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Desde sus comienzos el Club de Roma se ha venido interesando por el papel que juega la educación a la hora de
construir un futuro para todos y en el que la calidad de la vida humana, el afianzamiento de la dignidad de cada
persona y la mejora de las relaciones entre iguales y de la Humanidad con la Naturaleza sean una realidad
palpable. En esta línea, y a pocos años de haber saltado a las páginas de actualidad con su conocido Informe
Los límites al crecimiento, el Club de Roma, en un nuevo informe, Aprender, horizonte sin límites, puso de relieve
los fundamentos de lo que serían las Sociedades del Aprendizaje del mañana, y sin los cuales no se entenderían
los procesos que hoy están permitiendo generar las expectativas de las modernas Sociedades del Conocimiento.

La construcción y desarrollo de tales expectativas no puede, en la línea metodológica del Club de Roma, dejarse
al albur del discurrir de los días. Ni puede confiarse en que la misma, caso de no intentar pensar sobre ella y
actuar en consecuencia, contribuya a ese acrecentamiento de la calidad humana de la que hablase, desde los
inicios del Club, su fundador Aurelio Peccei. La complejidad de los cambios que se viven, inducidos principalmente
por la aceleración de la revolución científico-técnica, hacen inviables los modelos del ayer e impiden que se
puedan aplicar mecánicamente los modos y maneras con que se aprendía en el pasado.

Por otro lado la irrupción en los procesos formativos de los medios de comunicación de masas, de las ingentes
cantidades de información que fluyen a diario por Internet y las exigencias de los tejidos productivos están
transformando las modalidades y potencialidades de las aulas y de los procesos formativos. La educación es
vista, por todos, además como un factor determinante de la competitividad económica y la cohesión social, pero
al mismo tiempo que todos coinciden en esta apreciación, también hay unanimidad en preguntarse por cómo
debiera ser la escuela del mañana y cual es la educación que permitirá alumbrar la Sociedad del Conocimiento.

Ante estas inquietudes e incertidumbres era obligado, por tanto, que el Grupo Catalán del Capítulo Español del
Club de Roma, escogiese como tema de sus debates para el curso 2005, el de la Educación. Y que se acercase
a él con el afán de dialogar, en el mejor estilo que recomendase Antonio Machado de primero preguntar y después
escuchar, con aquellas personalidades que pudiesen aportar perspectivas innovadoras y que diesen nuevas
iridiscencias a las diferentes facetas que el tema presenta. Había que dialogar, por tanto, sobre las oportunidades
de la nueva educación, pero también sobre los riesgos de metodologías que pudieran dejar fuera de la construcción
de las mentadas Sociedades del Conocimiento a personas y sectores sociales, con la consecuencia de negarles,
así, sus derechos inalienables a la calidad de vida humana sobre la que tanto ha insistido el Club desde su
creación.

Las páginas que constituyen este tercer libro de ponencias son, por tanto, monográficas, pero no uniformes. Ya
que el Club y el Grupo Catalán, no podría ser menos, sabe de antemano que las realidades humanas no admiten
estándares mecánicos. Son, sobre todo, diversas e hijas de procesos multiculturales interdependientes y sobre
los que inciden a diario cambios y expectativas sumamente variados e impredecibles. El debate sobre ellos es
la mejor manera de intentar atajar la incertidumbre, pero sobre todo el comienzo de un compromiso con quienes
hoy se preguntan qué habrá que aprender mañana para seguir siendo ciudadanos activos y con todos los
derechos a la hora de construir el futuro colectivo que llega.

EL CAPÍTOL ESPANYOL DEL CLUB DE ROMA A CATALUNYA

El Club de Roma ha promogut un conjunt d’Associacions o

Capítols a diferents països del planeta, amb la finalitat que

aquestes entitats participin en els debats del Club i

contribueixin a difondre els seus resultats, compartint així

les preocupacions i les esperances de la Humanitat. Així

doncs, cada associació s’ha adherit als tres conceptes bàsics

des dels quals es promouen els debats i informes del Club:

-  la necessitat de pensar i actuar globalment,

-  la importància de la perspectiva a llarg termini,

-  i la necessitat de cultivar l’enfocament holístic i d’entendre

la seva interacció amb la problemàtica mundial.

Per a això, cada Associació està obligada a tractar la pro-

blemàtica mundial segons els seus propis valors culturals

i així poder contribuir a la comprensió general de la condició

humana en el planeta. I cada Associació adquireix el deure

de difondre localment els informes, les conclusions i les

actituds del Club per tal que arribin a aquells que poden

prendre decisions, als acadèmics, als cercles empresarials

i al públic en general.

En aquesta línia es va crear, l’any 1976, el Capítulo Español

que, actualment, presideix Isidre Fainé i al qual han precedit

Ricardo Díez Hochleitner, Pere Duran Farell i Jesús Moneo.

El Capítulo és una associació cultural de caràcter privat

que vol secundar, en i des de la nostra societat, els propòsits

assumits pel Club de Roma.

Seguint aquesta línia, el Capítulo ha promogut la creació de

Grups Autonòmics, d’entre els quals el primer és el Grup

Català que ha anat desenvolupant un paper molt rellevant

en erigir-se com a model de centre de debats, on es tracten

a l’avançada els temes que són d’interès del Club i que

preocupen qualsevol societat responsable del futur comú.

Una Junta Coordinadora Territorial regeix el Grup Català, que

compta amb cent sis membres actius.

EL CLUB DE ROMA

El Club de Roma és una associació sense ànim de lucre que

reuneix científics, economistes, homes de negocis, grups

d’influència i actuals i anteriors Caps d’Estat dels cinc

continents, amb el propòsit de contribuir a millorar la nostra

societat, mitjançant la identificació i el debat actiu sobre

problemes d’índole global i amb el convenciment que cada

individu pot contribuir a aquesta millora.

Fundat l’any 1968 per trenta-cinc personalitats de trenta

països, actualment té la secretaria general a Hamburg i

compta amb un màxim de cent membres procedents de

cinquanta-dos països. Té, així mateix, vint-i-sis capítols

repartits per tot el món, entre els quals trobem el Capítulo

Español, que va ser fundat a finals de l’any 1976. Des de la

seva creació, el Club s’ha proposat ser una “no organització”

dedicada a debatre els grans temes que creen incerteses

sobre el futur humà. S’han tractat les més variades

qüestions i, des que es va publicar la més coneguda, Los

límites del crecimiento, totes han tingut un gran impacte

en l’opinió pública, en els debats polítics i en les estratègies

empresarials.

Així, partint del seu conegut lema “pensar globalment per

actuar localment”, el Club que va fundar Aurelio Peccei ha

tingut sempre com a eix central dels seus informes el

desenvolupament humà i la recerca de camins per

aconseguir un món que sigui materialment suficient,

socialment equitatiu i ecològicament perdurable, i que

permeti preservar la diversitat humana i cultural mentre

es consolida la solidaritat entre tots els pobladors del

Planeta i també amb les generacions del futur.
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PRESENTACIÓN

Mirando el mañana sin miedo

Es de todos conocido que, desde que se crease en 1968, el
Club de Roma se ha caracterizado por ir abordando los temas
más variados que atañen a la Humanidad. Y si bien hoy su pre-
dicamento es menor que el que tuviese en sus inicios, quizás
porque la Humanidad actual vive inmersa en un universo de
informaciones múltiples que fluyen desde los más variados emi-
sores, no por ello sus actividades y debates han variado. Ni ha
renunciado tanto a ver la realidad en su globalidad como el
hacerlo desde la firme convicción de las capacidades del géne-
ro humano para sortear las amenazas y peligros que le atañen.
Su convicción profunda, basada en la certeza de que sólo será
posible el futuro si éste se construye para todos, le hace seguir
avanzando en sus reflexiones y análisis, aunque el eco de sus
debates no tenga hoy, en medio de la avalancha de informacio-
nes que se distribuyen en los medios de comunicación de
masas y en la red de redes, la repercusión que tuvo en su día su
informe Los límites al crecimiento, y en el que se basa bastante
del renombre que adquirió en el último tercio del siglo pasado.

Hoy, por tanto, al igual que siempre, el Club de Roma busca
con sus debates e Informes ser más un centro de reflexión
dinamizador de otros análisis que un centro de pensamiento
que emita certezas y siente, por así decirlo, cátedra sobre
determinados aspectos de la realidad. Su metodología, funda-
da en la interdisciplinariedad y el análisis interdependiente, le



advierte que es difícil emitir certezas sobre realidades cam-
biantes y controvertidas, y de las cuales sólo cabe esperar
nuevas facetas al hilo de los cambios de todo tipo que se viven;
y a los que no es ajeno el incesante cambio tecnológico y cien-
tífico-técnico que parece querer poner en cuestión los funda-
mentos mismos de la vida humana y de las pautas de convi-
vencia y culturales hasta hoy conocidos.

Dentro de estos cambios, que apuestan a que se está gestan-
do lo que algunos atisban a ver como las nuevas Sociedades
del Conocimiento, la educación se está configurando como
uno de los procesos claves para tratar de embridar las muta-
ciones que llegan. De ahí que el Club de Roma, que desde
siempre le ha dado una preeminencia indiscutible al tema, esté
volviendo a insistir en analizar qué papel juega la educación a
la hora de concebir la nueva civilización del aprendizaje. Y
hasta qué punto de cómo se vea este proceso esencial de
enseñar y aprender dependerá que el futuro sea accesible para
todos o sea, por el contrario, un ámbito en el que muchos que-
den excluidos de las ventajas de una sociedad más formada,
pero sobre todo más capaz de poder usar el creciente caudal
de habilidades, saberes y actitudes innovadoras a favor de
todos.

El Grupo Catalán del Capítulo Español del Club de Roma no
podía, dentro de la línea de compromiso que el Club de Roma
estimula en cada una de sus Asociaciones Nacionales, ser
ajeno  a estos debates. Ni podía, ni quería esperar a que le lle-
gasen ecos de otros debates y reflexiones, pues la única forma
de sortear las incertidumbres y miedos de cómo será el maña-
na es preguntarse, en voz alta, cómo se perfila el futuro. Y, sobre
todo, qué se puede hacer desde cada ámbito personal y social



particular, para contribuir a entender cómo se podrá construir
un mañana para todos en el que la educación, sus fundamen-
tos, modos y métodos, jugarán un papel determinante.

Sirvan pues las páginas de este libro como testimonio de los
debates suscitados en el Curso 2004-2005 sobre este tema y
también como constatación de ver que la complejidad del
mañana empieza a desvanecerse en cuanto se habla de sus
riesgos, pero también de las oportunidades que se tienen, que
se acrecientan en la medida que se piensa anticipadamente en
ellas y se tratan de aprovechar sin echar mano de recetas y
maneras del ayer. Mañana puede que todavía tenga reminis-
cencias del pasado, pero tiene, sobre todo, las ilusiones del
porvenir que hay que construir a favor de todos.

Ilusiones que para el Capítulo Español se agrandan al consta-
tar el entusiasmo y sagacidad con los que los compañeros de
Cataluña están dispuestos a fraguarlas y proponer maneras
para aplicarlas desde sus propias reflexiones y debates y que
otra vez más se han mostrado como un ejemplo a seguir por
todos los que compartimos aquellas visiones iniciales del Club
de Roma. Especialmente las que se referían a que el futuro está
en nuestras manos y dependerá de nuestros afanes capacida-
des y conocimientos, que se multiplicarán a medida que, con
la humildad inteligente que recomendaba el poeta, se sepa qué
hay que indagar y se esté en disposición de escuchar las múl-
tiples voces que anuncian las mil caras del mañana.

JOSÉ MANUEL MORÁN

Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma
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EDUCACIÓN: UN ENFOQUE BASADO 
EN LOS DERECHOS HUMANOS

Alfredo Fernández y Campos
Director General de la Organización

Internacional para el Desarrollo de la Libertad de
Enseñanza (OIDEL)

Presidente de la Universidad de Verano de Derechos
Humanos (Ginebra)

Barcelona, 20 de octubre de 2004

Desde el comienzo de la educación pública, que como
ustedes saben al comienzo se llamaba instrucción públi-
ca por razones que tienen que ver con el tema que vamos
a tratar, existieron dos concepciones de la educación
opuestas y casi irreconciliables: la que podríamos deno-
minar, para simplificar, la de los políticos y la de los peda-
gogos. 

Los políticos, en posición que podría ejemplificar Na-
poleón, conciben la educación así: «No existirá Estado
político fijo si no hay un cuerpo docente con principios
fijos. Mientras no se enseñe desde la infancia que hay que
ser monárquico o republicano, católico o irreligioso, el
Estado no formará verdaderamente una nación» (Napo-
león, 1939, p. 213).
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Muy distinta es la concepción del pedagogo. En su libro
“La escuela a medida” (L’école sur mesure) Claparède,
que es un buen representante del colectivo, se pregunta:
«¿Es verdaderamente necesario tener en cuenta las diver-
sidades individuales?» y responde: «La escuela no lo ha
hecho nunca. Nunca ha considerado como dignos de
interés más que a aquellos (alumnos) que se asemejan a
un cierto tipo esquemático que la escuela ha creado a su
imagen, es decir un tipo monstruoso y contra-natura: el
alumno medio» y prosigue el fundador de la Escuela
Activa: «Esta concepción responde a las visiones de cier-
tos igualitaristas contemporáneos que soñando con una
sociedad bien nivelada, querrían, bajo pretexto de justicia,
cortar todas las cabezas que sobrepasan» (E. Claparède,
1953, p. 59-60).

Concepciones opuestas, pues. Sin duda nosotros preferi-
mos la de Claparède. Incluso podríamos decir que la con-
cepción napoleónica nos parece totalitaria, incompatible
con un sistema democrático. Sin embargo esta concep-
ción, ciertamente con ropaje diferente, está presente en
casi todos los sistemas educativos actuales que siguen lla-
mándose educación nacional. El ropaje actual es la cohe-
sión social, la igualdad de oportunidades y la justicia social.
No podría ser de otro modo porque la educación pública es
indisociable del Estado-nación: nace con él y para él. 

La cita de Napoleón es por ello muy interesante. Muestra
la paradoja y las erranzas de la educación moderna: la

10



Revolución liberadora y democrática va a configurar en
muchos Estados, como en la Francia de Napoleón, un
totalitarismo centralista. Es interesante porque el debate
republicano entre Condorcet y Lepeletier de Saint-
Fargeau o Saint-Just por ejemplo, se centraba en la fun-
ción del Estado y su relación con las convicciones. Dicho
de manera más explícita, el debate republicano era si la
educación en cuanto ámbito de los valores y conviccio-
nes corresponde al Estado o no. Triunfó en ese momento
aparentemente la idea de la abstención del Estado. Apa-
rentemente porque se le llamó instrucción pública, pero
no realmente, como se ve en la cita de Napoleón que fue
en definitiva el que conformó el sistema público francés. 

Caractericemos ahora más claramente estas dos concep-
ciones. La primera, la que hemos denominado de los polí-
ticos, heredera de las crisis de la Modernidad -especial-
mente de las guerras de religión- estima la instrucción
pública como el cimiento de la ciudadanía. Es la ciudada-
nía republicana: la instrucción construye la Nación sobre
la base de unos valores comunes de orden filosófico que
no teológico. Formar al ciudadano es la finalidad de esta
educación.

Para el pedagogo lo importante es formar al hombre.
Somos hombres antes que ciudadanos. El ser humano
tiene dimensiones, particularmente el terreno de la reli-
gión o las convicciones filosóficas, que no competen al
Estado. Lo que sí compete al educador es llevar a su ple-
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nitud el proyecto que es todo ser humano. Y más que lle-
var, ayudar a llevar junto con los padres y la sociedad
entera, ese proyecto a su cumplimiento. Si tiene que
escoger entre el hombre y el ciudadano el pedagogo pien-
sa en el hombre, como los padres, como las religiones y
las familias de pensamiento.

Cuando se debatió el artículo 26 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, artículo que se refiere al
derecho a la educación, estas dos concepciones se
afrontaron en torno precisamente a los derechos de los
padres. Eleonor Roosveelt, presidenta del grupo de re-
dacción no creía necesario hacer mención de estos dere-
chos; los representantes europeos insistieron ya que
habían conocido -o estaban conociendo- las experien-
cias totalitarias nazi y soviética. La discusión fue emble-
mática porque muestra de manera clara la tensión, casi
constitutiva, entre lo público y lo privado, entre lo perso-
nal y lo social en la educación. Dar a los padres un dere-
cho prioritario a la educación fue poner un freno a los
derechos del Estado. Fue igualmente estimar que más
vale una pluralidad con fallos que una organización per-
fectamente estructurada pero con riesgos graves de
adoctrinamiento. 

Así se estableció el derecho internacional consagrando un
«reparto de poder» entre la autoridad pública y la autori-
dad privada: los Estados tienen la obligación de crear un
sistema educativo para todos los ciudadanos, pero deben
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respetar las opciones de los padres e integrar el pluralis-
mo presente en la sociedad en el sistema escolar. 

Este reparto de poderes y competencias no ha sido de
fácil gestión. Ha planteado con frecuencia al ciudadano-
alumno un conflicto de lealtades. Porque puede haber y,
de hecho hay, oposición entre los valores de la escuela y
los de la familia sobre todo en aquellas circunstancias en
las que los valores comunes son débiles. Parece en efec-
to evidente que entre la ideología de los sistemas esco-
lares europeos, que supuestamente reposan sobre un
zócalo común y que en realidad son simplemente repro-
ductores del sistema social como tan bien describió Bour-
dieu y las minorías culturales alternativas, no puede haber
más que enfrentamiento.

El derecho internacional consagró pues un «reparto de
poder» que dada la asimetría de las partes: Estado/
padres, se inclinó claramente hacia el Estado. Sin embar-
go hay que reconocer que si algo tiene el derecho es su
capacidad de «resistencia» al poder político. Sobre todos
los derechos humanos, derechos tradicionalmente con-
cebidos «contra el Estado» en fórmula clásica.

Así disponemos en este momento por primera vez en la
historia de instrumentos de derecho internacional que nos
permiten arbitrar esta tensión y «resistir»: delimitar los
derechos y obligaciones de los poderes públicos y del
ciudadano (en este caso representado por los padres). Me
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refiero, por no citar más que dos, a la Declaración Univer-
sal y al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales. Este último texto es fundamental y por las dispo-
siciones de la Constitución española, puede ser invocado
directamente ante los tribunales.

Es interesante hacer notar además que esta tensión no es
solamente un reparto de poder Estado/padres, es ade-
más tensión entre el poder del Estado y la autonomía de
la persona. Cada ciudadano tiene derecho a decidir sobre
sus convicciones, sobre su educación, lo que se ha lla-
mado «el derecho al sentido» en alguna ocasión (F. Bay-
rou). Este derecho no puede ser sometido a restricción
alguna. La intervención de los padres nace de la incapa-
cidad del menor para decidir, pero se trata simplemente
de una delegación para protegerlo del poder del Estado.
Por eso sería impropio contemplar la cuestión en términos
estrictos de poder y esto aunque aparezca en muchos
casos así.

Aparece así a menudo porque la tendencia «natural» del
Estado -ya lo vio Tocqueville por ejemplo- es la de con-
centrar el poder y la de utilizar el sistema educativo como
un instrumento de control social. En sí el Estado democrá-
tico no tiene teóricamente límites en su poder: puede deci-
dir todo y sobre todo. Consciente de los peligros que una
democracia pura conlleva, la filosofía política inventó la
rule of law, el Estado de derecho que somete la autoridad
pública a una ley común al ciudadano y a la autoridad.
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A nivel internacional, la Carta de Derechos Humanos cum-
ple la función de un «Estado de derecho» de ámbito mun-
dial. Por ello los derechos humanos son fuerza de resis-
tencia ante el poder del Estado. Esta fuerza de resistencia
se consolida ciertamente con dificultad pero también de
manera irreversible desde 1948. Estamos ante un desa-
rrollo de las normas internacionales que no admite regre-
sión por la naturaleza misma de la norma. No puede más
que reforzarse tanto a nivel de las normas mismas como
de los mecanismos de control. El mejor ejemplo es, sin
lugar a dudas, la Corte Europea de Derechos Humanos.

Los derechos humanos que por definición son «anteriores
al Estado» cumplen otra función importante en el contex-
to nacional. Nacidas del consenso internacional repre-
sentan un estándar para la construcción de las políticas
públicas que se sitúa más allá de las ideologías y los mo-
vimientos políticos.

Pues bien, el derecho internacional de los derechos hu-
manos aunque no omite los aspectos sociales, asigna a la
educación una función eminentemente personal, lejos de
la visión del político. No habla de igualdad de oportunida-
des el artículo 26 de la Declaración Universal, afirma que
el objetivo de la educación es «el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales». 
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El aspecto social aparece -es interesante hacerlo notar-
en el contexto de la universalidad, no de la cohesión del
Estado-Nación: favorecer «la comprensión, la tolerancia y
la amistad entre todas las naciones y entre todos los gru-
pos étnicos y religiosos».

Se diría que la Declaración Universal no fue redactada
por políticos porque las preocupaciones de estos últimos
aparecen reflejadas solamente de manera indirecta. Los
objetivos de la educación aparecen en el párrafo 2 del
artículo. Merece la pena examinar ahora el párrafo 1 que
se refiere a las obligaciones del Estado y el 3 que se
ocupa de los derechos de los padres. 

El párrafo 1 exige del Estado una prestación gratuita: la
educación «elemental y fundamental» y habla de «educa-
ción» no de instrucción. Zanja la disputa educación/ins-
trucción provocando al mismo tiempo una crisis en el
concepto de lo público que quedaba, desde las revolu-
ciones liberales, limitado a la instrucción. La crisis es tal
que las jurisprudencias nacionales e internacionales son
harto confusas y es legítimo preguntarse si es posible
realmente separar la educación de la instrucción en el
acto pedagógico. Quizás lo fue, como ha dicho Marcel
Gauchet cuando los valores cristianos sustentaban implí-
citamente el ámbito de la sociedad laica. La pérdida del
fundamento implica probablemente, y paradójicamente,
la quiebra del principio estructurante del sistema público.
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El párrafo primero exige con menos rigor del Estado un
sistema de enseñanza secundaria e universitaria. Note-
mos que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales precisará mejor las exigencias a este respeto.
El párrafo 3 consagra los derechos de los padres como
contrapeso al Estado. Se habla de «derecho preferente a
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos». Es necesario pues que la prestación del Estado
respete los derechos de los padres: es lo que la legisla-
ción española denomina libertad de enseñanza.

Hasta aquí la norma internacional someramente expues-
ta. Faltaba hasta hace pocos años una interpretación que
permitiese la concreción. Problema difícil dada la hetero-
geneidad de los sistemas educativos. Los pasos que se
han dado desde 1997 han sido decisivos en este sentido
y son poco conocidos. 

Está surgiendo actualmente en el ámbito internacional el
concepto de enfoque de la educación basado en dere-
chos que permite una mirada diferente sobre el proceso
educativo entero. Podríamos caracterizar este enfoque
como un: “marco jurídico global que define los derechos
humanos y las obligaciones correspondientes de los
gobiernos (...). La simetría entre los derechos humanos y
las (...) responsabilidades gubernamentales garantiza la
sostenibilidad al vincular la potenciación para el ejercicio
de los derechos con la rendición de cuentas. El Estado de
derecho, en tanto que base de los derechos humanos,
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promueve y, al mismo tiempo, requiere el establecimiento
de garantías jurídicas del derecho a la educación y de sal-
vaguardia de los derechos humanos en la educación”
(K. Tomasevski, 2004 párr. 42).

Han cambiado los términos del debate. El hecho funda-
mental ahora es el derecho de todos a una educación de
calidad que respete plenamente las identidades cultura-
les. Esta frase que corresponde a la Declaración sobre la
diversidad cultural de la UNESCO adoptada el 2001 en-
cierra tres nociones fundamentales: la de derecho, la de
calidad y la de respeto de las identidades culturales.
Estas nociones nos permiten delimitar bien el contenido
que debe tener una educación basada en derechos.

Ante todo la idea de derecho. El servicio público educati-
vo es la respuesta a un derecho fundamental, su privación
es, consiguientemente, una violación de los derechos hu-
manos. Pero el derecho no es solamente el derecho de
acceso al puesto escolar, es el derecho a la calidad y a la
diversidad.

