent: tiba de la tensió amb els alumnes per
aconseguir la seva participació activa en la
classe. Participació dels més protagonistes,
és clar, però també dels tímids, dels passius
i fins i tot dels que, des del moment en què
entren a l’aula, manifesten ostensiblement
que no se’ls hi ha perdut res. La virtut del
film és mostrar-nos clarament els bons resultats que obté el professor no evitant la provocació sinó buscant-la, resultats de vegades
espectaculars… però mostrar-nos també els
fracassos. “François sempre proposa als seus
“– Professor, com s'escriu 'igualtat'?
Evidentment era la Khoumba qui ho preguntava, tot i estar camuflada darrere
la Dianka. He escrit la paraula a la pissarra, en majúscules perquè fos més
clar. Djibril, Food Power, s'ha alçat abans que els altres. Ha fet el sord quan
li he aconsellat que rellegís el seu text i ha deixat el full a la meva taula.
Tema: Seguint el model del tipus de text estudiat a classe, imagineu-vos un
interlocutor fictici i preneu com a tema 'No som del mateix món'.
Un dia vaig agafar el metro per anar cap a l'escola i sortint del metro vaig
topar amb un noi. Era un francès i la culpa era seva, i llavors li vaig demanar
que em demanés perdó. Em respongué:
– No tenim els mateixos valors.
Li vaig contestar:
– En què et diferencies de mi?
Em respongué:
– T'ho diré: mentre tu ets a casa dormint, jo vaig a festes i mentre tu vas a
l'escola, jo estic jugant amb la videoconsola, aquí tens la diferència.”
Fragment del llibre La classe, de François Bégaudeau (Empúries, 2009)
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alumnes una confrontació, però una confrontació adulta -subratlla el director-, i ben
pocs professors, pel que jo sé, gosen córrer
un risc semblant.” Com filmar respectuosament la confrontació educativa que s’esdevé a l’aula? No donant preeminència a ningú, sinó aconseguint, amb un veritable
exercici d’alquímia cinematogràfica, que
totes les mirades, tant del professor com dels
alumnes, tinguin la mateixa llum, el mateix
pes, democràticament.
Sens dubte el secret del film és la figura
d’aquest professor contradictori: combatiu
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i fràgil, ref lexiu i apassionat, comprensiu
amb els alumnes i amb la duresa que té per
a ells el sistema educatiu, però al mateix
temps devot de l’ensenyament per a tothom
sense excepció, amb una vocació de pedra
picada al servei de l’escola republicana. Hi
ha un clar testimoniatge: el director proposà
al mateix professor que havia escrit el llibre
que fos el protagonista de la pel·lícula, que
posés en escena la seva manera d’ensenyar.
Un dels factors que pot dificultar la
recepció del film és la traducció. Perquè
François és professor de llengua francesa i
la subtilitat de la llengua és essencial en el
film. Tot l’esforç del professor és que els
alumnes aconsegueixin distingir els nivells
de llenguatge, que aconsegueixin ser tan
aptes per al llenguatge formal com ho són
per a l’argot que parlen al pati o al carrer.
Aquesta distinció de nivells és intrínseca de
cada llengua i dels codis de les relacions
humanes tal com es manifesten en el parlar.
En traducció, per a un espectador que no
estigui avesat a la força que té en la llengua
francesa la distinció entre el vous i el tu, pot
semblar molt exagerat que el principal conf licte dins l’aula sorgeixi quan un alumne
gosa parlar de tu al professor, transgressió
inacceptable -i això a França i en un barri
socialment conf lictiu. Precisament perquè
tot l’esforç del mestre és en la distinció dels
nivells de llenguatge, el conflicte esclata el
dia que ell mateix els transgredeix i, perdent
els estreps quan dues alumnes correctes l’acusen, els diu que reien “com unes bandarres”.
Aquest moment d’extrema tensió no és
més que la culminació de la riquesa de l’intercanvi a l’aula, on el professor, cada dia, ha
d’improvisar sobre la marxa. Amb els alumnes, i fins i tot amb els companys professors,
viu una negociació constant, una necessitat
imperiosa d’improvisar. La càmera percep clarament aquesta vacil·lació, la incomoditat vis-

