
UN CANVI EN LES PERSONES, LES SOCIETATS I LA HUMANITAT 

Tal com va dir un dels grans personatges de la història del segle XX, Mandela: 

"L'educació és l'arma més poderosa per canviar el món". En això, crec que tots hi estem 

d'acord. El problema ve amb la següent qüestió: com ha de ser aquesta educació? 

És cert que en l'actualitat, gran part de la nostra vida la dediquem quasi totalment a 

l'estudi. Tots volem adquirir una sèrie de valors com la responsabilitat, la pau, la 

justícia, la llibertat... però sobretot el que ens ha d'aportar l'educació és la capacitat de 

raonament crític. 

D'ací la importància que té aprendre i no estudiar. No servix de res estudiar per a un 

examen la història dels nostres avantpassats si no sabem aplicar-la a l'actualitat i seguim 

caient en les mateixes errades que fa segles. No servix de res estudiar el llenguatge si 

després no expressem allò que realment desitgem i de la millor manera possible. No 

servix de res memoritzar el concepte d'assertivitat o de llibertat si després no som 

capaços de manifestar el que pensem i ens "autosubordinem" a les decisions de la resta 

sense mostrar la nostra opinió. No servix de res estudiar, si no aprenem. 

De cara a un futur, jo no vull ser una experta en Història, Filosofia, Llengua, 

Matemàtiques, Química, Física, etc. si sóc una analfabeta en la vida. Jo vull tindre 

coneixements de totes aquestes matèries, sí, però amb un objectiu molt clar: formar-me 

per tindre una visió crítica. 

El que jo somie és ser intel·ligent. Ser intel·ligent per poder fer front als problemes i les 

adversitats que se'm presenten. Però intel·ligent tal com el filòsof Jose Antonio Marina, 

en el seu llibre La intel·ligència fracassada. Teoria i pràctica de l'estupidesa (2005) 

descriu: "anomene intel·ligència a la capacitat d'un subjecte per a dirigir el seu 

comportament, utilitzant la informació captada, apresa, elaborada i produïda per ell 

mateix". És a dir, a partir de tot allò que m'ensenyen els mestres al llarg de l'etapa 

educativa, ser competent i decidir idòniament en les distintes situacions. 

I és que realment és evident el que declarava Mandela, l'única ferramenta que pot 

canviar les societats i les ments humanes és l'educació. Així ho demostrà, per exemple, 

Mahatma Gandhi, que després d'haver estudiat va ser pràctic per aconseguir la 

independència de l'Índia o Martin Luther King, Doctor en Filosofia que va lluitar pels 

drets de la població negra en els Estats Units. Ambdós líders, per descomptat, van 

defensar els seus ideals sense fer ús de la violència. 

Tal vegada, no solament podem canviar el nostre pensament i convertir-nos en persones 

crítiques i raonades amb l'educació, sinó també el d'un poble sencer. I qui diu que en un 

futur no es puga canviar per a bé tota la humanitat?  
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