Si observamos las cosas desde este punto de vista, el
debate sobre educación, en muchos países, aparece
como un sinsentido. Me refiero a la tendencia a hacer
depender el ejercicio del derecho de los medios. Si la
educación no respeta los derechos fundamentales, no es
educación. Y si el Estado no garantiza los derechos fun-
damentales carece de legitimidad al fallar el principio
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mismo del «Estado de derecho». Limitar o menoscabar el
derecho argumentando la falta de recursos carece enton-
ces de sentido por dos razones principales:

1. La primera función del Estado es el respeto de los dere-
chos fundamentales. Si no lo hace, repito, pierde su
principal razón de ser.

2. Los medios, los recursos son escasos siempre dice la
teoría económica. Lo que se exige del Estado es que
los distribuya de modo prudente y eficiente situando
las prioridades en la protección de los derechos.

Recordemos que el derecho internacional exige que el
Estado actúe con eficiencia: tiene tambien obligación de
resultados, no sólo de medios. Las tasas actuales de fra-
caso escolar son una violación clara de los derechos fun-
damentales de los ciudadanos de la Unión Europea.
Digamos las cosas como son.

Hablemos ahora de la calidad. La educación tiene que ser
aceptable, en terminología del Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, por las partes implicadas
(stakeholders) especialmente por los alumnos y sus repre-
sentantes, es decir los padres.

La calidad se puede medir de muchos modos. Suelen ser
los resultados escolares, por ejemplo los informes PISA
de la OCDE, los que permiten su evaluación. Nosotros sin
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dejar de lado este criterio proponemos otra más funda-
mental: el respeto del derecho a la educación. Pero,
¿cómo evaluar la calidad desde el punto de vista del
derecho? 

La ex relatora especial sobre el derecho a la educación de
Naciones Unidas ha desarrollado una conceptualización
para ello. No se trata de una norma internacional pero sí
de una interpretación autorizada. Según la profesora
Tomasevski el desarrollo del derecho a la educación es un
proceso continuo que pasa ordinariamente por cuatro
fases:

1. Reconocimiento de la educación como derecho.
2. Segregación de ciertas categorías: mujeres, indígenas,

etc.
3. Paso de la segregación a la asimilación por la vía de la

integración.
4. Adaptación a la diversidad, (K. Tomasevski, 2002, párr.

28).

En la fase 3 «las categorías recientemente admitidas en
las escuelas ordinarias deben adaptarse, abandonar su
lengua materna o su religión o su residencia habitual en el
caso de pensionados. Las chicas podrán así ser admitidas
en escuelas cuyos programas han sido concebidos para
chicos… La asimilación implica la imposición de la unifor-
midad, la integración reconoce la diversidad, pero sola-
mente como una desviación con respecto a la «norma»
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(K. Tomasevski, 2002, párr. 28). Sólo en la fase 4 ya no es
el alumno el que debe adaptarse al sistema educativo
existente «es el sistema educativo quien debe estar en
conformidad con el interés superior del niño» (K. Toma-
sevski, 2002, párr. 28). El desafío de los sistemas educati-
vos occidentales es el paso de la fase 3 a la fase 4.

Al término de estas reflexiones pueden tener ustedes la
impresión de que los sistemas educativos están muy lejos
de satisfacer las exigencias del derecho. Es verdad y con-
viene reconocerlo con lucidez. Como ha dicho un experto
italiano, Gino Della Fratre» se puede legítimamente pensar
que la ineficacia de los esfuerzos producidos hasta ahora
y la radical insuficiencia de los resultados obtenidos en
orden a la educación del hombre a sus resposabilidades
(ahora «mundiales») y a su presencia en lo social deban
atribuirse a una concepción errónea de la sociedad o
mejor del eje persona-sociedad-Estado» (Della Fratre,
1991, p. 94). El enfoque basado en derechos nos pare-
ce que es el primer paso para construir una concepción
correcta de la sociedad.
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Amic Rafael Hinojosa, moltes gràcies per les teves ama-
bles paraules de presentació. Parlarem d’educació a
Europa. Jo sóc un europeista. Aquesta és una caracterís-
tica que tinc en comú amb el senyor Jordi Pujol, al qual
vaig tenir l’honor de presentar com a conferenciant el mes
passat. Jo també crec que el nostre futur només ens el
podem imaginar dins d’una Europa forta. Una Europa
forta (d’aquí ve el títol), per a mi, és una Europa benestant,
en la qual es viu bé, però també solidària, és a dir, que no
es desentén de la resta del món. Tenia preparada una
petita introducció, però ahir al vespre vaig decidir canviar-
la perquè, de cop i volta, em vaig recordar que Espanya
va exercir la presidència de la Unió Europea en el primer
semestre de l’any 2002. Aleshores em van demanar, jun-
tament amb unes altres 27 persones, d’escriure un petit
text sobre un tema important per a Europa (una de les
altres 27 persones era, per cert, l’amic Federico Mayor).

23



Del text que jo vaig escriure, que es deia “La Europa de la
formación e investigación”, he decidit llegir com a intro-
ducció algunes de les coses que hi posava, simplement
perquè es vegi què em preocupava fa tres anys. Veuran
que aquesta preocupació que tinc ara és exactament la
mateixa que la d’aleshores. Per tant, no és que sigui un
problema que jo vegi com d’avui i que abans-d’ahir no el
tingués present, sinó que fa tres anys ja el veia com, pot-
ser, l’aspecte més important per a nosaltres dins de
l’Europa que volem. No llegiré tot el text, tot i que és curt,
però sí que m’agradaria llegir, com a introducció, algunes
de les coses que deia en aquell moment: 

“A lo largo del siglo XX, Europa ha progresado como lo
ha hecho muy pocas veces en épocas anteriores. Basta
comparar el número de muertos en guerras durante la pri-
mera mitad del siglo con la cifra correspondiente a la
segunda mitad. La diversidad europea, cultural, científica
y lingüística parece haber sido históricamente más un las-
tre que un valor. Sin embargo, hemos aprendido de los
psicólogos y de los biólogos evolucionistas que la diversi-
dad es esencial tanto para sobrevivir como para progresar.
Éste es el gran reto de Europa: saber utilizar su riquísima
diversidad y el espíritu de tolerancia que va con ella para
reforzar los movimientos sociales e impulsar las iniciativas
políticas que hagan que, en nuestro mundo, más personas
vivan mejor y de forma sostenible y pacífica. Para ello,
deberemos ser menos los humanos que tengamos la
Tierra por hogar. Deberemos abrirnos más al mundo y
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comprender y tolerar lo distinto. Deberemos aprender a
pensar más a largo plazo, respetar más el medio ambien-
te y entender cuán vulnerable es. Y deberemos entender
mejor cuán importante es evaluar globalmente la incerti-
dumbre y la gravedad de los riesgos. Además, deberemos
abandonar el crecimiento del PIB como objetivo primor-
dial (ya lo dijo Machado: «Sólo los necios confunden valor
y precio») y substituirlo por un desarrollo económico y
social sostenible. En fin, deberemos tener ideas claras
sobre cuál queremos que sea el leitmotiv que dirija las
actividades y decisiones del Homo sapiens en nuestro
planeta. Somos nosotros los únicos responsables de tener
la voluntad de luchar por un mundo mejor y de evitar caer
en una pasividad teleológica. Europa, para jugar el papel
de liderazgo mundial, que creo que debe jugar en la per-
secución de este objetivo, tendrá que ser más Unión, ser
científica y culta, y ser más femenina. Los jóvenes euro-
peos deberán sentirse más europeos, lo cual les permite,
entre otras cosas, poder estar orgullosos de pertenecer a
un continente del que prácticamente ha desaparecido la
ignominia de la pena de muerte. También deberán tener
claro lo que significa un horóscopo o un número de la
suerte y entender la naturaleza y muy especialmente al
hombre, sus orígenes, su historia, su filosofía, su biología,
su pensamiento y su lugar en la Tierra. Y tendrán que ase-
gurarse de que la escala de valores de las mujeres sea
plenamente compatible con su progreso profesional y
social, y poder así alcanzar una igualdad de sexos aún
sorprendentemente lejana. Para que Europa sea más
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unión y sea culta y científica, y más justa con las mujeres,
un mayor número de jóvenes europeos deberán formarse
parcialmente fuera de su país de origen. Es necesario que
los títulos académicos sean europeos, o al menos homo-
logados, automáticamente. Debemos tener una agencia
europea de investigación y desarrollo. Es importante no
descuidar la investigación básica ni la investigación en
Humanidades y la educación, que debe ser una prioridad
indiscutible...”

Ja no continuo llegint, perquè ara vull concentrar-me en el
que realment els volia dir. Vull repassar aquells aspectes
de l’educació, començant amb l’ensenyament primari,
que per a mi són imprescindibles, precisament per tenir
aquesta Europa que crec que hauríem de voler aconse-
guir. Els punts no estan col·locats en un ordre d’importàn-
cia. En aquest cas, són sis punts per a l’ensenyament pri-
mari i que parli del primer en primer lloc no significa res. 

Aprendre estimar els altres, els animals i la natura; és a dir,
aprendre a estimar la vida. Vostès saben que nosaltres
som el producte de 3.800 milions d’anys d’evolució. El
que hi ha dins de la vida, de tots aquests milions d’espè-
cies, d’éssers vius, és extraordinari. És quelcom d’únic
que nosaltres no som capaços, amb tot el que sabem, de
reproduir. Cada espècie que desapareix és una quantitat
immensa de coneixement que perdem. Possiblement la
perdem per sempre més, tot i que potser en el futur això
ja no sigui així. Jo tinc un molt bon amic que és escriptor,
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Vicente Muñoz Puelles. Tot just li acaben de donar un
premi per l’últim llibre que acaba de publicar i em va dir
l’altre dia que està a les llibreries des d’abans-d’ahir. És
un llibre per a nens però que el poden llegir adults perfec-
tament. Es diu “El arca y yo”. En aquest llibre ell explica
històries que reflecteixen algunes experiències que vam
tenir ell i jo fa 50 anys. Anàvem a una zona costanera de
València, El Saler, que era ecològicament molt interessant.
De cada un dels animals que hi havia, els escarabats, llan-
gardaixos, etc. m’explicava què el caracteritzava, com
vivia. Al col·legi, quan algun nen trepitjava voluntàriament
una formiga, ell l’agafava i l’enterrava, feia un petit foradet
per a la formiga i la tapava. Jo he après a estimar els ani-
mals amb aquest amic meu. Crec que és important per-
què hem d’aprendre a estimar la vida. 

Les llengües pròpies. No crec que calgui que parli gaire
d’això. És evident que la llengua pròpia no és solament
el nostre primer mitjà per comunicar-nos sinó, a més, per
expressar sentiments, cosa que és una part essencial del
que som, i finalment també per fer-nos un lloc en el nos-
tre entorn, d’adquirir una identitat, de ser el que som.
Respecte a l’anglès, recordo que quan li vaig donar
aquest esborrany que estic seguint a la meva dona, fa un
parell de dies, em va dir: “Vols dir que l’anglès és impor-
tant ja, en aquest nivell?”. Doncs, jo crec que sí. Per què?
Jo estic a molts comitès europeus. En aquests comitès es
parla en anglès, però s’ha de saber parlar realment en
anglès. No n’hi ha prou d’entendre l’anglès i dir quatre
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paraules. S’ha de ser capaç de defensar una postura con-
trària a la que defensa l’altra persona. Hi ha massa poques
persones d’aquí que siguin capaces de fer això. De fet, en
aquests comitès passa el que passa normalment, i és que
quan es busca un espanyol hi ha moltes dificultats a tro-
bar-ne, perquè són pocs els preparats i que alhora siguin
capaços d’utilitzar els idiomes amb la fluïdesa necessària
per jugar realment un paper proactiu en ells. És cert que en
el Parlament Europeu es pot utilitzar qualsevol idioma,
però el Parlament Europeu és, lingüísticament parlant,
anecdòtic. Això es fa en aquell entorn, però a la vida real
no es parlen vint o trenta idiomes, ni hi ha no sé quants tra-
ductors fent feina, perquè això és molt poc eficaç. Així, un
dels grans problemes que té Europa, quan parlem per
exemple d’investigació i desenvolupament tecnològic, és
que no tenim una patent europea (i els empresaris euro-
peus saben que això és un gran problema). No la tenim per
un problema d’idioma, que per sort en aquest moment ja
només s’ha reduït al francès, ja que encara no s’accepta
que es patenti només en anglès. Perquè en el moment que
es patenta també en francès, es patentarà també en ale-
many; i en el moment en què es fa en francès i alemany, es
farà en italià o en espanyol. I quan es fa en italià i en espan-
yol, també, òbviament, els holandesos i els suecs ho
volen, etc. Al final tindrem patents en trenta idiomes. I amb
això els advocats i els juristes estaran molt contents, però
els empresaris no ho estaran. Una patent a Europa costa
cinc vegades més que una de nord-americana i aquesta és
potser una de les raons per les quals l’economia europea
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no arrenca com cal. Els idiomes són molt importants, però
hi ha circumstàncies en què s’ha de disposar d’un idioma
comú i aquest idioma s’ha de saber parlar bé. És per això
que és important que s’aprengui l’anglès ja de petits.
Perquè, aquest idioma, ens agradi o no ens agradi, és
l’anglès i la capacitat que tenen els nens petits d’aprendre
idiomes és infinitament més gran que quan som grans. En
el meu escalat d’idiomes, l’últim que vaig aprendre és el
rus, que el vaig aprendre quan tenia 40 anys i no en recor-
do res. El meu cervell almenys, amb 40 anys, no va tenir la
capacitat de memoritzar un nou idioma. Els altres els vaig
aprendre de més jove, i tot i que els parlo tots, és cert que
els que vaig aprendre de més gran em costa més parlar-
los correctament. 

Les matemàtiques. Les matemàtiques s’han d’aprendre
també de petit. El nen que no sap o no entén les matemà-
tiques té barrada una gran part del seu potencial futur
professional. Saber quantificar és cada vegada més im-
portant, no solament per als banquers, sinó per a tothom.
Si jo subscric una assegurança de vida o una assegu-
rança a tot risc, haig d’entendre una mica què és el que
pago, quin risc corro, per poder decidir. Sense quantificar
no podem decidir. Gairebé cada decisió que prenguem
nosaltres al llarg de la vida (no totes però moltíssimes)
requereixen una certa quantificació i, per tant, requereixen
conèixer les matemàtiques. Les matemàtiques s’han d’a-
prendre de petit. No s’aprenen de gran. Actualment im-
parteixo un curs de física en el primer any a la Facultat de
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Física i aviat sé quins estudiants no saben prou matemà-
tiques. Pràcticament no són capaços de continuar la
carrera. Molt ràpidament es perden; simplement no tenen
l’instrument que necessiten. És cert que per a la física és
un instrument important, però no solament per a la física.
Insisteixo: les matemàtiques són una habilitat que s’ha
d’aprendre de petit. Hi ha un exemple extrem en la perso-
na d’Evariste Galois. Evariste Galois era un matemàtic
francès que es va fer molt famós a principis del segle XIX
i va morir abans d’arribar als 21 anys. O sigui que ell va
crear tot el que es coneix com la teoria de Galois abans
dels 21 anys (va lluitar en un duel motivat per l’amor i li va
costar la vida). Aquest cas fa palès que les matemàtiques
s’entenen i es fan de jove; després ja és massa tard. 

Aprendre a fer nostre l’entorn cultural. Quan som petits
l’entorn cultural és molt important. Ens hem de trobar a
casa en el nostre entorn cultural, perquè l’entorn cultural,
de nou, és el que fa que siguem els que som i és el que
ens ajuda a tenir un sistema de valors que no sigui incon-
sistent amb el sistema de valors del nostre entorn. Es fa
molt difícil viure en una societat en la qual allò que per a
nosaltres són els nostres valors sigui molt diferent dels
valors de tots els altres. Quan passa això, hi ha conflictes
en la societat. 

L’últim punt d’aquesta primera part és cultivar els sentits.
No tot són bits en forma de paraules que ens entren pels
ulls i per les orelles, sinó que tenim també altres formes
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d’aprendre. La música: jo no entenc com podem tenir una
educació en la qual no s’educa musicalment els nens. El
que es perd una gran part de la població quan no sap
apreciar una sonata de Mozart o un lied de Schubert o
una polonesa de Chopin! Que aquest plaer que sentim
(els que sentim aquest plaer en escoltar) es perdi cada
vegada més i no es transmeti als nens, penso que és un
gran error. I un altre cop és quelcom que convé aprendre
de petit. 

Com podem aprendre tot això? Ara diré una cosa que pot-
ser els sorprengui, però crec que els nostres nens haurien
d’estar més hores a l’escola. I per què crec això? Ho crec
perquè les famílies (sempre hi ha moltes excepcions, però
passa amb moltes famílies) no estan complint amb la seva
part de la formació dels nens. Això tindrà les raons que
sigui però és així. I com que no ho estan fent (i vostès ho
saben) la mitjana d’hores que aquests nens passen davant
del televisor són unes quatre hores al dia. D’aquestes qua-
tre hores, en el millor dels casos en podem dir que són una
pèrdua de temps. En qualsevol cas, són quatre hores en
les quals probablement no hagin après res d’útil. Des del
meu punt de vista, ja que hi ha aquesta situació a les famí-
lies, i és molt complicat canviar les famílies, l’Estat i els
governs haurien de posar més diners en aquesta educa-
ció, per ampliar-la i pagar millor els mestres. No s’entén
que els mestres siguin una de les professions pitjor paga-
des, quan la feina que fan és de les més importants per al
futur de la nostra societat. No s’entén això, és molt greu.
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Cal pagar millor els mestres, perquè hi vagi la millor gent,
per motivar-los, i perquè estiguin més hores amb els nens. 

Segon: l’ensenyament secundari. Òbviament, els punts
anteriors de l’ensenyament primari s’han de continuar tre-
ballant. Però a l’ensenyament secundari hi ha alguns
temes nous que crec que s’han de començar a introduir.
He parlat abans d’estimar la natura; doncs, bé, ara hi ha
el complement: entendre la natura. A l’ensenyament se-
cundari, els joves han de començar a entendre la natura i
a entendre els humans. Nosaltres hem de saber una mica
què som dins de l’univers, quin és el lloc que hi ocupem.
Finalment, això ha de portar a acceptar la mort com la
cosa més normal de la vida. Tot ésser viu neix i es mor,
però als humans això de morir no ens agrada gaire (espe-
cialment, per cert, a la nostra cultura, perquè hi ha d’altres
cultures que ho accepten com una cosa més natural). Als
científics, després, a l’hora de la veritat, tampoc ens fa
gaire gràcia, però com que coneixem millor quin és el
nostre lloc al món (és a dir que estem en un planeta qual-
sevol, que està voltant una estrella qualsevol, que pertany
a una galàxia qualsevol, en un conjunt de milions i milions
de galàxies, i que som una espècie més evolucionada que
les altres, però al cap i a la fi una espècie entre molts
milions d’espècies), integrem més el final de la vida en el
conjunt de la pròpia vida. Aquesta visió no s’ensenya prou
i s’ha d’ensenyar. No entenc com aquest és un tema del
qual no se’n parla, simplement, se m’escapen les raons
d’aquest silenci. 
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La formació filosòfica. Complementant la comprensió de
la natura, hem de tenir una formació filosòfica. Penso que
s’ha de tenir una filosofia de la vida. En algun moment tots
ens preguntem: “Jo, exactament, per què estic aquí? Què
és el que jo vull fer aquí, en aquesta vida? Per què?”.
Aleshores necessitem la formació filosòfica. Cal desenvo-
lupar el sentit crític, aprendre a no creure-s’ho tot. Hi ha el
sentit del deure: no tot el que tenim són drets sinó que
també tenim certes obligacions. En una democràcia això
és molt més evident. En una democràcia, els deures que
tenim són més obvis que en una dictadura. En una dicta-
dura, quan un individu no compleix amb els seus deures,
hi ha mètodes expeditius de recordar-li-ho. En democrà-
cia, no. Per tant, en una democràcia, la idea que hi ha cer-
tes coses que hem de fer, que tenim l’obligació moral de
fer, és important. L’acceptació del fracàs com a part de
l’aprenentatge també és part, per a mi, de la formació filo-
sòfica. Aquest és un problema seriós, per cert, al nostre
país: s’accepta molt malament el fracàs. Per exemple, els
estudiants tenen un exagerat sentit del ridícul, un sentit
absurd que fa que no preguntin. És molt difícil que l’estu-
diant, quan no entén una cosa o quan discrepa amb el
que ha dit el professor, aixequi la mà i digui: “Escolti, jo no
estic d’acord amb això”. Per què? Perquè temen que
aquesta pregunta demostri que no s’ha entès res. Això no
té cap sentit. També, en el món empresarial, quan parlem
de la innovació, no s’ha d’oblidar que una part de la inno-
vació, evidentment, és el fracàs. A la gran investigació li
passa el mateix. Els bons investigadors també s’equivo-
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quen. El que és important és que, de tant en tant, encer-
tin. Però, per encertar, el preu que es paga és també fra-
cassar. Hem d’aprendre a acceptar el fracàs. Això és tot
pel que fa a la formació filosòfica. 

Desenvolupar la iniciativa i la creativitat. Aquest és un
aspecte que ja a la secundària, d’alguna forma, s’hauria
de fomentar: ensenyar a tenir iniciatives, ensenyar a ser
creatiu. Sens dubte és un tret que té un component propi,
genètic, el que sigui, però que també té un component
après. A més, és important perquè és important que la
gent, quan treballa, sigui capaç de gaudir del treball.
Gaudir del treball és quelcom de molt important, perquè
ens hi passem moltes hores treballant. Difícilment tindrem
un bon ambient social en la població treballadora, si
aquesta població no gaudeix en el treball, no veu que el
treball és una cosa apassionant i interessant. Que el tre-
ball sigui quelcom d’interessant i apassionant, té unes
raons objectives, que tenen a veure amb el treball concret,
però també té un aspecte subjectiu depenent de l’indivi-
du, que pot intentar, amb les seves idees i amb les seves
innovacions, modelar la seva forma de treballar, de mane-
ra que ell o ella s’ho passi millor i que, de passada, hi hagi
una productivitat o una eficàcia superior. 

L’últim punt dins d’aquest segon apartat de l’ensenya-
ment secundari és l’aprenentatge de la cultura europea. És
en aquest nivell en el qual els joves han de començar a
conèixer la cultura europea. Per què? Perquè som part
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d’Europa. Ja he dit abans que penso que Europa és un
continent que pot jugar un paper essencial en aquest món
tan complicat (per la nostra acceptació de la diversitat, la
tolerància, etc.), per tant, els nostres joves han de conèi-
xer la cultura europea. A més, la cultura europea, de la
qual nosaltres som part, no és tan llunyana que ens sigui
difícil fer-la pròpia. Hi ha certes cultures que són tan lluny
de nosaltres que se’ns fa molt difícil entendre-les prou.
Però això no passa amb l’europea. Recordo, amb els
amics a Sant Petersburg (que és a uns 4.000 quilòmetres
d’aquí), que al cap d’una estona de parlar, parlem de les
mateixes obres d’art, parlem de la mateixa música, parlem
de la mateixa literatura i parlem dels mateixos problemes,
en el fons, tenim més o menys, si fa no fa, la mateixa visió
i filosofia de la vida. Jo aquí proposaria que els instituts i
els col·legis fessin tot el possible perquè els joves, en l’en-
senyament secundari, tinguessin l’oportunitat de seguir
moltes conferències, molts debats amb professionals
(amb filòsofs, amb pensadors, amb artistes, amb cientí-
fics, etc.). Que no tot sigui l’ensenyament reglat, sinó que
hi hagi l’ocasió de tenir al davant una persona amb expe-
riència, que conegui el món, rica en vivències, que els les
expliqui i que després hi hagi un debat. Perquè, per a tot
el que he anat enumerant, és aquesta la forma d’anar
adquirint aquest coneixements. 

L’ensenyament terciari, majoritàriament universitari, no
ha de ser massa llarg. Hi ha un gran debat a Europa sobre
quants anys han de tenir el primer, el segon i el tercer
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cicles. El model conegut com de Bolonya proposa 3+2+3
anys. Bé, no ha de ser més llarg. Aquí tinc una frase d’un
matemàtic i filòsof anglès, Alfred North Whitehead, que
diu: “El coneixement és com el peix: es fa ràpidament
malbé”. I això és cert. De coneixement, el que és conei-
xement, no val la pena adquirir-ne massa, perquè sempre
és poc. Òbviament que hem de saber coses; però el que
passa és que el valor del que sabem canvia tan ràpida-
ment i, a més, n’hi ha tant de coneixement, que s’ha de
fer una selecció. El que hem de fer és adquirir l’hàbit d’a-
prendre i de reflexionar. L’ensenyament terciari, el que ha
de fer és que les persones, quan es diplomin amb un
màster, amb una llicenciatura, tinguin sempre la passió i
l’hàbit d’anar mantenint el seu coneixement al dia. Això és
la cosa més important, el foment de la curiositat, el desig
de saber i d’aprendre. 

