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Esther Escolán 

Si fracassem en algun moment 
de la nostra trajectòria formativa 
o professional no cal abaixar les 
orelles i deixar-se emportar per 
sentiments com ara la negació i la 
vergonya, tan summament contra-
produents a l’hora d’engegar nous 
projectes educatius, professionals 
o, en definitiva, vitals. Al contrari: 
cal analitzar tot allò que hagi pas-
sat, veure on hem comès l’error i 
treballar sobre aquesta base, co-
rregint aquelles deficiències que 
arrossegava el projecte i que, pel 
motiu que sigui, no vam saber de-
tectar a temps. O dit d’un altra ma-
nera, “es tracta de donar la volta a 
la situació i concebre el fracàs com 
una forma d’emprendre aprenent, 
no equivocant-se, perquè totes 
les derrotes representen lliçons de 
vida en si mateixes”. 
Qui ho afirma és Jordi Vinaixa, di-
rector acadèmic de l’ESADE En-
trepreneurship Institute i un ferm 
defensor de la idea que “per 
aprendre a emprendre, cal em-
prendre. I aquest és un procés que 
requereix provar i intentar-ho cons-
tantment, de manera que com més 
vegades ho proves, més aprens i 
més probabilitats de triomf atre-
sores”. Perquè, en definitiva, fra-
cassar no és cap derrota, sinó un 
pas més, i igualment necessari, en 
el camí cap a la consecució de les 
nostres metes. Per això, si un pro-
jecte o examen no surt tal com es-
peràvem, no cal martiritzar-se, sinó 
recuperar-se com més aviat millor i 
redoblar esforços a l’hora de pre-
parar el següent i sortir airosos del 
tràngol.

El fracàs, font d’aprenentatge 
en el camí cap a l’èxit

EL MÓN DE L’ALUMNE

El sentit tan acusat del ridícul que impera 
al nostre país sovint fa que enterrem sota 
terra els pocs o molts fracassos que come-
tem al llarg de la nostra carrera, sobretot 
si estem començant, perquè temem que 
ens condicionin de per vida. Una visió in-
sana que els experts insten a desmiti%car 
i transformar, ja que el fracàs representa 
una excel·lent oportunitat d’aprendre i 
de sortir enfortit de l’experiència.



7 

UNA QÜESTIÓ CULTURAL 
Però si fracassar realment no és 
cap drama, aleshores, d’on ens ve 
aquesta por tan extrema al fracàs? 
En el cas empresarial, per exem-
ple, el soci-director de la consul-
tora de gestió de persones The 
Human Touch, José D. Canseco, 
ho atribueix a una qüestió “neta-
ment cultural”. A les cultures lla-
tines, “el fracàs és concebut com 
una derrota i, per això, s’identifica 
com a símptoma de no vàlua”, ex-
plica l’expert. I aquest handicap 
propi de la nostra manera de fer, 
malauradament, acaba contami-
nant també el sistema educatiu, 
que lluny d’animar infants i ado-
lescents a provar-ho novament, 
sol mostrar-se enfadat i decebut 
davant l’error, incrementant el 
sentiment de culpa i de vergonya 
dels afectats i devaluant, així, la 
seva autoestima. 
En canvi, “a cultures com 
l’anglosaxona, els fracassos a les 
etapes inicials, o fins i tot madu-
res de l’empresa, són vistos com 
a fases d’aprenentatge i desenvo-

Què podem extreure 
del fracàs?
Un gran nombre d’empresaris 
afirma haver renascut pro-
fessionalment després d’una 
gran ensopegada professional. 
El fundador d’Apple, Steve 
Jobs, per exemple, represen-
ta probablement el millor mo-
del d’emprenedor perseverant 
del segle XX al capdavant de 
la companyia que, encara avui 
i ja malauradament sense la 
seva figura, lidera el sector de 
la telefonia mòbil a nivell mun-
dial. Quina lliçó pot extreure’s 
de l’experiència que reporta 
un fracàs professional, en ge-
neral, i del testimoni de Jobs, 
en particular? Per a Juan Me-
rino, president de la Confede-
ració Espanyola d’Associacions 
de Joves Empresaris (CEAJE), 
“el fracàs millora la madure-
sa personal i les actituds de la 
persona, a banda d’aclarir les 
prioritats, de manera que la 
capacitat de gestió surt enfor-
tida”. I també incrementa la ca-
pacitat d’anàlisi, cosa que ens 
fa més bons coneixedors de les 
pròpies limitacions, potencia la 
nostra escolta activa en el tre-
ball en equip i facilita la presa 
de decisions per delegar de 
manera més satisfactòria.
Però és que, a més, el fet de 
sobreposar-se als fracassos i 
de treure’n profit és un signe 
inequívoc de la capacitat de re-
siliència d’una persona, una ha-
bilitat que els àmbits educatiu 
i empresarial “han de valorar 
com a experiència en ella ma-
teixa i com a reflex de l’empenta 
i la capacitat d’iniciativa de la 
persona, aspectes fonamentals 
en un context tan canviant com 
l’actual, on la clau resideix en 
la capacitat d’adaptació i res-
posta a les envestides del dia 
a dia”, afegeix Jordi Vinaixa, 
director acadèmic de l’ESADE 
Entrepreneurship Institute. 

lupament, i no s’entén l’èxit com-
plet sense haver passat per elles”, 
afegeix Canseco. Així, el mirall so-
bre el qual es miren els estudiants 
americans que ocuparan el món 
laboral en el futur els retorna una 
imatge molt més positiva i enco-
ratjadora. 

A diferència de 
cultures com la 
nord-americana, 
la llatina tendeix 
a concebre el 
fracàs com una 
derrota, un fet 
que comporta 
connotacions 
negatives i 
dramatitza en 
excés una de les 
claus del procés 
d’aprenentatge. 
Perquè, 
efectivament, 
moltes vegades 
aprenem més dels 
errors que dels 
encerts


