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ot el que no s’haja invertit hui
en educació, es gastarà demà
en la lluita contra la delin-
qüència. Aquesta frase, llegida

fa unes setmanes, contundent i desassos-
segadora, em manté, últimament, en una
reflexió contínua, l’abast de la qual és de
tal envergadura que fa difícil la concreció.

Ja en coneixia l’altra, semblant, atribuïda
a Pitàgores, “Eduqueu els xiquets i no cal-
drà condemnar els homes”, la qual vaig
escoltar, de menut, a l’escola, on, alesho-
res, s’assimilava la falta absoluta d’educa-
ció amb la delinqüència. 

Quan la droga començà a escarnir la nos-
tra societat, allà pels setanta –anys, per a mi,
d’universitat i de residencia en l’hospi-
tal—, sociòlegs i pensadors alçaren les pri-
meres veus assenyalant que la font inicial
del problema residia en la manca d’una
educció sòlida en el si de l’escola i el de la
família. Quan començaren a delinquir, els
advocats dels drogoaddictes justificaven
conductes errònies adduint l’atenuant d’u-
na falta d’inculcació de valors en la infàn-
cia i en l’adolescència. Per a mi foren les pri-
meres vegades on escoltava la relació tan
greu entre una mala educació i la delin-
qüència. Després he escoltat estes explica-
cions per a tot tipus de delictes, darrera-
ment, els de la violència de gènere.

Aprofundir en la relació entre educació
i delinqüència és complex. L’acord entre les

diverses postures i opinions, difícil. Inten-
tar un apropament de solució, necessari. El
repte d’un gran pacte social per a l’educa-
ció, ineludible. És tant el que hi ha escrit i
parlat, amb opinions, de vegades, tan opo-
sades que un acaba perdent-se. Però el fra-
càs del sistema és la realitat i tothom admet
no tenir la vareta màgica de la solució de-
finitiva. Per això, un gran pacte social per a
la reforma integral de l’educació en l’esco-
la és ja inexcusable, i no sols per a l’educa-
ció bàsica, que després dels successius
plans d’estudis de les darreres dècades ens
manté afonats en els darrers llocs de la Unió
Europea, sinó un gran pacte per a la refor-
ma de l’educació cívica i social.  Sobre la
base que fóra. S’anomene Educació per a la
ciutadania o com es vulga anomenar. Pre-

sentat pel color polític que siga, però amb
la suma de les idees de tots els altres colors,
ja que no s’ha d’oblidar la implicació de l’e-
ducació moral i la formació política, això si,
instructiva, formativa i per damunt de
qualsevol tipus d’ideologia. No hi ha una al-
tra possibilitat. Ja estem fora de temps.
Mentre ens aclarim, per què no començar
amb la restauració de l’assignatura d’urba-
nitat?

L’altre tema vital és el del paper de la fa-
mília en l’educació. També complex, tan de-
batut. Rius de tinta i d’imatges concorden
en la necessitat d’una paternitat responsa-
ble. La paternitat, una activitat humana que
no demana tindre carnet per a exercir-la.
Quants pares creuen vostés que passarien
un examen elemental de capacitació per a
educar els fills en valors morals i socials? Fa-
rien falta escoles per a ensenyar a ser pares
responsables? Una escola on la primera lli-
çó es referira al valor de la veritat, el de la pa-
raula compromesa i a inculcar el respecte
als altres i a les seues idees? Tan de bo!

Bon Nadal, estimats!
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Pasqual Molina

Una setmana més

EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA, durante estos días previos a la Navidad, decenas de
escolares de los diversos centros educativos de la capital de la Safor acuden a felicitar las fiestas a los políticos. Los
portavoces acudieron a escuchar los villancicos que, forman ya parte de la estampa navideña del consistorio. Acom-
pañados por el profesorado y diversos instrumentos, sus voces acallaron por un instante los duros debates del pleno.
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Escolares de Roís de Corella cantan villancicos
JUANTXO RIBES

RAIMON
quests dies, la universitat de
València li ha donat la me-
dalla d’or a Raimonper fer

cinquanta anys de la creació d’Al vent,
la cançó que convertí Raimon en «la
veu d’un poble». El motiu de la cele-
bració em sembla vàlid com qualse-
vol altre, perquè Raimon mereix
aquest record, com mereix que l’any
vinent li festegem el  aniversari («a
l’any , quan jo vaig nàixer»), perquè
les seues cançons encara ens acom-
panyen en viu, i encara ens trasbalsen
i emocionen, com personalment vaig
sentir fa poques setmanes a Gandia,
en un recital que oferí al Teatre Serra-
no, un escenari que, a molts dels es-
coltadors que omplíem el teatre fins
al caramull, ens duia records «d’un
temps, i d’un país», i memòries agre-
dolces d’un passat jove.

