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la creativitat com a motor de 
desenvolupament i d'inclusió social1 

Angélica sátiro
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CONSULTORA DE PROJECTES EN EL 

CAMP DE LA CREATIVITAT; DIRECTORA 

DE L'ASSOCIACIó CULTURAL crear 

mundos I DEL PROJECTE NORIA.

AQUEST text va ser escrit per contestar 
les preguntes-eix del 2n CICI (Congrés 
Internacional de Creativitat i Innovació 
Social),  els dies 12 i 13 de novembre 
de 2010 a Palma (Mallorca):

1. Què entens per creativitat?

2. Què entens per innovació?

3. Què creus que és creativitat i in-
novació social?

4. Des del teu àmbit d’actuació, 
afavoreixes el desenvolupament i la 
inclusió social? De quina manera?

5. Quin tipus de pistes educatives 
pots oferir als educadors interes-
sats per utilitzar la creativitat com 
a motor de desenvolupament i d’in-
clusió social?

El seu objectiu és també funcionar 
com un mapa de ruta conceptual de 
la conferència inaugural d'aquest es-
deveniment i amb el mateix títol. Per 
contestar aquestes preguntes caldrà 
aclarir cada terme i establir una plata-
forma conceptual des de la qual pen-
sar conjuntament, ja que la majoria 
d'aquestes paraules són polisèmiques 
i estan embarassades de molts signifi-
cats. Igualment important és parlar del 
títol-tema de l'esdeveniment: La creati-
vitat com a motor de desenvolupament 
i d'inclusió social.

QUINA CrEATIVITAT?
La creativitat és la capacitat humana de generar noves, més i més bones 
idees. Aquesta capacitat pot generar idees per a diversos camps del co-
neixement i de l'acció. En principi tots els éssers humans tenen aquesta 
capacitat com a possibilitat d’esser desenvolupada. Hi ha diferències de 
grau en el seu desenvolupament; per això veim que algunes persones són 
"més creatives" que altres. El que defineix la seva qualitat ètica és la manera 
com cadascú utilitza aquesta capacitat. Una idea nova i millor no té per què 
ser "bona". Segurament neixen eines de tortura de darrera generació d'una 
nova idea amb desitjos de millora. Aquesta millora està relacionada amb 
l'eficiència i l'eficàcia respecte a la seva fi, que és torturar. És a dir, aquesta 
capacitat, en si mateixa, no implica generar quelcom, bo,  bell o vertader.

QUINA INNoVACIÓ?
Per entendre bé a què ens referim quan parlam d'innovació, val la pena 
diferenciar-la de dos conceptes que li són molt propers: canvi i millora. 
Vegem:

• Canvi: Canviar és un moviment de transformació d'una cosa que no ne-
cessàriament és per millorar. Quan una poma es podreix ha canviat d'es-

Menjamiques
1 Conferència inaugural 2n CICI (Congrés Internacional de Creativitat i Innovació) a Palma (Mallorca) els dies 12 i 13 de novembre de 2010 – text 1
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tat, ha passat per una modificació. 
Però aquest canvi que ha passat 
amb la poma és necessàriament 
per millorar? Necessàriament no, 
ja que depèn de la finalitat que es 
doni a la poma; si era per a men-
jar-la, podem dir que aquest canvi 
no va ser per millorar, però si era 
per aprofitar l'estat de putrefacció 
de la poma per crear qualque ti-
pus de producte, llavors sí que ha 
estat un canvi positiu.

• Millora: Millorar és fer una co-
sa que ja feim, però de manera 
més eficient i eficaç, és a dir, amb 
economia de recursos perquè ai-
xò passi. Millorar és canviar, sense 
cap tipus de risc d’empitjorar. I si 
no és així, és un canvi que tracta 
d'empitjorar alguna cosa, és a dir, 
el moviment de transformació a la 
inversa de la millora.

• Innovació: Innovar és produir 
un canvi creatiu per millorar assu-
mint riscs. Per canvi creatiu s'en-
tén una cosa que parteix d'idees 
originals, noves i arriba a qualque 
cosa concreta. És a dir, la innova-
ció és el resultat d'idees originals 
convertides en una cosa nova. La 
innovació és catalitzadora del 
canvi i genera millores; això sí, 
comporta una dimensió de risc 
important. Com innovar comporta 
riscs, suposa un camí d'aprenen-
tatge constant, un procés d'in-
vestigació continu i un compro-
mís de generar coneixement. Per 
això  innovar no és improvisar, ni 
canviar simplement per canviar.

QUINA CrEATIVITAT I 
INNoVACIÓ soCIAl?
"entre els investigadors socials no 
hi ha grans diferències entre els 
qui observen sense pensar i els qui 
pensen sense observar; les diferèn-
cies més aviat es refereixen a quina 
classe de pensament, quines clas-

ses d'observació i quines classes de 
vincles, si és que n'hi ha qualcun, 
hi ha entre ambdues coses." Charles 
W. Mills. La imaginación sociológica, 
Madrid, FCE, 1959/2000, p. 52

Per contestar aquesta pregunta s'ha 
de començar per definir el que ano-
menam "social". La paraula social fa 
referència a la característica humana 
de ser un ésser de relacions que es 
construeix com a individu en presèn-
cia dels altres, de viure en societat. 
Per societat podem entendre un col-
lectiu d'individus que comparteixen 
un espai i un temps comuns, i que 
per això, necessiten actuar de ma-
nera que assegurin la subsistència 
i la seguretat col·lectives. En funció 
d'aquesta necessitat bàsica, la millor 
manera de viure aquesta interacció 
hauria de ser de forma cooperativa i 
en esperit de comunitat per aconse-
guir un desenvolupament cultural, 
tecnològic, sociopolític i econòmic 
que beneficiàs  tots els integrants 
d'aquest col·lectiu.

