
L’excel·lència i la condició humana

És dolent voler aconseguir l’excel·lència? És clar que no!
Tal com ens informa el Diccionari de la llengua catalana, de
l’IEC, la paraula excel·lent significa ‘Que és eminent en bones
qualitats, molt bo en el seu gènere’. És a dir, voler l’excel·lència
és voler el millor possible, el magnífic, el destacat. Llavors, no és
erroni desitjar això, al revés... Si volem l’excel·lència és perquè
volem millorar, evolucionar, aconseguir una qualitat més bona,
superar la mediocritat. I això té a veure amb la nostra condició
humana de ser «desitjosos» i de ser d’«esperança». El problema
el trobem quan, en nom d’aquesta recerca de l’excel·lència, ens
n’allunyem. És una paradoxa a la qual estem exposats. I per què
és així? Potser per inadequació d’estratègies o per errors d’en-
focament. De vegades, el problema el trobem en el què, unes
altres vegades, pot ser en el com, o en altres aspectes que res-
ponen al quan, al per què, al per a què, amb qui... El discurs de

la qualitat total, que va sorgir en el camp empresarial d’un
Japó en temps de postguerra i d’uns EUA amb necessitats im-
perialistes, té com a pressupòsit un concepte d’excel·lència que
mereix ser matisat en ser aplicat a l’educació. Segurament, no
es tracta pas de desmerèixer el que pugui existir de valor en
aquest pressupòsit, sinó que es tracta de reflexionar una mica
més a fons sobre les finalitats de l’educació i de com podríem
pensar l’excel·lència que caldria aplicar-hi. Per exemple: en el
camp empresarial, «fer més amb menys» i aconseguir
l’excel·lència alhora pot tenir molt de sentit, però..., i en edu-
cació, tindria el mateix sentit? Una de les conseqüències d’a-
quest «fer més amb menys i aconseguir l’excel·lència alhora»
són les presses i la pressió que s’hi posa perquè el resultat apa-
regui. Aquest «ser excel·lent fent més amb menys» juga amb
una concepció quantitativa i tecnicista del temps. Pot ser que,
sota aquesta concepció, puguem arribar a ser unes persones i
uns ciutadans excel·lents? Aquesta reflexió es relaciona amb el
contingut d’aquesta revista, que gira al voltant de la necessitat
de practicar una educació lenta, que respecti ritmes (més hu-
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El present article fa una reflexió sobre una pedagogia que té com a punt
de partida la condició humana amb els límits i les possibilitats que com-
porta, en un moment educatiu en el qual el discurs sobre l’«excel·lèn-
cia» podria distanciar aquesta visió del debat sobre els fins, els mètodes
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cació lenta amb aquesta reflexió.
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L’excel·lència és voler el millor possible, el magnífic, el
destacat. Llavors, no és erroni desitjar això, al revés... Si
volem l’excel·lència és perquè volem millorar, evolucio-
nar, aconseguir una qualitat més bona, superar la mediocri-
tat. I això té a veure amb la nostra condició humana de
ser «desitjosos» i de ser d’«esperança». El problema el
trobem quan, en nom d’aquesta recerca de l’excel·lència,
ens n’allunyem



mans!) d’aprendre. Un altre aspecte que cal considerar és el se-
güent: és evident que l’educació hi guanya quan aprèn les ei-
nes de gestió de la qualitat que cerca l’excel·lència. Però, voleu
dir que educar és solament «gestionar els establiments educa-
tius»? Aquestes eines de gestió són igualment interessants per
gestionar les relacions entre el coneixement i les persones que
o aprenen i/o construeixen a l’aula?

