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La Universitat: la realitat social 

Aranguren entra a la universitat quan és ministre d'Educació Ruiz-Gi
ménez. Aquesta és una época en qué el régim franquista comenc;:a a tenir 
problemes interns seriosos deguts, fonamentalment, a I'encariment de la 
vida i als baixíssims sous que es pagaven als treballadors. No obstant 
aixó, a I'exterior les coses són diferents; com ens diu Aranguren: «Los "fa
langistas liberales" tuvieron un mínimo acceso al gobierno en el Ministerio 
Ruiz-Giménez (1951-1956). Ruiz-Giménez, un hombre de procedencia muy 
confesionalmente católica, consiguió la firma del Concordato, y el Gobier
no del que formaba parte, la de los acuerdos con los Estados Unidos. El 
Régimen español empezó así su lento camino hacia la des-estigmación».1 
Per tant, es I'época en qué es concede ix el reconeixement internacional al 
franquisme, ja que després de la firma del Concordat amb l'Església (on 
es va fer palesa la seva influéncia en el sistema educatiu) i de I'establiment 
del conveni sobre les bases militars amb els Estats Units, entra com a 
membre de pie dret a I'ONU. 

Aranguren ens diu que a mesura que avanc;:aven els anys cinquanta, en 
els pocs i il'legals moviments de joventut organitzats, s'advertia un nou ta
lant que rebutjava I'autoritarisme i la jerarquia i que exigia més participa
ció, a la vegada que s'apreciava un desplac;:ament de I'activitat recreativa 
cap a postures d'acció i de compromís. Es tractava d'una joventut que s'
havia despolititzat -tot i que el sistema insistia a adoctrinar-Ia-, ja que 
era escéptica pel que fa a les ideologies i als mites polítics, i perqué no 
volia que alió que és públic envaís I'ambit d'alló que és privat. El seu in
terés, continua Aranguren, es dirigia basicament a I'elevació del nivell de 
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vida i a I'eficacia funcional (el prestigi es posava en les realitzacions). Si 
aixo és així es deu, entre altres aspectes, al fet que els univmsitaris del pe
ríode al qual ens referim, per primera vegada, no van viure la Guerra Civil 
directament, o almenys no d'una manera lúcida, ja que o té eren nens, o 
bé adolescents, i, per tant, la seva visió de la guerra i deis 3uccessos ide
ologics posteriors no eren compresos ni, en molts casos, al~ceptats.2 

L'any 1953, i amb el vistiplau del ministre Ruiz-Giménez, es du a terme 
la primera Assemblea Nacional d'Universitats Espanyoles, eil la qual es fan 
visibles les primeres protestes per I'estat de I'educació superior i per I'es
cassa qualitat de la investigació científica. En un primer i costós intent de 
liberalització en el camp de I'ensenyament universitari, RLiz-Giménez in
corpora a la Universitat a Laín i a Tovar. En veritat, el pas dE Ruiz-Giménez 
pel Ministeri d'Educació és, sense parangó, I'etapa més important de I'e
ducació a Espanya, fins que al 1970 es dicta la Ley General de Educación 
y de Financiamiento de la Reforma Educativa: "Con muchas reservas y 
desde fuera unos, con entusiasmo y espíritu de colaboración otros, como 
Laín y Tovar, el ministerio Ruiz-Giménez vemos hoy que fLe la única ge
nuina esperanza de apertura brindada por el sistema ( ... ). Nunca, como 
entonces, se llegaron a tocar los límites mismos del sistem3., apurando al 
máximo el juego de su reducida elasticidad. La Política Libe 'al ( ... ) llena de 
buena voluntad, pero ecléctica, indecisa y, en definitiva, débil, con una de
bilidad intrínseca a la situación política y a sus posibilidadE!s mismas, por 
debajo y por encima de la energía o falta de energía de los liberalizado
res, habría requerido, para su feliz remate, que en vez de ~iroponerse ais
lada y vacilante, se hubiese inscrito en un firme marco de política general 
completamente diferente».3 

O'una manera ben clara, i per primera vegada des del 1939, la univer
sitat i els universitaris van mantenir una actitud obertament I')olititzant. Tan
mateix, la liberalització va durar ben poc, el breu espai qUEI va de 1951 a 
1956, ja que les eleccions celebrades aquest darrer any en el si del SEU 
-en les quals no triomfa el candidat oficial-4 i les violer tes manifesta
cions de la Universitat de Madrid, van acabar en una remocelació ministe
rial en el sector educatiu, es va cessar de manera fulminant Ruiz-Giménez 
i, juntament amb ell, Laín i Tovar: "Los sucesos universitario~i de febrero de 
1956 mostraron la contradicción interna, el callejón sin salida del "falan
gismo liberal" y la necesidad de una nueva opción radical ':, .. ). Los térmi
nos "falangismo" y "liberalismo", conciliables, al parecer, en un puro ejer
cicio de comprensión cultural, eran realmente incompatible!;, y un auténti-

(2) Aranguren, J. L. l.: Bajo el signo de la juventud. Madrid: Salvat, 1982, pp. 21-25. 
(3) Aranguren, J. l. l.: Memorias y esperanzas españolas. Madrid: Taurus.1969, p. 96. 
(4) A .. El SEU Y sus vicisitudes", Conversaciones con Aranguren. Madrid: F'aulinas, 1976, pp. 

89-91. Aranguren descriu una breu historia del desenvolupament d'aquest sindicat, així 
com del naixement deis sindicats estudiantils de carácter democrático 
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co proceso de liberalización necesitaba asumir el hecho de tal incompati
bilidad. El régimen prefirió no afrontar la situación, sortear la decisión ne
cesaria y hacer suyas luego las fórmulas combinadas de la pseudolibera
lización y la tecnocracia".5 Tot aixó va su posar un buit en el sector que fou 
omplert per l'Opus Dei, amb el qual es dona pas a un tancament important 
del Régim, bo i disfressant-se de pseudomodernitat. 

Des de la cessació de Ruiz-Giménez fins al final de la dictadura (1975), 
la societat espanyola, així com la seva universitat, travessa una etapa que, 
de manera global i unitaria, podem denominar com a tecnócrata, propicia
da per I'expansió económica del moment i que troba el seu punt maxim i 
comenr;:a a declinar a la década deis anys setanta, amb el que s'ha ano
menat la crisi del petroli. A l'Estat espanyol, com ens diu Aranguren, va es
devenir que «gracias a él (Opus Dei), en los "medios" y en la educación 
se estableció una llamada "Libertad de enseñanza" (el principal i únic be
neficiari de la qual) fue el propio Opus Dei y, después, los Jesuitas. En esta 
época, gracias a tres recetas tan poco fascistas como la conversión de Es
paña en un camping turístico para extranjeros, ( ... ) la exportación en masa 
de sus obreros y la colonización económica de España entera por las 
grandes empresas de los Estados Unidos y otros países europeos, Espa
ña resolvió sus graves problemas materiales y se convirtió, por lo que se 
refiere a sectores relativamente amplios de la población, en una "sociedad 
de consumo "".6 A la década deis anys setanta, la prosperitat europeooc
cidental, inclosa I'espanyola, augmentava a un ritme vertiginós, cosa que, 
unida a la confusió que regnava en els esperits, conduí a un materialisme 
practic que, per a una major contradicció, no es confessava com a tal, sinó 
que pretenia emparar-se als rétols de defensa de I'espiritualisme cristia, de 
I'humanisme europeu o de la civilització occidental. 