"... La paraula comunitat té un 
dolç so. evoca tot el que trobam 
a faltar i el que ens manca per te-
nir seguretat, aplom i confiança." 
(Zygmunt Bauman. Comunitat. A la 
recerca de la seguretat en un món 
hostil. Pag.VII).

"comunitat és avui un altre nom 
per referir-se al paradís perdut al 
qual desitjam tornar amb totes les 
nostres forces, de manera que cer-
cam febrilment els camins que ens 
hi  puguin portar." (Zygmunt Bau-
man. Comunitat. A la recerca de la 
seguretat en un món hostil. Pag.VII).

"el privilegi d’ estar en comunitat 
té un preu, i només és inofensiu, 
fins i tot invisible, mentre que la 
comunitat seguesqui essent un 
somni." (Zygmunt Bauman. Comu-
nitat. A la recerca de la seguretat en 
un món hostil. Pag VIII).

Aquesta cites del sociòleg Zigmunt 
Bauman adverteixen de la comple-

xitat de la paraula "comunitat", que 
tant és un desig profund com una 
dificultat. La vida social és reveladora 
de les dificultats que tenim per viure 
individualment i col·lectiva.

Per tant, la paraula "social" és ple-
na d'ambigüitats i contradiccions, 
perquè està feta de la interacció de 
regles, normes, lleis, passions, de-
sitjos, vincles, individus i col·lectius 
(diversos).

QUINA CrEATIVITAT 
soCIAl?
Parlar de creativitat social és parlar 
de la utilització d'aquesta capacitat 
de generar noves, més i millors ide-
es en el camp social. I evidentment 
amb la finalitat de cercar millors 
maneres de viure i de generar de-
senvolupament humà, cultural, eco-
nòmic, etc. És a dir, implica veure 
aquesta capacitat com a motor de 
desenvolupament. Quan enfocam la 
creativitat com a motor de desenvo-
lupament estam evidentment com-
promesos amb una utilització ètica 
d'aquesta capacitat. O sigui, el que 
ens interessa és ajudar a evolucio-
nar, és generar salts qualitatius, és 
utilitzar-la per crear sortides per als 
problemes socials que vivim avui 
que impedeixen i bloquegen el de-
senvolupament. De manera que 
la creativitat de la qual parlam és 
aquesta capacitat de tots que ha de 
ser desenvolupada per trobar sor-
tides evolutives per a les persones, 
comunitats, grups, pobles, societats, 
etc. Per això és un "motor", perquè 
serveix per activar la consecució 
d'una finalitat que en aquest cas és 
de tipus sociocultural.

lA INNoVACIÓ soCIAl
És important recordar que en la His-
tòria de la Humanitat sempre hi ha 
hagut innovacions socials i, si no 
fos així, seguiríem en la prehistòria, 
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abans del descobriment del foc. El fet 
de ser éssers històrics conscients del 
nostre passat i agents creadors del fu-
tur ens converteix en innovadors soci-
als en potència. Mirem la modernitat, 
els processos de modernització i el que 
anomenam cultura contemporània: és 
pura expressió d'innovacions socials,  
amb la qual cosa la innovació social no 
és una cosa nova; el que pot ser sí que 
és nou és la seva conceptualització i la 
consciència que es va prenent en els 
darrers anys de la importància de fer-se 
"amo d'aquest procés". En resum, es 
tracta d’assumir conscientment aques-
ta característica de la història huma-
na que ja succeeix per intervenir en el 
procés de transformació social. Es trac-
ta d'utilitzar aquestes forces de canvi 
i de transformació per enfrontar-se a 
problemes reals per tal de generar im-
pacte en la qualitat de vida dels grups 
socials. Com que la innovació comporta 
riscs, i això, en el camp social, pot ser 
encara més complex, és fonamental 
que els processos d'innovació social 
es basin en aprenentatges constants 
i investigacions contínues. En tractar 
d'innovació social és important tenir 
potencial de ser replicable o reprodu-
ïble, és fonamental no oblidar-se del 
compromís de generar coneixement 
a partir de la innovació implementada. 
Allò que s'ha exposat va connectat al 
que en el camp empresarial es diu les 
"quatre is" de la innovació: Investigació, 
Invenció, Innovació pròpiament dita i 
Imitació (adquisició per part d'altres 
dels coneixements generats reaplicant-
los i reproduint-los). Molts miren "ma-
lament" aquesta darrera "I", però en el 
camp de la innovació social és immen-
sament desitjable ja que trobar sortides 
creatives als problemes socials és una 
cosa que beneficia moltes de persones. 
Igualment important és considerar que 
això té a veure amb la investigació con-
tínua de la qual parlàvem anteriorment. 
És a dir, quan s'hagi imitat a bastament 
la innovació social proposada, ja serà 
hora de generar noves innovacions. Se-
gurament això genera un increment en 

i l'escassetat de béns elementals 
que descriu un ampli rang de 
circumstàncies associades amb 
la necessitat, la dificultat d’ac-
cés i la manca de recursos. En 
aquest sentit, la pobresa és fal-
ta de recursos.

• No tenir recursos (com doblers 
o terra) que garantesquin con-
dicions mínimes per a una vida 
digna: necessitats bàsiques com 
el menjar, la roba, l'habitatge, 
l'educació, assistència mèdica i 
sanitària i possibilitats de partici-
pació en la vida de la comunitat 
local o societat. En aquest sentit, 
la pobresa és exclusió econòmi-
ca i social.