Una altra cosa que l’ensenyament terciari ens ha d’asse-
gurar és conèixer els grans problemes de la humanitat.
Això els pot sorprendre, perquè vostès podrien preguntar-
se si una persona que estudia dret o matemàtiques, per
exemple, ha de conèixer realment els grans problemes de
la humanitat. Jo opino que sí. Opino que tothom avui en
dia, però en particular els que segueixen uns estudis uni-
versitaris, han de conèixer aquests problemes. Per què?
Perquè a la humanitat no ens queda més remei que
enfrontar-nos a aquests problemes. I quins són els grans
problemes? Per cert, són problemes que, al final, els
podem relacionar amb un de sol, perquè ja veuran vostès
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que estan relacionats: el problema energètic. No tenim
prou energia perquè 6.000 milions de persones visquin
com viuen, per exemple, els nord-americans, consumint
l’energia al ritme dels nord-americans. Això no podrà ser,
perquè no és sostenible. Ho podríem fer durant cent anys,
però després s’acabarà. Per tant, és un problema seriós.
Doncs bé, més val que sigui conegut. I òbviament que
també siguin conegudes les diferents formes d’atacar
aquests problemes. N’hi ha moltes, de formes: socials,
tecnològiques, científiques, etc. Hem de conèixer els
altres grans problemes: la fam, els sis o set milions de per-
sones que moren anualment a l’Àfrica a causa de la sida,
la malària i la tuberculosi, la majoria d’ells, nens. Vostès
podrien dir que això és un problema de l’Àfrica; però en un
món globalitzat el raonament local no és convincent i a
més a més no és cert: la malària tornarà a venir aquí amb
nosaltres d’aquí poc. A Sant Cugat, on vivim nosaltres,
acaben d’arribar els mosquits tigre, que no s’havien vist
mai, o almenys no en temps recents. I l’altre dia, a la doc-
tora Colwell, que va ser la presidenta de la National
Science Foundation dels Estats Units (és una microbiòlo-
ga), li vaig preguntar: “Quant de temps haurem d’esperar
fins a tenir malària aquí, a Catalunya?”. Va dir: “Bé, uns
anys”. Uns anys, perquè hi ha els vectors necessaris,
l’anòfeles, i hi ha gent aquí, en particular molts immigrants,
portadors del paràsit, el Plasmodium. Això són factors que
s’han de conèixer. No podem dir que nosaltres seguim
una carrera i només sabem d’allò que nosaltres estudiem
i, dels grans problemes, ens n’oblidem. Hi ha la demogra-
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fia, l’aigua, la contaminació del medi ambient. En fi, cada
un d’aquests temes dóna per a una conferència, però és
necessari que les persones que tenen una formació uni-
versitària entenguin aquests problemes. 

Estar en condicions de participar en els grans debats. És
un altre cop el mateix. No s’entén que una persona digui:
“Miri, jo ara sóc economista, llicenciat en Economia, i no
entenc absolutament res sobre la clonació, el problema
de les cèl·lules mare, el canvi climàtic, l’eutanàsia, la pri-
vacitat de l’ADN, perquè no forma part de l’economia”.
Són temes que la societat haurà d’entendre i sobre els
quals haurà de decidir. I la cosa pitjor que pot passar és
que la societat decideixi sense haver entès res o bé
(mal)informada per l’obscurantisme, que és el que lamen-
tablement passa de vegades. És a dir: el que estic dient
és que evidentment un economista ha de saber d’econo-
mia; però també ha d’estar en condicions de participar en
aquests grans debats que la humanitat té sobre la taula. 

I, al final, cal formar bons professionals. Què hem de fer
per aconseguir-ho? Una proposta que ja funciona a molts
països és que la formació universitària sigui dual. És a dir,
hi ha una versió més professional i una versió més acadè-
mica. Això s’està posant en marxa en molts països. En el
nostre país, encara no; en el nostre país encara hi ha una
certa divisió disciplinar: per exemple, els físics (gairebé)
tots són acadèmics. Segueixen uns estudis molt acadè-
mics i quan acaben la carrera no tenen absolutament cap
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idea del que és una empresa. Després hi ha d’altres dis-
ciplines en les quals només es forma per a la professió,
però s’aprèn molt poc sobre els aspectes més bàsics. Per
tant, jo crec que ha d’haver-hi una formació dual, una for-
mació en la qual en un moment donat l’estudiant digui:
“Miri, jo vull seguir la línia acadèmia” o “Jo vull seguir la
línia professional”. De fet, els empresaris això ens ho han
dit moltes vegades, perquè, és clar, els arriben llicenciats
que no és que no coneguin el món de l’empresa, sinó que
jo diria, fins i tot, que el veuen com un món estrany, poc
atractiu, cosa que no té absolutament cap sentit. 

Estades a l’estranger. El programa Erasmus ha estat un
programa extraordinari. Ja sé que molts dels joves d’aquí
que han passat un temps fora, potser el que han estudiat
realment dins de la carrera que estan fent, ha estat una
mica de qualsevol manera, en part també perquè no ente-
nien prou l’idioma. Però, d’una altra banda, aquesta
immersió en un altre idioma, en una altra cultura, en un
altre entorn, posar-se malalt fora de casa i haver de bus-
car un metge, en fi, començar a resoldre els problemes de
la vida i, especialment, conviure amb companys d’altres
països, aquest aprenentatge que ha fet aquesta gent,
penso que és molt formatiu. Ha estat un programa extra-
ordinari i ha de continuar, de forma que tots els nostres
joves, durant llur carrera, estiguin fora un cert temps. 

Ara ve un tema sempre delicat quan el comento amb per-
sones que són responsables en els governs; sempre em
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diuen: “Estem totalment d’acord, però nosaltres, això, no
ho podem dir”. Una bona universitat és cara. Necessitarà
més diners. Jo no crec que aquests diners de més, hagin
o puguin ser diners públics. És a dir: els diners públics
han de servir per a tantes coses que, possiblement, l’in-
crement de diners que necessita la universitat, o al menys
una part d’aquest augment d’ingressos de les universi-
tats, hauria de venir dels estudiants, especialment en els
nivells superiors, que haurien de pagar unes matrícules
una mica més reals. Vostès saben que actualment el que
paga un estudiant és un percentatge del voltant del 20%
del cost real. Això és poc, òbviament. I la resta, la posen
tots vostès. No està clar si realment aquests diners pú-
blics s’han de posar perquè una persona faci una tesi, per
exemple, que són quatre anys en els que rep una beca o
un contracte i són força diners. En principi, sabem (ho
diuen les dades) que aquells que tenen un títol de nivell
més alt, de mitjana tenen després uns ingressos supe-
riors. Per tant, aquesta persona obté un benefici. Hi ha
esquemes que es fan servir en molts països i a mi m’a-
gradaria que aquí s’utilitzessin, al menys començant amb
aquelles persones que ho fan tot, una carrera università-
ria de primer, segon i tercer cicle: en el moment en què
estan treballant i els seus ingressos superin un cert mínim,
tornen als altres, als que comencen a estudiar, una part
d’aquests ingressos suplementaris, perquè els tenen grà-
cies al fet que tothom ha pagat aquesta carrera que ha
durat tants anys. Això ja sé que és un tema delicat, però
és un tema al quals ens haurem d’enfrontar i és millor ana-
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litzar-lo aviat. Vostès saben que a Anglaterra ja ho estan
fent, estan començant a posar al dia les matrícules uni-
versitàries. I la raó és molt senzilla: és que una universitat
que no sigui bona, no interessa. Cada vegada menys. Per
què? Perquè, com que ja hi ha un dens teixit d’universi-
tats, la gent simplement anirà a estudiar a les bones. Per
tant, mantenir una universitat mediocre no té gaire justifi-
cació, però una universitat bona té els seus costos. 

Amb això ja vull acabar. Per a mi, si jo hagués de decidir
quin és el problema més important per a nosaltres, de
quin problema hem de parlar més, on hem de fer més
pressió perquè millori la situació, és l’educació dels nos-
tres joves. Perquè, després, quan són grans ja és massa
tard per fer el que s’havia de fer abans. És una responsa-
bilitat immensa que tenim els ciutadans adults. Vostès
saben que hi ha països que funcionen molt bé: Suècia,
Finlàndia, Holanda. Una de les raons per les quals funcio-
nen molt bé i estan a dalt en tots els índexs és per l’edu-
cació que tenen: extraordinària. Tampoc estan contents,
perquè no estem mai contents, sempre volem fer-ho
millor. Però tenen una educació que, comparativament
amb la nostra, és extraordinària. Parlar amb un suec vol
dir que es parla amb una persona que coneix diversos
idiomes perfectament, que té domini de les matemàti-
ques, etc. És cert, també algú podria dir que els suecs se
suïciden més que nosaltres. Fins i tot en això estan a dalt
de tot. Aquest tema és encara una mica més complicat.
No recordo quin científic va dir: “A l’Homo sapiens, al
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final, quan ha resolt tots els problemes, li queda el pro-
blema més gran, que és el de la salut mental, és a dir, el
causat per l’ansietat de trobar una resposta a la pregunta
de per què està aquí”. Potser això és el que els passa als
suecs. Moltes gràcies. 
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UNIVERSITAT I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

Gabriel Ferraté i Pascual
Rector de la Universitat Oberta de Catalunya

Barcelona, 25 de gener de 2005

Senyores i senyors,
Amigues i amics,

El fet que la meva intervenció en aquesta sessió d’avui es
produeixi en el context temporal dels 10 anys de la UOC,
que celebrem aquest curs 2004-2005, em porta a com-
partir amb tots vostès algunes reflexions sobre el paper
de la universitat -no només de la UOC, però també de la
UOC- en la nostra societat. Sobre els reptes plantejats per
les tecnologies de la informació i la comunicació i l’adve-
niment imparable de la societat del coneixement. Sobre la
seva responsabilitat “social” en relació a la formació i l’ac-
cés constant i permanent de les persones als coneixe-
ments, i el que és potser més important a les competèn-
cies que els permetin actuar com a persones lliures,
autònomes i amb criteri. 

El propassat mes de novembre, durant la conferència
inaugural del III Ple del Consell Interuniversitari Ibero-
americà, el professor, i bon amic meu, Federico Mayor
Zaragoza -membre del Capítol Espanyol del Club de
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Roma- recordava l’article 26.1 de la Declaració Universal
dels Drets Humans en el qual s’explicita que “tothom
tindrà accés a la Universitat en virtut del seu mèrit”. Mèrit
en els estudiants, amb independència dels seus “mèrits”
econòmics i mèrit en els professors, per la seva aptitud,
per la seva trajectòria acadèmica i professional, en defini-
tiva per la seva competència, que és la suma dels seus
coneixements, habilitats, aptituds i actituds.

En aquest sentit, segurament estarem d’acord que en el
nostre marc occidental de referència, i especialment en
els tres darrers decennis -Catalunya n’és una evidència-
s’ha avançat, i força, a fer realitat aquesta apel·lació a
l’accessibilitat a l’educació superior. La consciència crei-
xent de la necessitat de persones i professionals que
puguin contribuir al desenvolupament econòmic, social i
cultural de les societats, ha impulsat polítiques de promo-
ció de l’accés a la universitat, destinades a franquejar les
barreres econòmiques i geogràfiques, que deixaven al
marge la majoria de la població, i venien així a confirmar
el caràcter -potser sí, aristocràtic, però sovint no estricta-
ment meritocràtic- que caracteritzava aquesta institució.
En aquest sentit podem afirmar que la universitat s’ha fet
més universal. 

Si a la creixent capilaritat geogràfica i social que ha mar-
cat l’evolució de la universitat, hi sumem l’emergència de
la societat del coneixement amb els seus perfils caracte-
rístics d’enorme fluïdesa en els fluxos d’informació -ubi-
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qüitat-, de superació de fronteres geogràfiques i nacionals
-globalitat-, i de relativització dels límits del temps i l’es-
pai -virtualitat-, ens trobem davant la necessitat de revisar
el paper d’una universitat que opera en un entorn social i
econòmic més complex, menys lineal i amb processos
d’innovació constants i accelerats. 

Com saben vostès, la meva experiència com a rector és
ja llarga i abarca tant la formació universitària presencial
com la no presencial. De fet, el meu nivell d’incompetèn-
cia ha arribat al seu límit perquè no sé fer res més! El que
he après de tots aquests anys és el convenciment sobre
la centralitat de l’estudiant en el procés de formació. El
que he après és que les estructures i les organitzacions
han de respondre a les necessitats canviants dels nostres
estudiants -els nostres clients-, que són a la fi les neces-
sitats canviants de la societat que com més va, més tre-
balla en xarxa i més es comunica mitjançant la xarxa.

Models a banda, el que trobem és un únic i mateix objec-
tiu: proveir aquells sistemes que -en la societat del conei-
xement en què vivim- puguin garantir millor la possibilitat
d’oferir una formació de qualitat al llarg de tota la vida, i
de fer-ho al ritme i amb la intensitat que cada estudiant
pugui precisar. 

Això és especialment important perquè el progrés i la com-
petitivitat de les nostres societats, depèn, en bona mesu-
ra, de la qualitat i de la qualificació del seu capital humà. I
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perquè els processos avui no són lineals, sinó incerts, per-
què la corba d’innovació s’accelera i amb ella l’obso-
lescència dels nostres coneixements i competències.

És per això que també hem de dissenyar models de for-
mació que responguin a aquesta necessitat. Que ens
permetin -en la nostra joventut- adquirir els coneixements
de l’estat de l’art -inevitablement efímers- en l’àmbit de
coneixement escollit i el que és molt més important,
adquirir les competències personals i les actituds d’apre-
nentatge que -aquestes sí- ens hauran d’acompanyar
permanentment. 

Són els processos constants d’innovació i la caducitat
dels coneixements adquirits, els que fan que la formació
adquirida de joves no sigui ja suficient, ni una garantia de
gairebé res. Els que fan també que aquells que no han tin-
gut la possibilitat d’accedir o de completar una formació
universitària de joves ho puguin fer en etapes posteriors
de la seva vida. És en l’àmbit de l’adquisició i actualitza-
ció constants de les nostres capacitats, coneixements i
habilitats que trobarem els recursos necessaris per fer
créixer en aquesta nova societat del coneixement. 

Si em permeteu la immodèstia, puc dir que a la UOC som
un cas pràctic del que us acabo de comentar. La nostra
opció per la no presencialitat i per la utilització -puc dir
que inicialment valenta i agosarada- de les TIC, ha fet
possible que en aquests 10 anys hàgim incorporat (o
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recuperat) per a la universitat amplis segments de la nos-
tra societat que no hi havien pogut accedir de joves o que
havent iniciat els seus estudis no els havien finalitzat. 

El creuament del perfil majoritàriament madur dels nostres
estudiants (per sobre dels 25 anys), amb el fet que amb
una proporció important, de fins al 62% en diplomatures,
i de fins al 38% en les llicenciatures, provenen de la for-
mació professional, de l’accés per a majors de 25 anys i
d’estudis universitaris previs no finalitzats, ens permeten
fer evident fins a quin punt, des de la universitat es pot
treballar en la millora constant de la formació i capacita-
ció de les persones i de la societat. 

Són unes dades que posen en evidència també l’impor-
tant creixement de la demanda de ciutadans adults que
treballen i que volen formar-se accedint a la universitat.
Quan la UOC va iniciar el seu primer curs, el total d’estu-
diants “no presencials” a Catalunya se situava al voltant
dels 4.400 (200 de la UOC i la resta de la UNED). Deu anys
després aquesta xifra arriba ja als 40.000 (dels quals més
de 23.000 ho són de la UOC). Vol dir que més d’un 28%
dels universitaris catalans han fet seu el principi de l’apre-
nentatge al llarg de la vida i s’han donat noves oportuni-
tats de formació en benefici propi i en benefici de la nos-
tra societat i de la nostra competitivitat com a país. Sense
un model com aquest, la gran majoria d’aquests estu-
diants no hauria trobat una alternativa viable i adaptada a
les seves situacions personals i professionals.
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En aquest sentit vull pensar -i m’agrada pensar- que des
de la UOC estem ajudant a construir la universitat del
segle XXI. Una universitat que ha de saber actuar com un
motor del procés d’adopció i integració -social, econòmic
i cultural- de les TIC en tots els àmbits. Hem de constatar
i potenciar el paper de les TIC a les universitats i fomen-
tar el capgirament gairebé copernicà de models basats a
“ensenyar” coneixements, a models basats a “aprendre”
permanentment -i sovint autònomament- coneixements i
competències.

És en aquest àmbit on en bona mesura es posa de relleu
el que ha de ser la “responsabilitat social” de les universi-
tats en aquesta societat del coneixement: superant les
limitacions físiques i temporals -les de coincidència en el
temps i les de la pròpia biografia-; que històricament han
estat barreres pel lliure accés al domini públic de la cultu-
ra, el coneixement, l’art, la literatura i la recerca. I aquí
també hi trobem la responsabilitat dels polítics. A perdre
la por a la tecnologia, a promoure el desenvolupament
d’infrastructures tecnològiques que democratitzen i uni-
versalitzen l’accés a les xarxes de coneixement. 

En definitiva -i potser paradoxalment-, aquí rau la gran
oportunitat de les TIC com a eina, no d’obertura, sinó de
tancament de l’anomenada escletxa digital. 

L’educació en el seu sentit més ple és condició absoluta-
ment necessària per a la progressiva reducció d’aquesta
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escletxa en el si de les societats “riques” i entre aquestes
i les menys avançades. Sovint s’ha acumulat el fenomen
de l’escletxa digital al de la fractura ja preexistent entre
riquesa i pobresa. 

Ambdues fractures, la socioeconòmica i la digital, poden
potenciar-se mútuament, però no és menys cert que l’e-
mergència de les TIC és generadora de grans oportunitats
d’accés als recursos d’informació i coneixement, que fins
fa ben poc es trobaven restringits en circuits de distribu-
ció clarament limitats. ¿I és que potser no és possible -i
sens dubte més senzill-, accedir a les xarxes globals de
comunicació des de qualsevol punt -per remot que
aquest sigui- del planeta, que no pas construir una infra-
estructura física de transport com ara una carretera, un
aeroport o una línia de ferrocarril?

Hem de saber capturar la complicitat i l’aposta política
dels governants, i com a universitaris hem de saber en-
tendre i assumir el repte que tenim per davant.

Les TIC ens ofereixen, doncs, la possibilitat d’aquest
accés global i ubicu al domini públic del coneixement
acumulat per la universitat. La responsabilitat de les uni-
versitats passa en bona mesura per saber apreciar aques-
tes possibilitats i per desenvolupar iniciatives i programes
que donin impuls a un sistema universitari cada vegada
més global i socialment més integrador. Un sistema que
posi èmfasi en els valors comuns per sobre de les diferèn-
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cies econòmiques i culturals. Un sistema universitari
que, recolzat i reforçat per l’ús de les TIC, sigui un factor
real de reducció de la pobresa en els països menys afa-
vorits, i d’integració i progrés social i personal, perma-
nentment obert per aquells que en societats “riques” com
la nostra, volen seguir endavant amb la seva formació i
aprenentatge.

Tornant a Catalunya, aquesta visió d’obertura de la uni-
versitat a la societat, maximitzant les oportunitats deriva-
des de l’ús intensiu i intel·ligent de les TIC, ens posa
davant el repte (i l’oportunitat) de donar noves sortides a
l’enorme potencial de millora del nostre capital humà i del
nostre progrés. Us parlava d’aquest 28% de la nostra
població universitària que molt probablement no ho seria
si no hagués disposat de propostes que els oferissin una
resposta adequada a les seves circumstàncies personals.
Tenim consciència de la importància i de la magnitud dels
segments de la nostra societat que no han pogut accedir
a una formació universitària “quan tocava”?

Dades extretes del Projecte Internet Catalunya (PIC), un
projecte de recerca de la UOC dirigit pel professor Manuel
Castells i impulsat pel Govern de Catalunya, posa en
evidència que a casa nostra el 67% de la població major
de 31 anys només té estudis acabats de primària o infe-
rior. Un altre estudi de la Fundació Jaume Bofill ha posat
de relleu la baixa taxa d’escolarització postobligatòria a
Catalunya. Un 70% davant el 76% de la mitjana de l’es-
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tat, el 91% del País Basc o el 85% de Madrid. Aquesta
dada, com recordava un articulista fent referència a
aquest mateix estudi, “no seria preocupant si aquests
joves desconnectessin de l’escola, però no de la formació
permanent, si seguissin processos d’alternança entre
aprenentatge i feina”. 

També en un altre article sobre el mateix estudi, s’afirmava:
“…Cabría preguntarse si la apuesta por una educación
superior de excelencia, una vez su democratización es
más que considerable, se ha orientado correctamente, ya
que el capital educativo de nuestra población, dadas nues-
tras circunstancias, puede ser un gran activo para obtener
el éxito en el futuro y evitar una subordinación excesiva al
resultado de las transformaciones económicas [crisis
industrials, processos de reconversió traumàtics, etc.] de
las que la sociedad catalana se libró en momentos históri-
cos anteriores”.

L’oportunitat i el potencial hi són. Què ens hauria d’impe-
dir un escenari en què aquest 28% d’estudiants universi-
taris que pressumptament ja no estan en edat de ser-ho,
passin a ser l’any 2010 un 50% de la població università-
ria? Tinc pocs dubtes que aquest seria un bon símptoma
de les capacitats i les potencialitats immanents a la nos-
tra societat. Significaria que hem entès i hem donat res-
posta al repte de la formació al llarg de la vida.
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La millora del capital humà, la competitivitat de Catalunya
i l’impuls de la societat de la informació, plantegen la
necessitat d’incentivar, promocionar i facilitar la continuï-
tat de la formació al llarg de la vida de les persones que
varen estudiar formació professional. Per què no posar de
moda entre els nostres ciutadans estudiar de forma inter-
mitent al llarg de la vida? Més enllà d’això, caldrà també
que ens plantegem el reconeixement acadèmic de l’expe-
riència i els mèrits professionals. Com ja és el cas en
alguns països europeus. 

En tot cas sembla prou raonable -i sens dubte socialment
ambiciós- que tant des del punt de vista de la despesa
pública realitzada i del capital social del país, com des de
la perspectiva de la persona que no ha acabat els seus
estudis universitaris per motivacions diverses, es plante-
gin les alternatives i canals que permetin “recuperar”
aquest capital. La UOC ja recull en una important propor-
ció aquest fet. 

El de la formació al llarg de la vida és més un repte per a
les institucions que per a les persones. El repte rau a
detectar les competències professionals a desenvolupar i
adquirir al llarg de la vida i estructurar-ne la seva oferta a
les persones. La universitat ha d’afrontar el repte d’adap-
tar la seva organització a aquesta nova societat. No
podem educar per i mitjançant la societat del coneixe-
ment amb models organitzatius del passat. Les universi-
tats han de modificar la seva organització, millorar la seva
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governabilitat, flexibilitzar-se, promoure la mobilitat d’es-
tudiants, professors i investigadors, reconèixer titulacions
i matèries cursades a d’altres universitats, evitar la hiper-
regulació. Hem de formar per a la competitivitat, saber
captar estudiants i professors d’arreu i, sobretot, ha de
ser un sistema a la mida de les persones que aprenen. 

Les universitats han d’aprendre i escoltar la societat per
construir nous models de formació. Hem d’avançar cap a
un nou paradigma que estimuli dues actituds bàsiques:
l’aprenentatge al llarg de la vida, i l’aprenentatge en xarxa.
Hem de fer-nos responsables de la nostra pròpia forma-
ció. Més que ensenyar, volem i hem d’aprendre.

