
Conversa virtual entre Joan Domènech i Carl Honoré 
 

 

Preguntes de Joan Domènech a Carl Honoré 

 

 

J.D. En els moviments de la lentitud (slow food, slow cities, etc) hi ha un 

plantejament comú que jo analitzo com el d’intentar tornar el temps a les 

persones. Aquest plantejament té unes connotacions clarament educatives. Quina 

és la teva opinió respecte d’això? 

 

C.H. Sens dubte. Aprendre és una qüestió de ritme i timing. Els infants necessiten trobar 

reptes acadèmics adequats al seu estadi de desenvolupament per tal de donar el millor 

de sí mateixos. I necessiten que se’ls doni el temps suficient per processar el que estan 

aprenent. Això implica transferir el poder sobre el temps, del mestre i el currículum a l’ 

infant. O si més no, posar la necessitat de temps de l’ infant en el centre de l’educació. 

 

També és important recordar que cada infant és diferent, la qual cosa vol dir que cada 

infant desenvolupa i aprèn a una velocitat diferent. Dins el possible, necessitem adequar 

el nostre sistema educatiu perquè s’ajusti al tempo giusto de cada infant. 

 

J.D. Les famílies, avui dia, semblen presoneres de la pressa. D’una banda volen 

donar el millor als seus fills i filles, i de l’altra no poden estar amb ells amb calma. 

En molts casos la impossibilitat és real: mare soles treballadores, famílies amb 

treballs precaris...i això significa estrès per arribar a tot arreu. Fins a quin punt 

l’educació lenta és possible a casa? 

 

C.H. Hi ha, clarament, moltes pressions sobre les famílies. Però crec que l’educació 

lenta, de fet, comença a casa. Molt abans que els infants vagin a l’escola, els pares estan 

en una posició en que poden donar forma al seu ús del temps, per mostrar-los el valor 

del silenci i la reflexió, per ensenyar-los l’art de la paciència. Per tal d’ensenyar-los 

aquestes lliçons, abans que res els pares i mares han de deixar de viure accelerats ells 

mateixos. Això és dur, però no pas impossible. Sempre hi ha maneres de reduir el 

frenesí i dur la calma a casa. 

 

J.D. Les pressions sobre l’escola perquè augmentin els continguts del currículum, 

s’avancin els objectius en el temps – per exemple, aprendre a llegir -, els nens i 

nenes estiguin absolutament ocupats...estan molt generalitzades. Intueixes algun 

tipus de relació entre aquests fenòmens i l’ anomenat “fracàs escolar”?  

 

C.H. El “fracàs escolar” té moltes causes que van més enllà de l’actual gestió de les 

escoles, incloent-hi les crisis familiars, la pobresa, la substitució de les interaccions 

personals per la tecnologia, etc. Però jo crec que podem donar part de la culpa a la 

nostra obsessió amb l’educació precoç, amb l’èmfasi en la pressió per atapeir 

d’aprenentatges acadèmics cada cop més d’hora i més de pressa. Aquesta manera de fer 

és contrària a l’aprenentatge. És per això que les cultures que es basaven en 

l’aprenentatge precoç a l’Àsia, ara estan modificant aquest model d’alta pressió, reduint 

hores de classe, els deures i l’èmfasi en els exàmens. És per això que les escoles de tota 

Anglaterra estan boicotejant els SAT (test estàndard d’assoliments), ja que els seus 

mestres consideren que posen massa pressió en els infants i distorsionen l’educació. I és 



per això que Finlàndia, on els infants comencen l’escola als 7 anys, fan menys exàmens, 

passen menys hores a classe i fan menys deures que els de qualsevol altre lloc del món, 

ha esdevingut el país favorit de l’educació internacional. 

 

J.D. El sistema educatiu intenta ser equitatiu i compensar les desigualtats d’origen 

existents entre la població que arriba a l’escola. Adaptar l’escola als ritmes 

d’aprenentatge de cada nen o nena sembla ser un bon objectiu que està relacionat 

amb els plantejaments de l’educació lenta. Coneixes experiències que hagin 

desenvolupat aquests objectius i hagin obtingut resultats en aquesta direcció? 

 

C.H. Fins a cert punt, crec que els bons mestres, sigui quin sigui el sistema amb el que 

ensenyen, miraran de respectar el ritme de cada alumne. Qualsevol que hagi estat en una 

classe sap que aquesta és precisament la manera natural d’ensenyar. Per això, a l’escola 

primària pública de Londres a la que van els meus fills, els mestres agrupen els infants 

de diferents maneres en funció dels aprenentatges i fan el possible per donar a cada 

infant el temps que necessita. El problema és que el sistema sovint no dóna prou temps 

o prou llibertat per portar aquest model tant lluny com calgui. 

 

Fa poc vaig visitar l’escola Steiner de South Devon, una escola waldorf al Sudest 

d’Anglaterra, i em vaig quedar impressionat per la seva insistència en adaptar-se al 

ritme d’aprenentatge de cada infant. Crec que el model d’escoles de Reggio Emilia, a 

Itàlia, és un exemple brillant de com donar curs a la curiositat i la capacitat d’aprendre 

dels infants, a través del respecte pels seus ritmes. 