• No tenir recursos en general, no 
només econòmics, per viure una 
vida digna. En aquest sentit, la po-
bresa té a veure amb haver nascut 
en condicions econòmiques des-
favorables i romandre-hi en fun-
ció de no ser capaç de procurar/
generar recursos interns per su-
perar aquesta circumstància. Així, 
la pobresa és un estat de misèria 
mental que no aconsegueix veure 
les possibilitats de canvi en les cir-
cumstàncies socials.

• Hi ha diferents tipus i nivells 

el nivell d'exigència i es va tractant 
de fer cada vegada millor allò que 
es fa. I millor necessita cal que sigui 
entès en diversos sentits:

• Millor en el sentit de més eficient i 
més eficaç.

• Millor en el sentit ètic. En les guer-
res es donen moltes innovacions. 
Les guerres són esdeveniments soci-
als..., però no és d'aquest tipus d'in-
novació de què parlam.

Per seguir contestant a aquesta pre-
gunta és important reflexionar sobre 
el tema central: La creativitat com a 
motor de desenvolupament i d'in-
clusió social. 

QUIN 
dEsENVolUPAMENT?
Parlar de desenvolupament és en-
frontar-se al tema de la pobresa. I 
la pobresa és una paraula que té 
moltes possibilitats de ser entesa i 
interpretada; moltes tenen a veure 
amb les formes com es defineixen 
la mesura (quantitativa o qualitativa) 
de pobresa. Però podem veure algu-
nes síntesis d'aquestes perspectives 
a continuació:

• És quelcom associat a la manca 
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de pobresa als quals alguns anomenen pobresa relativa. L'anomenada 
pobresa absoluta o pobresa extrema és un nivell de pobresa en el qual 
certs estàndards mínims de vida (nutrició, salut i habitatge) no poden ser 
assolits. És a dir, que qui viu al carrer i no té assegurat el menjar diari 
i les condicions mínimes per estar sa pertany indubtablement a aquest 
rang de pobresa extrema. Però segons altres estudiosos, no són només 
aquests tipus els que es classifiquen en la categoria de pobresa absoluta, 
sinó que n’hi ha d’altres. És difícil delimitar els graus de pobresa, però 
s'utilitza com a referència el que s'anomena "línia de pobresa" que marca 
un nivell d'ingrés necessari per a un manteniment mínim (1 dòlar al dia 
per persona). Sota la línia de pobresa hi ha la pobresa absoluta.

En totes aquestes definicions és present la qüestió de la falta, de l’escassetat 
i d'una relació "mínima" amb els recursos (no tenir-ne i/o no esser capaç de 
cercar-ne / generar-ne) per satisfer necessitats bàsiques per a una vida huma-
na que pugui dir digna. Un ésser humà, pel sol fet d’esser-ho, té dret a una 
vida digna. I aquest dret és inalienable. Evidentment la pobresa és fruit de la 
manera com estan connectats tots els elements del sistema social (valors eco-
nòmics, culturals, socials i polítics) i de com funcionen. A més, també és fruit 
de com aquests elements del sistema social es relacionen entre si i generen 
relacions entre els humans i d'aquests amb el seu entorn natural i cultural. 
La pobresa no és doncs una qüestió d'individus mandrosos, tampoc no és 
només conseqüència de quelcom cosa col·lectiu que no ha funcionat bé, ni és 
merament una causa que hagi de ser tractada com a tal per combatre-la. La 
pobresa és el resultat de processos històrics complexos i estesos en el temps, 
que requereixen més investigació per aconseguir-ne la seva comprensió. Això 
no significa que no es pugui fer res mentre no s'acabi d'entendre en profunditat 
què és la pobresa i com combatre-la. Alguna cosa se sap i amb el que se sap és 
possible plantejar sortides provisionals mentre es continua investigant. D'aquí 
la perspectiva del desenvolupament. Arran d'aquest enteniment de la pobresa, 
pensem sobre el desenvolupament: De quin desenvolupament parlam?

En l'inici de la dècada dels 90, PNUD (Programa de Nacions Unides per al 
Desenvolupament) va proposar l'IDH (Índex de Desenvolupament Humà) que 
qualifica la qualitat de vida de la població. Es tracta d'una iniciativa per classi-
ficar els països sobre la base d’altres variables que no fossin les utilitzades tra-
dicionalment, ja que mesura el benestar aconseguit de les capacitats bàsiques 
que tenen els éssers humans, a través de tres indicadors:

• En economia: PIB per càpita ajustat en dòlars, balança comercial, con-
sum energètic, atur, etc.

• En educació http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n: taxa d'alfa-
betització, nombre de matriculats segons el nivell educatiu, combinació de 
la taxa d'alfabetització d'adults i la taxa bruta de matriculació combinada, 
primària, secundària i terciària, etc.

• En salut: taxa de natalitat, esperança de vida en néixer (longevitat), etc.

En base a aquests indicadors, el PNUD classifica els països en tres grups:

• País de desenvolupament humà elevat (IDH ≥ 0,8): 63 països.

• País de desenvolupament humà mitjà (0,5 ≤ IDH <0,8): 83 països.

• País de desenvolupament humà baix (IDH < 0,5): 31 països.