Quan Aranguren fou expulsat de la universitat es posa en marxa, sota 
el Ministeri de Lora Tamayo, la Ley de Enseñanza Universitaria, que prete
nia superar I'ordenació anterior. Aranguren es pregunta sobre aquest fet: 
«¿Qué va a pasar ahora [con la Universidad]? Lo que va a pasar nadie lo 
sabe, pero lo que el ministro de Educación y Ciencia quiere que pase, está 
muy claro después de su importante discurso de apertura del Curso Aca
démico 1966-1967. Un somero análisis de su contenido puede ayudarnos 
a entender el cambio proyectado que ( ... ) consistirá en lo siguiente: hacer 
de la Universidad exactamente lo contrario de lo que la Ley de 1943 se 
proponía. iY luego se dirá que el Régimen no evoluciona! Nos encontra
mos en tal discurso, además del aparato estadístico y, por tanto, "científi
co", con la cobertura lingüística a la que ya empezamos a habituarnos ( ... ) 
y la planificación o, según bella expresión, "planeamiento en desarrollo". 

(5) Aranguren, J. L. L.: Memorias y esperanzas españolas. Op. cit., p. 96. Es pot veure també 
"Pedro Laín, español», a Homenaje a Pedro Laín Entralgo. Madrid: Asclepio, 1966, pp. 7-19. 

(6) Aranguren, J. L. L.: ¿Qué son los fascismos? Op. cit., pp. 66-67. 
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(Una discreta y oportuna alusión a "la Conferencia de rectores y vicecan
cilleres de las Universidades europeas, celebrada en Gótti,lgen en 1964" 
contribuye a dar al discurso el aire plenamente "occidental' a todo trance 
buscado)"J 

La conflictivitat estudiantil, igual que a la resta d'Europa, tot i que aquí 
amb unes característiques particulars donada la situació scciopolítica que 
representava la dictadura, va ser d'alló més important. Fou un temps molt 
difícil per a la universitat, sacsejada per mil problemes, entrE els quals des
tacava una massa estudiantil cada vegada menys disposa,ja a seguir to
lerant les intolerancies -valgui el joc de paraules- de la dictadura fran
quista, la qual, en els seus darrers moments, intenta govel nar, no només 
sense tenir en compte la joventut, sinó en contra seva: «l3. juventud, mil 
veces se ha dicho, y no por ello el tópico deja de ser VE rdadero, es la 
edad de la rebeldía y el inconformismo. Supongamos por ur, momento que 
nuestro régimen fuese, de verdad, lo que se dice que es: los jóvenes no 
podrían estar, ni sería bueno que estuviesen sin más, con 131. Un país ca
rente de jóvenes inquietos es un país condenado al inmovili~imo ( ... ). Nues
tro país, felizmente, posee una juventud inquieta. Esa juvEintud, como la 
francesa de mayo de 1968, como la americana, se ha hecho demasiadas 
ilusiones, es utópica ( ... ). Y al sentirse frustrada, puede caer en la desmo
ralización. El régimen no comprende ninguna de estas dos verdades: que 
la enfermedad espiritual de un país no consiste en el inconformismo, sino 
en la desmoralización; y que, en España ( ... ) el único grupo social no con
taminado de desmoralización es la juventud. Pero debe ternerse que con 
las nuevas medidas de "orden en la Universidad", la enfelmedad se ex
tienda a todas las edades».8 

En general, podem dir que el pas de Lora Tamayo pel ~~inisteri es ca
racteritza per un malestar generalitzat a tots els ambits universitaris: «Así 
como el falangismo se propuso -en vano- la fascistizaciór¡ de la Univer
sidad, el neofranquismo ha querido despolitizarla, poniéndOla al servicio -
todo muy fluctuantemente, tras la anacrónica fórmula de las "Universida
des Libres" de Lora Tamayo- de la integración o ajustamimto a la nueva 
sociedad industrial en la que España (colonizada económicamente por las 
inversiones extranjeras), habría de convertirse".9 Entre els fets remarca
bies, com ens recorda Aranguren, podem citar, per exemplE, que l'Estudio 
General de Navarra va passar a ser la primera universitat dEl l'Església, bo 
i convalidant, el 1962, les seves titulacions académiques. --ot aixó no féu 
més que acréixer el malestar estudiantil. Un malestar que Ve coincidir amb 
les vagues del sector miner a Astúries. D'altra banda, fruit dn la Ley de En-

(7) Aranguren, J. L. L.: "El problema universitario», a El futuro de la Univer.¡idad y otras polé
micas. Madrid: Taurus, 1973, pp. 67-68. 

(8) Aranguren, J. L. L.: "El porvenir de los estudiantes», a Op. cit., p. 99. 
(9) Aranguren, J. L. L.: Memorias y esperanzas españolas. Op. cit., p. 163. 
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señanza Universitaria de 1965 (LEU), a la universitat pública es crearen els 
departaments dins de les Facultats i, al mateix temps, la figura del profes
sor agregat. 

Respecte a la planificació de I'ensenyament superior i a les universitats 
Iliures (aquel les no fundades ni dependents de l'Estat, les universitats pri
vades, basicament a mans de l'Església i les seves ordres religioses), 
Aranguren fa una doble observació: 10 

- En primer lIoc, per mitja de la liberalització de les universitats, s'en
filava el camí que condu'ia inexorablement a la destrucció de la uni
versitat pública. Aquesta liberalització queda redu'ida a la patent 
deis grups més poderosos socioeconomicament. La veritable preo
cupació del govern del moment, segons ens diu Aranguren, es tro
bava en l'Església, sobretot en les idees que emanaven del Concili 
i en els sacerdots joves que hi creien. Per aquest motiu, Aranguren 
entenia que era una equivocació greu de l'Església que sacrifiqués 
les seves grans possibilitats evangelitzadores per tal d'acceptar una 
responsabilitat que no li competia. En aquest aspecte, Aranguren és 
molt ciar quan ens recorda que la ciencia, la crítica intel'lectual i la 
invenció de nous models de vida col, lectiva, d'acord amb els des
cobriments de les ciencies humanes, són tasques seglars i no ecle
siastiques. La qual cosa, per descomptat, no vol dir que els religio
sos, a títol individual, no puguin participar i col'laborar en el projec
te educatiu. 11 

En segon Iloc, la nova planificació educativa conduiria al següent 
dualisme universitari: a) la universitat de l'Estat estaria destinada a 
acollir les classes modestes, fet que implica una funció merament 
de subsidi; i b) les universitats lIiures acollirien les classes privile
giades, com ja succeYa Ilavors en I'ensenyament mitja. Per tant, 
Aranguren pensava que la liberalització universitaria conduiria al 
clericalisme universitari, i aixo a la liquidació definitiva de la inco
moda universitat estatal. 12 Aranguren preferia abans una universitat 
perillosa que una universitat estéril (una universitat perillosa signifi
ca una universitat viva, atenta als problemes reals, amb projecció 
social, inquieta, allunyada de discursos retorics i ideologics), con
seqüencia inequívoca cap a la qual la nova planificació ministerial 
conduí la institució universitaria. 

(10) Aranguren, J. L. L.: "Planificación de la Enseñanza Superior y Universidades Libres», a El 
futuro de la Universidad y otras polémicas. Op. cit., pp. 65-75. 