Feia temps que no sentia Raimon
en directe. El sentia de cap, ja que al-
gunes de les seues cançons les tinc
com a banda sonora de la meua
pel·lícula vital: «jo vinc d’un silenci
antic i molt llarg»

Al recital del que vos parle, vam
escoltar el Raimon íntim («treballaré
el teu cos»), el que va saber donar veu
i ritme a Ausiàs March «Veles e vents
han mos desigs complir»), perme-
tent-nos la descoberta del poeta lla-
vors silenciat, com vam sentir resso-
nar el crit d’una generació que sentia
ànsies d’uns nous ideals de vida, i els
buscava, i els trobà. Uns desitjos que,
pel que es va poder veure i sentir a
Gandia, encara commouen els joves
de sempre, vull dir els de fa quaranta
anys i els d’ara mateix.

Raimon continua sent la veu en
cant «d’un poble que no vol morir», i
que no es resigna a ser silenciat, o in-
visible. Per això, pense que estan bé
les medalles d’or, perquè això fa que
aquells crits ètics i estètics (cantar
amb força la vida) que van moure un
país de silencis, no s’esfonsen en el
pantà de l’oblit.        
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GANDIA
UAM SANT FRANCESC DE BORJA

La Unión Artístico Musical Sant Francesc
de Borja de Gandia ofrece hoy su tradicio-
nal concierto de Navidad. TEATRE SE-
RRANO. � 19. 

OLIVA
ASSOCIACIÓ ARTÍSTICO MUSICAL

La banda olivense organiza dos actuacio-
nes. Una es el Festival de Polifonía con la
participación del Orfeó Josep Climent y el
Orfeó Juvenil, y otra el tradicional concier-
to de las bandas juvenil y sinfónica IGLE-
SIA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS. �
12.30 y 19.30

TAVERNES DE LA VALLDIGNA
COR DE CAMBRA «QUINZEDEMARÇ»

Este grupo actúa hoy con motivo del
concierto de Navidad y la misa de la luz de
Belén. IGLESIA DE SANT JOSEP. � 11.30

PALMA DE GANDIA
AMICS DE LA MÚSICA

También hoy se anuncia el concierto na-
videño con la participación de la Jove or-
questra, un conjunto instrumental y la ban-
da de la Associació Amics de la Música.
CASA DE LA CULTURA. � 18.  

RAFELCOFER
UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA

La matinal musical arrancará con un pa-
sacalle para después finalizar con el con-
cierto y en la comida del colectivo. AUDI-
TORIO MUNICIPAL. � 13. 

MIRAMAR
UNIÓ MUSICAL MILAMARINA

Otra banda que también aprovecha este
domingo para ofrecer su particular con-
cierto de Navidad. AUDITORIO MUNICI-
PAL. � 19. 

VILLALONGA
CORAL RENAIXENÇA

El grupo local interpretará junto al Coro
de Alumnos del Colegio de Santa Ana el
clásico concierto de estas fiestas. IGLESIA
PARROQUIAL. � 12.15. 

GANDIA
ORFEÓ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Será el lunes día 21 cuando esta forma-
ción deleite a los espectadores con piezas
de Händel. TEATRE SERRANO. � 19.30. 

SIMAT
PLUJA TEATRE

El El grupo gandiense representa hoy su
obra «Peter Pan Garcia» CASA DE LA MÚ-
SICA. � 18.
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MÚSICA

Los locales del centro de Parti-
cipació Ciutadana de Oliva han
sido escenario de las primeras jor-
nadas de Diálogo y Convivencia
Intercultural coincidiendo con el
Día Internacional del Migrante.

Las jornadas, han sido coor-
ganizadas por la concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamien-
to de Oliva, la asociación Dones
d’Avui y la asociación Esperanza,
de Bolivianos residentes en Oliva.

Durante las mismas, se contó
con diversos profesionales que
trabajan en el ámbito de la inmi-
gración así como los testimonios
en primera persona de ciudada-
nos que tuvieron que emigrar de
sus países de origen hasta esta-
blecerse en Oliva. No faltaron
tampoco personas interesadas en

este fenómeno de la inmigración
que, a título particular, quisieron
ahondar en la situación que viven.

Todos coincidieron en refle-
xionar sobre los Derechos Hu-
manos.

M. FONT OLIVA

Los inmigrantes centran en
Oliva las jornadas ciudadanas

Con motivo de la celebración del día internacional, los locales del barrio
del Pinet acoge el debate de quienes abandonan sus países por necesidad
�

Expertos en inmigración participaron en las jornadas. LEVANTE-EMV

No hi ha una altra possibilitat. Ja
estem fora de temps. Mentre ens
aclarim, per què no començar amb la
restauració de l’assignatura
d’urbanitat?