 

J.D. L’educació lenta és més una “educació del temps just” que no una educació 

que no planteja exigències, o que es limita a “deixar passar el temps” sense cap 

tipus de planificació. Creus, no obstant, que el terme educació lenta ha de seguir-se 

plantejant? 

 

C.H. Aquesta és una qüestió que afecta tot el moviment Slow, el moviment Lent. En la 

nostra cultura, la paraula lent és una paraula bruta, és sinònim de mandrós, avorrit, 

ineficient, no modern. Però la bona notícia és que el moviment Slow està aconseguint 

trencar aquest tabú. La gent entén cada cop més que Lent o Lenta,  té un significat més 

ample i més profund que lent, que representa tota una filosofia de vida.  

 

Segur que seria més exacte parlar d’ educació del temps just, però no seria molt atractiu 

com a eslògan. La bellesa de la paraula Lent, Lenta, és que és expressiva, enginyosa, 

contracultural i provocativa; força la gent a aturar-se, pensar i potser replantejar-se els 

seus prejudicis. 

 

J.D. Crec que l’educació hi té un paper clau, en la construcció de noves maneres de 

viure, sentir i organitzar el temps entre les noves generacions. Fins a quin punt 

creus que això és possible? O penses que hi ha altres factors molt més decisius? 

 

C. H. Estic d’acord en que l’educació hi té un rol clau, en això. És més fàcil formar 

mentalitats, destruir prejudicis i obrir ments quan tractes amb infants. Es fa més difícil 

canviar les actituds de la gent quan són més grans perquè aquestes actituds s’endureixen 

amb el temps. 

 



Dit això, hi ha també altres factors. Si hem de crear noves formes de viure, sentir i 

organitzar el temps, també ens cal revolucionar els nostres sistemes polítics i 

econòmics. 

 

 

Preguntes de Carl Honoré a Joan Domènech 

 

C.H. El terme Slow Education, Educació Lenta, s’ha fet global. Penses que algunes 

cultures tenen més inclinació natural a acceptar aquesta nova manera de pensar 

sobre educació? 

 

J.D. Segurament. Hi ha cultures que pels contextos en els quals es desenvolupen, poden 

tenir un plantejament, d’entrada, més lent. Tanmateix, el problema és que ven un món 

globalitzat, tot queda contaminat i, en el nostre cas, la velocitat, les presses, els objectius 

del “com abans millor” arriben a qualsevol indret del planeta. Les cultures que havien 

construït una altra manera d’entendre el temps o que conservaven valors com els que 

volem recuperar, s’han vist immerses en un corrent favorable a la velocitat, a la 

rapidesa. Jo crec que, en aquestes cultures, la velocitat l’han identificat amb el progrés i, 

per tant, han pensat que, o acceleren, o perden el tren del progrés i la millora educativa.  

 

La globalització té aquesta part negativa, però també la part positiva d’estendre, arreu 

del planeta, la idea de que cal desaccelerar les nostres vides i, naturalment, l’educació si, 

en aquest cas, volem aconseguir una educació més en correspondència amb el 

desenvolupament d’una societat més justa, més inclusiva, més equitativa. 

 

L’educació lenta i el retorn a la veritable qualitat dels aprenentatges i de l’educació són 

dos aspectes íntimament units.  

 

 

C.H. La comunitat empresarial sempre es queixa que els alumnes no són prou ben 

formats avui en dia. Què creus que l’Educació Lenta té per oferir al món de 

l’empresa? I com podem argumentar millor l’Educació Lenta als empresaris? 

 

J.D. Jo mantinc que els plantejaments de l’educació lenta, més respectuosos amb els 

ritmes d’aprenentatge dels infants i dels joves, han de portar grans beneficis tant a tot 

aquell alumnat que ha vist castigada la seva lentitud, el seu ritme d’aprenentatge més 

lent i diferent, com a tots aquells alumnes que per les seves capacitats –entre elles les 

d’adaptació a una educació clarament memorística i descontextualitzada- tenen èxit en 

l’actualitat. Crec profundament que un plantejament més respectuós amb els processos 

educatius de tots els infants, i que insisteixi en fer aprenentatges que siguin realment 

compresos, ha de millorar la formació de tots els ciutadans sense cap mena d’excepció.  

 

Estem acostumats a pensar que la formació només depèn dels aprenentatges acadèmics 

que els joves fan. Avui, tenim la constatació que aquesta afirmació està molt lluny de la 

realitat. Una formació de qualitat comporta uns aprenentatges acadèmics i uns altres de 

relacionals i emocionals, igualment importants. És tan important saber moltes coses 

com saber-les aplicar, saber-les treballar i desenvolupar cooperativament. És tant 

important tenir molts aprenentatges assumits com ser una persona capaç d’orientar-se i 

relacionar-se en un món complex i que canvia de forma molt ràpida.  