Aquestes preguntes recorden una història antiga:
Explica aquesta història que una pobra dona que duia el seu bebè
al coll va passar davant de l’entrada d’una caverna i va sentir una
veu misteriosa que li deia: «Pots entrar-hi i agafar-ne tot el que
vulguis, però no t’oblidis del que és principal!». La dona, curiosa,
s’hi va acostar una mica més i va sentir una altra vegada la ma-
teixa frase i quelcom més: «Quan hagis sortit de la caverna, la
porta es tancarà per sempre, així doncs, no t’oblidis del que és
principal!». La dona va entrar a la caverna, on va trobar moltes ri-
queses, i va pensar que mai més no tornaria a ser pobra ni a passar
gana. Fascinada amb tant d’or i amb tantes joies, va posar el seu
bebè ben ubicat en un racó i va començar a recollir tant d’or i tan-
tes joies com va poder. La veu misteriosa li va tornar a dir: «Corre!
Corre! La porta de la caverna ja es tanca! Corre!». La dona, ataba-
lada, va sortir molt de pressa de la caverna amb els braços plens
d’or i de joies i va sentir al seu darrere el soroll ben fort de les por-
tes que es tancaven. Però..., es va adonar que el seu bebè s’havia
quedat dintre! I per sempre! El temps va passar, la riquesa recollida
a la caverna es va acabar aviat, però la seva desesperació de mare
va durar molt... La consciència li feia preguntar-se una vegada i
una altra: «Per què m’hi vaig oblidar el que era principal?».

Podem fer una analogia entre la reflexió anterior i aquest
conte. L’educació és l’encarregada, com la mare del conte,
de les noves generacions. Es tracta de la seva tasca principal
i, per realitzar-la, necessita entendre a fons la condició hu-
mana o com es pot ajudar a millorar-la perquè arribi a ser
excel·lent (si és el cas!). En els darrers anys, l’educació està
passant davant de la caverna de l’«excel·lència de la qualitat
total», n’escolta la veu que convida a agafar «eines i concep-
tes» que la poden enriquir. L’únic que passa és que no ha
d’oblidar el que és principal... Pot ser que només tinguem
cura del nostre «principal» quan fomentem solament la cul-
tura de l’èxit? Per ser excel·lent, cal tenir èxit... I qui defineix
els paràmetres d’aquest «èxit» i d’aquesta «excel·lència»? Són
«excloents» aquests paràmetres, o més aviat poden generar
desenvolupament, inclusió social, etc.? Aquests paràmetres,
permeten educar humans que continuïn després de nosaltres
conduint aquest planeta cap a bon port? Hi ha perill que si-
guin paràmetres que formin gent excessivament competi-
tiva, que pugui arribar a nivells d’arrogància que els faci
oblidar el que és principal en nom d’una excel·lència «fo-
rana»? Entre aquests paràmetres, n’hi ha cap que ens digui a
cau d’orella: «Sic transit gloria mundi»1 (‘la glòria del món és
transitòria’)?
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Per ser excel·lent, cal tenir èxit... I qui defineix els parà-
metres d’aquest «èxit» i d’aquesta «excel·lència»? Són
«excloents» aquests paràmetres, o més aviat poden ge-
nerar desenvolupament, inclusió social, etc.? 



La condició humana com a punt de partida 
de l’educació

Què és la condició humana? La condició humana és allò
que ens caracteritza com a humans i que ens diferencia dels
altres tipus de vida del planeta. És quelcom que ens defineix
independentment de la cultura en la qual vam néixer, del gè-
nere, de l’edat, de la classe social, etc. És a dir, són uns mínims
que ens uneixen i que ens identifiquen com a humans. Per què
cal entendre la condició humana com a punt de partida de l’e-
ducació? Perquè cal considerar les nostres arrels humanes per
avançar a partir d’elles. Perquè si ens basem en allò que ens
caracteritza com els éssers que som, podem avançar i créixer
des d’allò que respecta qui som com a éssers en aquest pla-
neta. Hi ha diverses maneres de partir de la condició humana.
Un exemple en pot ser Paulo Freire i la seva proposta d’alfabe-
tització, en la qual pretenia partir de les paraules generadores.
Aquestes paraules són les significatives en el context de qui
aprèn a llegir. Amb això, la meta és aconseguir llegir i escriure,
però el punt de partida és la lectura del món que l’aprenent fa
«abans» de llegir un text. Així, tenir la condició humana com a
punt de partida, és considerar tot allò que ens caracteritza
com som «abans de…», per, a partir d’aquí, des de la nostra lli-
bertat i les nostres possibilitats, arribar al que pretenem assolir
com a meta, com a somni. Quan mirem des de l’excel·lència,
tenim com a punt de partida el lloc on volem arribar. Aquesta
perspectiva ens pot allunyar o no de la condició humana, de-
pendrà de com ho enfoquem. Ens acosta a la condició humana

quan ofereix un horitzó, un objectiu per assolir, un somni per
aconseguir, i això té a veure amb la nostra dimensió de lliber-
tat i de voluntat. Consegüentment, això té a veure amb la
nostra dimensió creativa. L’humà és un ésser que es pot pro-
jectar, no és solament resultat dels determinismes biològics,
socials, etc. Però…, tractant-se d’educació, a més de tenir en
compte les fites i els somnis, cal considerar uns altres ele-
ments, entre els quals trobarem el fet que som temps. És a dir,
la manera com vivim el temps defineix qui som i com som.

