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La incertesa, la inseguretat, la desorien-
tació i el desconeixement són sensaci-
ons que planen en la nostra societat
sobre l’aplicació del pla de Bolonya, com

també sobre l’evolució de la crisi que ens afec-
ta. I en ambdós casos es constaten amb preo-
cupació les limitacions competencials i finan-
ceres que pateix el govern de la Generalitat per
a poder oferir respostes pròpies a les demandes
i les inquietuds de la ciutadania.

EL MODEL UNIVERSITARI QUE PLANTEJA el pla de Bolo-
nya respon a la realitat d’un model de societat de
mercat estès arreu del món els darrers anys. Da-
vant la crisi global, els dos models (socioeconò-
mic i universitari) continuen endavant i sense
cap alternativa visible; però les veus crítiques
guanyen espai i obliguen a fer una reflexió.

EL DEBAT SOBRE EL PLA DE BOLONYA ÉS EL debat sobre
el model de societat. Per a entendre-ho, cal
mirar enrere. Que el sistema universitari havia
d’adaptar-se a les realitats del nostre temps és
indubtable. I no només amb relació a un marc
comú europeu. També era comuna la queixa de
l’empresariat i dels mateixos estudiants que,
en acabar la carrera, es trobaven davant un
món laboral per al qual la universitat no els
havia preparat adequadament.

EL PROCÉS DE BOLONYA VA ENFILAR EN AQUESTA direc-
ció a les acaballes del segle passat, amb l’horit-
zó final del curs 2011-2012. I ho va fer en el con-
text d’una onada global de liberalisme econòmic
que en aquells moments semblava imparable.
Les protestes a les universitats comencen ja lla-
vors, en resposta a l’anomenat informe Bricall.
Però malgrat la insistència en les mobilitzaci-
ons al llarg de tots aquests anys, el procés va
continuar endavant sense gaires obstacles.

EL QUE HA CANVIAT EN ELS DARRERS MESOS és l’esclat
d’una crisi global, que fa trontollar els valors i
els paràmetres que regien la societat actual. De
manera que, independentment que les protes-

tes que aquests dies han centrat l’atenció pú-
blica siguin més o menys representatives dels
joves del nostre país, no podem tancar la porta
als dubtes, al pensament crític que precisa-
ment defineix i impulsa la universitat.

LES NECESSITATS DE CANVIAR UN MODEL universitari
ja caduc persisteixen. El pla de Bolonya en
molts aspectes és imperiosament necessari. Ho
és per a Europa i per a la formació dels matei-
xos estudiants, per al seu futur laboral, per a
un ensenyament universitari de qualitat, per
al conjunt del nostre país.

EN AQUEST SENTIT, EL GOVERN I ELS ÒRGANS rectors de
les universitats catalanes mereixen el suport
de tothom per a poder culminar el procés de
canvis que ens ha de portar a una universitat
moderna i integrada en l’espai europeu d’ense-
nyament superior.

ELPROBLEMAILACLAUDEVOLTADELAPROTESTA són els
detalls de l’aplicació del pla de Bolonya, els detalls
del disseny que n’ha fet l’Estat espanyol. Hi ha as-
pectes com l’assignació de recursos o la política
debequesquesónfonamentals;comhoésgaran-
tir un marc d’ensenyament superior connectat
a les necessitats formatives i de recerca del món
productiu, però sense estar-hi subordinat, i pre-
servar la universitat com a espai de pensament
lliure i font d’humanisme. Cal, doncs, introduir-
hi els canvis i els matisos necessaris a fi que
aquesta aplicació d’un model universitari euro-
peu del segle XXI sigui com més eficaç millor en
una realitat que ja no és ni es percep com deu
anys enrere, ni com dos anys enrere.

COM DEIA JAMES LOVELOCK AMB RELACIÓ a com enca-
rar el canvi climàtic, som en un gran avió que
sobrevola l’oceà, i parar els motors no és una
solució vàlida. Cal continuar endavant, reparar
els desperfectes, intentar distingir cap a qui-
nes coordenades volem anar i corregir el rumb.
Parlo del pla de Bolonya, però ho podem aplicar
a altres reptes del nostre país.