(11) Aranguren, J. L. L.: "Meditación para España sobre la Enciclica Pacem in terris» , a DO. 
AA.: Comentarios civiles a la Encíclica "Pacem in terris». Madrid: Taurus, 1963, pp. 51-64. 

(12) Aranguren, J. L. L.: "Planificación de la Enseñanza Superior y Universidades Libres», a 
Op. cit., p. 73. 
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Aranguren ens diu que, al seu dia, l'Opus Dei va fer e~ ident: 13 1) una 
consciéncia de frac as inconfesada; 2) un primer moviment de separatisme 
espiritual, i 3) un projecte de nova creuada. Ens trobem amtl tres aspectes 
que anaven a contracorrent perqué en un temps de secula'ització en qué 
els cristians haurien d'allunyar-se d'un estatus intocable de salvació i per
fecció i advocar per I'obertura de totes les formes de vida, a totes les ac
tivitats i a totes les actituds humanes, sorgí el tancament de l'Opus Dei i la 
seva pretensió d'acumular i exercir poder a través, entre a tres coses, de 
«ser la primera Universidad Católica española, un foco de acción más o 
menos intelectual, sociológicamente montado sobre fuerza!; hasta [el mo
mento] desaprovechadas y oportunamente movilizadas, q Je se encuen
tran regionalmente localizadas»,14 Per Aranguren, el modal d'universitat 
que presentaven l'Opus Dei i al tres associacions católiques 15 no resultava 
valid ni per al present, ni per al futur, perqué, d'alguna nanera, el seu 
caracter, lIuny de ser progressiu, era regressiu. La universlat opusde'lsta 
era absolutament obsoleta i basada en unes estructures al unyades de la 
realitat social, minoritaria i reaccionaria. La conclusió que E~xtreia Arangu
ren semblava tan clara com evident: La universitat espanyo a, a través del 
model d'universitats lIiures, conduiria a la preservació del c assisme. 16 

El nostre autor, a la década deis anys cinquanta, i prac1icament fins al 
final deis anys setanta, era clarament partidari de la uniWlrsitat pública. 
Aquesta opció era preferible a un conjunt d'universitats Iliur'3s, sota el mo
nopoli del catolicisme. 17 A l'Espanya deis anys setanta, i encara més si ens 
situem a l'Espanya de la transició, les coses estaven canvant. L'Església 
espanyola semblava tendir a desvincular-se de les temptac ons de control 
docent de les consciéncies. La secularització a Espanya cO'Tlenyava a ser 
un fet i, certament, el tradicional prestigi pedagógic que gaudien les ordres 
religioses, sobretot entre la burgesia, tendia a desaparéixe'. En definitiva, 
Aranguren seguia advocant per una universitat pública, tanrnateix, sempre 
en un marc de lIibertat d'ensenyanya on hi tingués cabuda la iniciativa pri
vada, sostinguda, majoritariament, pels seus propis fons económics. O dit 
d'una altra manera, l'Estat havia de tenir la direcció de la política educati
va, la preparació d'una planificació educativa adient i el control de la seva 
execució. Nogensmenys, aixó no era incompatible amb I'Hxisténcia d'un 
sector privat a I'ensenyament universitari. Sí que ho seria amb una funció 
estatal merament subsidiaria. 

D'altra banda, s'ha d'assenyalar que I'explosió demográ:ica de I'época 
sobrepassaria amplament qualsevol intent de regulació de funcionament 

(13) Ibídem, pp. 14-15. 
(14) Ibídem, p. 16. 
(15) Com ara la Universitat deis jesu'ites de Deusto, o les aspiracions elitistE s de la Asociación 

Católica Nacional de Propagandistas (ACNP). 
(16) Aranguren, J. L. L.: "Una vía muerta: la llamada Un'lversidad Libre .. , a 'Jp. cit., pp. 17-19. 
(17) Ibídem, p. 95. 
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de la universitat. El, des de Ilavors anomenat, Ministeri d'Educació i Cién
cia es va veure desbordat totalment per la quantitat ingent d'estudiants 
que accedien a la universitat. A més, no podem oblidar la importancia vi
talo, més ben dit, la consciéncia real que la joventut va prenent del seu 
paper, de la seva potencialitat, no només en el si de la universitat, sinó en 
tota la societat. Per tant, ens movem a la década de la contestació juvenil 
i estudiantil, referida tant a les estructures académiques com a les de la 
societat que, en el cas espanyol, no eren altres que les de la dictadura. Tot 
i aixo, la participació de I'alumnat en la gestió de la universitat era nul·la, i 
els xocs entre els estudiants i la policia foren constants. D'altra banda, el 
sindicat vertical estudiantil per excel·léncia, el SEU, es va anar enfonsant 
de mica en mica. Les democratiques associacions estudiantils il'legals van 
proliferar onsevulga. El 1965, en una espécie d'intent desesperat per se
guir exercint el control organitzatiu que aban s portava a terme el SEU, nas
queren oficialment les Associacions Professionals d'Estudiants (APE) dins 
del mencionat sindicat, gairebé extingit. 

Sota la supervisió del rector -cap visible del poder establert a la uni
versitat- els catedratics controlaven ampliament les estructures internes 
de la institució, bo i preservant I'ordre al servei del poder imperant. 18 Mal
grat aixo, varen comen<;:ar a sorgir les primeres i declarades dissidéncies. 
Es crea la UPU (Unió de Professors Universitaris), de la qual en seria me m
bre Aranguren. De fet, des del 1956 van sorgir un bon nombre de profes
sors i d'intel'lectuals que s'allunyaven radicalment de la ideologia política 
oficial: "los mejores catedráticos liberales hacen deserción, unos median
te el expediente, reiterado, de las "excedencias activas", y otros no yendo 
nunca prácticamente a clase, al verse cogidos entre la espada de las au
toridades académico-políticas, con las que no están de acuerdo, y la pa
red de un estudiantado que ha desbordado, con mucho, su concepción de 
la "libertad académica"».19 En aquest marc de circumstancies, I'accés del 
professorat a la universitat es va dur a terme per vies poc ciares, i el pro
blema de la manca de professorat es va apeda¡;;ar mitjan¡;;ant la política de 
contractació de professors no numeraris (PNN), la qual cosa, a la Ilarga, es 
va tornar contra el régim, ja que van ser els professors, juntament amb els 
estudiants, els qui encap¡;;alaren quasi totes les reivindicacions, tant en 
I'ambit universitari com en el polític. 