Des del plantejament del PNUD, en 
el que es diu DHS (Desenvolupament 
Humà Sostenible) es tracta de consi-
derar el paper dels pobles en el seu 
propi desenvolupament i en la seva 
evolució. Per això es considera que 
les persones i el patrimoni intel·lectual 
són l'autèntica riquesa de les nacions 
i la clau del seu desenvolupament. 
En funció d'això es va proposar que 
hi hagués una construcció i un apro-
fitament de les capacitats humanes 
per a la producció de béns i serveis, 
a més de la participació efectiva en 
activitats culturals, socials i polítiques 
amb fins de desenvolupament. Això 
és el mateix que entendre el desen-
volupament des de la perspectiva 
de la participació ciutadana, de la 
consecució de la democràcia i de la 
defensa dels drets humans. Es tracta 
d'un desenvolupament complet i in-
tegrat dels individus i de les instituci-
ons socials compromeses amb elevar 
el nivell de benestar de tots. I perquè 
aquest desenvolupament es doni és 
important crear oportunitats socials i 
xarxes de protecció social que asse-
gurin llibertats per a diferents formes 
de vida (civils i polítics). Dins el marc 
del DHS (Desenvolupament Humà 
Sostenible - sustentable) es pot parlar 
de necessitats, satisfactors i béns:

• Necessitats: subsistència, par-
ticipació, reconeixement, esplai, 
afecte.

• Satisfactors: capacitat per ima-
ginar la producció d'elements tan-
gibles i intangibles que satisfacin 
aquestes necessitats. Cada grup 
humà des de les seves pautes cul-
turals, religioses, productives, cre-
atives, defineix les seves necessi-
tats i la manera com satisfer-les.

• Béns: resultats d'aquest procés 
de satisfacció de les necessitats 
definides pels grups.

És una manera d'entendre el desen-
volupament no només com a desen-
volupament econòmic a dins els mo-
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dels de progrés concebuts i imperants, 
sinó que s'entén el desenvolupament 
des de la perspectiva de la condició hu-
mana amb tot el que comporta de ne-
cessitats, capacitat de satisfer aques-
tes necessitats i capacitat de produir 
béns per millorar-se a si mateixa. De 
fet, es pot dir que es tracta d'un impuls 
constant i continu per millorar la con-
dició humana al planeta. Per "condició 
humana", entenem l'existència de les 
persones, individus i comunitats, una 
existència que no es limita a tenir men-
jar, casa i accés a la salut, sinó que 
implica poder tenir accés al procés de 
tornar cada vegada més humà a través 
de l'educació, del diàleg, de l'accés als 
productes i processos culturals que ga-
rantesquin una evolució humana tant 
material com espiritual, tant mental 
com emocional, tant individual com 
social. El desenvolupament, en aquest 
sentit, és un esforç continu i constant 
per elevar les condicions de vida de la 
gent per damunt situacions que siguin 
indignes per a un humà que es torna 
cada vegada més humà. Es tracta de la 
superació de condicions inacceptables 
perquè impedeixen a l'humà millorar 
com a tal. En les paraules de Manfred 
Max Neef: "L’economia a escala hu-
mana representa un retorn al seny 
i al sentit comú. És una economia 
orientada per valors, i en la qual ca-
ben l'afecte i la bellesa." Per aquest 
economista, el desenvolupament pres-
suposa la satisfacció de necessitats 
bàsiques que inclouen la identitat, la 
protecció, l'oci, l'enteniment, la creati-
vitat i la llibertat, tant a nivell personal 
com comunitari i / o social. I, concor-
dant amb aquesta línia del DHS, afirma 
la necessitat de noves formes de con-
cebre i practicar la política, basades en 
la participació directa, que estimulin el 
protagonisme real de les persones en 
la recerca de solucions creatives que 
emanin des de baix cap a dalt.

El concepte de desenvolupament del 
qual s’ha parlat fins aquí està en sin-

tonia amb el que pensa Amartya Sen, que afirma que esser desenvolupat 
significa viure una vida llarga i saludable, adquirir coneixements i tenir 
recursos necessaris per viure dignament. I perquè això passi és necessari 
el respecte als drets humans, a les oportunitats de realització personal, de 
producció i de desenvolupament de la creativitat. Així com és necessari el 
respecte de les llibertats polítiques, econòmiques i socials i el gaudi d'aquesta 
llibertat. Segons aquest pensador, la llibertat és una mesura per al desenvolu-
pament humà. En el seu llibre "El desenvolupament com a llibertat", defensa 
la idea que la llibertat és el fi principal del desenvolupament, així com el seu 
principal mitjà. Cadascuna de les llibertats (la llibertat política, les facilitats 
socials, les oportunitats econòmiques, etc.) és individualment important 
perquè és un fi en si mateixa, però com que també es complementen mútu-
ament, unes són mitjans per a les altres.

Però aquesta no és l'única manera de mesurar i proposar un concepte de de-
senvolupament. A Buthan, una "democràcia recent" que se situa a l'Himàlaia, 
entre l'Índia i la Xina, hi ha una proposta diferent. Allà ells no parlen de PIB, 
sinó de FIB (felicitat interna bruta). Aquest concepte va esser encunyat el 
1972 per Jigme Singye Wangchuck, l’aleshores rei que, a més d'acabar amb 
la monarquia absoluta al seu país, va llançar el seu procés de modernització. 
La proposta del FIB és combinar el benestar material amb l'espiritual. Aquest 
paradigma no promociona el consum, sinó que pretén mantenir la seva cul-
tura ancestral, el seu patrimoni i els seus valors alhora que innova i canvia. 
El seu objectiu és no renunciar a la felicitat en nom d'un desenvolupament 
material. És aconseguir la felicitat ciutadana cobrint les necessitats del cos, 
de les emocions i de la ment. El seu propòsit com a país és oferir un model 
de desenvolupament alternatiu respecte als seus veïns Índia, Xina i fins i tot 
el Japó.