 



No podem oblidar, però, que una bona educació no ens porta a una integració simple a 

la societat. En aquest sentit, si l’educació lenta ha de comportar una millor educació, 

també vol dir que els infants i joves que puguin gaudir d’aquesta educació millor,  

esdevindran ciutadans més coneixedors de la societat i també més crítics envers les 

formes actuals d’explotació i beneficis de l’empresa. Sobretot dels empresaris que no 

busquen el desenvolupament social i econòmic del país, que també n’hi ha, sinó els que 

tenen com objectiu el màxim de beneficis en el mínim temps –un altre fenomen 

d’aquesta societat accelerada.  

 

C.H. Els crítics de vegades diuen que l’Educació Lenta només funciona amb infants 

de famílies estables de classe mitjana. Creus que és veritat? Com podria adaptar-se 

l’educació lenta als infants de diferents orígens socials? 

 

J.D. De la resposta anterior se’n poden desprendre elements per a aquesta. L’educació 

lenta, en tant que intenta donar el temps necessari per tal que tots els aprenentatges 

puguin fer-se amb el temps just, dóna l’oportunitat a tots els exclosos perquè el seu 

ritme no és l’adequat. Sovint aquests ritmes més lents es relacionen amb processos 

socials i familiars de més mancances a nivell cultural o socioeconòmic. La riquesa d’un 

entorn educatiu que pot donar una família de classe mitjana, amb accés constant a 

manifestacions i productes culturals, possibilitats constants de viatges, cercles socials  i 

familiars molt rics... contrasta amb altres ambients i entorns amb moltes mancances, 

sovint estructurals. És en aquests entorns que la resposta des de l’educació lenta ha de 

donar més fruits, intentant superar aquests handicaps culturals, en base a processos que 

estiguin molt més a prop de les necessitats educatives concretes de la població escolar.  

 

 

Noves preguntes de Joan Domènech a Carl Honoré 

 

 

J.D. Els moviments Slow són, en certa mesura, moviments contraculturals. 

Malgrat això, les seves vinculacions directament polítiques no són rellevants. Crec 

que són, en la seva major part, moviments plurals i interclassistes. No obstant, hi 

ha raons per pensar que els plantejaments Slow tenen també un sentit 

profundament polític, democràtic. Hi veig una relació directa amb plantejaments 

com els del decreixement o els moviments ecologistes, fins i tot amb plantejaments 

polítics com els que realitza el grup Ecologia i Europa. Fins a quin punt creus que 

el moviment Slow és una alternativa no solament individual, sinó també amb un 

profund caràcter social, econòmic i, per tant, polític i alternatiu? 

 

 

C.H. El moviment Slow no és només una nova tendència de moda de les que es parla en 

els dominicals dels diaris. Va molt més enllà que això. En essència, és una revolució 

cultural amb el poder de redimensionar tot allò que fem. Crear un món lent implica 

reescriure les regles de tot, des de la política i la democràcia fins a l’economia o la 

manera com conduïm les nostres relacions personals i construïm les comunitats. Un cop 

comences a alentir en una part de la teva vida, això obre l’espai i el temps per a una 

reflexió més profunda, i porta a un canvi molt més poderós. 

 

El moviment Slow comparteix amb altres moviments com l’ ambientalisme, el 

decreixement i altres, l’objectiu de reinventar completament la nostra societat i cultura. 



 

J.D. Per acabar, quines creus que són les principals dificultats o esculls amb els 

que ens trobem en el dia a dia, que dificulten aquests plantejaments que fem? És 

evident que l’educació lenta ha d’anar acompanyada d’una vida lenta però, com 

podem ser més conseqüents i no sentir que realitzem només experiències aïllades? 

Com podem, en la pràctica, enfortir aquest corrent d’opinió i fer front als que 

creuen que no es pot fer res per canviar aquest ritme vertiginós? 

 

 

C.H. Hi ha moltes pressions per continuar anant ràpid: altes expectatives en el lloc de 

treball, les temptacions de la cultura del consumidor, etc. Crec que la velocitat també és 

una forma de negació, una manera d’evitar preguntes grans i difícils. Però potser 

l’obstacle més gran per alentir és el tabú cultural en contra de la lentitud. Lent és una 

paraula bruta en la nostra cultura. I això fa que desaccelerar sigui difícil per la gent, fins 

i tot quan vol fer-ho. 

 

La primera passa per provocar una revolució Lenta és destruir aquest tabú. Hem de 

mostrar de moltes maneres que alentir seria bo per tots nosaltres. Podem escriure blocs, 

llibres i articles en diaris; donar conferències i concedir entrevistes als mitjans; ensenyar 

aquesta lliçó als nostres infants des de ben petits. O simplement, fer saber als altres que 

anar més lents ens ha donat una vida rica i feliç. 

 

Aquest canvi ja està passant. La filosofia Lenta ha guanyat una gran credibilitat en els 

anys recents. A mida que guanyi acceptació cultural, esdevindrà més fàcil per a la gent 

desafiar l’status quo i posar els frens. Jo segueixo essent optimista, perquè l’anhel de la 

lentitud és ara increïblement estès i poderós. Sembla que alentir no és una cosa tan 

dolenta per a la gent, o que la gent no desitgi. 

 

 

 