L'any 1965 fou una data clau en la crisi universitaria. Per sobre o per 
sota deis intents, mínims, d'una certa i racional renovació en el pla univer
sitari, la realitat d'aquest any fou la conflictivitat universitaria. El moviment 
universitari d'oposició al sistema va assolir el punt més algid al febrer i al 
mar¡;;: "El sistema estaba demasiado envejecido y sus estructuras, aque-

(18) Aranguren, J. L. L.: Propuestas morales. Madrid: Tecnos, 1983, p. 21. 
(19) Aranguren, J. L. L.: ,,¿Uni-versidad o Mini-versidad?», a El futuro de la Universidad y otras 

polémicas. Op. cit., pp. 87-88. 
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jadas de arteriosclerosis política, demasiado rígidas para asimilar produc
tivamente el challenge de las "Asambleas libres" y de la dl,mostración de 
febrero de 1965, absolutamente pacífica, no-violenta. Que la conducta ofi
cial fue inhábil y que no consiguió sino radicalizar el movimiento estudian
til es algo que hoy nadie, franquista o no, pero con un mínimo de sensa
tez, ofrece la menor duda. Tampoco me parece dudoso q Je el ministerio 
-a un ministerio no catastrofista- le habría convenido más, como hizo 
con dos de los cinco profesores, imponernos a todos uné sanción, pero 
mantenernos en nuestras cátedras; por pequeña que desje el punto de 
vista gubernamental pareciese, constituíamos una garantía de responsabi
lidad y aún de mantenimiento del movimiento estudiantil dEintro de ciertos 
cauces. Al separarnos definitivamente de la Universidad, os estudiantes 
quedaron abandonados a su propia iniciativa, que, es natural, había de 
tender a extremarse más y más».2o 

Vil lar Palasí, que també era membre de l'Opus Dei, va arribar al Minis
teri I'any 1968. Aquest Ministeri tingué una característica fonamental: fou 
tecnocratic, com ho va ser tot el Govern en pie de I'época. Villar Palasí es 
troba amb una universitat trencada, desendreyada i desoriEmtada per una 
LEU, que mai palpa els problemes reals; i, en general, un ~;istema educa
tiu desastrós, el qual es va intentar adequar als nous temps económics a 
través de la Ley General de Educación y de Financiamientc de la Reforma 
Educativa. 21 Aquesta Llei tracta el tema universitari inserit pn la reorganit
zació sistematica de tota I'educació, i el seu frac as va ser rotund: «La pre
sente Ley de Educación es el resultado de una elaboración puramente bu
rocrática, la de la alta burocracia organizatoria, sobre el paoel, de la edu
cación, que fue incorporada al Ministerio de Educación Villar Palasí, para 
salir antes de que éste cayese. Su irrealista misión quede, cumplida; se 
dotó al país de una Ley, de un Planteamiento de la educación por fines 
modernos, que reemplazasen al anacrónico, fascista, impmsentable arte
facto de 1943. Que esta ley sea practicable o aplicable, e~ otra cuestión. 
Naturalmente que no lo es: para que lo fuese sería menest"r una reforma 
radical del Presupuesto nacional, imposible sin una reforma radical de la 
sociedad española; y, además, tiempo, pues no es posiblo improvisar el 
necesario personal docente, las instalaciones y los medios técnico-peda
gógicos» .22 

Els problemes universitaris seguiren sent els mateixos que a I'época de 
Lora, per bé que es dona més marge d'autonomia als cen'res universita
ris,23 paral'lelament a una selectivitat més gran. L'estretor económica de la 

(20) Aranguren, J. L. L.: Memorias y esperanzas españolas. Op. cit., pp. 207·208. Va ser a Bar
celona, el 1957, i a Madrid, el maig de 1962, quan es van constituir lel: Assemblees Lliu
res d'Estudiants. 

(21) Llei que s'aprová el 28 de juliol de 1970 i que es promulgá el 4 d'agcist del mateix any. 
(22) Aranguren, J. L. L.: Planificación educativa. Barcelona: Nova Terra, 19i 5, p. 14. 
(23) Básicament, aquest marge es concretava en: 1) més autonomia econémica, que perme-

402 



Reflexions i recerques 

universitat es reflectia clarament en el fet que a la creixent expansió de I'a
lumnat no s'hi va respondre amb solucions correctes, i seguiren sent els 
PNN els maxims responsables d'impartir les hores lectives, La situació deis 
PNN es veié agreujada fortament en aquesta década: la inseguretat labo
ral, la intensa repressió ideológica, la subordinació i I'acatament de la vo
luntat deis catedratics per tal de poder aprofitar-se de I'ascens en I'esca
lafó universitari o, pel cap baix, d'assegurar-se el Iloc laboral, foren les xa
eres més importants que hagueren de suportar, Un deis fets més impor
tants d'aquesta década va ser la celebració de la primera Asamblea de 
Mesas Democráticas de PNN a Granada, el curs académic 1971-1972,24 
fet que va contribuir a enfortir un clima de lluita i solidaritat contra el régim 
-el qual ja vivia els seus darrers moments- i contra la situació sociopolí
tica espanyola de I'época, Tot i que el régim ja agonitzava, la universitat i, 
en general, tot el sistema educatiu, mantingueren fortes tensions fins a la 
mort del dictador, Curiosament, mentre la societat espanyola vivia una bo
nanc;:a económica, el sistema educatiu, en Iloc de posar-se a I'órbita i en la 
línia de la história, passa a ocupar posicions regressives, contrareforma
dores,25 

La universitat: el problema 

Pel nostre autor, el problema universitari espanyol de I'época era triple: 
técnic, social i polític, EIs problemes técnics i socials no podien ser abor
dats separadament perqué depenien del problema polític, En qüestionar la 
universitat del moment Aranguren es proposava evidenciar la causalitat 
política de la impotencia de la institució universitaria per poder donar res
postes adients a les demandes deis temps moderns, Aquest fet, per Aran
guren, Iluny de ser una tesi elaborada explícitament, es convertia en la 

té a les universitats la iniciativa i I'execució deis seus pressupostos; 2) I'elaboració de 
plans d'estudi; 3) la creació d'estatuts propis per a la regulació de la seva vida interna 
(entre els quals cal destacar I'estructura deis 6rgans de govern i la seva modalitat d'e
lecció dins deis limits que fixava la Llei); i 4) donar una certa iniciativa per a I'elecció del 
seu professorat. 

(24) Mayor Zaragoza, que en aquell moment era rector de la Universitat, hi dona la seva apro
vació plena, bo i desenvolupant-se el maig de 1972, Per primera vegada a la universitat 
franquista, un col'lectiu de professors es reuni per tractar els problemes derivats de la 
seva situació laboral i professional. El centre de les crítiques foren les condicions con
tractuals existents a I'época, 

(25) Aranguren, J, L, L.: ¿Qué son los fascismos? Op, cit., pp, 67-69, Cruz Martínez Esterue
las i Julio Rodríguez es convertiren, probablement, en els pitjors ministres del ram de tot 
el període franquista, 
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conclusió que s'imposava, de manera objectiva i imparcial, a qualsevol in
vestigador que es prengués seriosament el problema univ,arsitari. Vegem 
en qué consistien aquests tres problemes. 

EL PROBLEMA TECNIC 

Aranguren assenyalava, com a símptomes de les deficiéncies técni
ques, els següents aspectes: 26 

- El primer inconvenient per a la nostra universitat era la massificació, 
tot i que en aquells moments I'accés a I'ensenyament superior en
cara era molt restringit. La universitat espanyola en. la universitat 
massificada, amb una ratio que no guardava les prOioorcions degu
des. El problema s'anava resolent o, més ben dit s'anava ape
dar;:ant, amb la contractació deis PNN. No obstant ,aixó, per Aran
guren la solució a la massificació de la universitat no consistia a re
duir el nombre d'alumnes que hi accedien, ni a anar contractant 
PNN, sinó a adaptar les infraestructures universitariE's a les neces
sitats de les demandes socials. 

La massificació estudiantil feia que I'alumnat se sumí~, en I'anonimat, 
la qual cosa els conduYa sense remei a la passivitat.~ Es donava un 
paper excessivament passiu als alumnes, els quals clepenien abso
lutament deis professors, sense tenir espai per a la meativitat lIiure. 
Eren súbdits deis professors (de la mateixa manera que tots, en 
aquella época, eren súbdits de l'Estat, no pas ciutadans). D'altra 
banda, els estudiants estaven excessivament centrats en la Iluita 
política, fet que provocava que els seus veritables ollJjectius profes
sionals, les seves obligacions com a estudiants, quedessin relega
des a un segon pla. 

