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Avui canviaré el registre del meu arti-
cle i en lloc de parlar de recerca cien-
tífica i de la seva implicació social re-
flexionaré sobre l’educació i la forma-

ció dels nostres estudiants. I ho faig perquè
estic preocupat. Fa un parell de setmanes, du-
rant uns seminaris que imparteixo a la Facul-
tat, la discussió amb els meus alumnes va anar
derivant sobre com veuen el seu futur. I vaig
quedar corprès.

MOLTS D’ELLS PENSEN QUE MAI PODRAN TREBALLAR en
cap feina relacionada amb els seus estudis, però
el que em va sobtar no va ser això, sinó que no
se’ls veia compromesos a buscar-hi remei. Sen-
zillament acceptaven aquest hipotètic destí amb
conformisme, sense mostrar l’empenta neces-
sària per decidir el seu futur. Amb fatalisme,
però també, cal dir-ho, amb un excés de como-
ditat. Si als 23 anys no tenen ganes de menjar-
se el món, si no s’arrisquen, quin futur personal
els espera? Fixeu-vos que dic personal, no pas
professional, perquè l’important som les perso-
nes, no les professions que exercim.

AQUESTA APARENT MANCA DE MOTIVACIÓ està en sin-
tonia amb la insatisfacció que massa persones
troben en la seva feina, i que el jovent veu i viu
dins el seu entorn social. I això va lligat a l’ano-
menat fracàs escolar, que tan mal fa al futur de
les noves generacions, i a les polèmiques sobre
els plans d’estudis. ¿Tots els alumnes han de fer
el mateix itinerari, o cal separar-los? ¿Hi ha prou
respecte a les aules perquè alumnes i docents pu-
guin treballar? ¿Hi ha massa assignatures, com
fa poc ha dictaminat l’informe de PISA? ¿S’im-
pliquen prou els progenitors en l’educació dels
seus fills? Com en qualsevol tema important i
conflictiu, hi ha opinions contraposades, a les
quals contribueixen les administracions, amb
canvis de plans d’estudis i d’horaris que massa
sovint són més cosmètics que de fons.

EL TEMA ÉS COMPLEX, però massa important per ig-
norar-lo. Ens hi va el futur. D’una banda, cal par-
lar de la docència actual, que en molts casos no
respon a la realitat del segle XXI, en procés de
canvi constant. No n’hi ha prou d’aprendre de me-
mòria determinats conceptes bàsics, sinó que cal
ensenyar a aprendre i a raonar, a integrar cons-
tantment, al llarg de tota la vida, nous coneixe-
ments de disciplines molt variades, i a tenir un es-
perit innovador adaptable als canvis. En aquest
procés hi han de jugar un paper cabdal les noves
estratègies pedagògiques, com per exemple l’apre-
nentatge basat en problemes, al qual m’han in-
troduït recentment un fantàstic equip de profes-
sors de batxillerat i d’universitat. Aquest apre-
nentatge es basa en la resolució, per part dels
mateixos estudiants, de problemes de la vida real
que integrin conceptes variats, sota el guiatge del
docent. Aprendre conceptes al mateix temps que
s’aprèn a aprendre. També les noves tecnologies
hi tenen el seu lloc, amb propostes com les d’Edu-
click, en què els alumnes disposen de comanda-
ments electrònics de resposta per tal d’implicar-
se constantment en les classes.

TAMBÉ HI HA QUI PROPOSA UN RETORN AL PASSAT, com
l’autor del Panfleto antipedagógico, que aposta

per retornar a la memorística, a la disciplina, a
l’exigència i a repetir cursos, i per separar els
alumnes en itineraris des dels 12 anys. Malgrat
que no estic d’acord amb el seu plantejament glo-
bal, algunes de les seves reflexions poden ser cer-
tament útils, si més no per evitar que la llei del
pèndol ens retorni a les postures reduccionistes
que proposa. Cal aprofitar el bo i millor d’amb-
dós mons.