“– És un país gran, Benín, profe?
Pendent dels meus llavis, que han fet una ganyota avaluadora.
– Diria que no, no és un país gran, però tampoc no és petit.
Estava segur que no era gran, en canvia tenia el dubte sobre si era o no petit, i en Jihad se n'ha
adonat, content com estava de sentir que Benín no tenia res de monumental.
– No gaire gran, aleshores?
– No, no gaire.
S'ha girat cap a en Bamoussa com dient: Veus? Ja t'ho havia dit. L'he reorientat cap a mi.
– És per a un control d'història, no?
– No, no. És que demà el Marroc juga contra el Benín, per això vull saber si són bons o no, els
de Benín.
– Diria que són regulars.
Ha volat cap al seu lloc.”

“Vostè ens demana que escrivim un autoretrat però, fet i fet, les nostres vides no us
interessen, tant se us en foten.” Així les
engalta Angèlica. I el professor, en respondre, vacil·la… Però qui no vacil·la és el director: filma goludament la vacil·lació del professor en respondre, tota la zona d’incertesa
que, amb la mirada, amb les paraules, amb
l’aprenentatge i també amb el refús a aprendre, crea la relació educativa.

El director, Laurent Cantet
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cuda com si tal cosa, la negociació permanent
amb la realitat: què significa ser professor,
què és una lliçó, com forçar i respectar ensems
l’alumne, com relacionar-se amb un (i amb
una) adolescent, què és l’educació igualitària
en el dia a dia, què és l’escola republicana…
Des d’aquest punt de vista és una pel·lícula
d’extrema actualitat: per ser fidel a la institució que representa, el professor se l’ha d’inventar cada dia.
En la tensió constant, en la confrontació
i fins i tot en el conflicte, en la incomprensió dels companys i en l’intent difícil de
comunicar-se amb els pares quan vénen de
visita (els uns no parlen francès, els altres el
parlen però són un misteri), al costat de l’atabalament i la fatiga… hi ha el plaer de serhi. El plaer: és el més trasbalsador del film. El
professor –embolicat en els exercicis lingüístics de la seva assignatura, atrapat en la teranyina d’afectes de la classe, sentint que cada
minut el posen a prova– gaudeix ensenyant.
És la gran provocació de La clase. Més enllà dels
debats, de la queixa, de les limitacions del sistema, fins i tot més enllà de l’aparent impossibilitat del projecte educatiu, hi ha la vocació d’ensenyar. La resposta a totes les
preguntes, al capdavall, és en la tasca quotidiana. L’esperança es manifesta en l’acció.
“L’escola és un medi que genera molta ideologia, però que ningú no mira de prop -diu
el director-. Jo tenia ganes que La clase s’escapés de la ideologia. Que, més que escoltarhi cap discurs, s’hi puguessin observar els
personatges que li donen cos.”
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High School Political
Josep Maria Ferreiro

n una societat on tant d’èxit ha
tingut High School Musical, La ola és
una pel·lícula valenta que planteja
a l’espectador tres preguntes: Pot
l’espai de l’aula convertir-se fàcilment, en comptes d’un espai d’educació en els
valors democràtics, en un lloc d’educació feixista? És cert que la cultura dels joves urbans de
societats avançades conté molts dels fils amb
què es poden teixir models socials excloents i
autoritaris? Per què ens arriba d’Alemanya un
film capaç de plantejar amb tanta força un tema
punyent en moltes societats europees?
D’entrada cal dir que la pel·lícula parteix
d’un fet històric. Als anys seixanta, a l’institut
Cubberley de Palo Alto, a Califòrnia, el professor Ron Jones va dur a terme un estudi experimental sobre el feixisme amb els seus alumnes.
Al film veiem pas a pas la decisió de transformar un seminari sobre l’autarquia (els règims
autoritaris al llarg de la història) en un curs pràc-

