
mestre que es digui. En les qüestions matemàtiques que s’han posat com a
exemple, fa falta la intenció racional que és la que ens fa veure la realitat aplicant
els principis racionals o lògics.

Rey explica amb claredat i brillantor el que signifiquen les intencions, la seva
transversalitat i la seva dependència de les decisions personals de l’alumne; i
analitza a fons la intenció escriptural i la racional, però cita també l’emotiva, l’es-
tètica, la pragmàtica i la imaginativa.

Acaba amb la conclusió que hi ha una pedagogia de les intencions.
És aquí on l’autor parla del paper dels adults com exemple d’intencions:

És veient els adults propers adoptant les seves intencions i, per exemple, va-
loritzant la mirada reflexiva sobre la paraula, revisant els escrits no per necessitat
sinó amb interès; argumentant i defensant racionalment la seva posició, que l’alum-
ne podria voler adoptar aquesta postura. Si això és veritat, l’actitud del mestre és
decisiva. És necessari que estimi escriure, no prioritàriament escrits literaris, sinó
sobretot escrits que fixen el pensament i permeten examinar-lo; i és necessari que
ho mostri. És necessari que sàpiga comunicar certa curiositat pels textos i les pa-
raules que els constitueixen en objectes autònoms i no solament en evanescències
reflexes d’allò real. És necessari que mostri la seva passió per comprendre i el seu
desig de convèncer per la sola força de la raó.

Bernard Rey va ser antic alumne de l’École Normal Supérieure de Saint-
Cloud, professor a col·legis i liceus, abans de dedicar-se a la formació de pro-
fessors de primària i secundària. Actualment, és titular de la Càtedra Interna-
cional en Educació a la Universitat Lliure de Brussel·les.

Lluís Busquets

NOVES RAONS DE LA UNIVERSITAT: UN ASSAIG SOBRE L’ESPAI
UNIVERSITARI CATALÀ, DE RICARD TORRENTS1

L’any 1993 Ricard Torrents va aplegar, a Les raons de la Universitat, una
colla d’estudis i articles sobre els reptes que s’oferien a la Universitat dels anys
vuitanta i noranta del segle XX. En aquells moments, a Catalunya, hi havia tres
universitats saturades, situades totes tres a Barcelona, que maldaven amb difi-
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cultats per inserir els joves al món de les professions. També eren, però, els anys
del més immediat postfranquisme quan Catalunya rebé les competències en en-
senyament i les universitats descobrien l’autonomia.

Avui, les coses han canviat substancialment i Noves raons de la Universitat
analiza els nous reptes que es planteja la universitat a l’inici del segle XXI. El lli-
bre s’estructura en cinc capítols —«L’herència universitària del segle XX», «El
restabliment de la universitat catalana», «Universitats noves en la cerca d’un sis-
tema universitari nou», «Acotacions a les universitats noves i velles» i «L’espai
universitari català»— i presenta, també, una introducció i una extensa biblio-
grafia. Els reptes que hi presenta, bàsicament, són els següents:

a) Avui, a Catalunya, hi ha vuit universitats noves, quatre de les quals són
públiques, dues són privades, una privada amb finançament públic i una darre-
ra privada amb finançament mixt. A més, estan escampades per tot el territori
català.

b) La tipologia dels estudiants universitaris també ha canviat. La davallada
de la natalitat ha fet que, actualment, no es pugui dir que les universitats a Ca-
talunya estiguin saturades, però a les universitats cada vegada hi ha més adults
que busquen un títol per no ser expulsats del mercat de treball.

c) Les noves tecnologies fan que cada vegada siguin més els estudis ano-
menats semipresencials. A Catalunya, totes les universitats n’ofereixen i n’hi ha
una que és exclusivament no presencial.

d) La construcció europea també ha sacsejat el món de la universitat. La
implantació del crèdit europeu ha comportat una transformació profunda dels
plans d’estudis i el sistema de docència.

e) Però, a més a més, estem plenament en l’època de la globalització, en què
les grans decisions que repercuteixen en el model de la societat en què vivim i
viurem són preses per organismes transnacionals i mundials, amb el perill de
perdre la pròpia identitat.

f) Tot plegat fa que la universitat, a Catalunya, estigui cridada a preservar
l’autonomia i a inserir-se en aquest món amb uns trets característics que la iden-
tifiquin com a catalana.

Per tots aquests reptes proposa un seguit de respostes que tenen com a de-
nominador comú l’educació. Avui, més que mai, la universitat ha de ser educa-
tiva. A la universitat, li pertoca l’educació superior.

1. La creació de noves universitats a Catalunya fa que s’hagi de redefinir
el mapa universitari català, en el qual totes hi han de tenir cabuda. Les univer-
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sitats públiques i les universitats privades s’han d’acceptar mútuament ja que to-
tes fan un servei a la societat i, ben mirat, no hi ha «universitats estrictament pú-
bliques ni universitats estrictament privades, sinó que totes participen dels dos
àmbits» (p. 129). És l’hora d’abandonar la confrontació i entendre que totes les
universitats es necessiten les unes a les altres per construir l’espai universitari
català.

