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Otra vez 

S
í, ya estaba previsto y se tuvo que llevar a cabo el 
año pasado, pero volvemos a estar ante el enésimo 
cambio en la educación sin el compromiso serio 
de la administración pública de plantearse una re-

invención del sistema educativo español. Ahora desapa-
recen los números de las notas en la ESO. Ya desaparecie-
ron en infantil y primaria. Lo que antes era un siete, que 
equivalía a un “notable”, ahora será un “logro notable”. No 
sería justo banalizar la medida así. La nueva forma de eva-
luar va más allá, porque lo que se pretende es una valora-
ción de la progresión del alumnado en función de las com-
petencias genéricas, y lo que se tiene en cuenta es algo 
más que los puros conocimientos (aunque eso también 
se hacía con números). La medida permite también una 
evaluación individualizada del progreso en función de las 
potencialidades de los alumnos. 
Existen contradicciones que, por otra parte, han puesto 
de manifiesto algunos profesores terrassenses en la infor-
mación en la que valoran la nueva medida. En realidad, 
los profesionales son los que saben, aunque han sido muy 

prudentes a la hora de la valoración. Se trata, por un ejem-
plo, de que en Bachillerato o en los ciclos formativos se 
seguirá evaluando numéricamente y, por lo tanto, se ten-
drá que convertir la nota de la ESO a la puntuación tradi-
cional, lo cual parece un contrasentido puesto que será 
irremediable que cuando se piense en un Logro Notable, 
no se piense en un 7 o en un 8.  
No entramos siquiera a valorar si la medida es buena o no 
es buena, lo que sí reprochamos una vez más a la admi-
nistración pública española, ni tan siquiera a la Genera-
litat que no tiene la posibilidad, es el constante cambio 
de criterios, la constante introducción de innovaciones 
sin un planteamiento global valiente, de profunda trans-
formación hacia lo que debe ser la educación hoy en día, 
en la era de la información, enormemente condicionados 
como estamos por las nuevas tecnologías. Seguimos an-
clados en un entorno educativo de normas excesivas en 
el que todavía tiene un gran valor la memoria y se echa en 
falta un impulso a la creatividad, a la curiosidad, al pen-
samiento crítico. Hoy en día estamos a un click de la lista 
de los reyes godos, de los afluentes del Ebro o de una de-
finición del bosón de Higgs. Hoy en día se trata más de 
gestionar esa información que de retenerla en la memo-
ria.

L’horror de la guerra segons Akram Khan
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO 

L  Grec Festival 2018 ha ja co-
mençat a caminar. El Grec Fes-
tival alça teló amb “El poema 
de Guilgamesh, rei d’Uruk”, 

una de les històries més antigues de la civi-
lització Occidental. L’obra, dirigida per Ori-
ol Broggi, explica la història d’un rei que an-
helava ser Déu. L’obra de teatre, amb la mar-
ca la Perla 29, va inaugurar el Grec Festival 
de Barcelona dedicat a l’Orient. 

Un any més el festival porta a Barcelona 
figures de primer nivell, que només tenim 
l’oportunitat de veure durant aquest mes de 
juliol. Avui parlarem d’Akram Khan, a qui 
vam poder veure al Mercat de les Flors. 
Akram Khan va néixer a Londres en una fa-
mília originària de Bangladesh. Va comen-
çar a ballar amb 7 anys i estudiar amb el pro-
fessor i ballarí de kathak Sri Pratap Pawar, 
màxim especialista en el ball clàssic de l’Ín-
dia. A més dels seus múltiples espectacles 
en circuits internacionals de dansa el 2012, 
Khan va ser triat per coreografiar una part 
de la cerimònia d’obertura dels Jocs Olím-
pics de Londres. Destaca la seva revisió de 
“Gisell” amb l’English National Ballet. 

“Xenos” és un sol de dansa contemporà-

E

A vellesa pot esdevenir 
un drama per als que 
situen la pròpia il·lusió 
en la bellesa de la jo-

ventut. Aquestes qualitats, però, són 
més aviat físiques. Per contra, la dar-
rera etapa de la vida ens ofereix, si ho 
sabem aprofitar, molts altres avan-
tatges morals: experiència, seny, re-
flexió, meditació i coherència. La 
grandesa del vell rau en l’esperit. 