E
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tic durant el qual els alumnes investiguen -s’investiguen, perquè ho fan posant a prova els seus
aprenentatges i les seves emocions- si és o no és
possible un funcionament feixista en la nostra
societat. La transposició d’aquell fet històric a
un últim curs d’ensenyament abans de la universitat, en el Berlín d’avui mateix, és reixidíssima. El primer bon plantejament de la pel·lícula és el personatge paradoxal del professor: un
antic jove okupa que ara és professor d’Història
arriba a l’institut per preparar un curs sobre l’anarquisme i es troba que -per deferència envers
un professor més vell- la cap d’estudis li fa canviar els plans i el posa al front d’un curs sobre
un tema que d’entrada no suporta: l’autarquia.
L’ensenyament actiu aconsegueix que els
alumnes descobreixin, participant-hi amb moltes ganes, els valors d’una societat autoritària.
El professor ho aconsegueix amb petites, mínimes desviacions a partir de valors que, d’entrada, els seus alumnes accepten sense fer escara-
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falls. Ho mostra clarament quan, a partir d’un
exercici de respiració i relaxació, la classe sencera acaba marxant a pas militar i fent-ho amb
consciència d’esclafar el curs que tenen a l’aula de sota (que, òbviament, és el curs sobre l’anarquisme). Promou entre els alumnes la
col·laboració, però una col·laboració corrupta
perquè inclou copiar cooperativament en els
exàmens. Els dóna sentit de grup, unitari, sabent
que és un valor del qual els adolescents estan
assedegats, amb la proposta senzillíssima que
tots vesteixin igual. Un uniforme ambigu, perquè anar a l’institut amb texans i camisa blanca pot ser la cosa més normal del món -el que
és inesperat és que tota la classe es vesteixi de la
mateixa manera i que els que no ho han fet se’n
sentin exclosos només de posar un peu a l’aula.
Uniforme ambigu, col·laboració transgressora,
relaxació que acaba en ritme marcial… En cada
valor, en cada gest hi fa niu la dualitat. El professor, variant mínimament la seva actuació, se
sorprèn del fàcil que és passar de ser un mestre
(que educa els alumnes a ser crítics fins i tot amb
el seu professor) a ser un líder (que els manipula la voluntat perquè el segueixin a cegues). Una
lleu desviació a partir dels valors de l’educació
democràtica (integralitat de cos i ment, cooperació activa, identificació lliure en la manera de
vestir) i heus ací que apareix, amb renovada
força, el tarannà feixista.
Un tarannà que troba rapidíssima expressió
en la cultura dels joves: un nom que els identifica, un grup al Facebook, un web participatiu,
una ràpida disseminació d’enganxines, un graffiti fàcil d’escampar, una salutació ritualitzada
per reconèixer els membres del grup, el gust pel
risc en l’skating i el parcourt, la facilitat per obtenir fins i tot armes per internet, el culte a un
equip d’esport idolatrat… Una lleu desviació,
també, i aquest conjunt d’actituds, d’habilitats
i d’idees es posen al servei de la violència, l’exclusió i la identificació amb el líder. La manera
de filmar de Dennis Gansel és en alguns
moments d’un descarat efectisme, però resulta
molt eficaç per posar en escena la cultura dels
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adolescents i subratllar la seva potencialitat feixista. Potencialitat també crítica, perquè el grup
de joves dissidents utilitza els mateixos codis per
resistir -tot i que, si filem prim, ens adonem que
els d’aquests darrers no estan tan actualitzats,
com si el director volgués potser apuntar que en
el pas de les bicis a les motos i de les octavetes al
Facebook augmenta la potencialitat feixista
de les conductes juvenils… En tot cas, la interpel·lació és nítida, i el mateix dia que escric
aquest article una nova matança en un institut
-anunciada per internet- posa de manifest que el
repte és crucial. Un institut d’Alemanya.
Finalment, cada espectador es pot plantejar
una pregunta a partir del lloc on viu i des d’on
veu el film. Per què és a Alemanya que s’ha transposat l’experiència californiana dels anys seixanta i s’ha filmat un film tan clarivident? Cal
haver viscut la presa de consciència constant que
han fet els alemanys respecte del seu passat nazi
perquè se sàpiga filmar amb tanta agudesa el feixisme latent en la societat actual? I a Itàlia? I a
Grècia? I a les diverses Espanyes, cadascuna amb
la seva memòria històrica? Per què aquí, sense
anar més lluny, només sabem tractar de la vigència entre nosaltres de l’herència del franquisme
a través de bons films històrics? De La lengua de
las mariposas a Los girasoles ciegos és innegable que
hi ha bones pel·lícules que, a partir de l’experiència de l’ensenyament, plantegen la tensió
entre educació i llibertat, entre aules i feixisme.
Però La ola va molt més enllà. I entre nosaltres?
Què fa el cinema espanyol? Qui ens diu on para
avui mateix l’herència del franquisme? Quins
films apunten cap a aquesta direcció?
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La mirada crítica sobre el cinema, basat sovint en
l’espectacularitat però també en els valors, té un gran
potencial educatiu. El visionat comentat de pel·lícules, sèries
i videojocs pot ajudar els infants i joves a fer un ús crític i
responsable dels mitjans. En una societat basada en la
imatge, saber comprendre-la i utilitzar-la, des dels valors,
pot esdevenir un mitjà per construir una societat més justa
i solidària. Tota una crida a l’esperança sobre una institució
escolar en la qual recauen moltes responsabilitats però que
sovint no disposa de gaire col·laboració ni mitjans.
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P A U S A
| Xènia Dyakonova

