
i Nature. No només és quantitat. Tam-
bé ha augmentat la qualitat, com es 
veu en el nombre més gran de publi-
cacions fetes per autors espanyols. 
Però queda molt per fer. La pregunta 
ara és: ¿com construir sobre aquestes 
bases sòlides un país capaç d’aprofi-
tar les oportunitats de la globalitza-
ció i la digitalització? ¿Com reduir 
l’atur? ¿Com aconseguir que tots els 
que vulguin treballar puguin pre-
parar-se per fer-ho? La resposta està 
a confiar i invertir en els espanyols, 
en la seva educació i en la seva forma-
ció contínua.
 Als països que estan realitzant 
amb èxit el trànsit a una economia 
i a una societat basades en el conei-
xement, el sistema universitari és 
una prioritat de primer ordre. Els es-
tudiants, professors i investigadors 
necessiten comptar amb informa-
ció i mesures homogènies de quali-
tat que facilitin la comparació d’uni-
versitats i àmbits de coneixement. 
D’aquí ve l’interès que generen els 
rànquings o les classificacions d’uni-
versitats. Els rànquings ben fets 
aporten transparència. Ajuden els 
estudiants i les seves famílies a pren-
dre decisions importants, a identifi-
car bones pràctiques i a orientar lí-
nies d’actuació de cara al futur. Són 
un estímul per fer les coses millor. 
El rànquing que elabora la Fundació 
CyD es construeix per àmbits de co-
neixement i altres variables de relle-
vància institucional. La seva última 
edició mostra que tant la nostra edu-
cació universitària com la nostra in-
vestigació són millors del que sugge-
reixen altres classificacions que uti-
litzen indicadors sintètics i que, per 
tant, no recullen la diversitat de la 
universitat espanyola.
 La prosperitat i el benestar del 
nostre país depèn avui, més que mai, 

Tot comença per l’educació
Fa falta un sistema menys pensat per als llocs de treball d’avui i més capaç de mirar als del futur

S
ón molts els desafia-
ments d’una societat 
que haurà de ser de ma-
nera creixent més dinà-
mica, competitiva, res-

ponsable i justa. El més gran de tots 
és aconseguir una universitat que 
ofereixi a tots l’oportunitat de cons-
truir el seu projecte de vida. Fem me-
mòria. Si veiem l’estat del país i de 
les universitats dues dècades enrere, 
és evident que la nostra situació és 
considerablement millor a la de lla-
vors. La nostra renda per càpita ha 
augmentat el 27% en termes reals. 
Hem acollit més de cinc milions 
d’immigrants, que han contribuït al 
nostre desenvolupament i diversi-
tat. El nombre d’ocupats ha augmen-
tat el 45%, és a dir, avui tenen feina 
5,6 milions de persones més. Això 
equival a més d’un quart de l’ocupa-
ció de tota l’Eurozona durant el ma-
teix període. Un gran avanç ha sigut 
la incorporació creixent de la dona 
al mercat de treball. La seva partici-
pació en el mercat laboral ha aug-
mentat en més de 25 punts.

En Els úlTims 20 anys el 
nostre sistema universitari ha des-
puntat. No és casualitat que Espa-
nya sigui el destí favorit dels estudi-
ants d’Erasmus, amb més de 40.000 
alumnes per any. Tampoc ho és que 
52 espanyols siguin dels investiga-
dors més citats del món. Ni que Es-
panya sigui la desena nació en pro-
ducció científica, i la vuitena en pu-
blicacions segons les revistes Science 

de la qualitat del nostre sistema edu-
catiu. La base de l’èxit és un sistema 
educatiu que prepari els nostres jo-
ves per afrontar el seu futur. Un sis-
tema menys enfocat a entrenar per 
als treballs i oficis d’avui, i capaç 
d’educar per als del futur; un siste-
ma amb menys classes presencials, i 
més focus en la investigació i en pro-
jectes amb aplicació pràctica; un sis-
tema que doni més opcions als alum-
nes, i els ofereixi més flexibilitat en 
la seva trajectòria acadèmica. Un sis-
tema que compti amb certificacions 
realistes; que apliqui noves tecno-
logies per a l’aprenentatge i per in-
crementar la capacitat de professors 
i alumnes; que utilitzi un sistema 
d’avaluació que permeti aprendre i 
millorar.
 Si no abordem amb decisió la 
transformació digital, les instituci-
ons educatives i les universitats cor-
ren el risc d’incrementar la desigual-
tat. Aquesta transformació comença 
amb l’ensenyament preuniversita-
ri; amb millors sistemes de selecció 
i formació del professorat; més aju-
des a les famílies amb menys recur-

sos; més autonomia dels centres 
per desenvolupar els seus projec-
tes educatius i millora de la forma- 
ció professional. En educació uni-
versitària és necessària una gover-
nança renovada. Amb nous esque-
mes d’organització, govern i finan-
çament, un marc més flexible que 
permeti més autonomia i diferen-
ciació en la recerca de l’excel·lèn- 
cia i una gestió transparent que 
rendeixi comptes a la societat i a 
l’Estat.