El cert és que els anys ens van ca-
ient al damunt. De tota manera, hi 
ha qui sap dur aquest “vestit” de ma-
nera diferent. No tenen en compte 
l’edat que els marca el seu document 
d’identitat. S’han convençut que 
l’agilitat i habilitats mentals mar-
quen molt el propi esdevenidor… 
Fins i tot, tant dones com homes mai 
no es plantegen tenyir-se el cabell. 
O comprar-se una perruca si el per-
den. Una gran qüestió d’educació 
moral és acceptar les edats de la vida. 
Aquesta acceptació exigeix, primer 
de tot, tenir clar que el nostre pas per 
allò que alguns anomenen “vall de 
llàgrimes” desemboca a la vellesa. 
Per aquest mateix motiu, a mi 
m’agrada fer broma i gresca tot fent 
un joc de paraules, contrastant la ve-
llesa amb la bellesa. Tot és qüestió de 
capgirar la primera lletra.  

L’home no està fet per viure per-
pètuament damunt la terra. Això, en 
si mateix, ja és una primera saviesa. 
Fora del cristianisme, aquesta savi-
esa potser genera una resignació tris-
ta. Sobretot, perquè, des de la ves-
sant religiosa un creu en el més en-
llà. En canvi, quan no es té arrelat 
aquest concepte, tot queda subscrit 
en aquesta vida. 

Dins d’aquesta reflexió gairebé fi-
losòfica, alguns apuntaven la neces-
sitat d’anar-se preparant. L’home 
està dins del temps. Tot té lloc al seu 
voltant… I ell passa. Aquells que 
hem conegut joves resten sempre jo-
ves per a nosaltres. En la poesia, hi 
ha autors que han cantat el descab-
dellament del temps, però al cap i a 
la fi l’home és ple de contrastos i de 
manques de lògica.  

No ha d’ésser la societat qui ens 
marqui les edats. Depèn molt de ca-
dascú… Sense permetre que el ma-
terialisme ens enverini. L’home té 
necessitat de l’ànima, d’allò que li 
parla. I, a mesura que el cos es ble-
ga, encara en té més necessitat… 

L

Akram Khan 
tira cordes 
sobre l’escenari 
del Mercat                    
i arrossega                  
la memòria,             
les forces de                
la naturalesa                
i la resistència 
de l’esperit

nia de l’aclamat coreògraf i ballarí. A cavall 
entre el Regne Unit i Bangladesh, Khan tira 
cordes sobre l’escenari del Mercat i arrosse-
ga la memòria, les forces de la naturalesa, la 
resistència de l’esperit humà i el somni de la 

transformació poètica a través del moviment 
del cos humà. 

L’espectacle que vam poder veure porta 
per títol “Xenos”, en ell coreografia la histò-
ria dels indis obligats a lluitar en la Primera 
Guerra Mundial. Tot l’horror de la guerra 
contrasta amb la bellesa de la posada en es-
cena d’Akram Khan. Hi ha moltes històries 
verídiques darrere de cada moviment amb 
una dramatúrgia de Ruth Little i text en off 
de Jordan Tannahill.  

La peça mostra l’experiència d’un milió i 
mig d’indis obligats a lluitar en una terra que 
els era estrangera. El ballarí fa una reflexió 
sobre l’Europa d’avui dia on s’intenta divi-
dir i separar gent que ha conviscut bé durant 
anys, la xenofòbia s’estén com un càncer en 
la nostra societat, d’aquí neix el títol “Xenos”, 
que significa estranger en grec. 

Un dels molts atractius de l’espectacle és 
veure en directe cinc músics increïbles que 
toquen des de Mozart fins a cançons índies 
passant per la música tradicional anglesa al 
servei d’un ballarí que es mou igual que 
Charles Chaplin o Michael Jackson, passant 
per tot el pòsit de la dansa contemporània 
que arrossega com una gran motxilla de qua-
ranta anys ballant. 

“Xenos” ens va seduir des de l’inici quan 
unes cordes s’ho emporten tot. Un especta-
cle cruel, profund, silenciós, fet d’ecos, me-
mòria i realitat.

Saber envellir

JOSEP BALLBÈ 
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