M’he inventat una oració:
perdona’m, salva’m, t’ho agraeixo.
Sense saber-ne la raó
contínuament la repeteixo.
Quatre paraules valen més
que la promesa d’un reialme.
Quan prenc la vida de través
em fan recuperar la calma.
A casa, al metro i al carrer
em persegueixen i m’apressen.
Un dia amb elles pujaré
a veure aquell a qui s’adrecen.
| 49
Tinc el destí al meu davant,
i al meu darrere distingeixo
la fe que em diu xiuxiuejant:
perdona’m, salva’m, t’ho agraeixo.

Mar Aguilera

(Xenia Dyakonova: Kanikuly. Gelikon-Plius, Sant Petersburg, 2007.)

Salvador

de Bahía,
un Brasil de contrastos
Text i fotografies: Ricardo Olmedo
Salvador de Bahía, la capital del brasiler Estat de Bahía, és
una ciutat que no deixa indiferent el visitant. Salvador és un
llibre obert on es pot llegir, amb força nitidesa, el passat i el
present d’aquest país. Una ciutat carregada d’història i que
porta com pot, més aviat amb prou feines, el catàleg complet
dels problemes més aguts que presenta la societat brasilera.
El centre històric de la ciutat, especialment a partir de la
seva declaració com a Patrimoni de la Humanitat, s’ha
recuperat. Esglésies, palaus, convents i cases senyorials
ajuden a fer-nos una idea de l’esplendor dels segles XVII i
XVIII. Una bona part de tot aquest conjunt urbà, empedrat de
vida, de música, de colors, és coneguda com El Pelourinho.
Quan se sap el veritable significat d’aquesta paraula és quan
es comença a entendre la història d’aquesta ciutat.
El pelourinho era una columna de pedra o fusta on lligaven
els esclaus negres per castigar-los per algun crim o delicte.
Els esclaus africans van arribar a milers a Brasil, un país
on l’últim vaixell negrer va atracar el 1856 i que va prohibir
l’esclavitud fa poc més d’un segle. Salvador és fruit d’aquesta
història i una mica més del 80% de la seva població és negra
o descendent dels africans.
L’esclavitud es va abolir, però al país es van mantenir
durant molt de temps les lleis que prohibien als negres tenir
propietats. La veritat és que la línia de la misèria coincideix
amb un determinat color de pell, també la marginació i les
seves múltiples conseqüències.
M’endinso en llocs com Susurana i Nuevo Horizonte. No hi
vaig sol, és clar. M’acompanya un missioner italià que tots els
veïns coneixen. Per a ells, aquests són ‘barris populars’, per a
la resta del món això és una favela, denominació que aquí
consideren pejorativa. Independentment del seu nom,
aquests assentaments amb totes les mancances possibles es
construeixen en qualsevol escletxa lliure dels pujols que
envolten Salvador.
Aquesta és l’altra cara de la ciutat, la que no veuen els
turistes que, blindats en els seus autobusos, arriben i surten
del centre històric, fan les seves compres, es fotografien
amb les dones vestides de bahianes i compren un quadre
multicolor.

