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L’educació ecoambiental, sí! 
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Quina felicitat que arrossego, jo que vaig rebre una ‘educació ecoambiental’! Sí, quina 
delícia ser solidari i gens competitiu –la competitivitat, quina desgràcia, vade retro 
satana!–, educat en el progressisme més florit i perfumat, conscienciat de les injustícies 
que comporta el capitalisme, l’explotació industrial i la classe empresarial estafadora: 
tot dimonis que volen enfonsar el món, portar-nos a tots a la desgràcia més desèrtica, 
inhòspita i horripilant. Que feliç que vaig ser anant d’excursió cada quinze dies, a 
passejar pels boscos de Mallorca, anant a veure pinars, animalons, garrigues: mira una 
cabra, mira una ovella, mira una truja i un vedellet! Oh, quina delícia! Infantesa 
daurada… 
 
Amunt i avall amb aquelles professores tan somrients, amb aquells ‘hermanos’ tan 
eloqüents i venerables. Quins coneixements més profunds que vaig adquirir, els quals 
em van portar a estimar el món, a ser sostenible, considerat amb les bèsties! El meu 
pare, que de nen anava a matar ocells a pedrades, sabia més matemàtiques, història, 
llengua, física i química en dotze anys que jo en setze, però és igual, perquè l’important 
era que jo fos feliç, conscienciat de la diversitat inesgotable de la natura. No sabia 
resoldre un sistema d’equacions, ni llegir dues frases en llatí, ni distingir el dòric, del 
jònic ni del corinti. Però sabia que una ovelleta és tan respectable com un card d’ase. 
(Menys per Pasqua, quan l’ovelleta es feia panada amb pèsols…). Sabia que al món hi 
hem vingut per estimar-nos i ajudar-nos els uns als altres: no per treballar o estudiar, 
formes encobertes de competir, de trepitjar els altres. ¿Ambició? Això mai: solidaritat! 
Els meus companys d’aula i jo estem molt contents d’haver rebut aquesta educació tan 
sensata. 
 
¿No, Miquel, tu que fas de recepcionista en un hotel, quan ton pare era gerent en una 
fàbrica de sabates que importava a Amèrica, empesa per aquesta globalització 
neoliberal tan execrable? ¿No, Martí, tu que fas de cuiner en un restaurant d’Alcúdia 
quan ton pare era delineant i construïa apartaments per als turistes assassins de 
Mallorca? ¿No, Neus, tu que fas de recepcionista en un hotel de Palmanova quan ta 
mare té una cadena de botigues de roba feta a la Xina, allà on exploten els al·lots? ¿No, 
Arnau, tu que, de tan conscienciat que estaves, de tant que estimaves la natura, et vas 
obrir el cap i et vas matar contra una pedrota del torrent de Pareis, mentre alenaves aire 
pur? Sí, segur que ta mare, bona senyora que ven sabates i xandalls fets a Singapur al 
centre d’Inca, prefereix això que no que tinguis la teva pròpia empresa competitiva, ai, i 
que donis feina a la gent, explotador, que hagis fet duros i que canviïs de cotxe cada 
any, sí, pobre explotador consumista! Millor mort que no això, millor estigues al cel 
amb en Gandhi i les ovelles de Pasqua que no aquí a baix, entre nosaltres, patint aquesta 
crisi terrible que haurien provocat homes com tu, empresaris sense escrúpols, que 
llegeixen coses semblants al magnífic suplement "Empresaris", que publica el Diari de 
Balears. 