En paraules del seu actual governant:

cal fixar noves prioritats i definir què és el que li importa més a la gent. 
Què volen els éssers humans? Tots aspiram a la riquesa i a la prosperitat, 
però necessitam definir aquests termes. És més que riquesa material, que 
és un plaer efímer i té un alt cost en la família i altres vincles. el govern 
de Bhutan no es considera de cap manera proveïdor de felicitat... ens 
assegurarem que les seves necessitats bàsiques estiguin cobertes i que 
tingui oportunitats de desenvolupament intel·lectual. si és feliç, o no, és 
una qüestió seva, igual que decidir què és el que vol per a la vida. (Jigme 
Khesar Namgyel Wangchuck)

Com aquesta, són moltes les veus que cerquen interpretacions diferents de 
què podria significar la paraula DESENVOLUPAMENT.

QUINA INClUsIÓ soCIAl?
"L'esperit de les coses mortes levita sobre la terra i sobre les aigües i el 
seu alè és de mal averany" (Amor i escombraries - Ivan Klima)

Parlar d'inclusió social és assumir la qüestió de l'exclusió i pensar aquest 
parell d'oposats no necessàriament va en línia recta . Si les dones són exclo-
ses, si els nins són exclosos, si els joves són exclosos, si els immigrants són 
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exclosos, si els pobres són exclosos, 
si la gent amb qualque tipus de dis-
capacitat és exclosa, si els que tenen 
opcions sexuals diferents són exclo-
sos , si les ètnies no dominants són 
excloses, si els que són de cultures 
minoritàries són exclosos.. llavors... 
qui són els inclosos? Són inclosos a 
on, en què i sota quin criteri?

QUI sÓN Els EXClosos?
Residus humans, restes socials? 
Danys col·laterals és com se solen 
anomenar els nàufrags abandonats 
en el buit social. Consumidors fa-
llits que no només són exclosos del 
món laboral, sinó també del seu 
amor propi, de la seva identitat i 
dels seus somnis de futur. Perso-
nes desproveïdes d'allò que els fa 
persones, confuses, desconcerta-
des, bocabadades i moltes vegades 
ignorant la seva pròpia condició de 
"residu social". Persones que es-
devenen sense lloc, sense història, 
sense memòria i sense imaginació 
per crear la seva nova narrativa ... 
Persones sense condicions de re-
crear la seva vida, de fer de la seva 
pròpia trajectòria passada només 
una etapa de destrucció creativa 
que pugui fer aparèixer una cosa 

nova i millorada.

La inutilitat de les coses contem-
porànies fa que les persones siguin 
vistes com a d’un sol ús. El consu-
misme fa que les coses tornin "inú-
tils" molt ràpidament. Sempre hi ha 
un model més nou que es conver-
teix en objecte del desig del consu-
midor acostumat a tirar al fems tot 
el que l'envolta. Tot és superflu des 
d'una mirada fútil... Res té valor des 
d'una mirada supèrflua... Per a ca-
da nou objecte de desig / consum hi 
ha una quantitat increïble d'escom-
braries que omple els abocadors; 
moltes d’aquestes escombraries no 
hi ha com reciclar-les, reutilitzar-les 
o transformar-les, o... El planeta és 
ple de fems! La rapidesa amb què 
es produeix informació i novetats 
és la mateixa rapidesa que impo-
sa frissor al consum que és cada 
vegada més voraç. Aquesta matei-
xa rapidesa representa un tipus de 
progrés econòmic que genera "res-
tes socials", "residus humans" que, 
com les coses, solen esser tirats a 
diferents abocadors. Exclosos de 
la possibilitat de consumir amb la 
mateixa voracitat i velocitat que els 
altres, les restes humanes es veuen 
condemnades a deambular per un 
món que no els reconeix com a per-

sones.

Exclosos són també aquells que 
no s'identifiquen amb el "nosaltres" 
on tracten d'incloure'ls, aquells que 
tampoc es veuen en el "vosaltres" 
on van esser agrupats. Els exclo-
sos són els despersonalitzats de la 
1 ª persona del singular i del plural, 
destituïts, del seu "jo" individual i 
d'un "jo social". Sense sentiment de 
pertinença no formen part de cap 
comunitat que els convalidi la iden-
titat personal, cultural, professional, 
de gènere, etc.

Tant de bo cada "resta humana" fos 
com Miquel Àngel, que va saber lle-
var els residus de la pedra per fer-ne 
sortir l'escultura!... Tant de bo cada 
vida fos una obra d'art i cadascú la 
ves així! Si la visió fos aquesta, els 
residus serien elements màgics ne-
cessaris per fer sortir l'obra prima: la 
pròpia vida! Transformar, transmu-
tar...  Tant de bo la societat també es 
pogués veure com a projecte creatiu 
capaç de superar-se a si mateixa!

Llavors... què significa parlar d'in-
clusió social?

Significa replantejar aquesta ma-
nera de veure la qüestió. Significa 
entendre des de diferents perspec-
tives aspectes fonamentals:

• La perspectiva de l'individu: és 
important que tengui una xarxa de 
protecció interna (valors, principis) 
per afrontar situacions d'exclusió 
sense perdre's de si mateix.