La condició humana i el «uabi-sabi pedagògic»

Uabi-sabi és un corrent de pensament japonès que com-
prèn el món a partir de la seva fugacitat i no-permanència.
Diverses fonts relacionen aspectes d’aquest corrent amb vi-
sions budistes. Aquesta ètica i estètica japonesa ocupa, a l’O-
rient, la mateixa funció que, a l’Occident, ocupen els ideals
grecs del «bé»: bondat, veritat i bellesa (perfecció). És a dir,
aquesta ètica i estètica exerceix una influència àmplia en la
manera de pensar oriental. Per als objectius d’aquest article,
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L’humà és un ésser que es pot projectar, no és solament
resultat dels determinismes biològics, socials, etc.
Però…, tractant-se d’educació, a més de tenir en compte
les fites i els somnis, cal considerar uns altres elements,
entre els quals trobarem el fet que som temps. És a dir, la
manera com vivim el temps defineix qui som i com som



no és tan important fonamentar les arrels del uabi-sabi. En
aquest cas, el més important és entendre’n la visió eticoestè-
tica, perquè el que es pretén és establir relacions possibles amb
una pedagogia que parteix de la condició humana. La paraula
uabi significa ‘simplicitat rústica, quietud’. Aquestes qualitats
poden ser aplicades tant a objectes naturals com a fets i ob-
jectes generats per humans. Aquesta «simpli-
citat rústica» revela superfícies imperfectes i
incompletes. La paraula sabi significa ‘bellesa
que apareix amb l’edat, amb el desgast pro-
vocat pel pas del temps’. Significa la sereni-

tat que sorgeix de la no-permanència i de la finitud. Aquesta
filosofia, a més a més de presentar una visió del món (ètica),
inclou una producció estètica que s’expressa en diversos llen-
guatges coneguts a Occident: teatre noh, cerimònia del te, po-
esia haiku, ikebanes (art floral), jardí zen, etc. Totes aquestes
expressions estètiques comparteixen una visió del món que té
com a base la idea que res no dura, res no és complet, res no
és perfecte.

Aquesta «base» és interessant per pensar sobre la condi-
ció humana. Els humans, independentment de l’ètnia, el gè-
nere, l’edat o la classe social, som éssers finits (res no dura),
som una obra en obert (res no és complet) i som imperfectes (res
no és perfecte). La nostra finitud, la nostra imperfecció i la nostra
incompletesa ens caracteritza, és a dir, forma part de la nos-
tra condició d’humans. Quina pedagogia assumeix això com a
punt de partida? Quina pedagogia parteix d’aquesta condició
de ser finit, incomplet i imperfecte? Pot semblar nihilista: «res»
no dura, «res» no és complet, «res» no és perfecte. Se sap que
és molt difícil educar si pensem el món (i la vida) de manera
nihilista, perquè si tot és res, no hi ha res a fer… Però aquesta
«base filosòfica uabi-sabi» no ens ha de conduir pas forçosa-
ment al nihilisme. I aquesta és la provocació del present arti-
cle, potser podem i hem d’educar justament perquè res no

dura, res no és complet i res no és perfecte.
La qüestió és «a partir de…», és a dir, consi-
derar des d’on cal començar un procés edu-
catiu. Si comencem entenent que som finits,
potser podrem donar més valor a la vida,
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Uabi-sabi és un corrent de pensa-
ment japonès que comprèn el
món a partir de la seva fugacitat i
no-permanència
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Dins de l’estètica del uabi-sabi, en aquesta casa en ruïnes es tracta de veure la bellesa
de les marques que el pas del temps deixa a les parets (Font: www.marceloaurelio.com)