Bertrand Russell afirmava que els moments de creixe-
ment cultural són també aquells en els quals es fa una
crítica radical de les creences i institucions tradicionals.
I continuava dient que l’emergència de la societat del
coneixement amb les noves demandes de formació de les
persones en coneixements i competències, de persones
capaces de ser elles mateixes i d’actuar amb criteri propi
en un entorn d’alta incertesa i canvi constants, ha canviat
de ple el context en el qual operen les universitats.
Aquest, en les paraules de Russell, és el nostre moment.
Aprofitem-lo.
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IMPORTA L’EDUCACIÓ?

Alfons Cornella Solans
President de Zero Factory, S.L.

(infonomia.com)

Barcelona, 24 de febrer de 2005

Moltes gràcies per convidar-me. Espero que, efectiva-
ment, no només sigui interessant el que us comenti avui,
sinó que, a més, us pugui ser útil. Em sento una mica
aclaparat per venir després de dues persones com el doc-
tor Ferrater i en Rolf Tarrach, a qui admiro, a tots dos.
D’un d’ells, vaig tenir la sort de ser-ne alumne, d’en Rolf
Tarrach, que és una de les ments més brillants d’Europa,
em permeto dir. Per tant, em sento molt agraït. 

La veritat és que sempre que em demanen que parli d’e-
ducació em sorprèn, perquè jo no sóc un expert en
aquest tema. Si és que pogués ser expert en alguna cosa,
no ho sóc en absolut sobre educació. M’han demanat
moltes vegades que doni la meva opinió i, per tant, pre-
neu-vos-la com la que ve d’algú que està interessat en
aquesta qüestió, que és pare, al mateix temps, i que sí
que vol trobar una relació entre el tema de l’educació i el
futur del país. És obvi que està molt lligat i intentaré
donar-vos alguns arguments, espero que nous, sobre fins
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a quin punt això ha de ser preocupant si volem dissenyar
un país amb un cert futur. 

Abans de començar també volia fer un reconeixement
explícit a la gent que està «a les trinxeres». Crec que par-
lar de l’ensenyament en un entorn agradable, confortable
com el que podem tenir avui, està molt bé; però la realitat
és que hi ha una gent que està moltes hores en situacions
molt complicades a les escoles (jo diria que cada vegada
més complicades), que conec per diverses raons. Una,
perquè la meva dona està a l’ensenyament i és allò que
sents a casa el «que m’he trobat avui». Per tant, tinc
aquesta línia directa amb la realitat d’algú que està moltes
hores en situacions complicades. 

I després, perquè durant l’últim any hem fet un projecte,
que serà conegut a la primavera, que hem anomenat
«Perfils d’innovació en educació», que ha consistit a anar
a 50 escoles de Catalunya a parlar amb professors que
fan servir les tecnologies per innovar el procés d’ense-
nyament. El que hem fet és anar sistemàticament a una
escola per setmana. Ho hem publicat durant un any, i ara
en farem un llibret (està tot en format multimèdia a la web
http://www.xtec.es/perfils). Això m’ha permès veure una
mica què viuen, què senten, què creuen que necessiten les
persones que són més innovadores en el sistema educatiu. 

La conclusió a la qual he arribat, a partir d’aquestes dues
coses (de l’experiència de la meva dona i d’aquests inno-
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vadors) és que tenim a l’ensenyament, en aquests mo-
ments, gent normal fent coses extraordinàries. Per tant,
vull dir-ho des del principi: hi ha gent normal fent coses
extraordinàries, que hem de reconèixer perquè és molt
meritori i francament necessita una gran quantitat de
voluntat i de vocació. No sent-ne un expert, em sento una
mica fora de lloc, especialment, no patint el que pateixen
els mestres cada dia. 

Dit això, què és el que opino? Primer, crec que el proble-
ma que tenim amb l’educació és que ens estem acostu-
mant a considerar-ho una malaltia crònica. És com quan
un té una malaltia crònica, que sempre en parla, que s’ha
d’acostumar a viure amb aquesta malaltia crònica i que no
sap ben bé què fer. En tot cas, al que aspires és que algú
et doni una pastilla que et faci sentir una mica millor
durant unes quantes hores, amb el benentès que d’aquí a
unes quantes hores et tornarà a fer mal i que hauràs de
prendre una altra solució. Vas permanentment buscant
solucions sense creure’t tu mateix que, efectivament, algú
et resoldrà el problema. És com allò que, quan et fa mal
l’esquena, ho intentes tot fins que un dia et trobes un bon
fisioterapeuta que et diu: «És que realment, et poses
malament. És un problema que no estàs ben posat i, quan
et poses bé, et deixa de fer mal tot de cop i volta». 

Per tant, crec que el que necessitem segurament són
diagnòstics fins, més fins sobre què és el que ens està
passant. Crec que, com en totes les malalties, arriba un
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punt en què finalment t’adones que el problema no és el
que sembla ser, sinó que és un altre, que hi ha coses més
profundes que afecten el fenomen i que fan que es mani-
festi de la manera en què es manifesta. Per tant, necessi-
tem nous tipus de diagnòstics (ara en proposaré alguns) i
després necessitem accions concretes i molt succintes.
S’acaba l’època dels grans dissenys, de les grans políti-
ques i hem d’anar a accions molt concretes. Aleshores,
aquí hi ha una mica la primera paradoxa o la primera si-
tuació dialèctica, i és que necessitem diagnòstics molt
fins, però en realitat del que es tracta és de fer coses molt
concretes, que puguin fer tota la gent que està a l’ense-
nyament cada dia. 

En aquests moments, un dels problemes que tenim en el
món de l’ensenyament, però que és general en la socie-
tat, és el fet que s’acaba l’època del reduccionisme. És a
dir, una cosa que ha funcionat molt, que hem après del
món de la ciència, és a agafar els problemes i reduir-los a
petits trossos per poder-los tractar. Tota la ciència moder-
na es basa en la idea del reduccionisme: divideix i analit-
za, divideix i venceràs. Doncs, això s’acaba, en la meva
opinió. S’acaba en el món de la ciència, s’acaba en el
món de la tecnologia, s’acaba en el món de la societat. Ja
no pots considerar les coses aïllades, com a problemes
separats, perquè tot està tremendament relacionat. 

Jo m’he dedicat durant molt de temps, i m’hi segueixo
dedicat, al fenomen d’Internet, que en realitat és un feno-
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men de xarxes, és un fenomen de connexions, és un
fenomen d’interrelacions. I arribo a la conclusió que a
l’ensenyament, com en general a la societat, el que passa
és que no hem entès que realment estem davant d’un
problema d’ecosistema. Estem en una situació en què tot
està relacionat amb tot i el que necessitem és coordinar
aquestes diferents parts, perquè una cosa que estira d’un
lloc et pot crear un problema en un altre lloc. 

Com a parèntesi, per exemple, comentaré que, l’altre dia,
en una reunió que no tenia res a veure amb això, va sortir
algú que es dedica a vendre productes de supermercat
per Internet i que va dir: «És que el problema no és que la
gent vulgui comprar productes per Internet (o sigui, que
augmentem el consum digital de la nostra societat), sinó
que el problema és que, quan nosaltres anem amb les fur-
gonetes per repartir aquests productes, ens trobem que
no hi ha llocs a les ciutats per aparcar les furgonetes. I
resulta que ens cauen cada dia més multes. Per tant, pot-
ser no hi ha més comerç digital perquè nosaltres no
sabem on posar les furgonetes». És un exemple que no té
res a veure però que està molt en l’arrel del problema: i és
que tot està interconnectat, en forma d’un ecosistema.
Aleshores, si no entenem la idea que l’educació és part
d’un ecosistema més complicat, no anirem enlloc. 

L’educació, com tot, és una trama complexa d’agents i
agendes (utilitzem, si voleu, aquest joc de paraules). És un
conjunt d’agents socials que tenen, cadascun, una agen-
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da diferent. Cadascú té una agenda de poders, de políti-
ca diferent. Quan passa que un problema és ecosistèmic,
és a dir, quan un problema vincula moltes coses, jo crec
que només hi ha una solució per afrontar-lo, que són forts
lideratges. El que hi ha d’haver són lideratges molt forts
que posin en fila, que posin ferms els diferents agents d’a-
quell ecosistema; perquè, si no, el que tens és una solu-
ció parcial, és una solució temporal, com la que he dit de
les multes i la distribució comercial de productes com-
prats en format digital, que no és una solució definitiva al
problema. Per tant, la primera reflexió és que s’ha de pen-
sar això en forma d’un ecosistema. No pot tancar-se la
discussió de l’ensenyament dintre del món l’ensenya-
ment. No pot ser una discussió tancada dintre d’un
col·lectiu, sinó que ha de ser una discussió on intervinguin
tots els agents de la societat en la qual aquesta educació
ha de tenir un cert impacte. La segona cosa és que hi hagi
lideratge per poder fer funcionar aquest ecosistema. 

Lligat a això, hi ha un altre gran principi, i és el fet que el
problema que tenim és el canvi dels valors de base.
M’imagino que això ja s’ha comentat i és un tema recur-
rent, que em permetré enfocar en una direcció determi-
nada. Crec que, si volem tenir un futur com a societat,
com a economia, en els propers anys, no hi ha més remei
que reorientar tota la societat cap a una direcció i lamen-
to, en aquest sentit, manipular l’audiència dient que
aquesta direcció és la innovació. Crec que, realment, del
que es tracta és de reorientar la societat cap a la innova-
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ció, el que vol dir crear nous valors de tot tipus: valors
econòmics i valors socials. És molt curiós perquè aquest
matí porto un matí de parlar: he començat el dia en el 22@
en unes sessions que fem cada mes, un esmorzar, on he
presentat un document que m’ha semblat molt interes-
sant, generat per un consell nord-americà, que es diu
Council of Competitiveness, que és un consell que agre-
ga la triple hèlix, que és les empreses, les universitats i el
Govern, tots en un consell, que es diu Consell de la
Competitivitat. Recordareu que aquí hi ha una cosa que
s’acaba de signar, que està molt bé i que és l’Acord de
Competitivitat; doncs allà hi ha un consell sobre la com-
petitivitat, que ha fet una reflexió sobre el futur dels Estats
Units. Els Estats Units estan lluny en molts aspectes, però
han fet una reflexió, que no es diu, si em permeteu una
petita broma, “Acord per a la Internacionalització i la
Competitivitat i no sé què de l’Economia Americana”,
sinó que es diu simplement Innovate America. Ja sabeu
que els nord-americans, si en alguna cosa excel·leixen és
en el màrqueting i aquest document es diu sintèticament
Innovate America. 

L’informe comença dient: “Escolteu, ens hem passat
molts anys, potser 50 anys, posant esforços en optimitzar
les nostres organitzacions, per ser eficients i tenir qualitat.
Això és un reconeixement: hem aconseguit als Estats
Units fer això; però ara, senyors, el que ens toca, literal-
ment, és reorientar tota la nostra societat cap a la inno-
vació. Per tant, part d’aquest ecosistema consisteix a
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canviar els valors cap a una societat orientada a la inno-
vació”. 

Això requereix, efectivament, una altra cultura, requereix
una altra educació, una educació en què són més impor-
tants altres coses. És més important una alfabetització
informacional, o sigui, saber buscar informació i saber
analitzar-la de forma crítica. Es necessita també una edu-
cació més orientada al risc, és a dir, que les persones i els
nens s’atreveixin a fer coses, perquè, en el fons, una
societat no pot ser innovadora si no hi ha unes ganes
d’emprendre, unes ganes d’atrevir-se. Per tant, com diu
aquest document Innovate America, es necessita una
educació que no estigui orientada a la memòria, que era
fonamental per una economia industrial en la qual havies
de repetir unes determinades accions. És a dir: una edu-
cació de memòria serveix per a una economia industrial;
però, per a una economia del risc i de la innovació, no ser-
veix la memòria, sinó que serveix bàsicament el treball
col·laboratiu i l’esperit crític. 

És fàcil de dir, ja ho he dit al principi. N’hi ha alguns que
estan a les trinxeres en aquests moments controlant que
al menjador no es tirin les botifarres pel cap. Per tant, ells
són els que realment tenen valor. Però, si em permeteu
una reflexió atrevida, nosaltres també necessitem un
canvi de tota la societat cap a la innovació. Resulta, a
més, que això lliga amb el fet que necessitem que aques-
tes persones que ara estem formant, i que han de dirigir
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la societat als propers anys, entenguin les oportunitats de
la tecnologia com a veritable instrument de transformació
de la societat. La tecnologia no és una anècdota: és un
canvi transcendental. 

També m’atreviria a dir que, en aquests moments, neces-
sitem una formació molt humanista. Jo sóc dels que crec
que, efectivament, necessitem trobar una formació de la
gent perquè entengui la història. Jo canviaria algunes
assignatures del currículum i en posaria una que n’inte-
graria vàries i que m’he permès d’anomenar Història de
les idees i de les passions. Jo faria aquesta assignatura,
on s’ajuntés la història, l’art i moltes altres coses, perquè
en realitat es tracta de què hem fet com a espècie durant
tota la nostra trajectòria històrica que ha fet que surtin
idees i surtin passions, i com aquestes s’han anat con-
nectant. Per tant, sóc molt partidari de tenir una formació
humanista, però si som pragmàtics, la realitat és que la
transformació de la societat es produirà entenent les pos-
sibilitats de la tecnologia. I si no tenim gent que sàpiga
entendre les oportunitats de la tecnologia, no tenim res a
fer. Suposo que Rolf Tarrach, quan va venir, va parlar del
fet que no hi haurà futur si la gent no és capaç de quanti-
ficar les coses. Suposo que devia utilitzar aquesta frase.
És a dir, saber quantificar és fonamental per al nostre
futur. Per tant, si no som capaços de fer entendre les per-
sones que estan ara educant-se que la tecnologia no és
una anècdota, no fem res. 
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En aquest sentit, per exemple, un quan treballa amb gent
jove, especialment, amb hackers (que són una subespè-
cie concreta de l’espècie humana; són gent que estan
bàsicament connectats a una pantalla, vagin on vagin i
facin el que facin), t’adones que hi ha coses que no estem
fent i que seran fonamentals, com és, per exemple, que el
software (que a tots els que estem aquí ens sembla una
cosa complicada) és realment la nova llengua universal.
És a dir, els hackers són gent que parlen amb software. Hi
ha gent que “somia amb Java”, hi ha gent que és capaç
d’agafar una peça de software d’un lloc i enganxar-la en
una altra peça de software i crear un altre producte o ser-
vei. Aleshores, que els nens que tenim a les escoles no
pensin en clau de software, que no utilitzin el software
com a literatura, si em permeteu, com una nova llengua
d’expressió, ens està creant un handicap pel futur. És així
de clar. El software serà la llengua del futur, més que
l’anglès. La llengua del futur és el software i, per tant, o
ensenyem la gent a parlar en software, però de manera
tremendament fluida, o no tenim cap futur. 

Està molt bé això com a desideràtum. Però, quins són els
problemes? Em permeto dir-ne quatre o cinc. El primer
problema són els referents. Resulta que els referents
socials que hi ha són uns referents que jo crec que ja no
serveixen. Els referents per a aquesta societat innovadora
han de ser diferents. Una reflexió al respecte. Em ve un
dia el meu fill gran, que com s’ha dit té 12 anys, i em pre-
gunta allò que els pregunten sobre els seus pares a l’es-
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cola, que és: “Tu, a què et dediques?” Si em pregunta el
meu fill gran a mi “Tu, a què et dediques?”, tinc un pro-
blema perquè, ara què li dic? Perquè no ho sé ni jo, per-
què em dedico a diverses coses. Aleshores, com que toca
donar-li una resposta, li vaig dir, per dir alguna cosa: “Tinc
una empresa”. Entre cometes, sóc empresari (mai m’he
vist com un empresari, però en realitat és el que faig).
Aleshores, li vaig preguntar al meu fill: “Per cert, i saps
què és una empresa?” I automàticament va dir: “Sí, és allò
que es fa per fer diners”. O sigui, empresa igual a fer
diners. I vaig dir-me: “No anem bé. No anem bé si un nen
de 12 anys pensa que una empresa és exclusivament per
fer diners. Malament, no anem bé”. 

Jo crec que una empresa (almenys tal com me la plante-
jo jo i com molta gent que conec se la planteja) és un pro-
jecte. És el mateix que la voluntat d’aconseguir un re-
sultat. Evidentment que has d’aconseguir un resultat
econòmic perquè, si no, no pots fer res, però plantejar una
empresa només com un lloc per fer diners crec que és un
mal plantejament. Per tant, tenim un problema de refe-
rents. 

Per exemple, resulta que la gent que ha transformat la nos-
tra societat, que des de fa dos segles és gent que ha uti-
litzat la ciència i la tecnologia per fer-ho, està molt fora del
discurs de l’educació. És més fàcil en aquests moments
que es posi dintre d’un marc de referència un poeta o un
artista que no un tecnòleg o un científic. Jo crec que
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aquest és un dels problemes que tenim de base, és a dir,
que hauríem de tenir uns referents que no són només els
que ja tenim, sinó que n’haurien de ser també uns altres. 

Un dels llibres que he comprat recentment i que m’està
fascinant (i que és un llibre que us recomano vivament,
potser més per l’estiu que per ara, perquè és molt gruixut)
és un llibre interessant que es diu They made America. El
títol ho diu tot: la gent que va construir els Estats Units. Et
mires aquest llibre i no hi ha ni un sol polític, ni un sol artis-
ta, ni un sol literat, sinó que tot són gent que, moltes
vegades des de zero i de forma autodidacta, han construït
el país: el senyor que va fer el primer vaixell de vapor, el
senyor que va facilitar que la gent anés vestida a un preu
assequible perquè tenia una fabricació en sèrie, el senyor
que va inventar la màquina de cosir, el senyor que va
inventar un sistema de distribució elèctrica que funcionés
correctament, etc. Són 200 biografies d’exploradors, de
gent que va construir un país atrevint-se i posant aquella
combinació màgica d’energia personal i risc que és el que
fa que una societat sigui innovadora. A mi m’agradaria
veure a les nostres escoles parlar d’aquest tipus de gent,
de la nostra, que n’hi ha: de la gent que va fer la revolució
industrial del segle XIX, de la gent que va posar Catalunya
on és ara amb el seu esforç i, per què no, d’empresaris
d’avui, que acostumen, com sabeu, a estar molt amagats,
però que crec que seria molt important mostrar-los per-
què crec que haurien de ser els referents dels nostres fills
per als propers anys. 
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Una petita anècdota al voltant d’això (crec que curiosa): fa
poc vaig llegir una entrevista que li feien a un físic, ara
molt rellevant, que és dels primers que està fent un d’a-
quells experiments potencialment transformadors, al vol-
tant de la teleportació quàntica (transportar un estat
quàntic d’un lloc a un altre en l’espai). Llegies la seva bio-
grafia i li preguntaven: “Escolti, a vostè, d’on li surt aques-
ta vocació?” L’home es va quedar tan tranquil i va dir: “És
que jo era un fan de Star Trek. A mi m’encantava Star Trek
i allà veia que la gent anava d’un lloc a l’altre amb allò que
el desintegrava, amb el “Beam me up”, i sortia en un altre
lloc de l’Univers. Doncs, mira, per a mi allò va ser un refe-
rent”. Dius això aquí i la gent se te’n riu. Si dius aquí que
la teva vocació científica ha vingut del fet que eres un fan
d’Star Trek i la gent se’n riu. Però és que són aquestes
coses les que realment necessitem. Necessitem referents
nous, si voleu divertits com aquests, que després es
transformen en realitats molt serioses: un senyor que és
capaç de definir un nou paradigma en la mecànica quàn-
tica. És això. 

El segon problema que tenim és que el lideratge està mal
vist. Abans he dit que és important el lideratge, però resul-
ta que som un país en què el nostre imaginari col·lectiu fa
una mena d’identificació “lideratge = caudillo”, si em per-
meteu. Hi ha una mena de cosa rara que ens rodeja que
fa que el lideratge sigui molt mal vist. Aquest és un pro-
blema greu que tenim, perquè sense lideratge no anem
enlloc. Sense persones que tinguin les idees clares i posin
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la seva energia per mobilitzar equips per tal d’anar en una
determinada direcció, no anem enlloc. Per tant, crec que
aquí tenim un altre problema greu i és que no tenim un
bon referent social de lideratge. Per exemple, jo estic
segur que si les persones que esteu a la sala que esteu
més en l’ensenyament, que esteu a les trinxeres, us plan-
tegeu de fer un curs un dia als alumnes de secundària
sobre lideratge, ja teniu un problema: els mateixos pro-
fessors entendrien que això és important, o creurien que
estem parlant d’una cosa molt ianqui? Resulta que el lea-
dership és una idea molt ianqui, correcte; però és que en
el món en què estem és fonamental: o tens gent que tiri
del carro o el carro no tira. No es fan les coses creant
comitès. Es fan perquè hi ha empresaris, o emprenedors
o persones que tiren del carro. 

El tercer problema són els recursos. La tecnologia és un
recurs molt estrany, és un recurs que no té un valor de
canvi, sinó un valor d’ús. Econòmicament, això vol dir que
tenir-lo sol no serveix de res. Jo tinc un cotxe al carrer i
tenir-lo ja em serveix (almenys, que el vegin). Em serveix.
Però és que tenir un ordinador no em serveix per a això,
perquè és una commodity, és un electrodomèstic. Per
tant, la tecnologia no serveix si no se li sap donar un de-
terminat ús. L’ús d’una màquina no és una cosa automà-
tica, sinó que també requereix persones per fer-ho. Per
exemple, d’aquest projecte que he fet amb 50 escoles
innovadores del país, hi ha una cosa que ha sortit en
totes. En totes elles hi ha una demanda per part dels pro-
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fessors que treuen suc de la tecnologia. I la demanda és
molt concreta (en aquest cas, moltes són escoles públi-
ques i, per tant, la demanda va dirigida concretament al
Departament d’Ensenyament), és: “Poseu-nos un coordi-
nador informàtic”. La idea és que no hagi de ser jo, que
sóc professor de ciències, qui em quedi cada dia aquí fins
les vuit del vespre perquè la xarxa funcioni. Que no hagi
de fer jo, a més de la meva feina, una feina voluntària per-
què això funcioni. Resulta que, efectivament, si poses
algú que la fa servir o que facilita que aquesta infraes-
tructura funcioni, el rendiment és molt superior, perquè tu,
aleshores, et pots dedicar a fer servir aquella tecnologia
de forma pedagògica o didàctica, i no a fer que la xarxa
funcioni o que la impressora no caigui. Per tant, anem
amb compte: no serveix de res posar ordinadors a les
escoles, si no hi ha un coordinador informàtic que dina-
mitzi aquest recurs. 

Un quart problema important és que ens fa un pànic
horrorós repassar o revisar les essències del currículum.
Què és el que s’ha d’ensenyar? Com s’ha dit molt bé,
cada dos anys hi ha una revolució sobre això, però és
que, a la millor, la revolució ha de ser més radical. La revo-
lució ha de ser de menys assignatures i més viscudes. Hi
ha una forma de viure una matèria, més crítica, molt més
experimental. Jo, per exemple, fent un exercici trivial (no
ho defensaria enlloc) he escrit en un paper el que se m’ha
acudit sobre les possibles “noves” assignatures crítiques
en aquests moments (algunes us semblaran molt diverti-
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des): una és l’anglès, aquesta està clara, però l’altra és
Google o similars. Aquests nens necessiten saber buscar
informació i no en saben, i no els ho ensenyen. És que,
potser, en el que seria una mena de nou Trivium o Qua-
drivium, hi hauria d’haver una part que es diu Google (i si
no es diu Google, es diu “buscar informació”). Però, és
clar, des d’una perspectiva “à la Guttemberg”, que és la
que tenim tots els que estem aquí, és a dir, des d’una for-
mació més tradicional, dius: “Ostres, aquests nens han
d’aprendre això?” Però és que l’objectiu és que aprenguin
a moure’s per la informació perquè després n’hi ha una
altra d’assignatura bàsica que, efectivament, és Llengua
(o Comprensió més que Llengua) que és que allò que tro-
ben en els buscadors d’informació siguin capaços d’ana-
litzar-ho de forma crítica. Matemàtiques: aquesta sí que té
el mateix nom i ha de continuar permanentment; Història
de les idees i de les passions; Natura, o Context (seria
millor dir-li Context; és a dir, en quin món estàs vivint i en
quin món t’has de relacionar). 