• La perspectiva social: és fona-
mental ser inclusiu per raons èti-
ques, crítiques i creatives. El "di-
ferent" aporta inquietud, interro-
gació, noves mirades, estímul per 
desenvolupar la capacitat creativa 
de l'entorn. En funció d'això és 
fonamental crear noves xarxes de 
vinculació que siguin inclusives de 
manera que fomentin desenvolu-
pament ètic, crític i creatiu.
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dEs dEl TEU ÀMBIT d'ACTUACIÓ, dIrIEs QUE 
AFAVorEIXEs El dEsENVolUPAMENT I lA INClUsIÓ 
soCIAl? CoM?
Diria que sí de diverses maneres. Comprometent-me a aclarir aquests conceptes 
mitjançant llibres, articles, conferències, cursos... Assessorant  projectes espe-
cífics relacionats amb la temàtica i la seva aplicació pràctica en realitats socials 
diferents. Investigant en profunditat tant la realitat com fent altres investigacions 
al respecte. Organitzant esdeveniments com aquest i publicacions com aques-
tes, per generar el brou de cultiu necessari perquè aquestes idees trobin el seu 
sentit i l’acció social pertinent.

QUIN TIPUs dE PIsTEs PoT oFErIr Als EdUCAdors 
INTErEssATs A UTIlITZAr lA CrEATIVITAT CoM A 
MoTor dE dEsENVolUPAMENT I d'INClUsIÓ soCIAl
Oferiré 7 pistes reflexives que tenen a veure amb la manera com l'educador  es 
mira a si mateix i mira la seva professió, els seus alumnes, la comunitat escolar 
(escola, família, entorn), la societat on està inserit, la vida. No són pistes en el 
sentit de donar recursos (tècniques, activitats) per a l'aula, sinó que tenen més 
a veure amb els recursos interns de cadascú: els seus principis, els seus valors, 
com entén cadascú el món, la seva xarxa de protecció interna.

1ª) LA CONDICIÓ HUMANA COM A PUNT DE PARTIDA DE L'EDUCACIÓ - 
wabisabi pedagògic

La condició humana és allò que ens caracteritza com a humans i ens dife-
rencia de les altres formes de vida del planeta; és una cosa que ens defineix 
independentment de la cultura en la qual hem nascut, del gènere, de l'edat, 
de la classe social, etc. És a dir, uns mínims que ens uneixen i ens identifiquen 
com a humans. Per què hem d’entendre la condició humana com a punt de 
partida de l'educació? Per què cal considerar les nostres arrels humanes per 
avançar a partir d'elles. Perquè si partim d'allò que ens caracteritza com els 
éssers que som podem avançar i créixer des d'allò que  ens respecta com a 
éssers d’aquest planeta. Hi ha diverses maneres de partir de la condició hu-
mana. Un exemple en pot esser Paulo Freire i la seva proposta d'alfabetització, 
en la qual proposava partir de les paraules generadores. Aquestes paraules 
són aquelles 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 llibertat i possibilitat, arribar al que prete-
nem assolir com a meta, com a somni. Quan miram des de l'excel·lència tenim 
com a punt de partida on volem arribar. Aquesta perspectiva pot allunyar-nos 
o no de la condició humana. Dependrà de com ho enfoquem. Ens acosta a 
la condició humana, quan ofereix un horitzó, una meta a assolir, un somni a 
aconseguir, i això té a veure amb la nostra dimensió de llibertat i de voluntat. 
Conseqüentment, això té a veure amb la nostra dimensió creativa. L'humà és 
un ésser que pot projectar, no és només resultat dels determinismes biològics, 
socials, etc. Però... tractant-se d'educació, a més de tenir en compte les metes 
i els somnis, cal considerar altres elements. Entre ells que som temps! És a dir, 

que la manera com vivim el temps 
defineix qui som i com som.

LA CONDICIó HUMANA I EL 
"WABISABI PEDAGÒGIC"

Wabi-sabi és un corrent de pen-
sament japonès que comprèn el 
món a partir de la seva fugacitat 
i impermanència. Aquesta línia té 
una influència àmplia en la mane-
ra de pensar oriental. Per als ob-
jectius d'aquest article, no és tan 
important fonamentar les arrels 
del wabi-sabi com entendre la se-
va visió ètica i estètica, perquè el 
que es pretén és establir relacions 
possibles amb una pedagogia que 
parteix de la condició humana. La 
paraula wabi significa simplicitat 
rústica, quietud. Aquestes qua-
litats poden esser aplicades tant 
a objectes naturals com a fets i 
objectes generats per humans. 
Aquesta "simplicitat rústica" revela 
superfícies imperfectes i incom-
pletes. La paraula sabi significa 
bellesa que apareix amb l'edat, 
amb el desgast provocat pel pas 
del temps. Significa la serenitat 
que sorgeix de la impermanència 
i de la finitud. Aquesta filosofia, 
a més de presentar una visió del 
món (ètica), inclou una producció 
estètica que s'expressa en diversos 
llenguatges coneguts a occident: 
teatre No, cerimònia del te, poesia 
Hai Ku, ikebanes (art floral), jardí 
zen, etc. Totes aquestes expres-
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sions estètiques comparteixen una 
visió del món que té com a base 
que res dura, res no és complet, res 
és perfet.