PERÒ PERQUÈ QUALSEVOL PROPOSTA PEDAGÒGICA fun-
cioni, tant si és clàssica com si és innovadora,
cal un mínim d’autodisciplina, basada en l’edu-
cació i el respecte, i un alumnat motivat per
aprendre. I això s’ha d’aprendre necessària-

ment de les famílies i de la societat. És un error
delegar-ho en els docents, com es fa massa so-
vint, atès que resta moltes opcions de docèn-
cia. Però per aconseguir-ho cal una societat mo-
tivada, amb empenta, amb il·lusió pel futur, for-
mada per famílies, enteses en el sentit més
ampli de la paraula, en què els seus membres
puguin compartir un nombre suficient d’hores
al dia, en quantitat i qualitat. En definitiva, cal
una societat feliç, però no abandonada en una
falsa comoditat social, sinó amb empenta, di-
nàmica i adaptable, que accepti la responsabi-
litat de guiar l’educació dels seus fills amb
l’exemple.

LA SITUACIÓ ACTUAL NO HO AFAVOREIX: escàndols po-
lítics i econòmics que fan perdre la confiança so-
cial, jornades laborals massa sovint incompati-
bles amb una vida familiar plena, manca d’igual-
tat d’oportunitats entre sexes... Si volem salvar
l’educació i el futur del nostre jovent, no n’hi ha
prou amb retocs cosmètics del sistema educa-
tiu, posant o traient assignatures, afegint una
hora diària al currículum. Cal un cop de timó po-
lític i social, que retorni l’optimisme als autèn-
tics protagonistes de la història, les persones.
Ens calen polítics honestos i valents, però
també una implicació social decidida. Malaura-
dament és una tasca lenta, allunyada de la im-
mediatesa que fa guanyar eleccions i de l’estil de
vida que duem.

CAL UNA SOCIETAT MOTIVADA
I AMB EMPENTA
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“Cal ensenyar a aprendre
i a raonar, a integrar
constantment, al llarg de tota
la vida, nous coneixements
de disciplines molt variades,
i a tenir un esperit innovador
adaptable als canvis. En
aquest procés hi han de jugar
un paper cabdal les noves
estratègies pedagògiques”

EN SÍNTESI

Turisme
incert
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S’ha parlat i es parlarà molt
encara, entre experts i als
mitjans de comunicació,
però també a casa i al bar,
del preu de l’habitatge i del
perill que el sector immobi-
liari esclati com una aglà.
Com se sap, en bona part
l’encariment espectacular
dels pisos i les cases es deu
a l’arribada d’estrangers al
nostre país. Estrangers que
vénen a passar unes velle-
ses confortables o bé es-
trangers joves que fugen de
la misèria i somien en un
futur millor per a ells i la se-
va família. No cal dir que el
sector immobiliari és un
dels pilars de l’economia
catalana i espanyola. El se-
gon gran pilar té també for-
ça a veure amb els estran-
gers. Es tracta, potser ho
han endevinat, del turisme.
Un turisme que està canvi-
ant. El nombre de visitants
no ha parat de créixer, però
la despesa per persona ha
minvat i la contribució di-
recta i indirecta del turis-
me (interior espanyol i es-
tranger) a l’economia de
l’Estat tendeix lleugera-
ment a la baixa (dades dels
anys 2000-2004). El major
atractiu de noves destinaci-
ons, l’auge de les companyi-
es aèries de baix cost i les
facilitats que dóna Internet
poden ser factors que acce-
lerin encara més la ten-
dència. No sembla que hagi
de produir-se en aquest cas
l’esclat de cap bombolla,
però sí una crisi important
si no es reacciona a temps i
amb encert. Valdria la pena
que les administracions i el
sector espavilessin i es po-
sessin a estudiar seriosa-
ment l’assumpte de cara a
“l’adopció ràpida de les
mesures adequades, per
evitar –adverteix l’últim in-
forme mensual de La
Caixa– que, com en altres
ocasions, tot quedi en una
simple declaració de bones
intencions...”.
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