´ UN
SALVADOR ES
LLIBRE OBERT ON
ES POT LLEGIR,
AMB FORÇA
NITIDESA, EL
PASSAT I EL
PRESENT D’AQUEST
PAÍS

BRASIL, UN PAÍS ON
L’ÚLTIM VAIXELL
NEGRER VA ATRACAR EL
1856 I QUE VA PROHIBIR
L’ESCLAVITUD FA POC
´ D’UN SEGLE
MES
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Les preguntes de l’enemic
|

Vicenç Villatoro
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En el fabulós catàleg de paraules,
de registres, de mons closos, d’idees i de records que és la Primera
Història d’Esther, fa l’efecte que Salvador Espriu amaga en llocs insospitats revelacions essencials. En un
amagatall sorprenent, Espriu desplega al meu parer una de les declaracions més nuclears i íntimes del
sentit de la seva escriptura i qui sap
si també del sentit de la seva vida.
Aquest amagatall -i aquest tresor
íntim- és, al meu entendre, el petit
monòleg amb què el titella que representa Aman, el malvat ministre d’Assuerus que planifica ja l’extermini
dels jueus, respon a la invitació a
dinar del rei i de la reina. En la història bíblica, repetida en clau d’humor
en les representacions infantils jueves de Purim, Aman interpreta
aquesta invitació com el certificat
del seu èxit polític i social. Nosaltres
sabem, perquè sabem com s’acaba
la història, que serà l’escenari de la

seva desgràcia. Però tot això, en el
monòleg que Espriu li fa recitar, és
pur paisatge. En realitat, Espriu fa
servir les paraules d’Aman per inter-

pel·lar Salom i per preguntar-li, en el
fons, per què viu i per què escriu. I
per insinuar-li al final que potser
aquestes raons aparents per a la vida

Primera història d’Esther
“AMAN: Si la reina ens en dóna (i suposo que no, car no sabria imaginarme’l un guisat típic de festes), tant de bo que ens l’acompanyi amb un
saborós suquet de moixernons, com ho solien condimentar a Sinera, per
a Salom, de petit, la senyora Maria Castelló i les dues germanes Draper, i
li surti tal com elles ho aconseguien: la cosa més bona del món. O ho cuines ara amb el teu record i aquella olor de menta i de tardes remotes d’estiu, quan la mar i els camps et semblaven nous de trinca i respiraven encara tots els qui estimaves? Quants pujaren pel camí dels xiprers, quantes
veles enllà dels horitzons, quantes boques emmudides per a la llengua del
teu poble! Qui et collirà les taronges dels jardins d’Occident, qui et reconduirà pels senders de Sepharad, qui et cantarà la cançó de la teva vida?
Salom, home perdut, solitari amb Déu: què li diràs del teu temps, de tantes hores? Perdonarà potser l’urc dels teus pecats humils, gràcies a l’humil fricandó que de nen vas menjar, a la menta que podies flairar, al dolor
de la ploma amb què m’obligues a parlar-te? A mi, un titella adversari d’Israel, adversari teu, no més efímer que tu, cal que et consti. Un titella que
clama, contra el teu real fracàs, per les ombres de Susa, l’angoixa i la por
dels seus èxits de comèdia. Ah, Zeres, muller meva, obre’m, corre! Tanca
a fora la nit de la ciutat, la nit de Salom, la nit esglaiadora del titella.”

Cal·ligrafia Keith Adams
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i l’escriptura, aquestes hipotètiques
fonts de sentit, són fonts seques i
que el sentit és fictici: no hi ha sentit, només hi ha negra nit.
Repassem, doncs, l’estrany fil
d’aquest monòleg, que ens porta del
fricandó fins a la negror de la nit
metafísica. Assuerus, el rei, pronuncia la paraula ‘fricandó’, no pas com
a descripció d’un plat concret sinó
com un genèric sinònim d’àpat. Però
‘fricandó’ no és una paraula corrent.
El seu so fa aquí la mateixa funció
que en l’obra de Proust fa una magdalena xopada en una tassa de til·la.
Primera constatació curiosa: el que
posa en marxa els mecanismes de
la memòria no és un gust o una olor,
és una paraula que evoca aquest
gust i aquesta olor. Segona constatació, encara més curiosa: la paraula ‘fricandó’ posa en marxa els
mecanismes de la memòria no pas
d’Aman, que és el que ens ho diu,
sinó de Salom, és a dir, d’Espriu, que
és el que li fa dir. Aman, a partir de
la paraula, recorda el fricandó de la
infantesa. Però no pas el de la seva
infantesa mesopotàmica, sinó el de
la infantesa arenyenca d’Espriu. I
aquesta aparició del temps perdut
per la porta d’un fricandó amb moixernons no s’atura aquí, desencadena una cascada de suggeriments
que ens porta al moll de l’os de la
qüestió, a la pregunta essencial.
Continuem amb el fil estrany.
Aman interpreta el record plaent de
Salom, però en sospita: era tan bo el
vell fricandó o està cuinat amb la
memòria? Ben segur que amb la
memòria. El fricandó -que indubtablement havia de ser boníssim- és
recordat com a extraordinari perquè
porta la flaire del temps feliç, del
temps de la infantesa, del temps en
què Salom va collir la rara rosa blan-