Això em porta a un cinquè problema que em sembla que
és molt difícil de resoldre. Ho entenc i, sense un lideratge
molt fort i unes idees molt clares, no es podrà fer. És la
idea de la llibertat de les escoles. Jo sé que això és molt
polèmic, però la veritat és que, si un mira què estan expe-
rimentant d’altres països, concretament els Estats Units i
Holanda, veu que una de les millors idees que estan pro-
vant és la de donar més llibertat a les escoles perquè facin
“el que vulguin”. Això és un discurs molt complicat, per-
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què de seguida hi ha, aleshores, la tensió privat-públic,
que vol dir que des de l’àmbit privat podràs fer més coses
que des de l’àmbit públic. Entenc que és un discurs molt
polèmic, molt complicat, però la realitat és que un, al final,
ha de creure en la teoria evolutiva, i vol dir que has de
donar llibertat a les escoles perquè experimentin, posant,
això sí, algunes condicions. Per exemple, a les chartered
schools americanes, l’única condició és que al final l’exa-
men és igual per a tots els alumnes. És a dir, durant el curs
fes el que vulguis però al final han de passar un examen
de “grau públic”, entre cometes, que garanteixi que, efec-
tivament, hi ha una certa homogeneïtzació d’uns determi-
nats estàndards de coneixement. Els Estats Units no és
un bon referent, hi estem d’acord, ni en primària ni en
secundària; però Holanda sí que ho és i Holanda també
ho està fent. Està fent un tipus d’escoles que tenen més
llibertat perquè experimentin al màxim per veure noves
formes d’incorporar currículums i de donar-los perquè
sigui més pràctic per als alumnes. 

I l’últim problema, que no ha sortit però que possiblement
és el més important i que té a veure amb el que he dit
abans de la part de l’ecosistema, és la part de la família.
Al final, el problema és que les famílies abdiquen de l’e-
ducació, i això es nota. Concretament, en el cas que
conec, que és el de la meva dona, ella es troba, efectiva-
ment, sent moltes vegades tutora de nens i nenes per als
quals el veritable problema és la seva família. El problema
no és el nen, el problema no és l’escola: el problema és la
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família, que sovint “passa totalment” d’aquest nen. Per
tant, aquí tenim un problema molt greu que és ecosistè-
mic. El pare o la mare no estan més amb el fill perquè
estan tot el dia treballant, i estan tot el dia treballant per-
què realment tenen una hipoteca que no poden assumir, i
tenen aquesta hipoteca perquè no poden viure fora de
Barcelona perquè no hi ha bon transport públic, i no hi ha
transport públic perquè resulta que s’ha invertit en infra-
estructures, etc. És a dir que hi ha un conjunt de coses
que realment s’han d’atacar des d’un punt de vista global,
de gran lideratge ecosistèmic. Comentàvem abans l’in-
forme Innovate America; potser el que toca ara és fer un
Innovate Catalonia, per a posar en solfa moltes coses per-
què efectivament les famílies entenguin més la seva
necessitat de participar en aquest discurs. 

Per acabar, voldria anomenar algunes accions concretes
que crec que es podrien fer. Per què he posat el títol de
“Importa l’educació?” Doncs perquè en realitat crec que
és una pregunta rellevant i que, segons com la plantegem,
tenim unes respostes o unes altres. A la pregunta
“Importa l’educació?”, jo diria que és tan important que
no cal ni parlar-ne. L’educació és tan important que s’ha
convertit en una infraestructura. De fet, la vivim com una
infraestructura. Al matí et lleves i portes els nens al col·legi
i forma part de la teva infraestructura diària, forma part de
la teva rutina. El problema de les infraestructures és que
només t’adones que existeixen quan no funcionen. Una
cosa és infraestructural si, quan no funciona, veus que
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està malament. Però no t’adones de quan està funcionant
en el dia a dia. Resulta, per tant, que tens una infraes-
tructura que és deficient, que no tens en compte perquè
forma part del teu context de cada dia i, per tant, no
importa. Importa l’educació? No, perquè és una infraes-
tructura. 

Però, una altra manera de plantejar la pregunta és: impor-
ta l’educació en clau del nostre futur? I aleshores t’adones
que és totalment estratègica i que no és un pegat, no és
una cosa que s’ha de resoldre amb un partit o un altre al
Govern i no es necessita una llei d’educació. Ja pateixo,
ara que es torna a parlar d’una llei d’educació. Cada
vegada que surt la paraula “llei d’educació” et poses a
tremolar, perquè el que es necessita realment és un acord
d’Estat. És un pacte d’Estat el que hi ha d’haver sobre l’e-
ducació. A més, em permeto dir que necessita un liderat-
ge fort, i alguna cosa crec que canviaria definitivament en
l’ensenyament el dia que aconseguíssim que gent que no
té res a veure amb l’educació, s’hi posés. És a dir, el dia
que empresaris es posin en el món de l’educació, des del
punt de vista de l’empresa, com a projecte (allò de dir:
“Agafem això i redrecem-ho”), gent amb experiència de
portar equips en una determinada direcció, llavors po-
dríem començar a veure canvis significatius, tot i que
també hi apareixerien nous tipus de problemes. Però crec
que aquest tàndem de líders que tinguin una visió sobre
el model d’educació que volem per a una societat inno-
vadora, amb gestors professionals (no estic dient que els
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que hi ha no siguin professionals, però gestors que tinguin
una orientació basada en l’experiència de portar equips a
resultats molt concrets), tindria un impacte molt conside-
rable en l’educació. 

Una altra acció amb la qual tothom està d’acord és el
tema de la formació dels professors, però una formació
que no sigui endogàmica, perquè també tenim el fet que
sí que es fan molt cursos (al Col·legi de Llicenciats fan
molts cursos per a professors), però és que fan cursos
moltes vegades que són de la seva temàtica. És una
mena d’actualització temàtica. Però el que necessitem és
que els professors vegin “altres coses”, altres camps de
la societat. Per exemple, jo no sé que en aquests mo-
ments (pel que jo sé) hi hagi cap escola de negocis de
Barcelona (que n’hi ha unes quantes i ben reconegudes)
que tingui un programa específicament dirigit a profes-
sors. M’agradaria dir-los: “Escolteu, entengueu el que és
l’empresa, perquè, si després als nens els heu de dir què
és una empresa, no els expliqueu que una empresa és per
fer diners sinó que una empresa és realment una organit-
zació de recursos per aconseguir uns determinats resul-
tats. Per tant, cal una formació dels professors que no
sigui realment endogàmica”. 

També tothom es posa d’acord que una acció concreta,
que té correlacions estadístiques clares amb bons resul-
tats a tots els països de la OCDE, és el nombre d’alumnes
per professor. Això sí que està estadísticament demostrat
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que té una relació positiva. Menys alumnes per professor
a tot arreu porta resultats positius. Per tant, aquesta és
una acció concreta que sí que requereix molts més recur-
sos, possiblement. 

Finalment, diré una cosa que pot ser una mica polèmica,
però en la qual jo realment crec. Quan aquests dies m’he
estat mirant aquest document dels Estats Units que us he
dit, Innovate America, al final tot aquest col·lectiu d’em-
presaris, universitaris i gent del Govern diu: “Coses con-
cretes que podem fer per al futur. Quina és la cosa que
pitjor funciona als Estats Units, que dóna servei a més
gent i que té més futur, des del punt de vista econòmic,
perquè tot el món ho necessitarà?” No és l’educació, en
aquest cas, sinó que és la salut. Aleshores, el Council of
Competitiveness recomana posar en la salut un dels grans
motors de futur i, concretament, proposa que tota la
capacitat tecnològica dels Estats Units s’enfoqui per crear
tota una indústria de la salut, que és tecnologia, que és
metodologia, que és ciència, perquè tot el món ho neces-
sitarà en els propers anys, especialment Europa i Àsia, on
tots ens farem més grans. 

Crec que això, que en el discurs americà és correcte, aquí
ho hauríem de fer possiblement també amb l’educació,
perquè, sincerament, crec que l’educació pot ser una
indústria, i pot ser una indústria que mobilitzi sectors que
són molt importants a Catalunya o que tradicionalment ho
han estat. Hem tingut i tenim una indústria editorial que jo
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diria que està “entre parèntesis” perquè no sap ben bé
cap a on va (em permeto dir aquesta expressió) i que, real-
ment, podria fer molt pel món educatiu a escala interna-
cional, no estic dient a escala nacional. Amb aquest lide-
ratge i amb aquesta voluntat de fer coses, realment pot
ser de valor internacional. Però és que també tenim un
sector audiovisual que és un sector que està començant a
créixer i que és interessant. Tenim una corporació de tele-
visió pública que és l’enveja, en alguns casos, d’altres paï-
sos. I tenim una indústria del software que també pot ser
desenvolupada (i, com he dit abans, l’educació també és
software). Aleshores, ajuntes tots aquests elements del
sector editorial, audiovisual i del software, i et surt la pos-
sibilitat que hi hagi un germen industrial de futur que és la
indústria de l’educació, que, a més de generar PIB, reper-
cutiria directament en una millor educació. 
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ELS LÍMITS DE LA CIÈNCIA

Enric Banda 
Director de la Fundació Catalana per a la Recerca 

i la Innovació

Barcelona, 7 d’abril de 2005

Moltes gràcies, Josep Lluís, per aquest resum tan llarg del
meu currículum. Un currículum tan llarg vol dir que ja són
molts anys de treballar. José Manuel, “muchas gracias
por tus palabras también”, i per, de fet, resumir encerta-
dament el que jo volia dir.

Agraeixo la invitació i els agraeixo que hagin pensat que
jo puc contribuir en alguna cosa a aquest debat. És cert
que hi ha reflexions que els qui ens hem dedicat a la cièn-
cia fem sovint i, per tant, vull compartir-ne algunes amb
vostès, posant-les, això sí, en el context actual. Quan vaig
parlar amb els organitzadors, vaig entendre que no espe-
raven una lliçó magistral de 45 minuts, sinó que els inte-
ressava més aviat que parlés, durant aproximadament 20
minuts i que posés sobre la taula algun tema amb una
càrrega suficient d’incertesa per generar debat i per des-
tapar dubtes. En qualsevol cas, havia de ser un tema que
no admetés unes conclusions clares i contundents, per-
què si les conclusions són clares i contundents, el millor
és escriure-les i publicar-les sense debat previ. Amb
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aquest preàmbul i amb una audiència del nivell d’aques-
ta, estaran d’acord que parlar dels límits de la ciència s’a-
costa a l’esperit del que jo vaig entendre que em dema-
naven. I per això li vaig donar a aquesta conferència el títol
que té. 

Naturalment, en el mateix moment en què un suggereix un
títol, comença a pensar què és el que vol dir. La meva
reacció (no sé què fan els altres) va ser intentar anar a
l’arxiu escrit o virtual de les reflexions que s’han fet al vol-
tant d’aquest tema. Tots els qui ens hem dedicat a la
pràctica científica hem fet reflexions sobre els límits de la
ciència. I un té unes notes aquí i unes notes allà, i té uns
llibres, que són els seus clàssics. Llavors jo vaig pensar
que aniria als clàssics, perquè em refresquessin una mica
l’essència del debat per posar-lo en el context d’avui.
Finalment no ho vaig fer. L’únic que vaig arribar a fer va
ser buscar un llibre de Jacob Bronowsky, que es diu
Ciència i valors humans. Bronowsky era un físic de la
Universitat de Cambridge que va escriure l’any 1956
aquest llibre meravellós, que els recomano. Malgrat la
data en què va ser escrit, és perfectament vigent encara
avui. Malauradament, l’edició espanyola està esgotada i
l’edició catalana mai no ha existit, però hi ha una edició
anglesa de Harper&Row que encara es ven, i, per cert
molt bé, a Anglaterra i als Estats Units. És un llibre que
m’estimo molt, i jo sé que si m’estimo un llibre, el trobo de
seguida a les meves prestatgeries, cosa no tan senzilla
perquè a casa meva n’hi ha moltíssims. No oculto que la
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meva dona és escriptora i a casa, si alguna cosa hi ha són
llibres. Aquest, doncs, per l’afecte que li tinc, el vaig tro-
bar de seguida. El vaig treure de la prestatgeria i el vaig
posar sobre la taula. Llegir Bronowsky i tornar a llegir
altres clàssics m’hauria portat a fer un resum aquí, potser
intel·lectualment vàlid, però un exercici acadèmic que no
és el que volia fer. 

Amb tot això, ara torno al títol: “Té límits la ciència?” Ja
saben que aquesta pregunta no té resposta. Tot el que
diguem és una autèntica especulació. Però sí que tenim
intuïcions i sí que tenim una mica la perspectiva històrica
de com s’han desenvolupat les coses. Avui, des del meu
punt de vista, si ens fixem en l’escala temporal sobretot,
la ciència, a llarg termini, només tindrà els límits que la
societat li vulgui posar. I el que intentaré en els propers
minuts serà demostrar l’indemostrable, per intentar-los
convèncer que aquests són els autèntics límits de la cièn-
cia. Hi ha qui argumenta que, posant-hi recursos sufi-
cients entendrem cada cop millor com funciona el món
amb tot el que significa. Jo trobo que és un argument que
no és vàlid, o no totalment vàlid. Per exemple, l’altre dia
parlava amb Carlos Martínez, que avui és president del
Consell Superior d’Investigacions Científiques, i em deia
que des de Nixon, des dels anys setanta, els Estats Units
s’han gastat 200.000 milions de dòlars en recerca per al
càncer, i hem avançat molt. I segurament desxifrar el
genoma humà desencadenarà un allau de descobriments
i de fertilització creuada de disciplines que ens durà molt
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lluny. Però avui, 30 anys després, i havent-hi invertit,
només els Estats Units d’Amèrica, el que s’ha invertit,
som on som. He agafat aquest exemple però en podria
haver agafat d’altres. Per exemple, El Club de Roma és
molt conscient del problema de l’energia, però quants
anys fa que pensem que podrem resoldre el problema
energètic i no l’hem resolt?

Dels límits de la ciència en volia parlar en dos marcs dife-
rents. Un, que considero molt viu avui, és l’atractiu econò-
mic de la recerca científica. Ja hi va haver, fa 200 anys,
visionaris que van dir que la recerca, que dóna lloc al cos
de doctrina de la ciència, resultava molt important per al
desenvolupament econòmic. Avui, però, hi ha un consens
absolut: els descobriments científics i les seves aplicacions
en forma de productes, de processos, de serveis..., en de-
finitiva, en innovació tecnològica -per dir-ho amb un terme
que està de moda- són bàsics per al creixement econòmic.
La rendibilitat de la inversió en recerca s’ha confirmat. Els
economistes, però, no es posen d’acord en un nombre, no
la quantifiquen bé. Uns diuen que hi ha un 10% de retorn,
uns altres diuen que un 60%; ho poden posar en diferents
models. Tots, absolutament tots, però, estan d’acord que
hi ha una rendibilitat molt alta; malgrat que la quantitat sigui
discutible. Vull dir que ja no és una impressió o una intuï-
ció, com podria haver estat fa 200 anys. Ara hi ha prou
estudis de la comunitat científica de ciències socials i eco-
nomia com per poder-ho afirmar categòricament. Penso
que aquesta rendibilitat en termes econòmics, hi ha qui l’ha
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entès molt bé. El lideratge en ciència et porta al lideratge
en tecnologia, el lideratge en tecnologia et porta al liderat-
ge econòmic, i el lideratge econòmic et porta al lideratge
polític, que avui sabem on és. 

En el marc de la rendibilitat de la recerca, els científics en
el primer món suporten una gran pressió per part dels
governs que volen obtenir resultats de pressa per poder-
los aplicar demà mateix i no per demà passat. Això és així
aquí i és així a altres països, on fins i tot la pressió pot ser
més exagerada. El resultat d’introduir aquesta tensió tan
forta en el sistema genera interrogants, tals com aquest:
estem perjudicant la creativitat? Jo tinc tendència a dir
que sí, però els ho responc en forma de preguntes: és el
motiu econòmic el més poderós que volem tenir en el
món en què vivim? Volem posar els beneficis econòmics
per sobre de tot? No pot ser, aquest, un dels límits de la
ciència? Personalment, penso que el mercat no pot ser
l’únic motor de recerca, tot i que crec que han d’anar de
la mà. El que m’agradaria saber i no sé i, per tant, no els
ho diré, és si hi ha un equilibri possible entre rendibilitat
econòmica i recerca dirigida vers el descobriment. 

Aquest era el primer aspecte que volia tocar pel que fa a
l’atracció de la recerca científica que avui, insisteixo, tots
els governs de tots els països del primer món han entès i
per la qual s’han interessat; i com que s’hi interessen,
volen resultats. La recerca científica ja no és un luxe sinó
una necessitat econòmica i, per tant, política. 
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El segon aspecte l’he empaquetat dins de “societat i cièn-
cia”. Fa uns dies llegia un editorial de Science que indica-
va les tensions que s’estan generant entre aquests dos
conjunts, però vull assenyalar que són dos conjunts i que
un està dins de l’altre: la ciència, el món científic, és dins
de la societat. Aquest editorial apuntava que s’ha generat
molta tensió perquè alguns ciutadans tenen por envers
algunes línies de recerca que avui s’estan fent populars.
Puc esmentar la de les cèl·lules mare o la nanotecnologia
com a exemples. L’editorial assenyalava també que hi ha
un debat generat entorn del tipus de ciència que s’en-
senya a les escoles -és clar que això estava en clau ame-
ricana; ja coneixeu el debat d’evolucionistes versus crea-
cionistes. Podríem arronsar les espatlles i admetre la
intolerància d’un país, si no fos que això està passant en
el país que avui té el lideratge científic, tecnològic, econò-
mic i polític en el món. Aquest mateix editorial assenyala-
va també el que jo anomenaria politització indeguda d’al-
gunes qüestions, com és el cas de l’aprovació al Congrés
dels Estats Units, només per dos vots de diferència, del
finançament d’estudis sobre comportament sexual i abús
de drogues i la seva relació amb la sida. La votació va ser
tan ajustada perquè el tema incomodava els conserva-
dors. I això que la petició no venia d’un grup estrany, la
petició venia del NIH, el National Institute of Health, una
organització governamental amb un pressupost d’uns
30.000 milions de dòlars l’any, que segueix les lleis i les
regles del joc de la recerca als Estats Units; és a dir, que
no hi havia un debat sobre la credibilitat de la petició. És
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clar, això fa pensar que en aquella votació hi havia alguna
cosa més que el que nosaltres considerem com a racional.
Això ens situa davant el fet, avui dia ja força significatiu,
que una part de la ciutadania s’inquieta quan la ciència
aborda temes que porten una càrrega de creences i
valors, unes creences i uns valors que no tenen argumen-
tació científica però que formen part del seu projecte vital
i, com a tal, són respectables. Això és el que està passant
i, per aquesta raó, jo reclamaria una millor cultura científi-
ca. La manca de cultura científica, i, per què no dir-ho,
política, ens està fent molt de mal. Posaré un exemple
molt senzill: l’episodi de l’encefalopatia espongiforme, el
cas de les vaques boges, va ser el resultat d’una mala
pràctica industrial i, en canvi, va esquitxar molts camps,
entre ells el científic, amb un desgast totalment inneces-
sari. Tot i tractar-se d’una mala pràctica industrial, la socie-
tat, la ciutadania, mirava cap a la comunitat científica,
quan la realitat era que els científics ja havien fet els seus
informes al Regne Unit sobre el perill d’aquesta pràctica.

Tot plegat el que estic dient és que, més que mai, el dià-
leg entre la societat i el món científic és necessari. Però no
sabem com fer-ho. Ja hi ha intents de conferències ober-
tes, de consensus conferences. Hi ha tot un seguit de pro-
vatures fetes per part dels països més preocupats per la
qüestió, però no s’ha trobat la pedra filosofal. La comuni-
tat científica, com ja he dit abans, forma part de la socie-
tat i ja no es pot permetre el luxe d’ignorar-la. Fa 100 anys
el món científic s’ho podia permetre, avui, ja no. Però,
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com s’estableix aquest diàleg? Doncs no ho sabem. Crec
que no es pot ignorar l’opinió i, en definitiva, els desigs i
les necessitats de la societat, i, de fet, la majoria de la
comunitat científica avui dia ja ho ha acceptat. És clar que
sempre queden bosses de fonamentalistes, com a qual-
sevol camp, que consideren que el món científic és i ha de
continuar sent pur i que per tant, no hauria de ser vigilat.
Jo penso exactament el contrari. 

Els posaré, per acabar, un exemple en aquest segon
aspecte de la meva xerrada, és a dir, la manca d’enteni-
ment entre el que és el món de la ciència i la societat, i
volia fer-ho amb un tema que està molt de moda: el de les
prioritats. Tot s’ha de prioritzar. Jo hi estic d’acord, hem
de prioritzar i hem de focalitzar-nos.

Ara els reptaria, a vostès, a fer una enquesta, tan àmplia
com volguessin, i preguntar a la societat, a la ciutadania,
com s’hauria de prioritzar la ciència. Jo els asseguro que
el primer que sortirà és salut. I gairebé segur que el segon
que sortirà és el medi ambient. Això és l’ara i aquí; avui
dia i el món on nosaltres vivim. En un món plenament
democràtic (jo crec que ja estan veient per on vaig), la
societat tindrà molt a dir sobre on es posen els límits de
la ciència. És la societat, la que els posa.

I volia acabar amb uns comentaris que no són conclu-
sions (ja he dit que no m’atreveixo a concloure res del que
he exposat), però són comentaris que complementen l’ar-
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gumentació que he intentat fer. El primer, que té a veure
amb els límits de la ciència, no és exactament un límit,
però és un fet que ens estem autoimposant. No estem uti-
litzant plenament, ni de bon tros, el potencial del 50% de
la població, el de les dones. El món científic no s’aprofita
del potencial que hi ha. Jo m’alegro de veure aquí a la
sala, la Rosa Virós, rectora de la Universitat Pompeu
Fabra, que representa la meitat de les dones rectores de
Catalunya. És significatiu que en el món universitari hi hagi
majoria de dones, però que, a mesura que anem pujant en
la jerarquia fins a arribar a les càtedres o rectorats les
xifres s’inverteixen i donin pas als homes. Aquesta és una
qüestió que representa un límit autoimposat.

La segona qüestió no té a veure amb límits, però el que
voldria remarcar aquí és que no hi ha ciència dolenta. La
ciència és ciència i si no és ciència, serà una altra cosa.
Però, quan és ciència, no és dolenta en ella mateixa. Hi ha
polítiques dolentes, no hi ha ciència dolenta. Per què ho
dic, això? La recerca nuclear sovint s’associa amb la
bomba atòmica, no cal que hi donem més voltes. Això és
el resultat d’una política que va adoptar un determinat
govern en un determinat moment per utilitzar-la d’aques-
ta manera. Però també s’ha utilitzat molt bé des del punt
de vista energètic; malgrat que n’haguem abandonat
aquest ús per la raó que sigui -això constituiria un altre
tema de debat. També voldria insistir en el fet que neces-
sitem una recerca pública forta. No és la primera vegada
en la meva vida que ho dic; tant és així que ja estic can-
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sat de sentir-m’ho dir. Necessitem una recerca pública
forta que proporcioni el coneixement necessari al marge
de qüestions ideològiques, així el poder legislatiu podrà
legislar i el poder executiu podrà executar. La recerca que
es fa en el món privat sovint no s’utilitzarà en aquesta línia
per qüestions de confidencialitat i altres en les quals ara
no vull entrar.

En tercer lloc, també penso que necessitem una recerca
pública forta per evitar catàstrofes com anuncia Martin
Rees. Martin Rees és un cosmòleg britànic, molt medià-
tic, molt bon científic, que ha dedicat els últims anys de la
seva vida a, diguem-ne, l’especulació. Aquest home, per
la raó que sigui (i que quedi clar que és un científic nota-
ble), es mira les coses des d’un angle que el porta a dir,
en un llibre que no té ni un any, que ell dóna el 50% de
possibilitats a la nostra civilització perquè arribi a la fi de
segle. És clar, quan això ho diu algú que per a tu no
mereix cap credibilitat, passes pàgina i vas a una altra
cosa; però quan ho diu algú que et mereix credibilitat, t’hi
quedes enganxat com em va passar a mi. Ell admet que
és una especulació, no ho diu amb dogmatisme. En qual-
sevol cas, diu que d’aquí a 50 anys, hi haurà milions i
milions, o sigui bilions de nanomàquines al món. Su-
posant que aquestes nanomàquines, que poden haver
produït patògens, atemptin contra la humanitat, ningú no
en tindrà el control i això pot produir una catàstrofe mun-
dial. A mi, el que em va doldre d’aquest llibre és que pro-
posa evitar riscos i, per tant, controlar determinades tec-
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nologies. Em va doldre, sobretot, la meva pròpia interpre-
tació del que ell deia: “posem fre a la ciència”, que venint
d’un científic és dur de sentir. És una interpretació meva,
no dic que ell ho digui, però tal com ho vaig llegir jo, així
ho vaig entendre.

