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un temps ençà, un
dels mots recur-
rents que hom pot
trobar en informes

i propostes d’àmbits diversos
és excel·lència. L’excel·lència
és la qualitat de gaudir d’un
grau especialment elevat de ta-
lent, coneixement, habilitat o
mèrit en un determinat camp.
És un concepte sobre el qual
m’he documentat i he meditat
molt aquests darrers mesos.
Fa un any i mig vaig rebre una
proposta del Departament
d’Educació per formar part
d’un grup de treball que, per
encàrrec de Presidència, fes
propostes concretes per a la
promoció de l’excel·lència en
ciències, tecnologia i matemà-
tiques aplicables al nostre sis-
tema educatiu. Un grup que,
per cert, després de moltes re-
unions i de molta feina feta,
resta aturat a l’espera que els
nous responsables del Depar-
tament d’Ensenyament el re-
activin i es pugui treure profit
de la feina feta i de les moltes
hores que, de manera desinte-
ressada, hem invertit.

UN DELS MOLTS FACTORS impor-
tants és la generació d’un am-
bient educatiu i social que, d’en-
trada, no mutili les habilitats ni
els estímuls que de manera inna-
ta posseïm en major o menor

D’
grau, i que anem desenvolupant
a poc a poc –o anem atrofiant,
en funció de l’entorn–. En
aquest sentit, per exemple, són
especialment perniciosos per
al desenvolupament mental
dels infants i els joves els
comentaris relativament bur-
lescos que sovint es fan a les
idees noves, les crítiques negati-
ves no raonades, la transmissió
de sentiments pessimistes, etc.,
que massa sovint sentim dir
a persones de rellevància públi-
ca però a les quals, per ser
honestos, tots contribuïm.

TOT AIXÒ TREU CAP A UNA situa-
ció que es va produir fa un mes i
que vull utilitzar d’exemple. Des
de fa quasi una dècada es convo-
quen mostres per premiar els
treballs més destacats que fan els
estudiants de segon de batxille-
rat com a part del seu currícu-
lum, un bon estímul. Enguany,
en una d’aquestes mostres es va
fer una menció especial a un tre-
ball que, com diu textualment
l’acte del jurat, “malgrat la bona
valoració, no pot ser seleccionat
pel seu elevat nivell, superior al
de batxillerat”. He tingut l’opor-
tunitat de llegir-lo –tracta de la
utilització d’un model animal per
estudiar una malaltia humana, i
la part experimental s’ha fet a
l’Institut d’Investigació Biomèdi-
ca de Bellvitge–, i la seva qualitat

iguala la de treballs de grau fets
per estudiants de final de carre-
ra. No és precisament això, l’ex-
cel·lència? El més perniciós és el
missatge subliminar que aquesta
decisió transmet: destacar una
mica està bé, però no massa, la
qual cosa pot contribuir a muti-
lar estímuls i habilitats i a fer
que hom se senti més a gust
submergit en la mediocritat.

AQUEST ÉS UN CAS excepcional-
ment evident de com no promo-
cionar l’excel·lència, però hi ha
moltes altres actituds diàries
molt més subtils que a poc a poc
van frustrant les habilitats prò-
pies de cadascú i que fan que dis-
minueixi l’estímul necessari per
desenvolupar-les, com les que he
esmentat al segon paràgraf. Per
descomptat, no n’hi ha prou evi-
tant aquestes actituds, però fins
que no entenguem que no és
qüestió únicament del sistema
educatiu i dels professionals de
l’ensenyament, sinó de tota la
societat en els seus diferents
àmbits (familiar, veïnal, escolar,
polític, econòmic, etc.), i que
tots ens hem d’esforçar per gene-
rar aquest ambient positiu i
constructiu, de valoració i reco-
neixement de l’esforç i la innova-
ció i de promoció de l’estímul, la
batalla per promocionar el com-
plex calidoscopi de l’excel·lència
encara no haurà ni començat.

El calidoscopi d’excel·lència

CAL CREAR UN AMBIENT EDUCATIU
I SOCIAL QUE NO MUTILI LES
HABILITATS INNATES QUE TENIM

GUILLEM CIFRÉ

Professor i investigador de genètica de la UB i
divulgador de la ciènciaDavid Bueno i

Torrens

“[Promoure l’excel·lència] no és
qüestió únicament del sistema
educatiu sinó de tota la societat
en els seus diferents àmbits
(familiar, veïnal, escolar,
polític, econòmic, etc.)”

Ens hi hem passat setma-
nes. Setmanes i setmanes
escalfats per lloances a la
democràcia. Que si tomba,
que si gira i, com que no
som als USA, ens hem es-
talviat allò de l’Abraham

Lincoln. El govern del po-
ble, en el poble, per al po-
ble. Però, glopejant o fent
gàrgares no hi ha bitxo que
no n’hagi parlat, sigui amb
els queixals de la dreta, si-
gui amb els de l’esquerra.

Però ningú no ho ha
dit. Germans, la democrà-
cia, fruita sempre somnia-
da pels homes, de debò
no ha existit mai.

Fins i tot Marx ho ac-
cepta. Els gremis medie-
vals eren democràcia pura.
Ben cert. Però se la feien a

colles tancades, el gremi
dels sabaters no pensava
en el dels boters. I cap
d’ells no pensava en el
conjunt de la ciutat.

Gairebé en el mateix
temps, la colla de nor-
mands que conqueriren
Islàndia, Groenlàndia
i deixaren restes de vai-
xells als llacs nord-ameri-
cans també eren una de-
mocràcia. M’hi torno.
Però closa als guerrers.

Totes les formes de go-
vern que se’n volen dir no-

més són aproximacions,
més o menys reeixides
de democràcia. Així fou
l’atenesa del temps de Pe-
ricles. Però, parem el car-
ro. La democràcia atene-
sa, amb la República i el
Polític de Plató i què més
vulgueu d’encotillat, va
condemnar Sòcrates a
mort. Aquell bon home
no creia que els homes
fóssim dolents, només
som ignorants. Aquest era
un demòcrata de debò,
fins a fer-se’n la pell, ac-

ceptant les lleis d’Atenes
que el condemnaren a
mort. Mentre havia de re-
conèixer com en foren
d’inics els seus jutges.

Però toquem a casa.
He fet revolts perquè no
m’hi vull embardissar.
Això que tenim no és allò
del Lincoln, el poder del
poble. Per dir-ho clar,
som a una partitocràcia.
Hem de votar llistes closes
dels partits, llistes on, dit
sigui amb perdó, hi ha
més d’un besaroca.

Tocant a casa mateix.
Bufa, no ens enganyem.
Els qui ens rataren l’Esta-
tut en aquell tribunal que
li diuen Constitucional
veien Espanya com la
veia aquell dels quaranta
anys. Només que hi
posen vaselina.

Això sí, quan en toquen
d’aquestes van “todos a
una”, mentre els nostres
s’espinyen per carallota-
des. Covards amb els fo-
rans, a casa ens barallem
com rates de claveguera.

Democràcia
Josep M.
Ballarín
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