- Anant bé, els alumnes, en la quotidianitat de la :·;eva passivitat 
mecanica, es limitaven «a "tomar apuntes", actividac por lo demás, 
superrogatoria, pues la organización estudiantil, cuar:do no -lo que 
[era] mucho más grave-los mismos profesores, [fabricaban], en la 
irresponsabilidad intelectual de lo que no se [presentaba] a la críti
ca como "publicación", unos apuntes, de adquisición, en la prácti
ca, obligatoria, que se [iban] entregando a los alunmos por fascí
culos».27 Per tant, els apunts del professorat es con\lertien en I'úni
ca eina de treball que disposava I'alumne per a la se,va formació in-

(26) Aranguren. J. L. L.: "El problema universitario". a El futuro de la Univ9rsidad y otras po
lémicas. Op. eil.. pp. 46-59. 

(27) Ibídem. pp. 46-47. 
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tel'lectual, amb la qual cosa es limitava a memoritzar-Ios per poder 
superar I'assignatura en els examens finals corresponents, sempre 
al gust del professor. 

- Tot aixo provocava que el professor assumís un protagonisme ex
cessivament actiu i no dialogant. No podia ser d'altra manera, ens 
diu Aranguren: «La imposibilidad de que los alumnos [colabora
sen], en un régimen de "educación activa", con el profesor, me
diante preguntas, objeciones o corolarios y puntos de vista diferen
tes»,28 no hi havia cap més sortida que la del paper protagonista 
del professorat. A la vegada, aixó comportava que els cursos es 
convertissin en successions de Ilic;;ons magistrals o conferencies. La 
paraula del professor, i sobretot la del catedratic, era gairebé un 
dogma de fe científico 

- La passivitat estudiantil i el culte a la personalitat del professor feien 
que tot es donés per bo. Conscient o inconscientment, I'alumne s'a
bandonava a la seva sort, i, d'altra banda, el professor, «el medio
cre profesor, al no poseer la piedra de toque de la pregunta aguda, 
de la revisión de su poco riguroso razonamiento, del diálogo en 
suma, jamás [ejercía] la vigilancia sobre sí que le permitiría des
cender, desde sus más retóricas alturas, a la planície de la auto
conciencia de su ignorancia o su ramplonería».29 Així doncs, no 
existien mecanismes de control (dispositius de control intel'lectual) 
sobre I'activitat docent del professor o del catedratic, el qual aca
bava per anar-se abandonant gradualment, renunciant a qualsevol 
tipus d'actualització o formació permanent. 

- La situació del professorat, en relació amb la seva formació i la 
seva preparació docent i intel'lectual -en particular la del ca
tedratic, segons ens diu Aranguren-, era, fins a cert punt, lógica, 
ja que la seva remuneració era deficient, fet que provocava que la 
catedra es cerqués com un salari mínim vital, que Ilavors es podia 
ampliar de totes les maneres possibles, a costa de la qualitat de 
I'ensenyament que impartien. No obstant aixó, no representava cap 
obstacle -com tampoc ho és actualment- perque es prengues
sin mesures per arranjar la situació, les quals passaven, inqüestio
nablement, per un control de la funció docent que obligués el pro
fessorat a posar-se al dia. Aquesta funció de control havia de girar 
entorn d'un eix doble: 1) I'alumnat, a través deis sindicats i de les 
associacions, havia de portar a terme la funció fiscalitzadora de la 
competencia i de la dedicació del professorat, així com del propi 
funcionament de la universitat, i 2) les própies autoritats academi-

(28) Ibídem, p. 47. 
(29) Ibídem, p. 48. 
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ques havien d'exigir que cadascú complís adequadament la seva 
missió ao 

D'altra banda, Aranguren ens diu que els governants, tot i la seva 
far;:ana tecnocratica i els plans de desenvolupament no s'adonaren 
en cap moment de I'enorme importancia econ6mica de la inversió 
en educació. L'Estat considerava que la universitat, des de la seva 
planificació de prioritats pressupostaries, i des d'una perspectiva 
política, era un assumpte secundari, molest i enfadós. Les universi
tats no podien estar ben equipades, no podien inco'porar la tecno
logia docent moderna perqué aix6 significaria una I~uantitat de di
ners que es necessitaven per sostenir I'aparell de control de l'Estat, 
és a dir, per un fi polític.31 

EL PROBLEMA SOCIAL 

Aranguren destacava dos aspectes claus que sintetitzaven tota la pro
blematica social en les universitats espanyoles: 32 

- En primer Iloc, la universitat espanyola no responia a les necessitats 
socials del moment, a les demandes de més educació. Amb el ti
pus d'educació que s'impartia a les universitats, no hi havia un pa
ral'lelisme entre la mobilitat vertical i la voluntat d'ascans social. Tant 
la mobilitat vertical com I'ascens social depenien de 'educació; tan
mateix, aquesta, Iluny de ser realment útil, era prac:ticament orna
mental, purament académica. La democratització di; I'educació es 
convertia -i encara avui es converteix- en una expectativa nacio
nal i en una necessitat econ6mica. Segons Arangumn, és obvi que 
a la universitat, als estudis superiors, només hi haurian d'arribar els 
millors; ara bé, perqué aix6 pogués ser factible seria necessari do
nar les mateixes oportunitats a tothom. Fins en aqul311 moment, els 
que arribaven a la universitat eren els qui pertanyien a la classe so
cial alta, és a dir, a la burgesia. El primer pas havia de ser fer que 
la informació sobre I'ensenyament superior i la sev3. assequibilitat 
econ6mica, així com el seu caracter rendible i no o:;tentós, arribés 
a tothom. 

(30) Tanmateix, les coses eren molt diferents: «al Decano de una Facultad lo que le [importa
ba] de verdad [era] el orden universitario, la disciplina digamos politic,l (o, más bien apo
lítica). Lo demás [consideraba] que no [era] cosa suya -bastante [h lcia, pensaba] con 
cumplir él mismo con su obligación docente ... lo que no siempre [ocu Tia]-, y que inmis
cuirse en ello no le traería más que disgustos, sin el menor agradeciniento por parte de 
nadie». Ibídem, pp. 49-50. 

(31) Ibídem, pp. 52-53. 
(32) Ibídem, pp. 54-59. 