nECEssiTEm una estratè-
gia enfocada al desenvolupament 
del talent, que asseguri el desen-
volupament del potencial de tots; 
que faciliti una formació de qua-
litat accessible per a tots; que atre-
gui els millors, amb oferta en les 
dues llengües internacionals més 
importants, castellà i anglès, i que 
estimuli la interacció universitat-
empresa. Aquesta estratègia ha de 
partir de la integració plena de la 
tecnologia digital. Les noves tec-
nologies són una gran oportunitat 
per innovar en l’educació, tant pre-
sencial com virtual, i en la investi-
gació. En resum: igualtat d’oportu-
nitats, diversitat, governança re-
novada, flexibilitat i digitalització. 
S’hauran d’afinar algunes d’aques-
tes idees, però el que ens reclama 
la societat és que arribem a acords, 
i que aconseguim amplis suports, 
per construir –començant per 
l’educació– un futur millor i més 
just per a tothom.
 Sèneca deia el següent: «No ens 
atrevim a moltes coses perquè són 
difícils, però són difícils perquè no 
ens atrevim a fer-les». Ens hi hem 
d’atrevir. H
Presidenta del Banco Santander i d’Uni-

versia.
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Les bases de la nova societat

D
els autors de Les dues lí-
nies d’investigació conti-
nuen obertes i La treva 
trampa d’ETA, arriba 
ara ¡Veneçuela i la segure-

tat nacional! En efecte, el Govern del 
PP no ha dubtat a recórrer als clàs-
sics per esgarrapar vots en les prò-
ximes eleccions i, de passada, situ-
ar els seus adversaris polítics –Po-
dem, en aquest cas– en el territori 
dels enemics d’Espanya. Va ser una 
estratègia que ja van intentar els 
populars quan van presentar el pre-
sident socialista Rodríguez Zapa-
tero gairebé com un aliat d’ETA. Re-
cordem la terrible frase de Rajoy a 
la tribuna del Congrés: «Vostè tra-
eix els morts i ha revigoritzat una 
ETA moribunda». I pel mateix camí 
va transitar Esperanza Aguirre 

etarra que no se’n va penedir. Tot 
s’hi val.
 A l’incloure ara en l’ordre del dia 
de la pròxima reunió del Consell de 
Seguretat Nacional un punt sobre 
la situació a Veneçuela, on residei-
xen 200.000 espanyols, el Govern 
pretén posar al centre del debat po-
lític l’aguda crisi del règim chavis-
ta. Que la convocatòria –oberta als 
fotògrafs, en contra del que és habi-
tual– es produeixi el mateix dia que 
torna del país sud-americà el líder 
de Ciutadans, Albert Rivera, és la de-
mostració que han pesat més les ra-
ons d’oportunisme polític que la 
preocupació sincera pels espanyols 
que viuen en aquell país.
 Però encara n’hi ha més. L’estra-
tègia dissenyada per Rajoy per a la 
pròxima campanya passa per po-

laritzar la pugna entre el PP i Po-
dem i menysprear socialistes i Ri-
vera. I no hi ha cap millor tema 
per intercanviar cops amb Pablo 
Iglesias que la decisió del presi-
dent Maduro, suposat mentor del 
partit morat, de declarar l’estat 
d’excepció.

Enemic exterior

Rajoy aixeca així la bandera, ren-
dible, contra l’enemic exterior; 
impedeix que Rivera  es presenti 
com el paladí de les llibertats a Ve-
neçuela, i accentua les contradic-
cions de Podem. La petita pega és 
que ho fa forçant la política exte-
rior d’Espanya.

Rajoy fica  
Maduro en 
la campanya

quan li va deixar anar a Manuela 
Carmena en un debat previ a les 
eleccions municipals de fa un any 
que va alliberar en els seus anys de 
jutge una membre del GRAPO i un 
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La roda

Pallassos 
oblidats

CARLES

Sans

F
a uns dies, allargant-me 
la mà es va acostar a mi 
un home gran que dibui-
xava un somriure molt 
simpàtic. Em volia agrair 

les bones estones que, segons va 
dir, li havíem fet passar al llarg 
dels anys. Em va complimentar en 
excés, diria jo, subratllant el talent 
de què segons el seu parer dispo-
sem per a la comèdia. En aquests 
casos no sé mai què dir i em brota 
una timidesa reservada per a ocasi-
ons així. Li vaig agrair l’afalac, pen-
sant que sempre acostumo a que-
dar-me exigu a l’hora de fer-ho. 
Quan ja ens separàvem, em va dir: 
«Sé de què parlo, he sigut pallas-
so». En aquell instant, per a mi va 
canviar el valor de les seves parau-
les; no només era un professional 
sinó que era un col·lega de l’hu-
mor, un de tants pallassos que 
amb el temps s’han esvanit de l’es-
cassa i a vegades ingrata memòria 
del públic. Em va parlar molt ràpi-
dament, suposo que per no entre-
tenir-me, dels circs on havia treba-
llat i dels llocs als quals havia viat-

jat. «D’això fa molt», em va dir. 
Acabava de sobrepassar els 80 
anys. Em vaig entretenir a admirar 
la cara de felicitat que mostrava 
parlant-me d’un passat que vaig 
suposar ple d’aplaudiments i de ri-
alles.
 Em va encomanar la seva nos-
tàlgia i em va venir a la memòria 
un llibre fantàstic que vaig com-
prar fa anys en una llibreria de 
vell que parlava dels professionals 
del circ que cap a mitjans del se-
gle XIX i principis del XX abarro-
taven les sales de Barcelona. Hi ha-
via inscrits desenes de noms que 
al seu dia van ser aclamats i ara no-
més eren un llistat en un llibre es-
grogueït que no interessa a ningú. 
Tants acròbates, pallassos i equili-
bristes dels quals no veurem mai 
material gràfic del seu treball ni 
del seu èxit.
 Això em va portar a cavil·lar que 
per a les futures generacions servi-
rà de poc evocar Tricicle, perquè 
és molt probable que ignorin qui 
vam ser. És el que hi ha, i així s’ha 
d’acceptar. H

S’haurà d’acceptar 
que és molt probable que 
les futures generacions 
ignorin què va ser Tricicle


