
l 26 de desembre de
1968, hui fa 47 anys, vaig
patir un accident de

trànsit que m’hauria pogut costar
la vida. el 26 de desembre de
1979, hui fa 36 anys, va nàixer el
meu fill, un dels grans premis
amb els quals m’ha pagat la vida.
cobraments i pagaments vitals.

la vida! l’espai temporal en el
qual, des del principi al final, un
munt d’esdeveniments (vivèn-
cies), conformaran les nostres
biografies personals amb un ven-
tall de possibilitats que podrem
haver aprofitat o no. en alguna fe,
propera, està escrit que hi haurà
un judici final on ens passaran
comptes. el 26 de desembre és
aleshores una data especial per a
mi, un dia en el qual —imbuït,
també, per la tendror del nadal—
, faig tradicionalment una mirada
enrere per a avaluar el que ha si-
gut el meu espai existencial, amb
especial atenció al que ha passat
en el darrer any que acaba.

Sobre la meua vida reconec
pertànyer a una generació privi-
legiada que ha tingut totes les
possibilitats per a desenvolupar-
se a tots els nivells. i cada any
me’n referme. Ja en parlarem un
dia! respecte al darrer any, afor-
tunadament, mantinc la sensació
d’harmonia personal i amb tot el
que m’envolta de prop, amb  els
afectes i amb les relacions. del
que passa fora de l’espai de la
meua estima són més les penes
que les alegries. m’ha afectat la
situació del milió de persones
desplaçades de les seues cases i
dels seus països fugint de la gue-
rra i de la misèria per a buscar re-
fugi en llocs on no els volen i on
serà molt difícil poder-los inte-
grar adequadament, i no exacta-
ment, per xenofòbia. els he con-
tat com em preocupa l’avanç in-
exorable del fonamentalisme
musulmà, al qual no veig manera
d’aturar perquè no hi ha interlo-
cutors vàlids amb els quals poder

pactar solucions (no pots fer-ho
amb qui, per principi, et desitja el
mal, simplement, per no ser fidel
a les seus creences) i perquè la
solució de l’extermini d’esta gent

m’esgarrifa. Un altre tema que
m’angoixa, repetitiu els últims
anys, és el de la violència domès-
tica que acaba en morts. nome-
nada de maneres diferents (vio-
lència masclista, violència de gè-
nere), provoca que, per tot arreu,
s’alcen veus de denúncia i d’altres
que exigeixen solucions; es fan
manifestacions populars que cla-
men en el carrer en contra, però
no conec un estudi en profundi-
tat sobre totes les circumstancies,
antecedents, predisposicions i
incidències que l’afavoreixen,
que la condicionen, que la pro-
voquen, encara que cinquanta
tres morts damunt la taula et dei-
xen poc lloc per a la reflexió dels
perquès i t’obliga a actuar impe-
riosament per a posar-hi fi com
siga. Quan s’en parla, escolte,
constantment, que les mesures
contra este tipus de violència
haurien de començar amb l’edu-
cació. És curiós, davant de totes
les situacions de delinqüència
que patim, quan es fan avalua-
cions dels orígens sempre es
considera la manca de eixa edu-
cació elemental i quan es fan les
propostes de solució sempre par-
teixen de la necessitat d’una
bona educació en els principis de
la formació del joves. He escoltat
a sovint allò que cal gastar en
educació per a no haver-ho de fer
a lluitar contra la delinqüència.

l’educació. Un dret i una
obligació. Una necessitat. irre-

nunciable! 
Jo crec que el que som, allò

que arribem a ser, tret del impac-
te genètic indefugible, ve condi-
cionat per l’educació que rebem,
el medi social en el qual ens des-
envolupem i la influència de fac-
tors externs amb els qual ens re-
lacionem, siguen persones o fets.
estic segur que hi haurà milers
d’estudis i publicacions sobretots
estos paràmetres fetes per perso-
nes amb l’autoritat acadèmica i
qualitat científica reconegudes i
acreditades, però jo el que escric
ara no serà més que una reflexió
personal, feta en este dia especial
del 26 de desembre, en el mo-
ment en mire cap enrere amb
una mena de nostàlgia i d’interés.
de tots els factors que he nome-
nat que influirien en el que arri-
bem a ser, deixaré hui de costat el
medi social en el qual ens criem i
desenvolupem i les influències
externes en l’individu, les dues si-
tuacions, per elles soles, poden
ser el subjecte de moltes refle-
xions i comentaris. És de l’educa-
ció del que vull parlar. l’educació
com el pilar fonamental del que
esdevindrem com a persones.
defugiré de l’educació com el
dret inalienable que ha de pro-
mocionar, proporcionar i super-
visar el poder polític, del color del
qual no escapa tradicionalment.
vull parlar de la nomenada
«bona educació» (en contraposi-
ció de la mala educació de la