Res no dura (finitud)
«Closca buida, s’ha cantat tota». Aquest haiku de Matsuo

Bashô (1644-1694) parla d’una cigala l’existència de la qual
consisteix a cantar fins que reventa. Recorda que el sentit de
la seva existència rau també en la seva finitud, i si la prenem
com a analogia, ens serveix per assumir el caràcter «natural»
de la nostra «condició de no-permanència». És a dir, els éssers
naturals som finits. Els éssers humans som temps, som mentre
estem sent. Sembla una paradoxa parlar de tenir (o no tenir)
temps quan afirmem que la nostra condició humana és ser fi-
nits i ser un temps delimitat. Quan entenem la vida com a valor
i sabem que és curta, és il·lògic perdre el temps amb currículums
sobrecarregats, aprenentatges forçats, horaris excessivament
plens, posar i acceptar que ens pressionin per «fer més amb
menys» i ser excel·lents en aspectes que ens distancien de la
nostra humanitat. Per què hem d’estar obsessionats per aconse-
guir resultats sense acabar de tenir clar que aquests són els re-
sultats que necessitem de veritat els humans? Per què cal que
acceptem ritmes frenètics a l’educació, un camp on els resul-
tats més profunds solament apareixen a mitjà i a llarg termi-
nis? Per què hem d’acceptar el discurs de la «manca de temps»
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perquè és un bé amb data de caducitat. Si comencem sabent
que som imperfectes, podrem utilitzar els errors i les equivoca-
cions a favor nostre i entendre que la nostra tasca, com a per-
sones educadores, és ajudar en els processos de millora
d’aquesta situació d’imperfecció. Si comencem considerant
que som incomplets, podrem aprendre, hi haurà espai per
crear, per generar el que és «nou», per continuar investigant.
La qüestió és que, si partim de la condició humana, podrem te-
nir en compte els humans reals (imperfectes, incomplets i fi-
nits) per aconseguir que, a través d’un procés educatiu, es
puguin superar a si mateixos, projectar-se com a persones mi-
llors. Evidentment, parlem d’un punt de partida amb un ho-
ritzó com a meta i un camí com a mètode. Aquesta reflexió
segueix amb algunes conseqüències pedagògiques possibles
d’aquest «uabi-sabi educatiu». 

Per pensar aquestes conseqüències possibles, utilitzarem
algunes categories pedagògiques:
. Epistemologia (continguts, habilitats, actituds, competèn-

cies). És la dimensió del coneixement (continguts) i el nostre
«aparell interior» per processar aquest coneixement (habili-
tats, actituds i competències).

. Metodologia. És la dimensió dels mètodes, de les maneres
d’aprendre i d’ensenyar.

. Paper de la persona educadora. És el perfil i el rol de la per-
sona educadora.

. Paper de l’estudiant. És el perfil i el rol de l’estudiant.

. Valors. La base ètica en nom de la qual es «formaran» les
persones involucrades.

Per què hem d’estar obsessionats per aconseguir resul-
tats sense acabar de tenir clar que aquests són els re-
sultats que necessitem de veritat els humans? Per què
cal que acceptem ritmes frenètics a l’educació, un camp
on els resultats més profunds solament apareixen a mitjà
i a llarg terminis?



per fer el que de veritat és significatiu per a la comunitat edu-
cativa? Conseqüències pedagògiques d’aquesta visió: necessi-
tem una epistemologia significativa. Si som finits, no podem
perdre aquest poc temps de vida amb coneixements que no
tenen sentit, no podem estar desenvolupant habilitats, acti-
tuds i competències insignificants. El coneixement vehiculat a
les escoles i la manera d’aprendre’l i d’aprendre a aprendre ne-
cessita ser significativa. La metodologia de projectes n’és una,
entre d’altres, que afavoreix un aprenentatge significatiu. Els
infants i els joves, partint dels seus centres d’interès, poden
generar tot un procés de recerca de sentit d’aquest coneixe-
ment, i la persona educadora és la guia d’aquest procés que no
es limita a aprendre un contingut, sinó que ajuda a desenvolu-
par valors més profunds de compromís amb la vida, amb un
mateix, amb l’altra persona, amb l’actitud proactiva que no es
limita a contestar reactivament (i de pressa!) al que arriba des
de fora (quadre 1).