Ernest Benach i Pascual President del Parlament de Catalunya

Bolonyacomametàfora
“El problema i la clau de volta
de la protesta són els detalls
de l’aplicació del pla de Bolonya,
els detalls del disseny que n’ha
fet l’Estat espanyol. Hi ha
aspectes com l’assignació de
recursos o la política de beques
que són fonamentals”

Aclamacióqueacabaencondemna

De l’Hosanna del Diumenge
de Rams al “crucifica’l” del
divendres abans de la Pasqua
jueva (la festa del Nissan) hi
van tan sols quatre dies.Des
que era seminarista fins
avui, mai no he deixat de

meditar sobre aquest fet
tan espantós: amb quatre
dies n’hi hagué prou per
capgirar l’opinió pública
sobre Jesús. Una opinió
que no podia ser més favo-
rable. La gent senzilla veia
Jesús com la bondat perso-
nificada. No acabaven de
saber si era un gran profeta
(no inferior al legendari
Elies) o el Messies, d’altra
banda tan esperat per tot-
hom, si bé és veritat que no
tothom esperava el mateix
Messies. Sobre aquest punt

hi havia divergències nota-
bles. Sobre la seva bondat,
ni una. I sobre la seva mo-
dèstia, encara menys.
Jesús era –i segueix essent,
avui, a ulls de tothom– un
jueu profundament creient
i extraordinàriament
humil. Una de les tres per-
sonalitats –juntament amb
Sòcrates i Confuci– que,
sense haver escrit ni una
sola ratlla (llevat d’aquella
que Jesús escrigué sobre
l’arena i que després quedà
esborrada), més han influït

en la marxa de la humani-
tat. Com pot ser que un
home de les seves caracte-
rístiques acabés tan mala-
ment? No hi ha ningú,
diria, que no ho sàpiga:
Jesús fou injustament jut-
jat i condemnat a morir a la
creu, com un vulgar malfac-
tor. I qui el condemnà? Els
grans sacerdots del Temple
–el tristament famós Sane-
drí– i el governador de
Roma, Ponç Pilat. Entre
uns i altres van fer possible
que l’opinió pública es cap-

girés de tal manera que
ningú es va veure amb cor
de sortir en defensa de
Jesús. Ni els propis deixe-
bles no van ser capaços, ja
no dic de defensar-lo, sinó
que ni tan sols d’acompa-
nyar-lo: El van abandonar. I
no sols això, sinó que un
d’ells –Judes Iscariot– el va
trair, i Pere, l’apòstol més
entusiasta, el va negar tres
vegades. Davant d’això, no
puc sinó desconfiar de les
aclamacions que acaben en
condemna.

EN DIRECTE

‘Ibuc’

Pere
Cullell

Tres editors s’han posat
d’acord per crear Edi.cat
(www.edi.cat), la primera
plataforma per oferir llibres
electrònics en català. Això
vol dir que, a la llarga, quan
tothom segueixi l’estela que
s’està traçant, allà on hi
havia llibres hi haurà un
únic lector (una mena de
pantalla de mida quartilla
endreçada com una agen-
da) a través del qual po-
drem llegir clàssics i nove-
tats literàries que es carre-
garan a través de la xarxa.

Hi ha moltes maneres
d’aproximar-se a la novetat.
Ho podem fer com una
tribu d’australopitecs des-
confiats i enlluernats da-
vant les espurnes d’un foc
accidental o com un guar-
dià dels valors “de tota la
vida” (concretament de
tota la pròpia vida) que
planta cara a qualsevol ini-
ciativa que convidi a obrir el
cervell més enllà de l’esclet-
xa habitual.

Però com que som d’una
generació que ha passat del
vinil a l’iPod, dels quaderns
de cal·ligrafia als SMS i de
l’UHF al YouTube passant
pel VHS, ja no ens ve d’aquí.
Aprendrem a fer notes al
marge sense llapis, oblida-
rem com doblegàvem els
extrems de les pàgines per
marcar un punt i trobarem
altres llocs per extraviar
notes d’amor. D’una banda,
s’acabarà el malson de dei-
xar llibres que mai et torna-
ran i les edicions esgotades;
de l’altra, què faran els au-
tors el dia de Sant Jordi?
S’inventaran la dedicatò-
ria digital? Podrem tenir
lectors tunejats? N’hi hem
de dir e-book? N’hi po-
drem dir llibre? Podrem
escriure ibuc? Amb els
anys, només els antiqua-
ris entendran el final que
Umberto Eco va escriure
per a El nom de la rosa.

Jaume
Reixach
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