qual tots en som testimoni en els
dia a dia), d’eixa educació casola-
na rebuda en els primers mesos
de la nostra vida quan a poc a
poc, comencem a valdre’s a soles,
a demanar, a escollir, a decidir.
Son els moments quan una
«bona educació» podrà influir en
el que demanarem, escollirem i
decidirem en la resta de les nos-
tres vides. la bona educació ha
de començar en el si de la famí-
lia, és fonamental, amb l’ajuda,
imprescindible, de la que s’ha de
rebre en l’escola. no hauria d’al-
terar-se l’ordre ni menys pensar
que la bona educació és cosa,
sols, del col·legi. complementa-
rietat seria l’ideal. esta educació
inicial que inculcara els valors
universals afavoriria la relació
amb els altres que a la fi és el sub-
jecte de la convivència de proxi-
mitat i de la global.  

en el si de la família ha de co-
mençar la tasca. no hi ha estudis
ni exàmens per a donar-te el car-
net per a fer-ho bé. Però tot és
més fàcil si els pares van ser edu-
cats adequadament pels seus.
després el medi condicionarà i
les circumstàncies hi influiran. o
no! dependrà de la qualitat de la
«bona educació» rebuda. 

els meus fills són ja majors, in-
dependents, viuen la seua vida,
segueixen els seus camins. enca-
ra no m’han donat nets però em
tranquil·litza pensar que estan
preparats per a educar-los. ells
reberen una «bona educació» a
casa, els formarem en tots els va-
lors que facilitarien la seua inte-
gració i desenvolupament social,
però sobretot, en dos d’ells: cal
respectar les persones i les seues
idees i el valor de la veritat. 

Hui, 26 de desembre, dia de
mirar enrere, recorde que sovint
he escrit que cal respectar els al-
tres com voldries que els altres el
respectaren a tu i que, si tos anà-
rem amb la veritat per davant, la
justícia tindria poca faena.  

E HUI, 26 DE DESEMBRE

Pasqual Molina
ANEM FENT!

pasqualmolina.wordpress.com

n este bendito país, en el
que la democracia se sus-
tituye muchas veces por

la dedocracia y lo digital se impone
digitalizando casi todas las activi-
dades de nuestras vidas, he decidi-
do felicitar a ustedes las Pascuas
con este improvisado florilegio so-
bre los dedos de la mano.

el dedo de dios que pintó Mi-
guel Ángel en la capilla Sixtina
para representar la creación de
adán. 

el dedo de los que tienen poder
de dar prebendas, premios, chan-
chullos, plazas en concurso y todo

tipo de enchufes.
los dedos de los amantes, acari-

ciadores de las zonas erógenas y
buscadores de los placeres ocultos
en el cuerpo del amado o de la
amada.

los dedos del Pantocrátor y los
del sacerdote para ungir, con los
santos óleos, al moribundo que
cree en la otra vida.

dedos de mujeres sacerdotisas
para una nueva religión menos
machista.

ese dedo índice escapándose de
un puño cerrado que, en los luga-
res públicos, señala la dirección de

la salida o de los servicios.
el dedo frío y aséptico del médi-

co palpando nuestro cuerpo en
busca de ocultas enfermedades.

el dedo maldito del terrorista
que, al grito de «alá es grande»,
aprieta el gatillo para matar a ino-
centes.

el dedo de Quevedo cuando
dice: «no he de callar por más que
con el dedo ya tocando la boca o ya

la frente, silencio avises o amena-
ces miedo».

dedos del pintor que toma el
pincel, del escultor que toma el
cincel, del músico que empuña la
batuta, del escritor que toma la
pluma, del alfarero que moldea el
barro, y de todos los artesanos que
usan sus dedos para crear.

dedos mágicos del prestidigita-
dor sacándose de su chistera palo-

mas, pañuelos de colores y toda se-
rie de juguetes para conservar la
ilusión de los niños.

dedos ensangrentados, macha-
cados por los torturadores de las
dictaduras, dignos de figurar en un
ostensorio para ser venerados por
el pueblo.

los dedos de los invidentes con-
vertidos en ojos para leer al tacto
recorriendo la geografía del braille. 

Un dedo extendido para hacer
la higa. dos dedos extendidos para
hacer la peineta y mandar a uno a
hacer puñetas.

dedos pujolinos de algunos
chorizos que, desde los cargos pú-
blicos, roban nuestro dinero para
llevárselo a los paraísos fiscales.

dedo maleducado hurgándose
la nariz y haciendo pelotillas con
los mocos.

dedo meñique exageradamente
extendido al tomar la taza de té
que denota la cursilería del indivi-
duo.

dedos que piden la palabra
para poner el dedo en la llaga y de-
nunciar los chanchullos que se ha-
cen a dedo. dedos, dedos, dedos…

E

ELOGIO DEL 
DEDO DE DIOS

José Miguel Borja
LOS JUEVES, MILAGRO

El dedo de Dios de la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel.
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