Aquesta "base" és interessant per 
pensar la condició humana. Els hu-
mans, independentment de l’ètnia, 
el gènere, l’edat o  la classe social, 
som éssers finits (res dura), som 
una obra en obert (no hi ha res 
complet) i som imperfectes (res és 
perfet). La nostra finitud, la nostra 
imperfecció i la nostra incompleti-
tud2 ens caracteritza, és a dir, for-
ma part de la nostra condició com 
a humans. Quina pedagogia assu-
meix això com a punt de partida? 
Quina pedagogia parteix d'aquesta 
condició d’ésser finit, incomplet i 
imperfet? Pot semblar nihilista: 
"res" dura, "res" està complet, "res" 
és perfecte. Se sap que és molt di-
fícil educar si pensam el món (i la 
vida) de forma nihilista, perquè si 
tot és no res no hi ha res a fer... 
Però, aquesta "base filosòfica wabi-
sabi" no ha de conduir forçosament 
al nihilisme. I aquesta és la provo-
cació d'aquest article, per ventura 
podem i hem d'educar justament 
perquè res dura, res no és complet 
i res no és perfecte. La qüestió és 
"partir de...", és a dir, considerar 
des d'on ha de començar un pro-
cés educatiu. Si començam ente-
nent que som finits, potser podrem 
donar més valor a la vida perquè 
és un bé amb data de caducitat. 
Si començam sabent que som im-
perfets podrem utilitzar al nostre 
favor els errors, les equivocacions i 
entendre que la nostra tasca, com 
a educadors, és ajudar en els pro-
cessos de millora d'aquesta situ-
ació d'imperfecció. Si començam 
considerant que som incomplets, 
podrem aprendre, hi haurà espai 
per crear, per generar el "nou", per 
a seguir investigant. La qüestió és 
que si partim de la condició huma-

2 Incompletitud és un neologisme inventat per l’autora de l’article.

na, podrem tenir en compte els humans reals (imperfectes, incomplets i 
finits) per aconseguir que, a través d'un procés educatiu, puguin superar-se 
a si mateixos, projectar-se com a persones millors. Evidentment parlam d'un 
punt de partida amb un horitzó com a meta i un camí com a mètode.

2 ª) ÉS POSSIBLE CREAR MONS MILLORS PER VIURE-HI.

"...Primer hem de creure que el món que ens envolta no és "donat "d'una 
vegada per totes, que pot canviar-se i que un mateix pot canviar aplicant-se 
a la tasca. Cal assumir que l'estat del món pot esser diferent del que és ara i 
que la mesura en què aquest pot arribar a esser diferent depèn més del que 
un faci que de la influència que l'estat del món pot exercir en el que feim o 
deixam de fer: passat, present, futur. Un ha d'haver confiat en la seva pròpia 
capacitat de marcar una diferència en el curs de la seva pròpia vida, però 
també en el món en què viu aquesta vida. "(Zygmunt Bauman - L'art de la 
vida - de la vida com a obra d'art - pag.68).

Aquesta pista té a veure amb fer nostres les paraules de Zygmunt Bau-
man.

Els educadors han de tenir la ment clara respecte a això: és possible crear 
mons millors per viure-hi. I això comença per la manera com cadascú veu 
la seva pròpia vida. En aquest cas no hi ha com ensenyar una lliçó que no 
hagi estat viscuda, sentida, pensada i processada pel mateix educador. A 
més, l'aula necessita ser aquest "laboratori de possibilitats", aquest "taller 
de crear nous mons possibles". Cal assajar moltes possibilitats per poder 
fluir en la vida real...

3ª) CREAR DESTINACIONS, REINVENTAR-SE COM A INDIVIDU I COM  A 
SOCIETAT.

"La imaginació sociològica ens permet copsar la història i la biografia i la 
relació entre ambdues en la societat. Aquesta és la seva tasca i la seva 
promesa "(Charles Wright Mills La imaginació sociològica, Madrid, FCE, 
1959/2000, p. 26.).

Amb base en el que ens comenta aquest sociòleg, l'educador interessat a 
treballar en aquesta línia, necessita ajudar a desenvolupar la capacitat cre-
ativa de cada individu de la seva classe, sense oblidar fomentar la creació 
col·lectiva del grup i viceversa. Es tracta de fer una història innovadora de 
la humanitat sense oblidar que cada biografia és creativa. Per fer això bé 
caldrà distingir entre les inquietuds personals i els problemes públics. 
Aquesta distinció és un instrument essencial de la imaginació sociològica 
i una característica de tota obra clàssica en ciència social. Les inquietuds 
corresponen a cada entitat biogràfica i l'àmbit de la seva experiència per-
sonal. Una inquietud és un assumpte privat, té a veure amb els valors 
estimats per un individu i amb la seva xarxa de protecció personal. Els pro-
blemes públics tenen a veure amb les institucions d'una societat històrica 
en el seu conjunt, amb les maneres en què diferents mitjans s'impliquen i 
s'interpenetren per formar l'estructura més àmplia de la vida social.

Perquè l'aula sigui un laboratori de projectes de vida i de societat, és im-
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portant que es faci un exercici crí-
tic d'entesa d'aquestes inquietuds 
personals i dels problemes públics, 
distingint l'àmbit de cada un. Tots 
dos són disparadors de processos 
creatius.

4ª) CONSIDERAR L'AULA COM A MI-
CROCOSMOS DE LA JUSTíCIA (O IN-
JUSTíCIA) SOCIAL.

