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En cada moment de la
història, la cultura
d’un país es materia-
litza en una mena de

capital cultural. El capital cul-
tural fa referència a l’estoc de
coneixements i de valors que
fem servir els catalans d’avui.
Remet al pòsit que ens ha dei-
xat la història. Fa referència
als sabers i les actituds forja-
des per les actuals generacions
de ciutadans. Per dir-ho curt:
el capital cultural actual de Ca-
talunya i el que deixarem a les
futures generacions està con-
dicionat per les decisions que
estem prenent avui en tots els
àmbits que el nodreixen.

En la construcció del capital
cultural estem molt acostu-
mats a destacar les aportaci-
ons d’especial significació i
excel·lència d’algunes indivi-
dualitats; allò que solem ano-
menar els creadors. En canvi,
perdem de vista amb molta fa-
cilitat que si volem un desple-
gament cultural fort i de fons
és tota la societat (sovint a tra-
vés de les institucions especia-
litzades) la que ha de partici-
par en la construcció de nous
coneixements i de valors més
sòlids. Una cultura forta supo-
sa innovació en l’estoc de co-
neixements i rigor en el sac
dels valors plurals que alimen-
ten les nostres actituds indivi-
duals i opcions col·lectives.

Per això, encara que pugui
semblar que el capital cultural
es forja independentment de ca-
dascun de nosaltres, el seu en-
fortiment és una feina que exi-
geix consciència col·lectiva i en-
cert en les decisions i prioritats
dels governs i els agents socials.

Entre les institucions especialit-
zades en la producció de capi-
tal cultural la universitat hi
juga un paper molt destacat,
tot i el desprestigi que ha pro-
vocat un cert allunyament res-
pecte als problemes reals de la
societat. Amb tot, des de fa se-
gles i encara avui, és una insti-
tució clau en la creació i pro-
pagació del coneixement, en la
certificació dels mèrits de ca-
dascú i en la preparació de la
gent per a la vida professional.

Per això és important que sa-
piguem dimensionar bé el sen-
tit de l’actual malestar univer-
sitari. No crec que sigui només
un problema entre els rectors,
un conseller i la seva conselle-
ria. El malestar universitari és
un problema del conjunt de la
societat catalana. L’estat de la
universitat és un molt bon indi-
cador per copsar com la Catalu-
nya d’avui està encarant la
construcció del capital cultural
que li ha d’assegurar el futur.

Les solucions als problemes ac-
tuals de les universitats catala-
nes són un bon mirall per saber
si la societat catalana vol estar
o no entre les societats avança-
des i innovadores.

La universitat ha d’aportar dues
coses cabdals a la societat: for-
jar una bona educació per als
estudiants que hi estudien i
aconseguir una alta aportació
al nivell de recerca del país.

Les noves generacions de ca-
talans tenen dret a una univer-
sitat modernitzada, capaç i
adaptada a les exigències for-
matives dels nous temps.
Tenen dret, com ja proposava
l’Informe Bricall (2000), a un
ensenyament pensat per donar
l’oportunitat a la gent d’apren-
dre a estar aprenent durant
tota la vida. Només així sembla
possible que els joves catalans
puguin tenir eines per partici-
par en un lloc preeminent de la
comunitat mundial en la recer-
ca de solucions a les notables
paradoxes que hauran d’afron-
tar en els temps futurs.

Catalunya necessita una in-
vestigació universitària d’ex-
cel·lència. Sembla una obvie-
tat. Un país petit, sense matè-
ries primeres, amb una alta
qualitat de vida, ha d’optar per
la investigació i la innovació.
No fa gaires dies Andreu Mas-
Collell sentenciava una fórmu-

la d’èxit que hauria d’inspirar
la pràctica compartida de tots
els dirigents polítics del país:
educar + innovar = millor
renda i creixement econòmic.
Un missatge similar estan llan-
çant els rectors de les univer-
sitats. El mateix estan fent els
líders dels centres d’investiga-
ció. Cal fer-los costat sense dei-
xar de dir, però, que és hora de-
manar, també, més autoexi-
gència al sector universitari.

La contestació dels rectors
universitaris a les polítiques del
govern de Catalunya són un
mal símptoma. Però les seves
queixes serien menys greus si
expressessin només problemes
conjunturals de finançament i
de mala ubicació en l’organi-
grama de la Generalitat. Certa-
ment, a casa nostra els organi-
grames solen expressar més
quotes de poder que racionali-
tat administrativa. Ho sabem.
Amb tot, tendeixo a creure que
les universitats tenen i expres-
sen una malaltia més greu que
un problema d’ubicació en l’or-
ganigrama del govern. Va més
enllà. El seu problema es deri-
va de la falta de claredat cròni-
ca que sobre les prioritats
col·lectives arrossega el nostre
país des de fa anys.