406 



Reflexions i recerques 

El segon problema és I'escassíssima atenció que la societat espan
yola prestava a la seva universitat, el de la manca de prestigi de I'in
vestigador, del professor, de l'intel'lectual; en general, el desinterés 
profund que la societat presentava respecte a la ciéncia moderna i 
els centres on aquesta havia de cultivar-se. Per tal de solucionar el 
greu problema social Aranguren proposava: 1) que la universitat, 
sense suprimir els ensenyaments humanístics i tradicionalment 
académics, apropés més el saber a la vida, creés centres de cién
cia aplicada i instituts tecnologics, i que s'espolsés del damunt I'an
quilossament d'alguna de les seves facultats, i 2) que la universitat 
deixés de ser monolítica per constituir-se en I'organ social del dia
leg intel'lectual i cultural: pluralisme i consenso 

EL PROBLEMA POLíTIC 

La societat espanyola del moment era una societat que estava can
viant. La joventut universitaria, en particular, formava part de I'avantguarda 
del canvi, i potser evolucionava més rapidament que la propia societat. 
Nogensmenys, la realitat era que el subsistema polític, la superestructura 
política, tendia a romandre inalterable o a sofrir regressions, la qual cosa 
frenava indefectiblement tot el moviment i totes les expectatives de canvi 
del moment. O'aquesta manera, la universitat, que necessitava transfor
mar-se gairebé completament per posar-se al servei de la transformació 
social d'Espanya, per proporcionar a I'estat els investigadors, els profes
sionals i els técnics que necessitava, veia impossibilitada aquesta trans
formació per culpa de la negativa a una evolució real i per I'obsessió des
mesurada de mantenir I'ordre polític. Des d'aquesta perspectiva no resul
tava incongruent pensar que el veritable objectiu de la universitat era la 
despolitització del professorat, de I'alumnat i de tota la universitat.33 

Aranguren assenyala que, per aconseguir la disciplina del professo
rat,34 a més de sancions disciplinaries, es va recórrer a dues noves orde
nacions: a) I'ordenació de les facultats en departaments, i b) la Ley de 
Nueva Ordenación Universitaria, que introduí el principi de la Iliure iniciati
va en la creació d'universitats. L'interés técnic de la primera d'aquestes 
disposicions, així com I'interés social de la segona, ens diu Aranguren, 
quedaven rigorosament subordinades a la finalitat política. Respecte a la 
nova estructura docent de la universitat (LEU),35 Aranguren feia les se
güents observacions: 

(33) Ibídem. 
(34) Ibídem, pp. 59-61. 
(35) Projecte del 2 de marc,; del 1965, aquell mateix any seria convertit en la Ley sobre la nue

va Estructuración de la Universidad. 
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- L'escalafó del professorat quedava redu'it a la Ilista deis catedra
tics.36 Proporcionalment, a la població universitaria hi havia una 
quantitat excessiva de professors que pertanyia al ~ rau suprem de 
I'escala docent (catedratics). Tanmateix, a sota deis catedratics no 
hi havia ningú, si exceptuem els professors adjunts, 131s encarregats 
de curs i els ajudants, el sou i I'estatus deis quals era nulo ridícul. 37 

Com ja hem vist anteriorment, la nova estructuració incorporava I'a
gregat, el departament i el director de departament, Aquesta idea, 
segons Aranguren, era més original que les paraules amb les quals 
s'expressava: 1) cada departament tenia un director nomenat pel 
rector, el qual, a la vegada, era nomenat pel ministre de torn; 2) els 
professors agregats estaven sotmesos a la disciplina del director, 
home de confianr;:a del Ministeri, i 3) els catedratics que no fossin 
promoguts a la categoria de director de departame~t podien con
vertir-se en mers agregats, tot i conservar el seu títol honorífic de ca
tedratic, o bé quedar a'illats, sense cap possibilitat rsal, excepte la 
de continuar fent les seves classes, ja que no podi!ln rebre recur
sos economics ni per a I'ensenyament ni per a la investigació, ja 
que els recursos es canalitzaven a través del depart3.ment. 

En definitiva, pel que es desprén deis escrits d'Aranguren, la qüestió 
de fons seguia sent política. El régim no se sentia amb proL! forces per re
conéixer la Ilibertat. Feia petites concessions, més aparents que reals, 
substituint: «el viejo totalitarismo falangista por un nuevo tc,talitarismo bu
rocrático-regimental. Bajo nombres muy democráticos, traclucidos de las 
lenguas occidentales ( ... ) no creo exagerado visualizar la nueva Ley de 
una manera completamente militar: el ministro sería el gen3ral jefe; cada 
rector el jefe de su división universitaria; el director de departamento el co
mandante; los demás profesores los oficiales, y, finalmente, los estudian
tes, la tropa»aa Aquesta era la nova realitat de la universitat. paral'lela a la 
realitat del país, que Aranguren denuncia constantment i que, com ja hem 
repetit en diverses ocasions, va provocar que I'expulsessir de les aules: 
«vivimos todavía en un país en vías de [ficticio] desarrollo. ¡J, un país así le 
corresponde la vieja universidad clásica, metafísica ( ... ) e:;peculativo-re
presiva, que ensaya, tímidamente, su pseudoliberalización y el desarrollo 
de la ciencia positiva y que, tras esa ociosa cobertura, no sirve más que 

(36) En paraules d'Aranguren, els catedratics eren, en la major part deis ca:;os: "burócratas o 
librescos y muchos de ellos sin vocación universitaria. Se hicieron catee/áticos, o para ve
getar, o para hacer carrera en el bufete, en la clínica, en cargos más o menos públicos y, 
como culminación de su curso de vida, en la política", a Aranguren, ,l. L. L.: "Ética der 
poder universitario", a La democracia establecida: una crítica intelectual. Madrid: Taurus, 
1979, p, 125. 

(37) Aranguren, J. L. L.: "El problema universitario", a Op. cit., p. 62. 
(38) Ibídem, p. 64. 
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para la formación verbalizante de los reemplazos directores de nuestra sa
telizada sociedad».39 

La universitat: el futur 

Segons Aranguren, el futur de la universitat pública espanyola es tro
bava en el poder universitari deis estudiants i deis PNN. Ells constitu'ien la 
base per aconseguir, no sense molts esforyos, una universitat moral, és a 
dir, democratica, aut6noma, pública, descentralitzada i autogestionada. 
Per aix6 el nostre autor entenia que havia de produir-se un canvi substan
cial en el si de la universitat. Per comenyar, hauria de reunir dos requisits 
indispensables, o el que és el mateix, desenvolupar una doble funció: 

- Funció negativa: per Aranguren la universitat hauria de ser, per da
munt de tot, el lIoc de la Iluita per I'alliberació de la ciencia de qual
sevol fonamentalisme dogmatic, de qualsevol pseudosaber, tant si 
aquest provenia de grups de pressió, com si era imposat totalitaria
ment per l'Estat. Dit d'altra manera: la universitat hauria de ser críti
ca i analítica. 4o Condició necessaria i indispensable, per6, tanma
teix, insuficient. 

Funció positiva: a la universitat s'hauria de fer ciencia, és a dir, a 
més de la docencia (reproducció), hi hauria d'haver investigació 
(producció). Ara bé: investigació i ciencia en un sentit tradicional? 
No. La universitat hauria de perseguir «una nova, problematica i 
buscada totalització del saber».41 Un saber basat en la materia po
sitiva que emanava: 1) del coneixement científic de la naturalesa, i 
2) del coneixement científic de I'home, és a dir, i tal com hem vist al 
lIarg de I'article, un saber fonamentat en les noves humanitats. 