Hem de posar fre a la ciència? En determinats camps? En
determinades qüestions? És una pregunta que no té res-
posta. Jo, la veritat, és que no estic d’acord amb la idea
de frenar la ciència. Crec que hem d’avaluar els riscos de
les noves tecnologies, però també hem d’avaluar els ris-
cos de no avançar, de quedar-nos aturats. 

Acabaré dient que jo em trobo una mica esquizofrènic,
deixin-m’ho dir així. Aquest matí, en el marc de les acti-
vitats de la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació, hem estat propiciant l’acostament de la re-
cerca pública i empresarial perquè l’esforç d’uns i altres
reverteixi en benefici econòmic. Eren allà el president de
la Fundació i el president de la Cambra, entre d’altres. A
mi, m’ha semblat que s’entenia quin era el problema i que
s’entenia sobretot en el diàleg final, que aquesta relació
entre la recerca pública i l’interès econòmic pot ser un
factor molt important del creixement econòmic. Això ho
hem fet aquest matí i ara, ni deu hores més tard, estic
defensant que també necessitem la recerca de llarg ter-
mini, la del descobriment, aquella a la qual, de moment,
no li veiem benefici immediat. Potser per aquesta raó jo
demano que estudiem i que debatem on és l’equilibri
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entre una cosa i l’altra. Espero honestament no haver-los
confós més.

Moltes gràcies.
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UNA EDUCACIÓ PER AL SEGLE XXI

Sebastià Serrano i Farrera
Catedràtic de lingüística general a la Universitat 

de Barcelona

Barcelona, 27 d’abril de 2005

Bona tarda. Moltes gràcies, Quim, per aquestes paraules.
La veritat és que probablement aquesta reflexió sobre l’e-
ducació i el segle XXI l’hauries de fer tu que, de manera
objectiva, penso que estàs en millors condicions que jo
per fer-la. És veritat el que ha dit, que ens vam trobar a la
facultat, que va ser alumne meu, que desprès va treballar
amb mi al Departament. I és també veritat que de segui-
da vaig veure que en Quim Puyal era una persona extra-
ordinàriament dotada per a la comunicació. Li vaig propo-
sar, llavors, en aquells primers anys en què jo ensenyava,
de fer un treball que en aquells temps encara no era un
tipus de treball que es podia pensar en l’àmbit de la lin-
güística, i ni tan sols podríem dir, en general, en l’àmbit de
la ciència, que era un treball d’aquells que es feien i que
era habitual. I llavors ell va estudiar la comunicació a
escala cel·lular. Ara veig i llegeixo moltes coses sobre la
comunicació dintre de la cèl·lula, que és un dels temes
més fascinants en aquest moment i del que podem apren-
dre més, i que convindria i convindrà que a les escoles
se’n parli, sobre aquesta gent, per exemple, que està tre-
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ballant sobre el càncer, sobre els fonaments biològics del
càncer i sobre el començament de com es fa un tumor.
Perquè, com emergeix un tumor és un fenomen també
fascinant, també en el sentit negatiu, però també ho
podem dir des del punt de vista del coneixement. I la veri-
tat és que en aquells anys en Quim va fer un treball sobre
aquestes coses, sobre la comunicació en aquest nivell.
Encara me’n recordo ara: era un treball molt ben elaborat
i la veritat és que jo em vaig sentir molt content del que
havia fet i també em vaig sentir molt content, de fet, d’ha-
ver-li encarregat aquest tipus de treball. 

Sí que és certa, també, aquesta expressió de felicitat que
tenia el dia que vaig casar la meva filla. Em trobava en una
situació paradoxal: per una banda, estàs content, però el
que potser no sap en Quim (jo no ho he dit mai) és el que
em va dir la meva filla mentre baixàvem les escales, que
m’ajudava més ella a baixar a mi que jo a ella. Em va dir:
“Papa, si us plau, parla’m del segon principi de la termo-
dinàmica”. I vet aquí que aleshores li vaig explicar. Seria la
darrera cosa, en el cas d’un casament, parlar sobre el
segon principi de la termodinàmica justament, però va ser
això. I vam estar xerrant, llavors, una mica de física i de
caos en aquell petit trajecte fins on arribava ella a l’altar. 

Dit això, dono el meu reconeixement al Club de Roma per
haver-me convidat a estar aquí per conversar una mica
sobre un tema que ens ocupa, com és la comunicació al
segle XXI. Probablement, molt poques vegades jo parlo
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amb un conjunt de persones de la importància de les per-
sones que sou aquí, del món que esteu aquí, perquè jo
estic molt acostumat a parlar als meus alumnes, a la meva
universitat o en altres universitats d’allà on sigui, però no
a persones amb tant de pes. Moltes vegades nosaltres
parlem de l’educació i diem que és important invertir en
educació, però un cop més deixeu-me dir que totes les
estratègies de futur passen per una bona educació, no hi
ha res més. I en aquests moments en què reclamem mol-
tes coses (per exemple, nosaltres, el nostre país, la nostra
nació, reclama determinats drets en relació a l’economia),
el que nosaltres necessitem avui, com el pa que mengem,
és una gran inversió en matèria educativa. Jo ahir vaig
sentir com els nostres alumnes (no tant els nostres, per-
què no ho vaig poder veure però m’ho imagino, diguem-
ho així) gestionaven el coneixement. La referència era una
referència de l’Estat espanyol. Suposo que en altres
coses som diferents, però en qualitat de l’educació no
som gaire diferents, som bastant semblants; probable-
ment som una mica millors, però no gaire més. I, després,
no tant pensant en què avui havia de venir aquí, com que
vaig veure que Finlàndia estava molt bé, sensacional, en
primer lloc, vaig pensar d’anar a veure alguna referència,
per exemple, sobre què han fet a Finlàndia en gestió del
coneixement. Increïble. Des del 1995 fins ara, increïble,
impressionant: impressionant la inversió en escoles, im-
pressionant la inversió en tecnologies, impressionant la
inversió en relació al que ara en podríem dir relacions in-
terdisciplinars. Fins i tot, pel que fa a l’Estat espanyol vaig
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mirar alguna coseta també i vaig veure que, per exemple,
a Euskadi fan coses molt interessants i l’empresa està
col·laborant amb la Universitat de Deusto, amb la
Universitat del País Basc, amb centres que, en aquests
moments, penso que també en gestió del coneixement
(sense que se sàpiga encara molt bé com es treballa en
aquest àmbit) estan fent grans esforços, i esforços econò-
mics. Jo diria, pel que vaig veient, que nosaltres encara en
fem relativament pocs. 

Una alumna, ahir mateix, em deia que havia portat els
alumnes del seu institut a Girona a fer una visita per la ciu-
tat. I a l’institut, amb penes i treballs, havien pogut pagar
el viatge i el dinar, menú de 10 €, als professors que
havien portat els alumnes. I vet aquí que aquests profes-
sors van voler fer un cafè a mig matí... Ella no m’ho deia
amb queixa, però jo, des de fora (que a mi em seria igual
pagar-me un cafè que no pagar-me’l), vaig pensar que
quina misèria el món educatiu nostre, amb unes perso-
nes, que en aquests moments estan passant tot el dia
amb aquests nois i noies, que els estan acompanyant a
Girona, que voltaven pel barri jueu, i en fi, aquests llocs
tan bonics de la geografia de Girona. Desprès, tots sabem
com funciona l’institut o tots sabem com funciona la uni-
versitat: si jo ara porto un col·lega de qualsevol universi-
tat i vull que faci una conferència, sobre aquest col·lega
jo tinc uns recursos migrats, poqueta cosa. És veritat que
a tot arreu acostumen a passar aquestes coses, i que
sobretot en l’àmbit, per exemple, de les lletres passa més,
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però aquí, doncs, estem en aquesta situació. Per tant, per
començar, des d’aquesta tribuna, hauríem de començar
per replantejar-nos d’una vegada la reconfiguració de l’e-
ducació, posar el mestre i la mestra en el lloc que els cal.
També llegia no fa gaire el The Economist, que és una
revista que de tant en tant llegeixo (has de llegir, oi?),
també fent referència a la societat del coneixement. I, en
un moment determinat, es feia la pregunta de quines són
les persones que avui estan més a prop d’aquesta perso-
na ideal que nosaltres podríem pensar com a gestora del
coneixement, és a dir, com el bon treballador o la bona
treballadora del coneixement, que al cap i a la fi, és la per-
sona que treballarà i que ja treballa avui, (probablement,
molts o moltes de nosaltres, ja hi pertanyem, diguem-ho
així), però que sobretot a partir del 2025, o una cosa així,
serà ja tothom. No cal dir que en els plantejaments edu-
catius avui a Europa, sempre parlem de l’horitzó del 2010.
Aleshores, la revista deia que avui hi ha dos tipus de per-
fil de professionals que es poden assemblar una mica al
que serà: un professional és el mestre i un altre professio-
nal és la infermera. El mestre i la infermera: segons la
reflexió que feia aquesta persona des d’una tribuna literà-
ria tan prestigiosa com The Economist, el mestre en prin-
cipi podia ser-ho i jo hi estaria d’acord. Per tant, crec que
val la pena que nosaltres ho fem. Si avui parlem amb mes-
tres (el mateix podríem dir de les infermeres), i jo m’he fet
un tip de fer conferències per a ells, et diuen moltes vega-
des que facis una reflexió a veure si els puja l’autoestima.
I nosaltres, per tant, amb uns educadors amb una autoes-
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tima pel terra no podem fer res. Què és el que podem fer?
Doncs, perdre llocs en aquest escalafó que diem i els de
Finlàndia seguiran sent els primers l’any vinent i comença-
ran a pujar cap al cel, mentre que nosaltres probablement
encara baixarem un esglaó més. Perquè la veritat és que
sí que és cert que necessitem autovies i necessitem trens
i tot això, és veritat; però nosaltres necessitem treballar en
l’organització del coneixement.

Ara deixeu-me dir, només una miqueta, en el perfil de com
veuríem l’educació al segle XXI, pel que a mi em sembla,
que vivim, i això és possible que es pogués dir també en
altres èpoques, una situació molt especial. Jo he estudiat
força l’evolució i penso que vivim un canvi, com el canvi
que no s’ha produït en els 300.000 anys. És a dir, proba-
blement és el canvi més gran en la nostra espècie, de
l’homo sapiens. I diríem que el primer canvi, el canvi a
homo sapiens, és probablement el canvi de trobar un ins-
trument extraordinari per a la gestió de la informació i la
gestió del coneixement (per a l’accés al coneixement,
podríem dir), i aquest era el llenguatge. El llenguatge és
una plataforma excepcional per accedir al coneixement. I
així ha anat i hem vingut fins ara i hem anat progressant:
el llenguatge amb noves tecnologies, que primer podrien
ser la poesia, que més endavant seria l’escriptura, que
una mica més endavant seria la impremta i que més enda-
vant serien altres mitjans, com sabem. Aleshores es va
anar obrint el coneixement, vam anar entrant en el conei-
xement, vam anar fent que cada vegada el nostre magat-
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zem d’informació i, per tant, el coneixement a disposició
nostra, per la relació que hi ha entre informació i coneixe-
ment, fos cada dia més gran. Però bé, l’accés a aquest
coneixement, i aquesta serà la meva primera petita refle-
xió, era bàsicament a través del llenguatge. Primer es
gestionava amb el llenguatge. I, per tant, si volem, ara que
es parla tant de vies, aquesta seria una via lenta de cara
a l’adquisició del coneixement. I aquesta via lenta es va
anar fent una mica més i, quan se li posa escriptura, se li
dóna una mica més d’empenta, una mica més de veloci-
tat que no pas durant el temps de l’oralitat, que és una via
en què gairebé tot l’esforç ha d’anar justament a conser-
var aquesta informació (perquè, al·ludint justament a allò
que li explicava a la meva filla, sotmesos com estem
nosaltres a les lleis de la termodinàmica, una de les con-
seqüències del segon principi és justament el fet que la
informació és esmunyedissa, que la informació tendeix a
desaparèixer i que has de fer un gran esforç per conser-
var-la). Aquesta és una qüestió. De la mateixa manera que
sabeu tots vosaltres, homes i dones, que bàsicament sou
del món de l’empresa o del món institucional, que tota
organització està bastida damunt de la informació. Totes
les nostres estan bastides damunt de la informació: pen-
sant en el treball d’en Quim, aquell treball primerenc, des
de la cèl·lula, des de la neurona, diria jo, fins a la nació,
totes són organitzacions bastides damunt de la informa-
ció. I tota organització bastida damunt de la informació
sempre tindrà escletxes i humitats. No es podran treure
mai. Ara, el que nosaltres sí que podem fer és cada vega-
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da fer tasques de reparació perquè aquestes escletxes i
aquestes humitats no s’enduguin per davant tot l’edifici. I,
fins i tot, en alguns moments podem encara fer edificis
més grans, aplicant fins i tot algunes conseqüències d’a-
quest segon principi de la termodinàmica. Els podem fer.
Nosaltres podem partir de la base d’aquest caos creatiu,
que ens permet generar estructures que permetin unes
noves organitzacions i que ens permetin situacions noves,
i que ens permetin també, a la vegada, adaptar-nos millor. 

Després d’aquesta nova via d’accés a la informació que
deia primer, en què tot l’esforç estava encaminat a con-
servar la informació, quan ja es tenen bons dipòsits i
aquest problema està mínimament resolt, aleshores ja
podem dir que l’esforç, l’empenta i la inèrcia porten a
adquirir cada vegada més informació. No només conser-
ves la que tens, sinó que en tens cada vegada més.
Aleshores aquesta informació, deia, es processava bas-
tant bé amb el llenguatge. El llenguatge és una via lenta;
però vet aquí que ara, en aquests nous temps, es podria
considerar que a finals del segle XIX amb l’entrada de la
fotografia, i després amb el cinema, s’entra en una via
més ràpida, que és poca cosa en aquells moments, però
fixem-nos que ja només en un lloc com aquest (no era
com aquest, naturalment) els germans Lumière van fer la
primera experiència cinematogràfica. I vet aquí que quan
van fer aquesta experiència cinematogràfica ja van passar
una pel·lícula. I molta de la gent que estava asseguda (no
tan còmodament com nosaltres, però que estaven pre-
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nent una copa i segur que estaven bé, tranquil·lament) es
va llençar a terra i es va posar sota de la cadira de la por
que els feia veure aquella màquina de tren que venia, i que
per primera vegada començava a confondre’ns, cosa que
no havia passat mai. Mai no havíem confós la realitat amb
la ficció, quan se’ns explicava una historia, o en tot cas
s’havia de dir: “Heu de creure...”. I això se sap pels grans
esforços que havien hagut de fer les religions per fer creu-
re determinades històries, perquè la tendència general de
la gent no era creure aquelles històries; però s’hi havien
d’implicar i vet aquí que les acabaven creient. Però la pri-
mera imatge que van tenir va ser que la màquina se’ls tira-
va damunt. I ja és una primera mostra de com la imatge, i
llavors entrem en un altre moment, també pot ser una
porta d’entrada a la informació. És clar, amb això a finals
del segle XIX no passava res; i a mitjans del segle XX
encara no passa gran cosa (aquest és un tema que en
Quim coneix molt bé, perquè ell l’ha estudiat en la seva
tesi). Llavors hi ha poques televisions; però, a partir d’un
moment concret, es van generalitzant i per a les nostres
criatures, per als nostres joves, ja és una cosa molt impor-
tant. És a dir, el nostre accés a la informació i l’accés
bàsic a la informació que tenen les nostres criatures ja no
és només a través de la paraula sinó que pot ser a través
de la imatge. Ja no és l’escola on vaig anar de petit al meu
poble o on alguns d’aquí haureu anat. Abans tenia sentit
dir: “He anat a l’escola a aprendre a llegir i escriure”, per-
què a través d’aprendre de lletra (com la Mare de Déu), la
veritat és que descobries el món. Jo vaig descobrir tot el
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món, i molts de vosaltres; però alguns i algunes, no. Ja
sou de la televisió, on et descobrien el món. I l’accés al
coneixement del món, sigui a les classes de rèptils, sigui
als rius d’Àsia o sigui al tipus de simetries que té l’octàe-
dre, totes aquestes coses t’arribaven en el llibre. El mes-
tre és el que t’acompanyava en el ritual d’accés al conei-
xement a través del llibre i del llenguatge. El mestre era
també aquella persona que tenia la màgia d’entrar-te dins.
I no vull dir que tingués llavors una consideració social,
però la tenia per a molta gent i la tenia als pobles. Els
mestres, del que potser estaven més mancats, era d’au-
toestima, en aquell moment. Però, a partir d’un moment ja
no és així, ja és una via. I aquí faig un salt i dic, només
avui, la manera d’entrar a través de la imatge és diferent
de l’altra manera d’entrar. El nostre cervell, al llarg de
300.000 o 400.000 anys, s’ha configurat (perdoneu, és
una opinió) per accedir a la informació per la via lenta i
això vol dir capacitat d’anàlisi, vol dir reflexió, vol dir raó.
I tot el desenvolupament, la filosofia, el racionalisme, tot
el que vulguem, tot porta a aquesta via lenta. Perquè el
llenguatge, sigui l’oralitat o sigui l’escriptura (aquesta
encara més) en estar sol pots repassar, tornar-hi, etc. En
canvi, a través de la imatge ja és una altra cosa. És clar
que pots tirar enrere, però és una altra cosa. 

I aquí, només per tancar aquest puntet i configurar una
altra cosa, per primera vegada, a més, estem començant
a pensar, i s’està començant a tenir una miqueta de por,
si els nostres cervells no s’estan desestabilitzant, si, a
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més, els cervells de les criatures no es poden començar a
desestabilitzar a partir del contingut d’aquestes imatges
que estan veient, naturalment, no de la imatge mateixa.
Però la imatge és una altra manera d’entrar a la informa-
ció i de processar-la molt de pressa amb capacitat de
confusió molt sovint amb la realitat. I després un altre ele-
ment, i molt important, és que s’està començant a veure
que nosaltres entrem la imatge per una banda del cervell,
que és una banda molt més lligada a les emocions, una
banda que podríem dir que està un pèl deslligada d’a-
questa reflexió, d’aquesta racionalitat, d’aquest raona-
ment. Aleshores, entra pel broc gros, en contacte amb els
centres emotius que, ho sabem des de fa prop de deu
anys, són centres que, justament, poden condicionar
absolutament tota la nostra capacitat d’organitzar el
coneixement, d’organitzar la informació i, sobretot, poden
condicionar, i molt, les nostres capacitats per prendre de-
cisions. Aquest és un element. I per prendre decisions, és
igual prendre una decisió a l’hora de resoldre un problema
de matemàtiques com, després d’haver escoltat una
comissió com la del Carmel, prendre algun tipus de deter-
minació en relació amb el que passa. Avui comencem a
saber coses en relació amb això. 

D’aquesta societat que us deia que ha passat a la via ràpi-
da i que podria tenir aquestes conseqüències, hem de dir
també que ens ha donat un bagatge de coneixements.
Ens ha donat uns coneixements, sobretot en la segona
meitat del segle XX, que crec que a nosaltres ens poden
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ajudar a prendre decisions i ens poden ajudar a plantejar
el problema de l’educació com cal. Avui coneixem la nos-
tra ment molt millor de com la coneixíem fa 15 o 20 anys.
Fa només un quart de segle nosaltres sabíem relativament
poc sobre la nostra ment. Avui la ciència cognitiva és una
ciència emergent i és una ciència que ha posat a la nos-
tra disposició uns conceptes bàsics, jo diria, que ens per-
meten fonamentar l’adquisició del coneixement: concep-
tes com el concepte d’informació, de computació, que
generalitza el concepte de càlcul que havíem fet tots a
l’escola, i que al cap i a la fi és el mateix. Però, així com
nosaltres el càlcul l’atribuïm molt més a resoldre petits
problemes de matemàtiques, a resoldre problemes sim-
ples o complicats, com a màxim, però mai grans proble-
mes d’alta complexitat (que són els problemes amb els
que nosaltres ens trobem avui), en canvi, l’element de
computació és un element més general, i computar el càl-
cul, per entendre’ns, demana un sol tipus d’algoritme,
mentre que en la computació hi ha altres algoritmes a part
del càlcul. Hi ha l’algoritme, per exemple, de generació o
l’algoritme de decidibilitat. És a dir, hi hauria altres algorit-
mes. També nosaltres tenim avui una ciència emergent
com la neurociència, que tracta qüestions com la que dic
ara. Es va publicar l’any passat un article fonamental a la
revista Science que diu el que jo més o menys acabo de
dir. És a dir, es poden desestabilitzar les nostres ments?
Ha publicat un macroestudi fet als Estats Units, un dels
estudis més impressionants que s’han fet en el que seria
psicologia del comportament. Després hi ha també els
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avenços fins i tot en genètica i en teoria de l’evolució, per
exemple, i ja no cal dir-ho, en l’estudi de les tecnologies
més noves i fins i tot de l’economia de la informació, que
dóna un marc general al tema educatiu cap al qual nosal-
tres el podríem enfocar una mica. Us diria també, per tant,
que no ens passés allò que també explicava un professor
d’economia de Harvard, el professor Levitt, en un article
fonamental, que jo vaig llegir per casualitat, sobre la mio-
pia del màrqueting i com havia treballat l’empresa tradi-
cional, fixant-se només en el producte, i com a partir d’un
moment hi ha un canvi de filosofia que és el canvi de la
introducció del màrqueting. És veritat que, en aquell
moment, va haver-hi moltes empreses que del màrqueting
no en van voler saber res. D’aquelles, no n’existeix cap,
cap. Penso que és molt possible que, des de la introduc-
ció de la moneda com a element abstracte, el món de l’e-
conomia no ha tingut un canvi tan radical com el canvi
que representa l’entrada dels plans de màrqueting, que
posen d’alguna manera la ment del consumidor en el cen-
tre mateix de la teoria econòmica. Ara, en l’àmbit de l’e-
conomia, també ho vaig llegir no fa gaire al The Eco-
nomist, per primera vegada ja es comença a parlar de
neuroeconomia (encara a les nostres facultats no en fan).
Fa algun temps que dic que facultats com la meva hau-
rien de fer neuropoesia o neuroliteratura, perquè serà la
que ho estudiarà. Aquest pla de màrqueting, naturalment,
voldria dir abans de res conèixer bé i veure bé què és el
que la societat necessita. I aquí sí que, entre tots, hauríem
de veure què li demanem, perquè sembla que des de les
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institucions o des del poder a vegades es va fabricant
producte educatiu sense saber gaire què és el que la
societat vol. I és la societat qui ho hauria de dir. Jo sé més
o menys el que voldríem si haguéssim de fer una inversió:
que inverteixi moltíssim, tant com pugui, en comunicació;
que inverteixi molt, tant com pugui, en interdisciplinarie-
tat, en integració, i l’escola ha de ser sobretot integrado-
ra de tots aquests coneixements. A mi m’agrada la idea
matemàtica del fractal, on hi ha un germen, un element
només, que és una equació, i aquesta, passant, diguem-
ho metafòricament, per una turbulència, fa això tan bonic
que nosaltres anomenem fractal. Doncs així hauria de ser
la nostra escola, amb aquesta unitat; i no, de 9 a 10, llen-
gua, de 10 a 11, matemàtiques, no. El coneixement és
una cosa. I després s’ha de tenir molta cura amb les emo-
cions. És un altre punt fonamental: molta cura amb les
emocions. I després l’altre punt és que l’educació és
sempre. Així com quan jo vaig estudiar et durava un
temps, ara dura tota la vida. I, a més, necessitem una
doble educació: una educació en relació a les coses del
món i també una educació personal en el sentit que ens
ajudi a nosaltres a sostenir-nos. Perquè un dels proble-
mes fonamentals de la nostra societat justament és la
sostenibilitat dels seus propis membres. Per tant, l’edu-
cació ja hauria de treballar en aquest sentit.

