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Estudiar?

Senyor Director:

Avui en dia, vivim en una societat plena d’informació subministrada pels mitjans de
comunicació globals, als quals quasi tothom hi té accés, però, quina mena d’informació ens
transmeten?

La televisió mostra, en una gran quantitat de sèries, gent treballadora, ja sigui en l’àmbit escolar
o no, com a persones solitàries i sense amics, que no saben gaudir de la vida, sovint
amargades i tristes mentre que la resta viuen feliçment, sortint de festa dia sí i dia també i
envoltats de col·legues. O jugadors de futbol, la majoria ni tan sols amb el graduat de l’ ESO,
que cobren un munt de milions per fer el que els agrada. O com multitud de programes del cor
subministren els diners necessaris per viure a gent que segurament no ha obert un llibre en la
seva vida a canvi que s’insultin davant de les càmeres. O sèries infantils que ens diuen
obertament que la ignorància dóna la felicitat.

Així doncs, quin missatge ens estan donant? No estudiïs, surt de festa i tingues sort buscant un
treball? A això és al que volen que aspirem? A ser gent mediocre que cobra el just per tirar
endavant? Sincerament, no sé què pensar.

Per altra banda, l’escola, lògicament, fa el possible per motivar l’alumnat per tal que estudiï i
tregui bones notes, però tot el que aconsegueix un dia de treball ho destrossa una hora davant
de la televisió. No estic en absolut protestant en la seva contra ni dient que prohibeixin l’emissió
d’aquestes sèries o programes, sinó que m’agradaria que la societat animés la gent a estudiar i
fomentés la cultura de l’esforç, en comptes d’ensenyar-los tot el contrari. Es podrien fer, per
exemple, campanyes televisives motivant els joves o envoltar l’estudi d’una mica més
d’atractiu per a ells. Però la meva pregunta és: per què la Conselleria d’Educació no fa res al
respecte? Per què el govern no pren mesures i adverteix sobre la necessitat de l’estudi i de la
formació per tal de tenir un bon futur laboral? Potser no s’adonen del fet que la falta de

1/2

Cartes al director: Estudiar?
Escrit per Víctor Alcázar - Darrera actualització diumenge, 20 de març de 2011 18:56

motivació en els joves és una de les raons del fracàs escolar?

Potser sí que se n’adonen. Potser els interessa que les futures generacions creixin sense
estudis, siguin mediocres i no tinguin cap aspiració, que els votin tan sols perquè han fet la
millor campanya propagandística o els ha caigut simpàtic el candidat. Els politics el que volen
és anar a les eleccions, que els votin, guanyar i mirar únicament pels seus interessos i els dels
seus amics i que ningú es plantegi res ni protesti per les injustícies que això comporta.

La cultura ens dóna ulls per veure el que passa i la societat ens vol cegar amb els estereotips,
les modes i el passotisme, que tan popular s’ha fet.

Víctor Alcázar
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