2. La nova tipologia dels estudiants fa que s’hagi de replantejar el tipus
d’educació que ha d’oferir la universitat. Avui, els estudiants universitaris, joves
o adults, nois o noies, no van a la universitat simplement a estudiar, sinó que hi
van a estudiar allò que els donarà més possibilitats de trobar feina o allò que els
donarà més possibilitats de conservar-la. L’educació universitària, doncs, està sot-
mesa a la formació professional: «L’Educació Superior, sense renunciar a educar,
haurà de conciliar el saber i el saber fer» (p. 40).

3. Les noves tecnologies obren un ventall de possibilitats, per a la docèn-
cia i la recerca, que la universitat no havia tingut mai fins ara. A més a més, els
alts organismes mundials demanen que la universitat s’impliqui més en els pro-
cessos que porten a la innovació i a les societats de la informació i del coneixe-
ment. També, aquí, l’educació té molt a dir. Les noves tecnologies «no han de
dominar l’Educació Superior sinó, al revés, l’Educació Superior les ha de domi-
nar per servir-se’n» (p. 61). És, per això, que la universitat ha d’estar molt aten-
ta per no perdre el tren de l’educació ja que «les tecnologies imposen canvis a
una velocitat que supera tota reflexió educativa» (p. 262). Les noves tecnologies
són aquí i han triomfat, però la universitat educativa no ha de sucumbir a la temp-
tació de deixar de ser ferment crítica dels progressos científics del segle XX. En
definitiva, la universitat educativa ha d’oferir els components ètics que les so-
cietats demanen, un projecte de vida en un món més humà.

4. És evident que la Universitat s’ha de deixar penetrar pels nous aires de
la construcció europea que va avançant, lentament però sense parar, en tots els
camps. Malgrat les resistències dels governs dels estats a cedir competències,
la vida de les universitats té els propis canals i els propis recursos. I, avui, és
evident que s’està creant una «cultura d’universitat europea inclusiva que
[…] comprèn les universitats de l’espai català estricte i de l’espai català ampli»
(p. 186-187). A nosaltres, ciutadans de Catalunya, una de les regions més po-
tents del sud d’Europa, ens pertoca col·locar, en un lloc visible d’aquesta Euro-
pa que s’està construint, les nostres universitats perquè és evident que Europa
ha d’assumir també la responsabilitat de l’Educació Superior.

5. A l’era de la globalització i el multiculturalisme, la universitat se sent in-
terpel·lada a harmonitzar l’àmbit local amb l’àmbit universal. «La institució uni-
versitària és transnacional, però les universitats no ho són» (p. 160), són locals,
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estan establertes en un territori concret, en una ciutat, en una regió, en una co-
marca, en una nació, etc., i tenen el seu radi d’influència en una societat concre-
ta. El terme glocal expressa el que han de ser les universitats actualment. «La
glocalització seria el punt on conflueixen, col·lideixen i es concilien les tendèn-
cies globalitzadores amb les localitzadores» (p. 106). I és que el nostre temps no
és tan sols un temps de globalització i multiculturalisme, sinó també és un
temps de democràcia, autodeterminació i autogovern. La Universitat ha de tro-
bar el seu lloc en aquestes coordenades i ha d’ajudar la societat a actuar global-
ment i localment.

6. En conseqüència, és evident que la universitat ha de trobar el seu lloc a
Catalunya. La història ens demostra que la universitat a Catalunya ha sobrevis-
cut en períodes summament difícils i, fins i tot, ha superat dues devastacions, la
de Felip V al segle XVIII, i la de Franco al segle XX. Serem capaços, avui, de pre-
servar allò que fa recognoscible com a catalana la Universitat a casa nostra?
Com digué Bosch i Gimpera, l’any 1933, «la cultura catalana ha de tenir la llar
a la Universitat». «Per això, el problema de la Universitat sempre s’ha unit in-
dissolublement amb les reivindicacions de Catalunya» (p. 239-240). Es tracta de
fer la Universitat a Catalunya i la Universitat de Catalunya.

Ara que el Govern de la Generalitat ha anunciat una Llei d’universitats ca-
talana, Noves raons de la Universitat ofereix una colla de suggeriments impor-
tants i valuosíssims per fer una reflexió serena abans de prendre decisions pri-
mordials pel futur del nostre poble: «la creació d’un espai universitari català en
l’espai europeu d’Educació Superior i Recerca com una marca de la Societat de
la Informació i el Coneixement» (p. 261), identificable en el territori, en la llen-
gua i en la cultura.

Conrad Vilanou

LA CORROSIÓN DEL CARÁCTER, DE RICHARD SENNETT1

En el nostre temps, com en qualsevol altre, cal preguntar-se sobre la for-
mació de la persona i la manera en què aquesta es produeix. Sia mitjançant l’ex-
periència i la revisió posterior d’allò viscut, sia amb altres mètodes més imper-
sonals i de bondat dubtosa; sigui com sigui, aquest és un llibre que hi té alguna
cosa a dir i, darrerament, s’està fent llegir força —creiem que encertadament—
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