Moltes gràcies per escoltar. Deia en Quim que jo era una
persona que en sabia, de comunicació. La qüestió de qui
sap comunicar avui és una qüestió molt estudiada.
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Després de molta reflexió, s’ha arribat a la conclusió que
sap comunicar bé aquell que sap escoltar bé. La veritat és
que m’he sentit tan ben escoltat i tan ben acollit en
aquests moments i aquí, que diria que tots vosaltres,
homes i dones que sou aquí, sou uns comunicadors
excel·lents. 

Moltes gràcies.
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L’EDUCACIÓ EN LA GLOBALITZACIÓ

Arcadi Oliveres
President de Justícia i Pau

Barcelona, 24 de mayo de 2005

Introducció

El món es troba indubtablement globalitzat. Ho constatem
amb el comerç internacional que ens assorteix -amb
preus justos o injustos- de productes provinents de tots
els continents, amb les companyies transnacionals que
“transiten” arreu del planeta, amb els fluxos de capitals,
sovint especulatius, que es mouen a curt termini d’un lloc
a l’altre, amb les comunicacions a l’instant, amb trans-
ports ràpids i amb tendència a l’abaratiment en els països
del Nord i amb la vertiginosa i alhora trista implantació de
l’american way of life a gairebé tots els confins del món.

Tanmateix aquesta globalització no implica pas resultats
positius. Tres milions de persones mortes cada any de
sida, el 42% de la humanitat vivint amb ingressos inferiors
als 2 dòlars al dia, 70.000 vides humanes segades a diari
per la fam, 300 milions de nens sense escolaritzar i una
despesa militar mundial d’un bilió de dòlars a l’any, que
permetria eradicar durant vint anys la fam de la terra, no
són pas dades per quedar-ne satisfets.
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No és el moment, ni tampoc és possible de fer-ho de
manera breu, de presentar alternatives a aquest sistema
neoliberal que no compleix, ni de lluny, amb la finalitat
bàsica de l’economia que no és altra que satisfer les ne-
cessitats de la gent. El que se m’ha demanat és una re-
ferència a les actuacions que caldria establir en el món
educatiu per tal d’endegar alguns passos positius envers
aquestes alternatives. Afortunadament molts d’aquests
projectes educatius ja s’estan duent a terme i en desta-
caré cinc que considero fonamentals.

1. Lectura crítica de la realitat

Vivim en la societat anomenada de la comunicació i de la
informació i resulta que estem molt mal informats. I ho
estem perquè hi ha una voluntat manipuladora per part
d’alguns dels que emeten la informació i també perquè els
grans mitjans es troben en mans d’interessos econòmics
i polítics determinats. Dos exemples de mostra.

Primer. A començaments de l’any 2005 el Fons Monetari
Internacional i el Banc Mundial ens parlaren d’un gran
esforç financer que durien a terme per tal de reduir, i en el
cas d’alguns països africans fins i tot cancel·lar, el seu
deute extern. L’anàlisi de les xifres compromeses, en rela-
ció al total de deute existent, ens feia veure que, si s’a-
complien les promeses anunciades, la reducció suposaria
com a molt l’1,5% dels imports deguts.
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Segon. Fa poques setmanes el diari Le Figaro, un dels
més llegits a França, ha passat a ésser propietat en un
80% del seu capital del senyor Serge Dassault, condem-
nat a diferents anys de presó a Bèlgica per negocis bruts,
i alhora president i principal accionista de la més impor-
tant indústria privada francesa d’avions de combat. Quina
informació objectiva sobre els temes de guerra poden
esperar tenir els lectors de l’esmentat rotatiu? 

L’accés a una lectura crítica de la realitat l’haurem doncs
d’anar a cercar en les ràdios i revistes alternatives, en les
“entrelínies” de la informació oficial i en algunes pàgines
fiables d’Internet, afortunadament d’accés encara gratuït.
Tot i així també aquí es creen noves formes de marginació
en la mesura que per exemple a Àfrica tan sols l’1% de la
població té accés a la connexió en xarxa. 

Siguem però conscients que els afortunats que sí que hi
tenim accés, que gaudim de biblioteques ben documen-
tades i que vivim en països on es respecta la llibertat d’ex-
pressió, estem obligats a plantejar als que s’estan edu-
cant, i per descomptat a nosaltres mateixos, la renúncia a
algunes hores de televisió per tal de poder accedir i difon-
dre informacions més objectives que ens apropin a la rea-
litat i ens permetin reaccionar-hi.
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2. Generació d’un esperit solidari

Convé que en els àmbits educatius dels països del Nord
es prengui consciència de la nostra situació de privilegi
econòmic i de la responsabilitat que això suposa. Fo-
mentar a les escoles el coneixement dels pobles i dels
països del Sud, implicar la gent jove -però ja major d’edat-
en les ONG i endegar la participació en tots aquells movi-
ments que volen “un altre món possible”, són tasques
educatives que han d’ésser imprescindiblement compar-
tides amb la solidaritat més propera envers aquell 20% de
població que també pateix la pobresa a casa nostra.

Campanyes que demanin i accions que impulsin des de
pensions dignes, habitatge accessible per a tothom,
igualtat d’oportunitats i serveis socials per als desafavo-
rits fins a l’augment de la cooperació al desenvolupament,
el desarmament generalitzat o la democratització dels
organismes internacionals són exemples de compromisos
personals i col·lectius que cal impulsar inicialment en l’e-
ducació per tal que vagin prenent cos en el conjunt social. 

3. Assumpció positiva de les migracions

Els fluxos migratoris són tan vells com la història de la
humanitat i es produeixen sempre, i segons els moments,
en les dues direccions. Ara a Europa ens toca rebre als qui
provenen dels països del Tercer Món, igual que ara fa dos
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cents anys nosaltres, procedint de la mateixa manera,
vàrem marxar a “fer les amèriques”.

Cal a més a més que siguem conscients que les migra-
cions són un fenomen inevitable perquè en ell s’uneixen
els nostres dèficits poblacionals amb les seves mancan-
ces de benestar, a manera de dos pols que s’atrauen i que
mai no podran separar les tanques de sis metres, els poli-
cies a les fronteres o les expulsions massives. Per desgrà-
cia l’opinió pública i una bona part dels responsables polí-
tics no ho veuen pas així i s’encaparren a trencar un dret
fonamental com és el de la lliure circulació i el lliure esta-
bliment de persones.

Des del punt de vista educatiu és necessari insistir que, a
més dels antecedents històrics ja esmentats, les migra-
cions suposen dues aportacions enormement positives.
En primer lloc, i malgrat que això sigui molt egoista per
part nostra, hem de conèixer les aportacions econòmi-
ques que fan els immigrants quan equilibren la nostra pirà-
mide d’edat, quan arriben amb els seus estudis finançats
pel país d’origen i quan entre les seves aportacions fiscals
i a la seguretat social ens donen molt més del que reben.
En segon lloc, hem d’ésser conscients que qualsevol cul-
tura, i la catalana no n’és pas una excepció, és el fruit de
totes les migracions que han travessat el territori deixant-
hi petjada tal com es demostra en els costums, en el patri-
moni històric, en la riquesa folklòrica, en les arts, en la
cuina i d’una manera ben especial, en els esports.
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Amb aquests criteris i convençuts dels beneficis de
l’educació podem aspirar a una societat integradora,
amb projectes col·lectius arrelats en el país de rebuda
però ben respectuosa amb els orígens de les comunitats
que la integren. Tal com apuntava més amunt cal però
evitar els perills de la distorsió informativa que es dóna
d’una manera ben intensa en parlar dels estereotips mi-
gratoris.

4. Actituds responsables en el consum

Un repte educatiu fonamental en les privilegiades socie-
tats del Nord, el constitueix la imprescindible atenció a
l’entorn i als recursos naturals de què disposem. Segons
informes emesos a la darrera Cimera Mundial del Medi
Ambient que tingué lloc a Johannesburg l’any 2002, el
que tota la població mundial podés assolir els nivells de
consum -minerals, aigua, energia, fusta, etc.- que mante-
nim els privilegiats que habitem els països del Nord, supo-
saria la necessitat de tres planetes. Com que no els tenim,
cal disminuir el consum, especialment el superflu que és
molt, per tal que els altres hi puguin tenir accés. Quin sen-
tit tenen les piscines unifamiliars, les segones residències
desocupades gairebé tot l’any, el nombre de cotxes més
gran que no pas els components d’una família? Evident-
ment es dirà que això afecta sobretot els adults però què
en podem dir de les joguines no utilitzades tot l’any, les
televisions individualitzades a les cambres dels fills, les
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múltiples llaunes i embalatges per satisfer necessitats
simples, l’acumulació de residus i tantes altres despeses
fora de lloc?

De totes formes el consum responsable no s’esgota dis-
minuint-lo, cal fer-lo extensiu als nostres hàbits i a la
selecció de productes que adquirim. Evitar les modes és
una lliçó difícil d’ensenyar, sobretot als adolescents, però
imprescindible, com també ho és evitar “anar de com-
pres” sense necessitats per satisfer. Saber en quina
mesura els productes amaguen preus injustos, explotació
laboral, marges abusius, ingredients indesitjables, etc., és
una faceta de l’educació al consum que tot i ja existent,
cal anar ampliant amb força.

5. La cultura de pau

En una societat on la violència és present tant en el món
real com en el món virtual, els camins cap a la seva era-
dicació passen forçosament, malgrat que no pas exclusi-
vament, per l’educació i per la cultura de pau.

La cultura de pau suposa en primer lloc no reconèixer mai
l’ús de les armes com a sistema de possible resolució
dels conflictes cosa la qual significa una absoluta renún-
cia a la guerra, el convenciment en la negociació sempre
possible, l’impuls als processos de desarmament, la
potenciació dels moviments per la pau i l’assumpció de
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postures personals contràries a la preparació de la guerra
com ho són totes les formes d’objecció de consciència.  

L’educació per la pau assumeix la cultura de pau i afegeix
per als infants la desvinculació de tot apropament a la
guerra i a la violència. La no admissió de segons quins
programes infantils d’ordinador, de sèries televisives o
senzillament d’armes de joguina ha de servir per impulsar
altres formes de lleure molt més vinculades a la creativitat
i a la cooperació. Aparentment es tracta d’anar contraco-
rrent, però cal tenir en compte que el corrent sovint arros-
sega a l’abisme.

Conclusió

La globalització ens ha caigut inexorablement al damunt
però no pas en les seves millors sinó en les seves pitjors
formes. El comerç internacional podria ésser just però és
injust, les grans companyies transnacionals podrien ac-
tuar amb criteris ètics però no ho fan, els capitals podrien
anar allà on fan falta però van exclusivament a la recerca
del lucre, la tecnologia podria ésser compartida, però és
guardada per uns quants, les migracions podrien ésser
fluides però son restringides, les cultures autòctones
podrien ésser conreades però són ofegades, la de-
mocràcia s’hauria de generalitzar però desapareix com-
pletament en el conjunt d’organitzacions internacionals i
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així tot un seguit de contradiccions que impossibiliten
acceptar aquest sistema de fer les coses.

L’esperança de canvi té una sòlida base derivada del fet
que en el planeta hi ha recursos naturals, tècnics i sobre-
tot persones que podrien organitzar-se per promoure la
dignitat de tothom. Per avançar-hi l’educació, juntament
amb la informació, el compromís personal i l’acció col·lec-
tiva són els instruments més adequats i alhora els més
obligats. Aquesta és per tant la nostra feina.
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ELS JOVES DEL FUTUR, 
ANIRAN A LA UNIVERSITAT?

Esther Giménez-Salinas
Rectora de la Universitat Ramon Llull

Barcelona, 17 d’octubre de 2005

Introducció

La influència que la universitat té en una societat abasta
gairebé tots els àmbits. Una societat amb joves abocats al
coneixement universitari o amb polítiques públiques que
afavoreixin les matriculacions o amb un edifici social bas-
tit sobre el dret al coneixement i la meritocràcia científica,
és radicalment diferent d’una altra que percebi la universi-
tat com un luxe o un anacronisme innecessari. Saber si els
nostres joves aniran o no a la universitat és un pregunta
sobre el futur de les nostres societats. O dit d’una altra
manera, després de més de vuit-cents anys d’història, què
pot continuar oferint la universitat als joves i a l’engranat-
ge social, empresarial, polític, econòmic i cultural? Cap a
on ha de continuar creixent aquesta institució? 

Per respondre totes aquestes preguntes caldrien diverses
tesis doctorals, si se’m permet fer promoció de la recerca
universitària, però en aquesta conferència assajarem al-
gunes reflexions que ens poden orientar. Hem cregut con-
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venient començar amb alguna pinzellada de la història de
la universitat, de la seva evolució ideològica i de la seva
implantació a Espanya i a Catalunya. Òbviament, es trac-
ta de pinzellades gruixudes, que dibuixen un paisatge
sobre el qual pensar el futur. Farem també una aproxima-
ció a la riquesa de l’aportació universitària al desenvolu-
pament de la societat, una riquesa, per cert, que en el
nostre país no ha estat encara profundament estudiada i
que, de ben segur, la seva anàlisi seria molt útil. En tot
cas, acabarem amb els nous reptes, tant pel que fa al
marc Europeu, com a la realitat del nostre país. Tampoc
no oblidarem fer referència al debat sobre els valors que
han regit i que han de regir la nostra universitat.

L’Edat Mitjana
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L’etimologia i la història ens expliquen que el mot Uni-
versitas era un mot emprat en d’altres àmbits de la vida
pública i no només ni sobretot en l’ensenyament. A partir
del segle X les unions gremials, les agrupacions d’arts i
d’oficis, ja duien aquest Universitas en el seu nom. Així,
les primeres universitats responien a un esquema asso-
ciatiu. La confluència d’interessos entre els mestres i els
alumnes en la recerca del coneixement de Déu o del món,
els portà a associar-se, a convertir-se en u. Més endavant
aquestes associacions ostentaran en exclusiva el mot uni-
versitat, que acollirà sota la seva fonètica, els valors de la
universalitat, tant pel que fa als continguts del seu conei-
xement com a l’extensió dels seus destinataris.
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Podem dir, doncs, que les primeres universitats eren autèn-
tiques associacions privades impulsades per homes que es
van proposar el cultiu i la difusió de la ciència. Un procés
difícil i no exempt de violència. Tanmateix, la universitat era
més aviat un conservatori que un lloc per a la innovació
científica. En el segle XVI es va arribar a prohibir la classe
magistral perquè els estudiants preferien copiar el discurs
al dictat del Mestre. A tall d’exemple, aquest segle XVI,
comptava ja amb setanta-nou universitats arreu d’Europa.

Aquestes primeres associacions de mestres i alumnes,
diverses i embrionàries, van anar formalitzant-se, fins a
compartir un cert esquema en la manera de transmetre el
coneixement. És important assenyalar que la funció pri-
mera d’aquestes universitats era transmetre el que ja se
sabia, a partir de l’acumulat, d’allò que formava part de la
doctrina i de la manera de fer de les persones sàvies. 

L’ensenyament en les disciplines bàsiques i la progressi-
va assumpció de plans d’estudi que contemplessin habi-
litats formals amb coneixements materials es van anar
definint segons la idiosincràsia de cada país i entorn. La
influència, impuls i patrocini de l’església catòlica i de les
institucions religioses en general va determinar no només
l’existència, sinó també el caràcter d’aquests plans d’es-
tudi. L’aparició de les llicències, de les acreditacions pa-
pals i de les facultats per ensenyar ja configuren la volun-
tat dels encarregats de transmetre el saber per garantir la
qualitat dels estudis que s’imparteixen.
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Les reflexions sobre la universitat medieval i els seus
models, que són molts i molt interessants, ens porten a
comparar l’impuls per saber i per compartir el saber amb
els seus precedents històrics (la Grècia Clàssica o a
l’Imperi Romà) i a adonar-nos de la solidesa d’aquests ini-
cis que vuit-cents anys després, continuen sent fructífers
i, per què no, profundament alliçonadors. L’edat mitjana
va ser molt llarga i no exempta de fluctuacions ideològi-
ques, polítiques, culturals i institucionals que afectaren a
les universitats i que dugueren a l’elaboració de les noves
institucions universitàries. Aquestes seran les que acom-
panyaran l’aparició i desenvolupament de la modernitat,
així com l’eclosió de la ciència.
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La modernitat

L’arribada de la modernitat va provocar també l’evolució
de les institucions educatives. El canvi de mentalitat que
suposa l’època moderna trobarà en la universitat la seva
justa ressonància. En aquest sentit, el paper de Wilhem
Von Humboldt a l’hora de fundar la universitat de Berlín,
aprofitant un moment polític favorable, se sol considerar
com un dels trets significatius a l’hora de definir les carac-
terístiques de la universitat moderna. 

120



Sobre la universitat “liberal” de Wilhelm von Humboldt

A ell se li deu la fundació de la universitat de Berlín, l’any
1809, sota un altre paradigma que el clàssic medieval, el
de la universitat “liberal”: es tractava d’unificar “educació,
veritat i virtut”, investigació i docència, separar teologia i
filosofia, i instaurar una relació entre alumne i professor,
basada més en l’acompanyament del deixeble que l’asi-
metria entre ambdós.

Quan parlem de la universitat liberal cal subratllar el sen-
tit de “liberal” com a generós i lliure, i compromès amb la
seva realitat a la qual ha d’ajudar a millorar.

Humboldt desitjava una universitat com a unió de sabers,
conèixer-ho tot, però, sobretot, desitjava la Bildung, una
formació científica i humanista que va fonamentalment
adreçada a crear ethos, caràcter i autoconeixement de
l’individu. Seguint el model il·lustrat kantià, volia educar
éssers sensibles, professionals i lliurepensadors. La seva
universitat com a unió de sabers també implicava la visió
global del món i el compromís amb la comunitat local.

Humboldt va insistir en la importància de la creació de
coneixements, de preparar èticament, estèticament (com
Schiller) i intel·lectual els ciutadans. I sempre va entendre
que la possibilitat que una institució com la universitat
pogués fer aquesta tasca, depenia de la distància i inde-
pendència de la universitat de pressions polítiques, calia
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certa distància entre la universitat i “el poder”, però alho-
ra no convertir la universitat en una torre d’ivori.

Què podem conservar d’aquell model d’universitat libe-
ral? La nostra societat de coneixement tan especialitzat,
en què difícilment podem llegir tot el que pertany a la nos-
tra especialitat: el del saber és un edifici en contínua rees-
tructuració, sempre en obres, i cap humà té la contem-
plació privilegiada del tot, ni del seu acabament.

Hi ha quelcom d’Humboldt que hem de recuperar, i és la
unitat no de tota la ciència, però sí de la ciència, l’ètica i
la sensibilitat. La formació especialitzada no pot anar
separada de la formació d’un caràcter ni del compromís
de la universitat en forjar una societat civil compromesa
en l’esfera pública: hem de forjar no només especialistes,
sinó persones compromeses, responsables del món i
capaces de treballar des de la interdisciplinarietat.

En aquest sentit, les nostres universitats no han d’oblidar
que, en últim terme, sabem per saber viure. Si el nostre
saber compartimentat no té un objectiu comú, de forjar
individus lliures que recerquen la seva autorealització en
un projecte de món compartit,  fracassarà una de les mis-
sions que legitimaven la universitat. També dotar la socie-
tat d’especialistes, continua sent part del compromís a fer
un món millor. La universitat, com deia von Humboldt, es
deu a “l’educació, la veritat, la virtut”.
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El tret fonamental d’aquesta universitat moderna, doncs,
és que ja no basa la seva activitat en la simple transmis-
sió del coneixement, com a continuadora d’una tradició,
sinó que pretén enfortir l’exercici intel·lectual, posar-se al
servei de l’enteniment per ajudar-lo a tenir criteri, a edifi-
car una mentalitat crítica. I, com a conseqüència, l’anàlisi
de la validesa dels coneixements, és a dir, la pregunta
sobre la ciència i el seu rigor, la necessitat de tenir un
mètode universal i la capacitat de l’home, els seus sentits
i la seva raó, per aproximar-se tot sol a la veritat: és l’è-
poca del racionalisme i de l’empirisme. En fi, l’objectiu és
ensenyar a pensar.

És una universitat que va augmentant la seva influència i
que ja comença a prendre’s a si mateixa com a mesura
per la justícia. El dret a obtenir coneixement comença a
formular-se en paral·lel a la formulació dels drets de-
mocràtics. Alhora, comença a constatar-se el creixement
econòmic i social que implica la presència de les univer-
sitats. Malgrat tot, aquesta és una universitat eminent-
ment burgesa, com moltes altres revolucions intel·lectuals
dels segles XVIII i XIX. Una universitat per la forja de les
elits. La universitat moderna encara no està totalment
adaptada les necessitats tècniques i pràctiques. És una
institució que té en l’elaboració de la teoria, en l’estudi i
en la recerca del món natural i filosòfic la seva principal
tasca.
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El compromís amb la recerca de la veritat no és un com-
promís buit de moralitat. No es justifica només amb la cu-
riositat o l’afany de saber, ni tan sols amb l’adquisició
d’habilitats per al propi profit. El caràcter moral de l’edu-
cació universitària liberal és explícit. La recerca de la veri-
tat implica una moralitat interna i una d’externa. La inter-
na es basa en l’esforç i en el rigor. L’esforç en l’estudi i el
rigor en les afirmacions que es fan. L’externa es fonamen-
ta en la utilitat del coneixement que s’obté per al benefici
de la societat. Un universitari havia de ser no només algú
expert, sinó un model de comportament i d’abocament a
la comunitat, sigui com sigui que es materialitzi aquest
abocament: no és casual que l’adjectiu que complemen-
ta aquesta universitat sigui el de liberal. La identificació
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entre llibertat i responsabilitat arriba al seu cim amb la for-
mulació del Die Bildung.
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La influència i expansió de la universitat liberal segueix els
passos del pensament modern. No és estrany, doncs, que
el Regne Unit i els Estats Units d’Amèrica en siguin recep-
tors preferents en alguns aspectes i que França, malgrat
la seva tradició napoleònica, n’assumeixi postulats. A
Espanya la tradició liberal política és prou forta i es deixa
sentir en l’ensenyament universitari (més que no pas en
l’escolar), tot i que la situació espanyola és molt precària
respecte dels seus veïns europeus. L’assumpció d’una
veritable tradició liberal i la digestió dels qüestionaments
que la modernitat fa de la tradició no s’havia fet amb tant
d’entusiasme com en d’altres països, a banda de la clas-
se política, que havia incoporat ja el liberalisme polític.
Això provoca que els pocs intel·lectuals que professen
una obertura de ments i dialoguen amb el discurs euro-
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peu, posin en evidència la situació raquítica de la univer-
sitat, fins molt tard.

La universitat a Espanya

Els canvis del segle XX també van afectar la universitat,
que es va anar adaptant a les evolucions successives de
les societats, tot procurant no eliminar el seu paper cen-
tral en el creixement i l’evolució del continent europeu i
americà. Espanya i Catalunya no en van ser unes excep-
cions, malgrat que la història espanyola, en alguns aspec-
tes, és clarament excepcional. Per entendre el procés que
l’educació superior europea està vivint en aquest principi
del segle XXI és indispensable saber com ha evolucionat
durant tot el segle XX a Espanya i Catalunya. Caldrà dir
que en la tradició estadística espanyola no s’ha fet una
anàlisi rigorosa del paper de la universitat en el procés
històric d’Espanya. No només en tant que refugi de certes
idees polítiques sinó, sobretot, pel que fa a la implantació
de l’educació superior. La multiplicació dels llicenciats i
doctorats, la incorporació de noves titulacions i l’evolució
en l’estudi de la tradició i en la recerca científica no ha
estat en va. Tampoc no ha estat en va la integració de
nombrosos col·lectius socials, tradicionalment exclosos
del món acadèmic.

Amb les dades dels anuaris estadístics, catalogats per
l’Instituto Nacional de Estadística, es poden fer unes pri-
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meres aproximacions gràfiques a l’evolució de la població
universitària i de la presència de la dona, que ja eviden-
cien algunes de les característiques de la història de la
nostra universitat.
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Aquestes estadístiques fan evidents els canvis de menta-
litat que el segle XX ha provocat. A banda del creixement
demogràfic, i de la conquesta de drets civils, que han
obert la universitat a gairebé tothom, com una garantia de
la igualtat d’oportunitats; a banda de la revolució
democràtica o de la priorització per part dels governs de
l’enfortiment i expansió de la universitat, hi ha tres carac-
terístiques significatives que fan especialment laboriós i
alliçonador l’estudi d’aquests paràmetres. 

