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Aaquells que no estiguin introduïts en
el món universitari els ha d’haver sob-
tat força tot el moviment que les dar-
reres setmanes està protagonitzant

un col·lectiu d’estudiants universitaris sota el
lema genèric del “No a Bolonya”. Hom deu pen-
sar que això de Bolonya perjudicarà greument
els estudiants i que representarà poc més que
la defunció de la universitat pública i el seu lliu-
rament a les mans malèfiques del mercat.

PERÒ SIGUEM SERIOSOS: BOLONYA no és, ni ha de
convertir-se, en res de tot això que denuncien
alguns estudiants, sinó que Bolonya comporta
entrar a Europa amb Europa per convergir-hi
en el denominat Espai Europeu d’Educació Su-
perior (EEES). En aquest aspecte, el procés de
compartir un mateix procediment per reconèi-
xer el que s’ha estudiat en qualsevol país de la
Unió (sistema de crèdits ECTS) resulta impres-
cindible si volem inserir-nos dins el sistema or-
denador europeu.

ÉS EVIDENT QUE LA UNIVERSITAT ha de formar cientí-
fics, humanistes i investigadors i que cal que ho
pugui continuar fent. Per això caldrà roman-
dre amatents perquè la implantació de l’EEES
no esdevingui una excusa per suprimir deter-
minades titulacions de caire formatiu i huma-
nístic. Tanmateix, la universitat també té l’obli-
gació de formar excel·lents professionals que
siguin capaços d’aportar valor afegit a la nos-
tra economia i el plus de competitivitat que re-
presenta fer molt bé la feina per la qual has
estat format. En síntesi: que sàpiguen fer la
feina, que la facin ben feta i, si potser, millor
que com la fan els altres. I això no ho aconse-
guirem si, encegats per la crítica global a Bolo-
nya d’uns quants, no proposem un model uni-
versitari molt més eficient que l’actual.

SABEM QUE L’EEES NO ARRANJARÀ tots els problemes
que tenim i que en crearà de nous. També
estem d’acord que l’EEES ha d’anar acompa-
nyat d’una més àmplia i més justa política de

beques per als alumnes amb menys recursos
econòmics. Així mateix, compartim la impres-
sió que els estudiants podien –i poden enca-
ra– participar més activament en el procés
d’aplicació de Bolonya. Però també és cert que
el model de competències professionals que
incorpora l’EEES, el seu plantejament gene-
ral que situa l’esforç i el treball de l’estudiant
en el centre de la seva perspectiva didàctica,
la voluntat per elevar l’exigència de determi-
nats títols com les anteriors diplomatures,
constitueixen aspectes molt positius que
poden contribuir a remoure profundament el
nostre actual sistema d’educació superior.

NO ES POT MALBARATAR TOT AQUEST potencial de
canvi a causa del moviment protagonitzat per
un grup d’estudiants que, sota una estètica an-
tisistema, pretén impulsar unes tesis poc ma-
tisades i fortament ideologitzades. I, sobretot,
resulten intolerables les actituds violentes i de
menyspreu a la integritat de les persones i als
seus drets, com les que han succeït i continuen
succeint a la UAB. L’ocupació dels rectorats i
facultats com un acte de força unilateral sot-
met els seus gestors, i l’estudiantat que vol se-
guir acudint a les classes amb normalitat, a una
gran indefensió institucional si no a la pura in-
timidació personal.

DAVANT AQUESTS FETS, CAL LAMENTAR l’irresponsa-
ble i llarguíssim silenci de les autoritats políti-
ques, que ha comportat, a la pràctica, donar
oxigen a la radicalització d’aquest petit nucli
d’estudiants que ha acabat fornint la seva prò-
pia èpica generacional al preu de desprestigiar
la universitat pública a que, paradoxalment,
diuen que volen defensar. Està molt bé saber
què es rebutja, però el que veritablement de-
mostra maduresa és identificar el que es vol i
proposar-ho com a alternativa. Vistos determi-
nats mètodes utilitzats per alguns dels auto-
proclamats crítics a Bolonya, caldrà cercar el
compromís responsable de la resta d’estudi-
ants, que són, a més, la immensa majoria.

