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El passat 26 de novembre se presentà, a Palma, l'Anuari de l'educació de les Illes 
Balears 2009. Potser mai no havia tingut tanta vigència ni actualitat la reflexió que 
aporten aquests anuaris, informes i memòries promoguts per les fundacions de les 
nostres caixes d'estalvi, del CES o de diferents grups d'estudi de la UIB. Parlam 
d'aquella validesa i solvència que atorga a les pàgines d'aquests informes un caràcter 
prospectiu, com un revulsiu i un antídot en temps d'especial dificultat, des de molts 
punts de vista. 
 
De l'Anuari, n'he llegit amb cura les introduccions, una de Josep Antoni Cifre, president 
de Colonya, i una segona de Martí X. March, director de l'esmentat Anuari, ambdós 
sintonitzen amb el sentiment de desassossec que s'ha instal·lat entre la ciutadania 
conscient a casa nostra. Tot allò que es reflecteix, ara, des de les instàncies educatives, 
no és conjuntural ni oportunista, sinó més aviat reiteratiu sobretot si convenim que es 
tracta d'un discurs elaborat des del compromís i les conviccions, però també des de la 
certesa que sense educació no hi ha solucions, ni sortides sòlides, ni un futur amb 
garanties davant la gran crisi axiològica que afecta el planeta. 
 
Tots els professionals i totes les corporacions tenen una tendència natural a imaginar-se 
el centre i la columna vertebral de la societat, però només l'educació té la seguretat de 
ser-ho de veritat, perquè té la funció de sustentar i unir, la missió de la qual és convertir 
en pedagogia i en un fet educatiu tot allò que afecta la societat. En aquest inici del segle 
XXI, tan tormentós, sabem amb més o menys seguretat que per navegar necessitam una 
formació sòlida, una educació que corregeixi profundament les tendències que durant 
els darrers decennis han conduït la humanitat contra les roques. 
 
Potser molts ciutadans, en llegir els principis de sempre, aquells que rebroten novament 
i cíclicament, pensin que l'educació es fonamenta en tòpics i en principis genèrics, bells 
i lírics, però poc efectius en definitiva. Per ventura la literatura educativa no s'ha renovat 
ni actualitzat amb la mateixa velocitat que ho fan altres branques de la ciència més 
creatives, però ningú no podrà qüestionar el protagonisme de l'educació en qualsevol 
temps i, particularment, quan la humanitat perd el camí i necessita retrobar-lo amb 
urgència. 
 
És en aquestes circumstàncies quan l'educacio adquireix el valor de brúixola que ens 
assegura novament la direcció correcta. En moments com l'actual, sobretot, hom 
necessita confirmar el seu compromís, la confiança i l'esperança en l'educació, tot 
sabent que la solvència de la societat passa per la capacitat de disposar de ciutadans 
sòlidament formats i psíquicament forts per suportar les inclemències de les adversitats. 
 
Només aquells que estan preparats per a la resistència i tenen una consciència clara que 
necessiten actualitzar-se i activar els mecanismes de la creativitat i l'originalitat se'n 
surten amb èxit. Aquesta és una de les grans consignes i consells que se'ns dóna des de 
les instàncies educatives, és a dir recuperar la fe en l'educació precisament en instants 
crítics i de crisi. 


