Un curset de bones maneres
Típicament humana és aquesta mania nostra que tenim de mirar pel forat del pany
dels altres, sense adonar-nos que això ens fa més mal que bé a tots plegats: als que
guaiten i als que es fan guaitar. Ara bé, si analitzéssim l’espècie humana en el sentit
més racional del gènere, des de l’homo habilis fins a l’homo sapiens, ens adonaríem
que ha estat una pràctica habitual més aviat enriquidora.
Per una banda, és cert que l’aprenentatge és el resultat de la imitació i que aquesta,
alhora, és el resultat de l’observació a gran i petita escala, interpretant així com a
bagatge cognitiu, el conjunt d’experiències pròpies i alienes que hom ha arxivat al PC
del tàlem o de l’hipotàlem durant el transcurs de la seva vida. També, val a dir, que el
cervell és prou intel·ligent com per retenir solament una part i crear la seva pròpia
memòria selectiva, i aquí és on dóna a la clau... gràcies a Déu!
Per altra banda, hi ha una part fosca que ens empeny a les xafarderies més corruptes,
i a deixar-nos entabanar frívolament com a espectadors, d’allò més immoral dels
mitjans de comunicació, d’un feedback “modèlic” entre homes i dones, d’allò que en
diuen la salsa rosa: “els programes del cor”... al meu entendre: “els programes de
l’atac de cor”... Mare de Déu! Quina olla de grills! Us heu fixat que sovint en aquests
programes ningú deixa parlar l’altre? I que els insults a dojo regalimen pels
pixelats?... Quin civisme! Quin model d’educació! Quin guirigall! ... Nois i noies, que
no se us acudeixi mai imitar cap ni una de les paraules, ni de les situacions, ni del to
en què un mitjà de comunicació tan poderós, i que arriba tan fàcilment a masses de
totes les edats, com és la televisió, recrea en aquests programes a mode de
telenovel·les malcarades, masclistes i feixistes: reality shows dignes de psicoanàlisi...
Finalment, des d’aquí faig una crida: si us plau, programadors, feu el favor de triar bé,
de tenir cura del llenguatge que es fa servir a les emissions, de marcar més les bones
maneres, i sobretot, vetlleu per la dignitat dels altres. Personalment, crec que s’estan
perdent els valors i les formes. S’ha perdut de vista que l’educació és cosa de tots,
que petits i joves observen, imiten i aprenen dels grans, i que de tots depèn una
societat millor... A les vostres mans hi teniu les masses, mobilitzeu-les en positiu!