Enric Roca Casas Coordinador general d’Edu21 i professor de la
Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB
www.edu21.cat

Bolonya i ‘okupacions’
“Però siguem seriosos, Bolonya
no és, ni ha de convertir-se, en
res de tot això que denuncien
alguns estudiants, sinó que
comporta entrar a Europa amb
Europa per convergir-hi en el
denominat Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES)”

Laposicióproisraeliana

És una llàstima que l’actual
onada bèl·lica a Palestina
hagi generat en els entusi-
astes seguidors dels mèto-
des violents d’Israel una
altra mena de guerra,
aquest cop mediàtica, que

nega qualsevol postura
que no sigui la seva. Per
exemple: semblen no ado-
nar-se que la tossuda acti-
tud de negar la necessària
proporcionalitat atempta
contra el principi de la jus-
tícia. ¿O no és veritat que
la justícia es basa en la
proporcionalitat del delic-
te i el càstig, tot tenint en
compte els diversos fac-
tors que poden agreujar o
suavitzar les respectives
responsabilitats? Es pot
ser defensor de les posici-

ons israelianes, però no es
va enlloc atorgant tots els
drets a uns i negant-los als
altres.

És veritat que a hores
d’ara les parts implicades
en el conflicte –i no són
únicament Hamàs i Isra-
el– s’esforcen en la carre-
ra folla de posar el miler
de morts a la taula de ne-
gociacions. Però Olmert,
que té tota la força, que
de jove va formar part del
moviment Beitar, parti-
dari del Gran Sionisme i

de la Muralla de Ferro
contra el món àrab, pot-
ser no és l’home per pac-
tar solucions. En tot cas
no sembla l’home ade-
quat per practicar el prin-
cipi del Hadar, segons el
qual el poble jueu hauria
de ser la llum i el guia de
la resta de pobles. No es
pot ser llum ni guia de res
si es nega el principi de la
proporcionalitat.

D’altra banda, la de-
mocràcia, que també és
un principi bàsic del mo-

viment Beitar i que cer-
tament no és habitual en
el món àrab, exigeix que
les parts puguin expres-
sar la seva opinió. No hi
ha democràcia sense
contrast de parers i
sense acarament de posi-
cions. No entenc, doncs,
les reaccions irades dels
proisraelians perquè uns
altres defensem posici-
ons no partidistes o fins i
tot partidistes. Cal tenir
clar si som demòcrates o
no ho som.

EN DIRECTE

‘Small
island’

Matthew
Tree

No dec ser l’únic anglès que
ha hagut de sentir la frase
“Els catalans som molt tan-
cats” en la boca de segons
quins barcelonins-del-
món que tot seguit solen
reblar: “No pas com els an-
glesos, que sí que sou cos-
mopolites”. Potser no es-
taria de més suggerir als
ciutadans d’aquest taran-
nà que donessin un cop
d’ull a la llista (publicada
fa poc al diari The Guardi-
an) dels cent llibres més
venuts al Regne Unit el
2008. S’hi destaquen sis
llibres de cuina britànica,
onze biografies o autobio-
grafies de famosos brità-
nics desconeguts a l’es-
tranger, quatre llibres ba-
sats en sèries de televisió
que no s’emeten fora de la
GB i un assaig militar titu-
lat: Franctirador U: la his-
tòria trepidant d’un grup
de batalla britànic. És
més: dels cent llibres de la
llista, no hi ha ni una sola
traducció. Ni una. Compa-
rem això amb, posem per
cas, els bestsellers d’una
llibreria qualsevol de la ru-
ralia catalana tan sovint
censurada pels esmentats
barcelonins-del-món, per
tancada, nacionalista, etc.
A l’Odissea, de Vilafranca
del Penedès, per exemple,
dels 20 títols més venuts,
n’hi dos traduïts del suec,
un del portuguès, un de
l’italià, un del japonès i
tres de l’anglès. Fins els
“catalans de poble”, pel
que es veu, són uns inter-
culturalistes empedreïts
en comparació amb els
lectors de la Bretanya dita
Gran, que s’han autotan-
cat dins els confins d’un
sol univers lingüístic, he-
reus feliços com deuen ser
d’un imperi damunt el
qual el sol encara es nega,
patriòticament obtús, a
pondre’s del tot.
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