Aranguren sempre ha partit de la idea de no separar, sota cap con
cepte, la teoria de la practica, i, precisament per aix6, tampoc la docencia 
de la investigació. Ambdues es complementen i es requereixen mútua
ment. 42 Tot i així, Aranguren ja ens advertí que aquestes dues funcions no 

(39) Aranguren, J. L. L.: "La universidad americana y su crisis .. , a Ibídem, pp. 77-78. 
(40) Aranguren, J. L. L.: "La crisis de la Universidad "metafísica" .. , a op. cit., pp. 21-22. 
(41) Ibídem, pp. 22-23. 
(42) Vegeu "Investigación y enseñanza .. , a Aranguren, J. L. L.: Ética de la felicidad y otros len

guajes. Madrid: Tecnos, 1988, pp. 26-27. D'altra banda, a "La crisis de la Un'lvers'ldad 
académica .. , a El futuro de la Universidad y otras polémicas. Op. cit, pp. 26-27, Arangu-
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eren realitzables facilment, ?obretot la primera: «Esta función de la nueva 
Universidad, sobre todo en ~ etapa primera, analítica, libe 'adora, crítica y 
disolutoria, es difícilmente tole'rable, Tanto que la verdadela fuerza de un 
Estado, su asiento firme y real en la sociedad, se mide por su capacidad 
de soportar y sostener una Universidad así», Si partim d aquestes dues 
funcions assignades a la universitat, podem treure'n algulles idees clau: 

La necessitat d'un canvi en la concepció docent, La universitat ide
alista, metafísica, havia consistit, com ja hem vist, ell la producció i 
la transmissió d'un saber, tot i que també, i no en mE nor mesura, en 
la creació d'un ti pus d'home, d'un model moral d'existéncia, sota el 
patró humanista, Si la filosofia havia de ser la ciénc a cercada i no 
la possessió definitiva i dogmatica d'un saber prefabricat, al canvi 
en la concepció del saber li havia de correspondre un canvi en la 
concepció de la docéncia, La docéncia classica, ~;egons ens diu 
Aranguren, procurava la transmissió d'un saber, a la vegada que el 
desenvolupament d'una forma de vida integral que comprenia des 
de les creences fonamentals fins a les maneres, elsJestos i les for
mes de pronunciació, passant per les conviccj¡~ns polítiques, 
Aquest ti pus de vida era el de I'humanisme, el qual, seguint a Aran
guren, en la seva concepció idealista o metafísica consistia en la 
sostracció de I'universitari deis afanys quotidians, usuals, socials i 
populars de la vida, per dedicar-lo íntegrament durart els anys d'es
tudi a una existéncia académica, d'oci i d'estudi, bo i recloent-Io pri
vilegiadament en un recinte apartat del trafec real. É3 fonamental la 
comprensió d'aquest supósit sociologicoexistencial, ¡j'aquesta artifi
cialitat lúdica de la universitat académica, presidida pel model clas
sic i sostinguda, com un luxe, pel treball extrauniversitari, per poder 
veure alió obsolet del model docent, del patró que es volia trans
metre,43 

L'obertura a /'entorn social, Des d'aquesta perspect va queda molt 
ciar que la nova universitat, el futur de la universitat, passava ne
cessariament per I'obertura a la societat. Per Aranguren, la univer
sitat no podia seguir sent una comunitat centrada er si mateixa, a'l
liada del món real, sinó que havia de buscar una veritable projecció 
social. Efectivament, una universitat tancada sobre si mateixa, allun
yada de les vertaderes qüestions socials, que no es relaciona i que 

ren ens diu: «incidimos así en el tan debatido tema del carácter, desi lteresado o no, de 
la theoría, Hoy sabemos que la theoría es inseparable de la praxis y la ciencia de la téc
nica; y que el hecho de que el cientifico, caracteriológicamente, como tipo humano, sea 
desinteresado, no tiene nada que ver con el de que la ciencia, conside'ada desde el pun
to de vista sociológico y no psicológico, sea necesariamente interesad.l (de no ser vivida, 
al modo que estamos refutando, como el "juego" intelectual de un grupo privilegiado) .. , 

(43) Vegeu Aranguren, J, L L,: «La crisis de la Universidad "metafísica" .. , a Op, cit., pp, 25-
28, 
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no es deixa influir per la realitat social, no té cap sentit de ser. És un 
model obsolet, merament academicista, que no pertany al futur, ni 
tan sois al present, sinó al passat, és un pur anacronisme. Arangu
ren era rotund en aquest aspecte, quan ens diu que la Universitat ja 
no pot ser mantinguda extramurs de la quotidianitat social, pura i in
contaminada, tancada i separada de la realitat. Només la nova uni
versitat, a través de la ciéncia buscada, podria aconseguir, més 
enlla de la crisi de valors que sacsejava la societat, trobar el model 
sociomoral valid per a I'época que s'acostava, per a la postmoder
nitat. La universitat del futur, oberta de bat a bat a la realitat social, 
s'hauria de posar al servei del país i no a I'invers, com havia succeü 
fins en aquell moment. 

- L'autonomia universitaria. Aixó no obstant, aquesta obertura a I'en
torn no podia entendre's sense la necessaria i absoluta autonomia 
de la universitat. Aranguren ens diu que les universitats autónomes 
únicament poden aconseguir el seu pie desenvolupament dins del 
marc previ d'una personalitat regional. Es tracta, com podem veure, 
d'una qüestió de descentralització. En aquest sentit, Aranguren as
senyala que seria especialment interessant, pel que fa a regions 
amb una personalitat autónoma molt própia, que aquestes universi
tats, sense prejudici de ser estatals, nacionals o com se'n vulgui dir, 
reflectissin I'esperit de la regió i es preocupessin pels seus proble
mes nacionals, regionals o locals. Segons Aranguren, els termes 
universitat estatal, nacional i autónoma no eren incompatibles, ans 
al contrari, eren perfectament compatibles. A més, i aquesta hauria 
de ser una de les reformes que s'introdüissin, aquestes universitats 
haurien de ser autónomes davant de I'aparell estatal (autonómic en 
els nostres temps); davant, per tant, del fet polític que té tot aparell 
de govern, i que aquesta autonomia fos, naturalment, una autono
mia ideológica, que en cert sentit la universitat es constituís en una 
espécie de consciéncia o instancia crítica o d'autocrítica de l'Estat 
mateix 44 Així doncs, ens trobem que Aranguren apel'la a una veri
table autonomia universitaria, és a dir, a una universitat Iliure del po
der polític i preocupada per resoldre els problemes de la comunitat 
en la qual s'assenta. Dit d'una altra manera: planificació i descen
tralització educativa i universitaria. Una planificació enquadrada en 
el pla d'una professionalització técnica, administrativa i pedagógica, 
inscrita en el marc d'una gestió o d'una direcció obertes a l'entorn. 45 

Les noves humanitats, Si és necessari canviar el concepte docent i 
obrir la universitat a la realitat social, també és necessari sustentar-

(44) Conversaciones con Aranguren. Op. cit., pp. 124-130 i 210-217. 
(45) Aranguren, J. L. L.: .. Hacia un nuevo concepto de "Management"», a Entre España y 

América. Barcelona: Península, 1974, pp. 201-204. 
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la, com ja hem dit, en les noves humanitats. Igual qU9 la filosofia del 
futur no seria una metafísica separada de la ciéncia, tampoc la uni
versitat podria seguir sent un modellúdic d'existénci 3., separat de la 
vida real. A la societat moderna, i encara més a la sJcietat postmo
derna, I'educació i els continguts educatius no podE:n ser, sota cap 
concepte, ornamentals, sinó útils per al coneixement de la realitat. 
Les noves humanitats es converteixen en I'eina basica per a aquest 
coneixement.46 