ca de la felicitat, solitari en la pau del
jardí dels cinc arbres. I què tenia
aquell temps per tal de ser feliç? Que
el món era nou, i per tant tot era possible. I que eren vius els qui ara són
morts. Sí, també hi ha l’olor de la
menta, les tardes d’estiu. Tot això
són coses felices. Però la clau de la
felicitat és que l’horitzó del possible
encara no s’havia tancat i que eren
vius els que estimaves. Des de llavors, l’horitzó ha quedat clos -hi ha
hagut una guerra- i han mort persones, s’han tancat boques per a la llengua del poble mateix. L’evocació del
vell bon temps feliç del fricandó és com la d’Alcover quan torna al jardí
desolat de la seva joventut- l’evocació dels que hi vivien i ja no hi són i
dels propis somnis de futur, que han
caducat.
Però el fil estrany no s’acaba
aquí. Hem evocat i hem entès per
què evocàvem. Però Aman, impertinent, li fa la pregunta cabdal a
Salom de Sinera: quan et trobis amb
déu, perdonarà els teus pecats precisament per aquests records, per
aquest fricandó? Perdonar els
pecats vol dir, al meu parer, certificar el destí de la pròpia vida. Al final,
en l’últim balanç, resultarà que el
sentit de la pròpia vida ha estat precisament menjar aquell fricandó i
olorar aquella menta? Sí. El sentit
de la pròpia vida és haver collit la
rara rosa blanca en el jardí dels cinc
arbres. El fricandó. La menta. Però
Aman encara introdueix una altra
hipòtesi: déu acabarà perdonant-te
els pecats pel fricandó, per la menta, però també pel “dolor de la ploma amb què m’obligues a parlar-te”.
És a dir, pel fet d’escriure. El sentit
de la vida és haver collit la rosa i
evocar-ho en l’escriptura. Tornem
a Alcover. El sentit de la vida era

gronxar-se en el jardí de la joventut, però també explicar-ho: “jo visc
sols per a plànyer ço que de mi s’és
mort”. He viscut per menjar el fricandó, diguem-ho així, però també
per escriure-ho avui, i posar-ho en
la veu d’un titella dolent. Potser perquè escriure-ho és l’única manera
d’evitar que “els morts del meu vell
nom” siguin ja morts del tot, morts
per sempre.
I aquí sí que s’acaba el fil. Salom
es mira el seu titella. Però el titella
es mira Salom. Com en el poema de
Borges, quan el rabí de Praga es
mira el Golem, s’adona que potser
ell és també el Golem de déu, tan
sense sentit l’un com l’altre. Tan efímer l’un com l’altre. “En la hora de
angustia y de luz vaga, en su Golem
los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las
cosas que sentía Dios, al mirar a su
rabino en Praga?” I aquí Aman i Salom
s’esborronen davant del buit i demanen amb urgència que Zeres, la dona
d’Aman, obri immediatament la porta
i deixi fora la nit negra, el dubte sobre
el sentit, la sospita que no n’hi ha,
de sentit.
La funció, per tant, d’aquest
monòleg és central no tan sols dintre de la Primera Història d’Esther,
sinó també dins del conjunt de l’obra d’Espriu. Amagat en un text
complex i riquíssim, extraordinari.
Però amagat sobretot darrere la
paradoxa: posar-lo en la veu d’un
titella, i sobretot del titella més
dolent en la funció de titelles, del
seu adversari, de l’enemic de Salom,
del que representa tot allò que
Salom blasma. Potser perquè és el
que millor el sap burxar. Potser perquè és el que millor li pot cantar
quatre veritats. Com va dir Albert
Cohen en els seus Carnets: “que bé
que l’enemic coneix el seu enemic!”
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