En primer lloc, la decisió sobre el que és universitari i el
que no. És a dir, què és objecte de ciència i què no. La
resposta a aquestes dues preguntes ha canviat molt en
cent anys. La multiplicació de les facultats i de les “cièn-
cies” és visible i això ha engronsat el món universitari. 

En segon lloc, el paper de la dona en una societat. El seu
alliberament no només ha portat dones a fer professions
abans mantingudes en exclusiva per als homes, sinó tam-
bé ha dut a la inclusió, en aquestes noves titulacions, de
professions i activitats que abans eren pròpies de les
dones i que no tenien reconeixement universitari. Entre
aquestes destaquen les pròpies de l’educació dels infants
i les professions assistencials i socials, que acullen ara
molts homes. Hem anat deixant enrere, de mica en mica,
la situació d’exclusió de la dona del món del coneixement
científic. Ja no s’han de produir situacions com les vis-
cudes per dones pioneres, com Concepció Arenal, que
assistia a la universitat disfressada d’home. L’alliberament
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de la dona, que ha anat eliminant el statu quo institucio-
nal que les excloïa, ha transformat decisivament la univer-
sitat, tant pel que fa a la docència com a la ciència. 

Malgrat tot, encara queda molt de camí per córrer. Avui
per avui, a Espanya, de cada cent càtedres, només quin-
ze estan ocupades per dones. Les dones representen el
35% dels professors titulars i el 46% dels ajudants. Com
veiem, l’accés als càrrecs directius resulta complicat.
Només el 6% dels rectors són dones. Tenim un 25% de
vicerectores i un 20% de deganes.

Així, en el breu estudi que inclou aquesta conferència,
hem tingut en compte no només el nombre d’universitaris
de fa cent anys i el nombre d’ara, si no també, quanta
gent hi havia a principis del segle XX que cursés estudis
no universitaris, que han acabat sent universitaris (que
hem anomenat protouniversitaris), com ara els estudis de
Magisteri. Aquesta perspectiva ens ajuda a ponderar quin
increment hi ha hagut en el nombre d’estudiants, i quanta
gent de la que abans estudiava fora de la universitat ha
obtingut el reconeixement social i oficial de la seva activi-
tat, així com l’impuls per a la recerca. 

I, per últim, cal parar atenció a la transformació de la uni-
versitat en una universitat de masses. Es constata, això sí,
que a mida que una professió va adquirint prestigi i siste-
matització, s’atansa més als estudis acadèmics, fins a
convertir-se en universitària de ple dret.
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La Universitat de Masses
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Fins als anys 70, la universitat era burgesa, amb pocs
alumnes i un respectat i reputadíssim professorat. La uni-
versitat dels anys 70 és la primera que no és elitista, i això
és bo: més gent accedeix al coneixement i millora la seva
situació social, econòmica i espiritual. 

En efecte, la universitat avui és universitat de masses,
però en el bon sentit de la paraula, perquè és accessible,
i més gent té més possibilitat de canviar la seva “loteria
social”.

La democràcia, les cotes de benestar, la secularització, la
postmodernitat, el multiculturalisme, el liberalisme econò-
mic i ideològic, el nou sentit d’equitat i justícia, les revolu-
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cions polítiques, el relativisme, el positivisme científic, el
cientisme i molts d’altres factors que formen una llarga
llista, són imprescindibles per copsar la transformació de
la universitat Liberal en la universitat de Masses. 

En primer lloc, però, cal entendre que si la universitat
Medieval es caracteritzava per estar al servei del coneixe-
ment, de la saviesa, i la universitat Liberal, per estar al ser-
vei de l’enteniment, de la raó i la seva capacitat crítica, la
universitat de Masses es posa al servei de la Societat. I ho
fa amb la intenció de culturitzar-la, amb el benentès que
tothom té dret a obtenir aquesta “cultura” com un dret
que fonamenta la democràcia. Estar al servei de la So-
cietat, però, també voldrà dir ser útil en formar professio-
nals o, com mínim, a regular l’accés a algunes profes-
sions. La multiplicació de les titulacions i el caràcter
d’aquestes titulacions en són testimonis. És a dir, a més a
més d’universalitzar la cultura, la universitat és un impor-
tant factor de desenvolupament econòmic i compleix molt
conscientment aquesta funció.

En aquest camí, la universitat de Masses figura com a
garantia del coneixement científic i tendeix a prestigiar-lo
en tots els camps. La universitat exerceix de Tribunal
Científic. Es consolida la figura del Catedràtic, líder
intel·lectual de petites masses universitàries. Cadascun
d’aquests processos, fets en molt pocs anys, ha contri-
buït a la solidesa de les universitats. Això ha permès que
intervinguessin decisivament en l’evolució científica, tèc-
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nica, econòmica, social i política. La universitat de Mas-
ses, però, té les seves mancances pedagògiques, relacio-
nals, burocràtiques, estructurals i econòmiques que cal
millorar ja per al present i, sobretot, per al futur. La univer-
sitat s’enfronta el repte de la globalització i del desenvo-
lupament de les societats depauperades. Cal repetir, un
cop més, que la presència d’universitats arreu del món
només va a favor del progrés, democràtic i econòmic.
L’aposta per la formació ha de ser prioritària en les agen-
des internacionals.

Universitat de Masses i Desenvolupament
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El present i el futur de la universitat: 

la declaració de Bolonya

La declaració de Bolonya és un text subscrit pels minis-
tres i responsables d’educació universitària de trenta paï-
sos europeus, l’any 1999 (Àustria, Bèlgica, Bulgària, Re-
pública Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França,
Alemanya, Grècia, Hongria, Islàndia, Irlanda, Itàlia, Letò-
nia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Noruega,
Polònia, Portugal, Romania, República Eslovaca, Eslovè-
nia, Espanya, Suècia, Confederació Suïssa i Regne Unit)
sobre el nou Espai Europeu d’Educació Superior que
havia d’estar implantat el 2010. La declaració va venir
reblada per altres trobades, desenvolupaments i accions
(a Lisboa, a Salamanca, a Berlín i, abans, a París) per tal
d’anar definint i fent realitat la gran oportunitat de crear
una nova universitat europea, líder al continent i arreu,
que pogués coordinar-se, ser més competitiva i preservar
la seva identitat. 

De seguida, ministres, consellers, rectors, professors, pla-
taformes d’estudiants i cadascun dels alumnes s’han pre-
guntat de quina forma concreta els afectaria i cap a on els
duia la declaració. Què és Bolonya? La ciutat que diu tenir
la primera universitat europea ha acabat donant nom a la
darrera actualització. De fet, la de Bolonya, juntament
amb les de París, Oxford, Cambridge, Pàdua i París, van
ser les pioneres aquelles que duien el nom de Universitas
Magistrorum et Scholarium.
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El nom que donava significat a l’agrupació de mestres i
alumnes ha acabat significant la unió dels sabers, la
recerca de la veritat universal, la pretensió d’universalitzar
el coneixement i la cultura, amb successives actualitza-
cions: per poder acreditar el seu valor acadèmic univer-
salment i per adaptar-se a l’avenç de la societat. 

Això és Bolonya aplicat a l’espai europeu. I això que ano-
menem Europa demanava de fa temps que les institu-
cions que històricament i preeminentment s’ocupen dels
sabers unifiquessin, giressin cap a un objectiu comú algu-
nes de les seves vocacions. Però la unió sense més de les
universitats no hagués tingut sentit abans. És ara que
Europa camina (i ja ha caminat) cap a la unió, que li cal per
garantir als seus estudiants que la mobilitat no és una
entelèquia, i que la riquesa de la diversitat nacional i aca-
dèmica dels estats europeus pot també vessar-se sobre
les universitats.

I també hi ha l’economia. La relació entre el desenvolupa-
ment  tècnic i científic i l’evolució d’una societat ja l’hem
exemplificada amb l’estudi de l’OCDE. Que el coneixe-
ment i els emprenedors anaven i van lligats, que la relació
de la universitat amb l’empresa ha de ser fructífera no té
sentit posar-ho en dubte. Les mesures que propulsa Bo-
lonya, com la unificació de titulacions, el suplement curri-
cular que inclouran les titulacions europees amb les
assignatures que ha cursat cada alumne i la seva com-
petència professional, i les facilitats en la distinció de
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graus i cicles, no només és un nou llenguatge entre euro-
peus, també ajuden a clarificar i a agilitzar les relacions
entre els joves que aprenen i la societat que emprèn. 

La lluita per una millor competitivitat és important, però
aquesta no ens interessa si no fa també als nostres estu-
diants persónes més competents. La universitat no vol
crear baules sense criteri, no vol practikons que només
sàpiguen fer, sense saber què fan. Volem professionals
compromesos, responsables de les seves accions. I que
ningú no cregui que la universitat adapta el seu caràcter a
partir de les lleis del mercat, sinó que seran els nous uni-
versitaris els que faran seu aquest mercat i el faran millor
o pitjor segons la seva formació. Un bon jurista no empit-
jora si li canvien la llei que va estudiar, perquè sap pensar
les lleis, criticar-les i valorar-les, aplicar-les i superar-les.
El que l’empresa necessita i demanda són pensadors,
doctors, creadors. Una civilització que vulgui avançar i ho
vulgui fer des del coneixement ha d’entendre (i ja ha
entès) que aquest coneixement ha de venir associat al
gruix moral i cultural dels seus agents. Per això la univer-
sitat muta, per bastir la passió dels estudiants i donar-los,
no només camins per trobar feina, sinó elements per a la
construcció del propi itinerari vital, individual i col·lectiu.
Estenent la idea de justícia i equitat. La construcció d’a-
questa Europa vol dir també l’elaboració d’un discurs
propi, d’una manera pròpia de tractar la gent i de tractar
la cultura. Bolonya també és això. Els europeus, tots els
que amb la seva feina o amb els seus impostos o amb la
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seva veu política fan la universitat, estan girant cap a la
unitat, confluint, essent un i diversos, estan cada dia més
a prop de l’ideal universitari. Pel que significava abans i
pel que significarà demà.
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Conclusions. 
Els joves del futur, vindran a la universitat?

Per què venien i continuen venint els alumnes a la univer-
sitat?

La gent venia, ve i vindrà a la universitat per cinc raons:

a) Per prestigi personal i social: encara avui tenir una lli-
cenciatura universitària confereix un prestigi social que,
en molts casos, supera l’econòmic. Un llicenciat o un
doctor segueix sent més apreciat que un professional
no titulat que tingui un sou superior. En aquest sentit no

144



deixa de ser, si més no curiós, que en les pàgines de
contactes a internet, la categoria “nivell d’estudis” està
sovint per davant que el sou.

b) Per prestigi econòmic: en la societat de la informació,
per tenir feina, cada vegada necessitem més coneixe-
ments especialitzats. Per això quan una activitat labo-
ral busca prestigi, millora econòmica i vol ser recone-
guda com a professió amb nom i reputació, persegueix
el títol universitari que acrediti per a exercir-la (cinema,
disseny, gastronomia, etc.).

c) Per l’obertura de ments i de portes: el pas per la uni-
versitat suposa una obertura de ments, un enriquiment
personal, un alliberament de prejudicis, d’ignorància.
Però també comporta obertura de portes, perquè un
cap estructurat i una personalitat ben formada, amb
ethos, sempre tindrà mes possibilitats de “triomfar a la
vida”. Triomf comporta autorealització, llibertat, felicitat.
En la societat del coneixement cal aprofundir en l’apre-
nentatge, per a la realització.

d) Per compromís amb la societat. Educar-se segueix sent
una forma de relacionar-se amb els altres i de ser útil a
l’entorn. Aquest compromís seguirà impulsant els estu-
diants a saber més i a saber millor.

e) Per a l’eterna joventut. En el futur la formació continua-
da serà una realitat gens sorprenent a la universitat. Els
joves tindran moltes edats. Persones llicenciades, jubi-
lades o a mitja vida professional es matricularan d’a-
questa nova universitat. I l’adaptació curricular, de les
matrícules, de la mobilitat geogràfica i dels continguts
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serà necessària en aquest nou context. El Procés de
Bolonya potencia aquesta formació contínua i les pos-
sibilitats de mobilitat i d’adaptació curricular.

Podem pensar dos models d’universitat: la racional-
humanista que pensa els fins, d’on venim i on anem, i pro-
posa i lidera, més enllà de l’ímpetu del mercat i de l’eco-
nomicisme, la recerca de la veritat i la justícia. Aquesta
universitat concep el saber com a coneixement que alli-
bera i obre ments i móns.

L’altra universitat és una universitat intel·ligent, no tria els
fins, aquests venen donats per les empreses, el mercat o
les modes: s’ensenyen mitjans, professions, competència
i competitivitat per guanyar-se la vida, que ja és molt, i
necessari. No podem oblidar la tasca de la universitat en
la forja de ethos, de lideratge.

Hem de preguntar-nos si estem abandonant el model
humanista per l’espai de formació del professional, amb
menys permanència a la universitat, més densitat de
matèries i més especialització, si abandonen la vella uni-
versitat on la cultura alliberava i enriquia espiritualment, i
tendim a una universitat enfocada al mercat laboral. I amb
la velocitat amb la qual caduquen de coneixements, què
ensenyarem a les noves generacions si no podem saber
massa bé què és el que mereix ser après?1

1. J. Arana: “Sobre la situación actual de la universidad. Problemas y solu-
ciones”. Logos, Anales del Seminario de Metafísica, 2003, 36, p. 42.
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D’on vindran els líders que proposin metes des d’on albi-
rar l’horitzó al qual tendir?  Des d’on pensarem què per-
dem, què ensenyem, què no hauríem de perdre i què no
hauríem d’ensenyar? De d’on reflexionarem sobre el que
ja no serveix perquè ha quedat obsolet, i el que hauríem
d’ensenyar sempre? 

Quina universitat volem?

El criteri per a jutjar si la universitat és millor o pitjor rau en
la recerca del coneixement vertader i en la seva transmis-
sió a les generacions posteriors2.

Tal com va dir Ortega y Gasset al 1930, en el seu famós
assaig Misión de la Universidad, la missió de la universitat
és oferir investigació, ensenyament i educació liberal, o
cívica, tal com diríem avui. Es tracta no només de recer-
ca de coneixement, sinó de modus, maneres de ser i fer.
La idea normativa de la universitat “equilibrada, templada
en sus juicios, consciente de su obligación local pero fiel
a su propio dios, el dios de la verdad, intemporal, lejano, 

2. V. Pérez Díaz: Elogio de la Universidad liberal (Conferencia pronunciada en
el marco del seminario sobre La universidad y su futuro, 12-14 de abril de
1996 Santiago de Compostela, con motivo del V centenario de la universi-
dad de Santiago.
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exigente”3. I ha de continuar sent idea normativa, criteri a
aplicar en el judici a les universitats.

La nostra societat ja no tindrà gent que sàpiga de tot; tin-
drem especialistes i persones que s’aniran formant al llarg
de la seva vida, ampliant coneixements o actualitzant-los.
La producció i obsolescència dels coneixements és tal,
que la humilitat ha d’acompanyar a la universitat. I humili-
tat ve de humus, de tocar de peus a terra. Per quina raó
una institució hauria de regir-se per una lògica diferent a
la que impera en el conjunt del sistema?4

El futur no passa perquè la universitat resti al marge de la
societat, ni per la subordinació al món econòmic o polític,
ni per menysprear el paper que pot jugar la universitat en
la rendibilització econòmica del coneixement en les socie-
tats actuals. L’aprenentatge no serà, doncs, un adoctrina-
ment per a complir una determinada funció productiva, ni
un conjunt de sabers desconnectats de la societat. La
universitat es preocuparà de la formació de generacions
de ciutadans intel·ligents i racionals.

3. V. Pérez Díaz: Elogio de la Universidad liberal (Conferencia pronnicada en
el marco del seminario sobre La universidad y su futuro, 12-14 de abril de
1996 Santiago de Compostela, con motivo del V centenario de la universi-
dad de Santiago.

4. M. Galcerán: El discurso oficial sobre la universidad, Logos, Anañes de
Metafísica, 2003, 36, p.18.
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Caldrà replantejar què ensenyem als que vinguin a la uni-
versitat. Però la progressió en les idees de justícia, veritat
i sostenibilitat -hem d’afegir ara-, és molt més que pro-
ductivitat; i no podem renunciar-hi; quelcom que demana
ser i saber, com diu el lema de la universitat que repre-
sento.

En un món de canvi constant, la gent que treballa en l’àm-
bit universitari és conscient del valor d’aquesta institució
històrica. Els nostres temps ens obliguen a ser plurals i
diversos, a ser flexibles i a tenir capacitat d’adaptació: a
ser versàtils. Des de les universitats, i especialment des
de la nostra URL, estem convençuts del progrés que sig-
nifica el Procés de Bolonya i l’Espai Europeu d’Educació
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Superior. Bolonya és una gran oportunitat de fer una uni-
versitat millor, que potenciï les possibilitats del nostre
continent i de les persones que l’habiten. La nostra és una
universitat compromesa amb uns valors d’un profund
humanisme, una institució que des del món privat, busca
treballar com un servei públic, servir a la societat. Apos-
tem per la innovació tecnològica i teòrica, apostem per la
recerca i el desenvolupament, apostem per les relacions
internacionals i per elevar els nivells qualitatius, apostem
per la mobilitat, per la passió i la centralitat de l’alumnat i
per la seva creativitat. A la URL, tot provant de recollir el
valors heretats dels que ens han precedit en aquest llarg
camí històric, apostem fermament per aquesta nova evo-
lució i ens comprometem amb els seus valors, en la cons-
trucció d’un món més just i més savi.
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L A  E D U C A C I Ó N  C O M O  C L A V E  D E L  F U T U R O

Desde sus comienzos el Club de Roma se ha venido interesando por el papel que juega la educación a la hora de
construir un futuro para todos y en el que la calidad de la vida humana, el afianzamiento de la dignidad de cada
persona y la mejora de las relaciones entre iguales y de la Humanidad con la Naturaleza sean una realidad
palpable. En esta línea, y a pocos años de haber saltado a las páginas de actualidad con su conocido Informe
Los límites al crecimiento, el Club de Roma, en un nuevo informe, Aprender, horizonte sin límites, puso de relieve
los fundamentos de lo que serían las Sociedades del Aprendizaje del mañana, y sin los cuales no se entenderían
los procesos que hoy están permitiendo generar las expectativas de las modernas Sociedades del Conocimiento.

La construcción y desarrollo de tales expectativas no puede, en la línea metodológica del Club de Roma, dejarse
al albur del discurrir de los días. Ni puede confiarse en que la misma, caso de no intentar pensar sobre ella y
actuar en consecuencia, contribuya a ese acrecentamiento de la calidad humana de la que hablase, desde los
inicios del Club, su fundador Aurelio Peccei. La complejidad de los cambios que se viven, inducidos principalmente
por la aceleración de la revolución científico-técnica, hacen inviables los modelos del ayer e impiden que se
puedan aplicar mecánicamente los modos y maneras con que se aprendía en el pasado.

Por otro lado la irrupción en los procesos formativos de los medios de comunicación de masas, de las ingentes
cantidades de información que fluyen a diario por Internet y las exigencias de los tejidos productivos están
transformando las modalidades y potencialidades de las aulas y de los procesos formativos. La educación es
vista, por todos, además como un factor determinante de la competitividad económica y la cohesión social, pero
al mismo tiempo que todos coinciden en esta apreciación, también hay unanimidad en preguntarse por cómo
debiera ser la escuela del mañana y cual es la educación que permitirá alumbrar la Sociedad del Conocimiento.

Ante estas inquietudes e incertidumbres era obligado, por tanto, que el Grupo Catalán del Capítulo Español del
Club de Roma, escogiese como tema de sus debates para el curso 2005, el de la Educación. Y que se acercase
a él con el afán de dialogar, en el mejor estilo que recomendase Antonio Machado de primero preguntar y después
escuchar, con aquellas personalidades que pudiesen aportar perspectivas innovadoras y que diesen nuevas
iridiscencias a las diferentes facetas que el tema presenta. Había que dialogar, por tanto, sobre las oportunidades
de la nueva educación, pero también sobre los riesgos de metodologías que pudieran dejar fuera de la construcción
de las mentadas Sociedades del Conocimiento a personas y sectores sociales, con la consecuencia de negarles,
así, sus derechos inalienables a la calidad de vida humana sobre la que tanto ha insistido el Club desde su
creación.

Las páginas que constituyen este tercer libro de ponencias son, por tanto, monográficas, pero no uniformes. Ya
que el Club y el Grupo Catalán, no podría ser menos, sabe de antemano que las realidades humanas no admiten
estándares mecánicos. Son, sobre todo, diversas e hijas de procesos multiculturales interdependientes y sobre
los que inciden a diario cambios y expectativas sumamente variados e impredecibles. El debate sobre ellos es
la mejor manera de intentar atajar la incertidumbre, pero sobre todo el comienzo de un compromiso con quienes
hoy se preguntan qué habrá que aprender mañana para seguir siendo ciudadanos activos y con todos los
derechos a la hora de construir el futuro colectivo que llega.

EL CAPÍTOL ESPANYOL DEL CLUB DE ROMA A CATALUNYA

El Club de Roma ha promogut un conjunt d’Associacions o

Capítols a diferents països del planeta, amb la finalitat que

aquestes entitats participin en els debats del Club i

contribueixin a difondre els seus resultats, compartint així

les preocupacions i les esperances de la Humanitat. Així

doncs, cada associació s’ha adherit als tres conceptes bàsics

des dels quals es promouen els debats i informes del Club:

-  la necessitat de pensar i actuar globalment,

-  la importància de la perspectiva a llarg termini,

-  i la necessitat de cultivar l’enfocament holístic i d’entendre

la seva interacció amb la problemàtica mundial.

Per a això, cada Associació està obligada a tractar la pro-

blemàtica mundial segons els seus propis valors culturals

i així poder contribuir a la comprensió general de la condició

humana en el planeta. I cada Associació adquireix el deure

de difondre localment els informes, les conclusions i les

actituds del Club per tal que arribin a aquells que poden

prendre decisions, als acadèmics, als cercles empresarials

i al públic en general.

En aquesta línia es va crear, l’any 1976, el Capítulo Español

que, actualment, presideix Isidre Fainé i al qual han precedit

Ricardo Díez Hochleitner, Pere Duran Farell i Jesús Moneo.

El Capítulo és una associació cultural de caràcter privat

que vol secundar, en i des de la nostra societat, els propòsits

assumits pel Club de Roma.

Seguint aquesta línia, el Capítulo ha promogut la creació de

Grups Autonòmics, d’entre els quals el primer és el Grup

Català que ha anat desenvolupant un paper molt rellevant

en erigir-se com a model de centre de debats, on es tracten

a l’avançada els temes que són d’interès del Club i que

preocupen qualsevol societat responsable del futur comú.

Una Junta Coordinadora Territorial regeix el Grup Català, que

compta amb cent sis membres actius.

EL CLUB DE ROMA

El Club de Roma és una associació sense ànim de lucre que

reuneix científics, economistes, homes de negocis, grups

d’influència i actuals i anteriors Caps d’Estat dels cinc

continents, amb el propòsit de contribuir a millorar la nostra

societat, mitjançant la identificació i el debat actiu sobre

problemes d’índole global i amb el convenciment que cada

individu pot contribuir a aquesta millora.

Fundat l’any 1968 per trenta-cinc personalitats de trenta

països, actualment té la secretaria general a Hamburg i

compta amb un màxim de cent membres procedents de

cinquanta-dos països. Té, així mateix, vint-i-sis capítols

repartits per tot el món, entre els quals trobem el Capítulo

Español, que va ser fundat a finals de l’any 1976. Des de la

seva creació, el Club s’ha proposat ser una “no organització”

dedicada a debatre els grans temes que creen incerteses

sobre el futur humà. S’han tractat les més variades

qüestions i, des que es va publicar la més coneguda, Los

límites del crecimiento, totes han tingut un gran impacte

en l’opinió pública, en els debats polítics i en les estratègies

empresarials.

Així, partint del seu conegut lema “pensar globalment per

actuar localment”, el Club que va fundar Aurelio Peccei ha

tingut sempre com a eix central dels seus informes el

desenvolupament humà i la recerca de camins per

aconseguir un món que sigui materialment suficient,

socialment equitatiu i ecològicament perdurable, i que

permeti preservar la diversitat humana i cultural mentre

es consolida la solidaritat entre tots els pobladors del

Planeta i també amb les generacions del futur.
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