Res no és complet (incompletesa)
«Quan crèiem que teníem totes les respostes, de sobte,

van canviar totes les preguntes». Aquest aforisme de Mario
Benedetti ens recorda l’aspecte incomplet de la nostra condi-

ció humana, perquè, quan completem quelcom, ens adonem
d’altres incompleteses… Si cadascú de nosaltres és un ésser
humà incomplet, aleshores l’epistemologia necessària és de ca-
ràcter intersubjectiu. És a dir, cadascú té una part del coneixe-
ment que es completa amb el que té l’altre. Per això és
important dominar metodologies de procés que permetin in-
vestigacions, descobriments, generacions, creacions i innova-
cions. Per això cal un persona educadora que sàpiga facilitar
aquests processos perquè l’estudiant sigui qui descobreixi, in-
vestigui, generi i innovi. Els valors base perquè això passi són
el respecte mutu i la reciprocitat. I és evident que el temps
d’aprenentatge no pot estar organitzat enfocant solament la
«productivitat», si es tracta de valorar el procés. Tampoc no es
tracta d’oblidar-se dels productes en nom dels processos. És
important tenir un compromís final, però no es pot pervertir el
sentit d’educar en nom d’aquest producte final. Perquè un
aprenent investigui, descobreixi, generi idees i concreti tot
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Si som finits, no podem perdre aquest poc temps de vida
amb coneixements que no tenen sentit, no podem estar des-
envolupant habilitats, actituds i competències insignificants

Epistemologia (continguts, habilitats, actituds, competències)
Metodologia 
Paper de la persona educadora 
Paper de l’estudiant 
Valors 

Significativa.
Projectes.
Guia de la vida.
Trobar el sentit.
Proactivitat, compromís amb un mateix, amb l’altra persona,
amb la vida (que és curta i que mereix ser viscuda sense pres-
ses absurdes!).

Quadre 1. Res no dura (finitud)



això en alguna cosa, necessita temps. Aquest temps és el que
reivindica l’educació lenta (quadre 2).

Res no és perfecte (imperfecció)
«Avui la rosada esborrarà el que hi ha escrit al meu bar -

ret». Es tracta d’un haiku de Matsuo Bashô, amb traducció al
castellà d’Octavio Paz. Si res no és perfecte, aleshores no hi
ha una veritat única ni un coneixement absolut, tampoc no
hi ha habilitats, competències i actituds absolutes. Per això,
l’epistemologia necessita ser relativa, contrastada, flexible i
humil (coneixedora del seu caràcter provisional). Tot coneixe-
ment és vàlid fins que el procés constant de descobriment,
invenció i investigació el relativitzi. Una epistemologia així
fomenta i parteix de valors com ara la flexibilitat, la humili-
tat, l’autoregulació i l’autocorrecció. L’estudiant és un apre-
nent constant del procés de coneixement humà. La
metodologia ha de ser dialògica per produir prou criteri com-
partit que pugui afavorir la validesa convergent del coneixe-
ment i els processos d’aprenentatge dels estudiants. Per
aconseguir validesa convergent, cal dialogar, estar en comu-

nitats d’aprenentatge, d’investigació i de diàleg. Per autore-
gular-se i autocorregir-se, cal el temps de l’aprenentatge de
l’autonomia intel·lectual i moral que té lloc en companyia de
les altres persones, compartint processos reflexius. Relativitzar
els coneixements no té res a veure amb perdre’s o confondre’s
i/o tornar al nihilisme, a la manca de fonamentació, a la me-
diocritat i/o a la cultura del fracàs. Això seria una sortida fà-
cil… Entendre que partim de la nostra imperfecció per anar
millorant el que puguem mentre gaudim de la vida és el que
ens caracteritza com a «aprenents constants». És replantejar
de què en diem fracàs i de què en diem èxit. Èxit és tornar en
exàmens nacionals el que s’ha memoritzat de les informacions
de continguts ensenyats? Si el coneixement humà és quelcom
que evoluciona permanentment, pot canviar a la propera can-
tonada del temps del món?... Aleshores, potser fracassem

MONOGRÀFIC
Educació lenta
EDUCACIÓ LENTA / GENERAL

18 | Guix • núm. 366-367 • juliol-agost 2010

Epistemologia (continguts, habilitats, actituds, competències)
Metodologia 
Paper de la persona educadora 
Paper de l’estudiant 

Valors 

Intersubjectiva.
De processos (investigatius, heurístics, creatius).
Facilitadora de processos.
Qui investiga, descobreix, genera, innova i es pot projectar com
a persona, com a ciutadà…
Respecte mutu, reciprocitat.