Quines son les prioritats col·lec-
tives dels catalans? Quin ca-
lendari compartit a llarg termi-
ni tenim per fer-hi front? Quin
paper han de jugar la universi-
tat, la investigació i la recerca?
Són preguntes que no tenen
una resposta convincent, amb
l’Estatut d’abans i amb el d’ara.
Sé que l’administració de l’Es-
tat no ajuda; sé que posa tots
els entrebancs que pot. Però i
nosaltres, els catalans? On són
la claredat i el rigor de les nos-
tres opcions? Quin és el model
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Universitats i futur
Premi
Coromines

Parlem-ne

La setmana passada es va concedir
el Premi Joan Coromines, institu-
ït per la Generalitat de Catalunya
a propòsit de l’Any Coromines

(2005-2006), per a treballs de recerca de
batxillerat dedicats a l’obra del filòleg o a
qualsevol aspecte lingüístic de “les llengües
del nostre entorn”. Vaig tenir l’honor de
presidir el jurat i el goig de fer-ho tan bon
punt vaig veure l’alta qualitat de la feina
feta. Els ho explico breument.

Les relacions entre pares i fills, el paper
de l’educació, el tarannà dels nostres
joves, els plans d’estudi, són temes eterns
sobre els quals cada dia hi ha columnes de
diari i tertúlies de ràdio i TV. Més d’una ve-
gada, però, la cosa no passa de xerrameca,
de recurs fàcil als tòpics, d’anar fent bullir
l’olla amb poc esforç de coneixença de
dades concretes, de punts essencials. La
primera cosa que he de dir és que el jurat
es va quedar sorprès del gran esforç que
els nois i noies de disset a dinou anys són
capaços de fer quan s’engresquen en un
tema: és a dir, alerta pedagogs, quan un
professor és capaç d’engrescar-los. L’es-
forç es feia palès, per exemple, en la recer-
ca d’informació i en l’elaboració dels tre-
balls. A un professional del ram no l’enga-
nyareu fàcilment en aquest punt: a l’acte
veu si l’alumne ha tallat i enganxat d’inter-
net o si ha elaborat, triat, revisat la redac-
ció, consultat la normativa. Ho aprofito
per dir el que molts lectors ja saben: avui
internet és imprescindible, però no és su-
ficient, ni de bon tros.

La segona sorpresa va ser la diversitat i
la qualitat dels temes. Els finalistes eren
aquests: “La llengua catalana als mitjans
de comunicació” (Roger Melcior), “L’apre-
nentatge del català dels nouvinguts” (Pau
Planelles), “El suport social i les qüestions
nominal i lingüística en els diversos esta-
tuts d’autonomia de Catalunya” (Mario
Núñez), “Do you speak a foreign language?
A fieldwork comparing the knowledge of a
foreign language in Kent (UK) and English
in Sant Boi” (Elisabet Leiva), “L’acollida de
l’alumnat estranger a Europa. Dues reali-
tats: Catalunya i Suècia” (Júlia Aragon),
“Anglès [el poble] a través dels seus antro-
pònims” (Eva Bosch), “El bagul de Carme-
sina. Buidatge del lèxic relacionat amb la
indumentària del Tirant lo Blanc” (Beatriz
Espí), “Adaptació lingüística romanesa a
Ulldecona” (Mihaela Aurelia Poiemar i
Núria Masdéu). Va tenir menció especial el
treball, excel·lent, laboriós i intel·ligent,
“Baudelaire i la sinestèsia del desenvolupa-
ment” (Ignasi Segura): la sinestèsia és “la
percepció simultània d’impressions senso-
rials diverses”, ara produïdes a través de la
literatura. I va guanyar el premi “Lingüísti-
ca computacional: els parsers” (analitza-
dors morfosintàtics), de Joan Ferrarons,
treball difícil, escrit amb una admirable
comprensió de la lingüística formal i amb
una rara lucidesa expositiva. La tercera
impressió positiva va ser la bona qualitat
de la redacció. Els felicito a tots, inclosos
els tutors i els centres, que l’espai no em
permet d’esmentar.

compartit de país que estem
construint, més enllà de les lò-
giques partidistes? Durant gai-
rebé cent anys aquestes pre-
guntes han estat les pròpies del
catalanisme. Ara, en canvi, no
es formulen.

En moltes ocasions de la seva
història Catalunya no ha triat
bé les seves prioritats. La uni-
versitat, i més específicament
la investigació i la recerca, no
han estat pràcticament mai ve-
ritablement prioritzades. Mai. I
ara? Si hem de fer cas als rec-
tors sembla que tampoc.

És evident que el nostre país ar-
rossega moltes assignatures
pendents. Portem més d’un
quart de segle d’autonomia i
democràcia. Cada dia sentim
parlar dels mateixos dèficits:
les Rodalies, els aeroports, les
infraestructures de comunica-
ció per carretera, els habitat-
ges... Però el debat sobre el
futur de l’escola, les universi-
tats, la cultura, la recerca i la
investigació, per quina raó no
ocupa gairebé mai el primer
pla de l’actualitat?

El suport públic a les univer-
sitats és cabdal. Gairebé tant
com el trencament de les ruti-
nes i les maneres d’operar gai-
rebé decimonòniques de molts
hàbits universitaris. La univer-
sitat s’ha de posar al davant de
les noves necessitats socials i el
govern ha de donar les eines per
fer-ho possible. Altrament, l’a-
portació de Catalunya a la revo-
lució científica i tècnica i a la so-
lució dels desajustos ètics i mo-
rals de la nostra societat serà
nul·la. Quedar contents apor-
tant al món un geni creador de
tant en tant no sembla prou. Es-
clar que sempre ens queda el
consoldesaberqueara l’Estatut
afirma que som una nació.

Emprenedors

Ferran Mascarell

Les noves
generacions
tenen dret a
una universitat
modernitzada

Joan Solà
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