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Després de més de 30 anys al sector de la
banca tradicional, el JoanAntoniMelé va im-
pulsar la banca ètica al país contribuint en el
desenvolupament de Triodos Bank, del qual
va ser subdirector general de l’entitat a Es-
panya fins a finals de 2014. Aleshores va de-
cidir emprendre una altramissió vital i fer un
pasmés en la seva contribució a la capacitat
de les persones per ser lliures. A través de les
seves conferències (i llibres) remou les cons-
ciències i inconsciències de les persones ani-
mant-les a prendre partit per la vida i no a
passar-hi sense pena ni glòria. Ho fa parlant
d’economia conscient, empreses sostenibles
i l’educació en valors. El passatmes d’abril va
venir a la Universitat de Lleida a impartir la
conferència “Éssers humans o titelles. L’edu-
cació és la clau”.
Per què titula una de les seves conferèn-
cies “Éssers humans o titelles. L’educació
és la clau”?
La idea surt de l’observació de l’època en què
vivim. Ensmovemper la por, és a dir, hem re-
nunciat a viure. Passemper la vida sense im-
plicar-nos, sense fer, deixem que facin per
nosaltres, que ens manipulin com si fóssim
titelles. N’hi ha que no en són conscients i cal
primer prendre consciència que som éssers
individuals i decidir què hemde fer a la nostra
vida. Avui dia passen coses terribles que es
poden mirar de reconduir. Per exemple, la
clau per combatre fenòmens com el terro-
risme islàmic és l’educació. Parlem que joves
d’Europa, que han estudiat en escoles eu-
ropees i han crescut a occident, se senten tan
buits o estan tan perduts, sense ideals, que

van a l’estat islàmic a convertir-se en titelles.
Per què creu que passa això?
L’educació està basada en l’informe PISA, els
resultats de tot el que és coneixement tècnic
en podem dir. Importen les matemàtiques,
la ciència, el llenguatge, i això se surt de
l’àmbit de la necessitat. S’han de recuperar
les humanitats i incorporar-les a l’aula per
permetre a les noves generacions ser crea-
tius, lliures i viure en l’amor. Cal educar en les
emocions i el sentir, prendre consciència.
Estem absolutament desconnectats de l’es-
sència de l’ésser humà i del nostre entorn.
Som solament consumidors. Ens hem con-
format amb sobreviure i el que hemde recu-
perar és la capacitat de viure, de decidir per
nosaltres mateixos el que fem i el que
aportem al món que ens envolta, no sola-
ment pensar en el que ens pot aportar elmón
a nosaltres.
Quin seria el camí a seguir per canviar el
que denuncia?
Com dic, l’educació és la clau i per ser més
específic crec que s’hauria de mirar cap a la
pedagogia Waldorf, n’hi ha d’altres, però
aquesta és la quemés coneix i ha estudiat els
ritmes i necessitats de desenvolupament del
nen i dóna tot el que l’infant necessita per
formar-se comapersona individual. Si s’educa
en el fer (voluntat), el sentir (emocions) i el
pensar (criteri), des de la bondat, de gran
tindrà disponibilitat de fer coses per als al-
tres, cosa que s’ha perdut. Ha quedat demos-
trat que l’educació que hem fet fins ara no
funciona, cal canviar la mirada que tenim
vers els infants i els sistemes pedagògics.

“Ensmovemper lapor.
Hemrenunciataviure”

Quan algú deixa el seu lloc benestant dirigint una sucursal bancària per crear

Triodos Bank (banca ètica),més tard fa ‘tabula rasa’ de nouper dedicar-se a fer

la revolució de canviar elmón a través de l’educació en valors i l’economia

conscient ... T’entren ganes de conèixer-lo. Escoltem JoanAntoniMelé a laUdL.

JOANANTONIMELÉ
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