QuÈ PensarIes sI Jo desaFI-
nÀs canTanT? / T’aIXecarIes 
I T’aLLunYarIes de mI? / deI-
Xa’m La TeVa oÏda I eT canTarÉ 
una canÇÓ / I InTenTarÉ no 
desenTonar / oH, Ho aconse-
GuIrÉ amB una PeTITa aJuda 
deLs meus amIcs / mm , arrIB 
amunT amB una PeTITa aJuda 
deLs meus amIcs / mm, Ho In-
TenTarÉ amB una PeTITa aJu-
da deLs meus amIcs (John Len-
non i Paul McCartney - With a little 
help from my friends)

Viure la condició d'exclòs és com de-
safinar cantant molesta! Desafinar és 
desviar-se del punt d'equilibri de la 
perfecta entonació, la qual cosa cau-
sa desgrat a cau d'orella. Esser vist 
en la condició d’exclòs genera més 
exclusió. Val més fer el que proposa 
el creador de l'estil musical Bossano-
va: si tu insisteixes a classificar / el 
meu comportament d'anti-musical / 
Jo mateix mentint / he d’argumen-
tar / que això és bossa nova / que és 
molt natural / el que tu no saps, / 
ni tan sols perceps / és que els de-
safinats / també tenim un cor (Joao 
Gilberto - desafinat)

És millor crear i recrear aquests con-
ceptes d'inclusió i d'exclusió. I millor 
transformar el que s'utilitza per ex-
cloure (les diferències) per passar a 
veure-les com una riquesa per crear.

L'aula necessita esser vista com un 
ambient propici perquè les diferèn-
cies generin evolució. Com a gresol 
que assumeix problematitzar, inves-

tigar i processar aquestes qüesti-
ons. Una de les pitjors maneres 
d'excloure qualcú és incloure’l a 
dins un nosaltres amb el qual no 
se sent identificat. Un grup- clas-
se pot esser un gran mecanisme 
d'inclusió, però també d'exclusió, 
generador de deportats de si ma-
teixos sense asil polític en la pròpia 
biografia.

5ª) CONSIDERAR LA RELACIÓ 
INTRISECA I CONTÍNUA QUE HI 
HA ENTRE DESENVOLUPAMENT 
SOCIAL, MENTAL I EMOCIONAL. 
EL DESENVOLUPAMENT DE LA 
CREATIVITAT SOCIAL ES DÓNA 
EN AQUESTA RELACIÓ.

Tota la gent solitària / d'on ve? / 
Tota la gent solitària / on pertany? 
(The Beatles - Eleanor Rigby)

Zygmunt Bauman, aquest savi 
sociòleg que il·lumina moltes de 
les idees que apareixen en aquest 
text acaba el seu llibre "confian-
ça i temor a la ciutat, viure amb 
estrangers" (2009) recordant un 
exemple que li va posar el seu 
professor d'antropologia de jo-
ventut. Explica que parlà d'un es-
quelet d'una criatura humanoide 
invàlida de prop de 30 anys, però 
amb una cama trencada de nen. 
Què significa aquest fet? Si aque-
lla cama trencada no acabà amb 
la vida d'aquell invàlid és perquè 
va viure en una societat, perquè 
en un ramat d'animals no hagu-
és pogut sostenir-se per si mateix. 
Des d'aquesta perspectiva la soci-
etat humana neix quan hi ha cura 
d’uns amb els altres, quan hi ha 
simpatia, compassió i empatia.

Llavors, l'aula necessita esser un 
jardí on les llavors de la simpatia, 
de la compassió i de l'empatia pu-
guin florir. Per pensar junts, crear 
junts i  innovar junts és important 
aprendre a patir junts i a riure 

junts. Només així creem sense 
oblidar que som humans.

6ª) SEMBRAR UTOPIES

"una utopia és un model lí-
mit per al canvi, el seu nord." 
(P.141)

"La utopia tensa des del futur 
un ara amarrat en el passat." 
(P.141)

"La fi del canvi significa la fi del 
temps" (p.142)

”La utopia assegura una situa-
ció de no-equilibri que és, com a 
mínim, part de l'essència de tot 
sistema viu." (P.144)

”Interessa que la nostra lucidesa 
no arribi a privar-nos del nostre 
dret a somiar, però convé que al-
hora sigui suficient per desper-
tar si descobrim que queim al 
buit." (P.151)

(Jorge Wagensberg. Idees sobre 
la complexitat del món. Tusquets, 
2007,  2 ª edició).

De la mà d'aquest magnífic ci-
entífic que és Jorge Wagensberg 
podem pensar críticament en el 
que és una utopia i quin és el 
seu paper en una formació més 
sòlida de les noves generacions. 
En aquest ambient social actual 
és fonamental sembrar utopies. 
Com pot la joventut i la infante-
sa seguir amb  "l’estafeta" sense 
visió, sense somni, sense confiar 
que pot existir una cosa que ara 
mateix no existeix?

7ª) FOMENTAR LA CIUTADANIA 
CREATIVA I NO PERDRE EL FIL

Moltes d’iniciatives en educació 
són com a modes pedagògiques 
que duren una temporada i des-
prés es canvien de la mateixa 
manera que es canvien els mos-
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tradors de les botigues. Esper que 
totes le idees que hem elaborat en 
aquest article no siguin vistes com 
una "moda" destinada a durar una 
temporada en el "curt termini". A 
curt termini només poden existir 
coses i persones supèrflues... Pa-
raules com consistència, coherèn-
cia, profunditat, fonament, valor, 
arrelament, projecte no tenen sen-
tit en el curt termini.

L'educació és un procés de mitjà / 
llarg  termini i és important que la 
tasca educativa que té lloc a l'aula 
no s'oblidi d'això. El temps i l'espai 
educatiu són idonis per a la ciuta-
dania creativa, per als seu exercici 
i la seva experimentació. La Ciu-
tadania creativa és un concepte 
fronterer que es teixeix ara, en la 
contemporaneïtat, i el que cal fer 
és no perdre’n el fil.

Formar part de no perdre el fil és 
tenir esperança. L'esperança sem-
pre ha estat la darrera a morir i 
quan ha mort, ha renascut de les 
seves cendres...

Que seguesqui així!
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