Estem constatant que Aranguren veia amb bastant clarEldat que la uni
versitat havia d'estar al servei de la societat i, per tant, obe ·ta a la societat 
i als seus problemes. Aquesta obertura no podia dur-se a tmme d'una ma
nera incondicional, sinó que és necessari ser crítics i, a 13. vegada, pru
dents. Crítics i prudents en tant que la societat postmoderna, la societat 
postindustrial, té una propensió notable, a través de la tel~nologia, a de
sembocar en la tecnocracia. El saber científic i el saber técllic són els trets 
característics i definitoris de la nostra época, orientada cap a una raciona
lització progressiva de la vida per la ciéncia 47 Per la societat i els poders 
que la governen, avui, quan ja estem a les portes del nou ~egle, ho veiem 
amb molta claredat: la universitat és cada vegada més tecnológica, és a 
dir, organitzada de manera estrictament empresarial, com una indústria 
d'educació enorme, la funció basica de la qual és la fabricació del saber 
tecnológic i de la corresponent ma d'obra que la societat pClstindustrial ne
cessita urgentment, i que a través de la formació s'acabara integrant en el 
seu si. És la idea de I'educació com una inversió de gran rendiment econó
mico Per aixó el nostre autor apunta tres reserves importants sobre aquest 
model d'universitat:48 

- A la societat actual, la ciéncia i la técnica tenen una importancia vi
tal. Cada vegada es dóna una demanda més gran d,'especialistes i 
investigadors. La universitat del passat es limitava a formar un nú
mero molt restringit de professionals i de futurs dirig¡:nts, d'alts fun
cionaris. La universitat moderna ha de formar cada v3gada més es
pecialistes i técnics de les classes més diverses per poder fer front 
amb éxit a un món canviant. Nogensmenys, la ciénl~ia pura, la in
vestigació per la investigació, no ha de ser sacrifica(a a la tecnolo
gia, ja que aquesta, com a mera aplicació de la ciénl~ia que és, ne
cessita nodrir-se'n. 

(46) Aranguren, J. L. L.: La juventud europea y otros ensayos. Barcelona: Seix Barral, 1961, 
pp. 155-157. 

(47) Vegeu Aranguren, J. L. L.: .. La experiencia de la vida», a La experien;ia de fa vida. Ma
drid: Alianza, 1969, pp. 25-26. 

(48) Aranguren, J. L. L.: .. La Universidad americana y su crisis», a Op. cit., pp. 80-85. 
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- Gran part deis problemes que els técnics i els científics s'esforcen 
avui en dia per resoldre han estat creats i estan sent creats per la 
mateixa tecnologia. La concepció vigent, és a dir, la del saber com 
a saber per al domini del món, i la realitat que la manera cientifi
cotécnica de dominar el món consisteix a explotar-lo, ha de ser am
pliament qüestionada. 

Els professors que invoquen la Ilibertat académica incorren en un 
greu error, ja que la seva activitat esta sotmesa a les demandes i a 
les exigéncies de la societat tecnol6gica. El món de les decisions 
pel que fa a la investigació pertany als tecn6legs. Són ells els nous 
amos del món. La unió de la universitat tecnol6gica i de la societat 
tecnol6gica és íntima. Emparar-se darrere el lema de la lIibertat 
académica (en el sentit literal que li dóna Aranguren), en el si d'una 
universitat burocratitzada, posada al servei d'un sistema amb els in
teressos del qual coincideixen els qui I'administren, és negar-se a 
reconéixer la realitat d'un sistema educatiu al servei del poder esta
blert. El professor universitari, el professor investigador que dema
na aquest tipus de Ilibertat académica, es limita a reclamar una 
pseudollibertat purament formal: la d'inquirir, descobrir, publicar i 
ensenyar la veritat, per6 una veritat al servei d'una societat tecnol6-
gica, qüestionable i qüestionada, que es troba en crisi 49 

El futur de la universitat, com el futur de I'educació, passa per un equi
libri entre I'humanisme i la tecnologia. La universitat, com la societat en to
tes les seves esferes, haura de despertar I'interés per una continuació del 
desenvolupament tecnol6gic equilibrat i huma. Per evitar que s'arribi a un 
punt de saturació i d'insatisfacció, és necessari situar-la: 1) en el context 
més ampli d'un nou concepte, dinamic i moral, de direcció, obert de bat a 
bat al seu entorn social, i 2) en el context d'un nou estil de vida, la trans
cendéncia del qual es busqui constantment i ut6pica, com una tasca infi
nita. Des d'aquesta perspectiva, la universitat futura sí que tindra coses po
sitives per aportar a la humanització del planeta: "Por lo demás, la Uni
versidad, dotada de independencia política, que es la que importa, no 
puede, no debe seguir siendo lo que ahora es: transmisión de una ense
ñanza que, en cuanto "metafísica" y "humanística", consista, en su inten
ción más profunda, en "la preparación -dicho en palabras de Mann
heim- para un ajuste imitativo a una sociedad bien establecida". Si esta
mos convencidos de vivir en una sociedad en vías de transformación 
(changing society), es evidente que la Universidad debe colaborar en la 
tarea del encauzamiento pacífico y democrático de tal transformación; 
debe dotar de una "educación con vistas al cambio", y no con vistas al in-

(49) Aranguren, J. L. L.: "La crisis de la Universidad americana .. , a Op. cit., pp. 37-38. 
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movilismo apoyado en dogmatismos filosóficos y textos clá3icos. Esta es la 
libertad universitaria que importa y no la liberal-monopolística consistente 
en la ficción de las llamadas Universidades libres».5o 

Paraules clau 

Sociologia de l'Educació 

Historia de l'Educació 

Universitat 

Política educativa 

(50) Aranguren, J. L. L.: Ética y política. Madrid: Guadarrama, 1963, pp. 257-258. També es 
PO! veure a La Vanguardia del 24 de juny de 1972. 
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El tema universitario, la uni
versidad en general, ha 
ocupado un lugar central 
en las preocupaciones in
telectuales de Aranguren. 
La universidad franquista, 
como el sistema educativo 
en general, estaba en cri
sis y constituía un verdade
ro problema. A lo largo de 
este artículo constatare
mos, de la mano del profe
sor Aranguren, que la uni
versidad anterior al período 
predemocrático era un 
caos, un cúmulo de desa
ciertos y desorden, inserta
do dentro del panorama de 
una sociedad desmoraliza
da por las estructuras de 
la dictadura: problemas 
técnicos, sociales y polí
ticos. 

Abstracts 

Le theme universitaire, et 
/'université en général, a 
occupé une place centra fe 
dans les préoccupations 
intellectuelles de Arangu
ren. L'université franquiste, 
tout comme le systéme 
éducatif en général, était 
en crise et posait un vérita
ble probléme. Oans cet ar
tic/e, nous constaterons, de 
la main du professeur 
Aranguren, que /'universté 
antérieure ¿ la période pré
démocratique était un véri
table chaos, une accumu
lation d'erreurs et de dé
sordre, au sein du panora
ma d'une société démorali
sée par les structures de la 
dicta tu re: problémes tech
niques, sociaux et poli
tiques. 

Reflexions i recerques 

The university in general, 
and issues related to it, lie 
at the heart of Aranguren's 
intellectual concerns. Ou
ring the time of Franco 
both the university and the 
education system in gene
ral were in crisis and po
sed a genuine problem. 
This article aims to show, 
through reference to Pro
fessor Aranguren 's work, 
that universities prior to the 
pre-democratic period were 
chaotic, the result of a se
ries of mistakes and disor
ganization, and formed 
part of a society that was 
demoralised by a dictators
hip which brought with it 
technical, social and politi
cal problems. 
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