Quadre 2. Res no és complet (incompletesa)

Per autoregular-se i autocorregir-se, cal el temps de l’a-
prenentatge de l’autonomia intel·lectual i moral que té
lloc en companyia de les altres persones, compartint pro-
cessos reflexius



quan creiem que reeixim en focalitzar l’èxit a memoritzar al-
guna cosa transitòria i tractar-la com si fos permanent. Són
les paradoxes pròpies de partir d’un punt diferent de la pròpia
condició humana (quadre 3).

Deixant la porta oberta. Aquest article 
és una esquerda

Aquest article és una reflexió plena de preguntes, més
que no pas de respostes. No es tracta d’una autoajuda pedagò-
gica, sinó que més aviat problematitza les respostes que tenim.
La porta és oberta i no es tancarà ràpidament com aquella de
la caverna del conte, perquè constitueix una oportunitat de
fer una «aturada» en el camí. S’hi pot entrar sense presses i
permetre’s el temps de la reflexió, del silenci, de la contempla-
ció, de la meditació sobre qui som i com podem evolucionar.
Podem qüestionar si volem arribar a ser uns «educadors ex-
cel·lents», oferir una «educació excel·lent» i com entenem que
s’hi arriba des de la nostra humanitat i per millorar-la. Aquesta
porta oberta fa seves les paraules de Wittgenstein: «La saluta-

ció entre filòsofs hauria de ser: “Dóna’t temps!”». Així, lector,
fes un exercici filosòfic, no tinguis tard per estar d’acord o no
amb el que s’afirma aquí. Tampoc no tinguis tard per contestar
les preguntes que s’hi han mostrat. Solament són provocacions
perquè et donis temps i et dediquis al que de veritat importa a
la teva vida. Perd el teu temps pensant. «La regla principal de
l’educació, la més important i més útil, no és guanyar temps,
sinó perdre’n!», va dir Rousseau. Alhora, aquest article és una
porta oberta per reflexionar sobre aquesta pedagogia plante-
jada. És creativa perquè entén que el procés d’aprendre és un
joc entre la llum del coneixement i la foscor de la nostra igno-
rància. És creativa perquè parteix de la condició humana, que
és quelcom que «demana» generació d’idees. Si som éssers in-
complets, podem crear. Si som imperfectes, podem crear. Si
som finits, hem de crear. És creativa aquesta pedagogia que
parteix de la condició humana, que és incompleta, imperfecta
i finita, perquè convida cadascú a fer de la pròpia vida una
obra d’art significativa, intersubjectiva, contrastada i relativit-
zada per la pròpia condició humana. És creativa perquè convida
a veure la humanitat i la societat com un projecte col·lectiu
que pot ser millorat des de la seva imperfecció, des de la seva
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Epistemologia (continguts, habilitats, actituds, competències)
Metodologia 
Paper de la persona educadora 
Paper de l’estudiant 
Valors 

Relativa, contrastada.
Dialògica.
Facilitadora de diàlegs.
Ser un aprenent constant.
Flexibilitat, humilitat, autoregulació, autocorrecció.

Quadre 3. Res no és perfecte (imperfecció)



incompletesa, des de la seva finitud. Leonard Cohen, un dels au-
tors occidentals que parla de uabi-sabi, té una frase que ofereix la
imatge amb la qual tanquem aquest article: «Hi ha una esquerda,
una esquerda en totes les coses. Així és com hi entra la llum».

HEM PARLAT DE:
. Educació lenta.
. Filosofia de l’educació.
. Infància i qualitat de vida.
. Finalitats de l’educació.

Notes
* Directora de La Casa Creativa (www.lacasacreativa.net), de l’asso-
ciació Crearmundos (www.crearmundos.net/asociación) i del pro-
jecte Noria (www.proyectonoria.crearmundos.net).
1. Frase que alguns esclaus deien a l’orella dels emperadors durant
els triomfs romans.

Angélica Sátiro
La Casa Creativa. Barcelona

angelica@lacasacreativa.net

Aquest article fou sol·licitat per GUIX. ELEMENTS D’ACCIÓ EDUCATIVA el mes de març de 2010
i acceptat el mes d’abril de 2010 per ser-hi publicat.
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