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Escric aquestes ratlles sota l’impacte de
conèixer una nova injustícia università-
ria que prometo revelar als lectors si
l’afer no s’acaba resolent satisfactòria-

ment, ja que encara hi ha alguna possibilitat, i
així m’ho fa saber la persona afectada, que l’atza-
gaiada es pugui reparar. No obstant això, ja avan-
ço que si la decisió a què em refereixo, adoptada
pel consell de govern d’una universitat catalana,
esconsolida,enstrobaremdavantd’unindicique
confirmarà la inutilitat de les reformes que es
plantegen en l’àmbit universitari. Constatarem
que aquelles xacres que es volien eradicar conti-
nuen ben presents, ja que veurem com, a partir
de la conspiració d’una colla d’incompetents i de
trepes, s’aconsegueix marginar una figura
excel·lent en l’àmbit de la recerca i de la docèn-
cia. Un obstacle més, doncs, que lamina les nos-
tres possibilitats de creació de valor afegit com a
comunitat científica i com a país.

AQUEST ABÚS SOBRE UN ACADÈMIC coincideix en el
temps amb l’enquistament de les protestes d’es-
tudiants contra l’anomenat procés de Bolonya
d’implantació de l’Espai Europeu d’Educació
Superior. En algun capítol recent, com el de la
campanya i elecció del rector de la Universitat
Pompeu Fabra, el conflicte ha adquirit un to vi-
olent per part dels estudiants més exaltats que
cal censurar enèrgicament i que no fa res més
que deslegitimar la seva causa. Caure en l’espi-
ral de les garrotades (que es continua mante-
nint amb ocupacions de seus i tallades de tràn-
sit) és l’antítesi de la discussió que hauria de
presidir el debat universitari i l’intercanvi d’ar-
guments. Una deriva nefasta en què han caigut
alguns representants dels estudiants si, a més,
tenim en compte que en una exposició serena
de les seves raons s’hi podrien haver trobat ve-
ritats que les autoritats universitàries i políti-
ques haurien d’haver considerat.

UNA DE LES PRINCIPALS AL·LEGACIONS dels estudiants
és associar el procés de Bolonya al que ells ano-
menen la “mercantilització” de la universitat, la
depauperació del caràcter públic del servei d’en-
senyament universitari i l’augment de desigual-
tats entre aquells sectors de la societat que po-
dran pagar el cost dels cursos posteriors al grau
i els que no. Al meu parer, i contra el que opinen
la majoria de responsables acadèmics i polítics,
hihaalgunsmotiusd’alarmajustificatsenaques-
ta observació. I hi són perquè la universitat cata-
lana, com bona part de la universitat europea, es
trobaprofundamentdesorientadasobreelmodel
d’ensenyament superior cap al qual es vol decan-
tar. Bolonya representa un intent d’integrar la
universitat en una estructura competitiva vincu-
lada a les necessitats del mercat, però sense re-
nunciar a alguns elements de protecció pública
que garanteixin la justícia social i la promoció de
coneixements no rendibles en termes econò-
mics. I és en aquest punt per on trontolla tot l’es-
quema i on es pot acabar degenerant en una
opció gens atractiva: la d’haver de conviure amb
un sistema en aparença liberalitzat i obert a
l’excel·lènciaperòmantenintelspitjorsvicis,cor-
rupteles, nepotismes i càrregues burocràtiques
del passat. El cas de les represàlies a una perso-
naquerepresentaunprojectealtamentcompeti-

tiu i que insinuava a l’inici de l’article expressa
amb vehemència aquest temor. A diferència del
que s’esdevé en el model angloamericà (que la
universitat continental prova d’imitar a través
de Bolonya), no es pot aspirar a reclutar els mi-
llors professors i investigadors, desenvolupar
projectes punters i oferir una docència de quali-
tat en el medi encarcarat i sense incentius que
domina la universitat pública catalana. L’intent
de captar per via privada recursos de la societat
(per exemple, traslladant el pes de la docència i
de la consideració curricular als màsters, el cost
dels quals siguin íntegrament pagats pels alum-
nes o les seves famílies) ens porta de dret a un
medi en què proliferi la desigualtat d’oportuni-

tats. En un altre sentit, que la dinàmica empre-
sarial presideix l’esperit de les darreres reformes
universitàriesespercepenel fetque,enlesdiver-
ses instàncies de decisió de política università-
ria, s’ha instal·lat una obsessió productivista del
tot incompatible amb la mecànica de generació
deconeixement ideciència.Admetem-ho:elpro-
grés acadèmic i científic requereix privilegis que
els governs són reticents a recolzar.

PER DESCOBRIR ALGUNA COSA CAL TEMPS, paciència,
tranquil·litat, és a dir, el contrari del compte de
resultats que s’exigeixen des dels diversos ni-
vells d’avaluació (només demanats, com he in-
sistit a bastament, als joves investigadors i no
pas a aquells que van aconseguir una plaça es-
table en l’anterior sistema).

COM AFIRMAVA UN AMIC MEU del gremi científic, si
entre nosaltres visqués algú com Gregor Mendel,
el pare de la genètica moderna, que no va formu-
lar les seves lleis fins després de dècades de culti-
var més de 30.000 plantes, és molt probable que
no complís els requisits per rebre l’acreditació de
les agències de qualitat per accedir a la plaça més
modestadel’escalafóuniversitari.Potserensaca-
barem trobant amb la paradoxa (no gens estra-
nya en la història, per cert) que les grans innova-
cions que regeixin la manera d’entendre el món
en el futur es trobin ben lluny d’allò que va apor-
tar la universitat del present.
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“Bolonya representa un intent
d’integrar la universitat en una
estructura competitiva vinculada
a les necessitats del mercat,
però sense renunciar a alguns
elements de protecció pública”

AL PEU DEL CANÓ

Enric Vila
i els
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El 12 de juliol del 2008, el
senyor Prenafeta va convi-
dar una reduïda llista d’es-
criptors i intel·lectuals a vi-
sitar el Mas Pla a Llofriu i
després a sopar a Begur.
L’Enric Vila en parla a par-
tir de la pàgina 347 del seu
recomanable últim llibre,
El meu heroi Josep Pla,
que és sobretot un elegant
exercici de sinceritat amb
ell mateix. L’Enric en diu
recerca de la veritat i la
justícia i no vull entrar en
discussions: jo crec que és
un molt reeixit exercici de
recerca interior, i és un
molt bon llibre. Comprin-
lo. Això no treu que aque-
lla nit fos prou especial i
significativa per haver-hi
de fer, precisament, justí-
cia. El sopar (magnífic) va
discórrer sobre el mateix
tema de fa vint anys: fins a
quin punt el país té prou
forces per plantejar la in-
dependència. Si fos tan
evident que el moment ha
arribat, no en discutiríem
nit i dia: és a dir, tenim se-
riosos dubtes sobre les
nostres forces i això em
sembla més que compren-
sible. No aturar-se a pen-
sar-hi sí que és un crim.
En acabat vam baixar fins
a la platja a qui sap què.
Però era juliol. De manera
que algú va treure’s la
roba, inclosa l’única acom-
panyant femenina, i
l’aigua negra va quedar
ocupada per una colla
d’il·luminats (i dama) dis-
posats quasi a reconquerir
el Mediterrani. D’aquesta
colla, l’Enric en diu “els
autonomistes”. Ni és just
ni és veritat, i ell ho sap: ja
n’hem parlat. La veritat sí
que constata, però, que ell
va ser l’únic que va roman-
dre vestit comptant pe-
dretes. Coses dels proces-
sos d’alliberament.
www.jordicabre.net
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