
 

 

 
 

 
 

LA LOMCE: EL PECAT I LA CONDEMNA D’UN POBLE 
NASCUT I EDUCAT EN LLIBERTAT  
 
Com si el PP repetís de memòria les fórmules històriques del control dels 
pobles i de les crisis, imposen ara la LOMCE amb tota la maldat al dictat de la 
ideologia dels competitius i deshumanitzats mercats. 
 
La LOMCE vigilarà, segregarà i controlarà els alumnes per tal de controlar el 
futur dels pobles. Saben ben bé que la por controla als poderosos docents i els 
emmudeix, per això la LOMCE els resta llibertat i amenaça la seva tasca. 
Saben que si fan de la llengua i la cultura una batalla, tindran un poble dividit i 
feble. Saben que el missatge buit de “l’excel·lència, l’esforç i la fe” arriba al fons 
de les ànimes esperançades d'unes famílies aclaparades per una crisi molt 
present i molt futura. 
 
La LOMCE és el nostre càstig per el nostre pecat de fer servir la llibertat. És la 
condemna que mereix un poble nascut en democràcia però que ha abandonat 
la participació i cedit el seu poder a uns governants venuts als seus propis 
interessos. És responsabilitat del poble recuperar el que és del poble. 
 
Ja ho deia en Maquiavelo: “Els homes viuen tranquils si se'ls manté en velles 
formes de vida”. 
 
Per què li diuen llei orgànica quan és tan inorgànica?. Per què li diuen “de 
millora” quan empitjora tant l’educació?. Per què de “qualitat educativa” si ens 
obliga a retrocedir tant en el temps i recuperar pràctiques i idees ja 
desqualificades i retrògrades? 
 
Perquè la LOMCE és una mala pel·lícula amb un títol i un tràiler fabricat per fer 
comprar l'entrada a qualsevol que no ha llegit l'argument o les crítiques. És un 
producte. Té “marqueting” i es ven. 
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Si el títol hagués de fer justícia a l'argument l'haurien titulada LOMC€: “Llei 
Orquestrada pels Mercats Corruptes de l'Euro”. 
 
I quan tot acabi, i la LOMCE inundi el nostre bagatge educatiu, cultural i social, 
es dibuixaran escenaris com el que descriuen pel·lícules com GATACA, on 
l’excel·lència educativa i el determinisme genètic defineixen un món 
absolutament segregat. És el relat de sempre, el que mai s'oblida: la lluita de la 
humanitat per viure dins un món ideat només per a uns pocs elegits egoistes. 
 


