
COMUNICA CIÓ 

Sr. Dídac Rarnírez: Cultura i Universitat. 

El preambul de la LRU assenyala com a funcions basiques de 
la Universitat del segle XXI el desenvolupament cientific, la 
formació professional i ! ' extensió de la cultura. En aquesta 
comunicació ens preguntem com la Universitat re"lx en ¡'exercici de 
la [unció esmentada en darrer tloc. Després d'esbrinar el significat 
que maneja ven els redactors de la Llei de la Reforma Universitaria 
s'arriba a la conclusió que la formació professional i )'activitat 
científica desenvolupades per la Universitat cauen fora de la noció 
de cultura contemplada per la LRU. S6n tres espais, ¡orll/aci6 
professiollal, ciencia i cultura, que s'han de diferenciar i que es 
corresponen amb les funcions basiques de la Universitat que ja 
hem esmentat. Hem de pensar que quan la LRU considera 1 'extensió 
cultural com una de les funcions basiques de la universitat no ha 
fa en el sentít de donar un vernís de "cultureta" per jugar al loe del 
Trívial. Ha fa des d'una concepció de la Universitat com a escala 
de ciutadans responsables, que la compromet amb la transmissi6 
de valors, amb fer possible el desenvolupament del judici 
independent deis estudiants, la seva creativitat, I'esperit crític, a 
contribuir a afermar valors com els de la democracia, la solidaritat 
i el respecte als altres. 

Així doncs, la Universitat re"ix en I'acompliment de J'extensió 
cultural que Ji és assignada com a funci6 basica? La meya resposta 
és que no, que la Universitat no es pren amb seriositat I'extensió 
cultural entesa en el sentit que li vol atribuir la LRU, que l'extensi6 
cultural és la "maria" de les funcions de la Universitat. 

Davant I'estat de coses actual i amb una Universitat immergida 
en un procés de tecnificació que la porta a ocupar progressivament 
I'espai que hauria d'estar reservat a una formació professional 
qualificada, no faria estrany que I 'anunciada reforma de la LRU 
suprimís la referencia a l'extensió de la cultura com a funció basica" 
Es guanyaria en coherencia. Pero la societat hi perdria. 
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