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FRANCESC BUJOSA HOMAR 

La nostra universitat a final de segle 
ense entrar en analisis 
molt fines, just reparant 
els aspectes quantita- 
tius, pocs fenomens hi 

ha, a la nostra societat, comparables 
al del creixement que ha experimen- 
tat el nombre d'estudiants universita- 
ris. Si, per operar amb nombres ro- 
dons, agafam com a punt de 
referencia l'any 1900, podem dir que 
en aquella data el nombre d'estu- 
diants universitaris que les Balears 
tenia no passava segurament de 30. 
És probable que l'any 2000 el nom- 
bre d'estudiants universitaris arribi 
als 17.000. Si els comptes no erren, 
per cada estudiant universitari que les 

Balears tenia l'any 1900, en té ara, 
encara que fem els comptes per baix, 
500. Es coneixen, pel que fa als 
homes, molts de creixements sem- 
blants? Jo, particularment, en conec 
molt pocs. Pero no només es el nom- 
bre d'estudiants: qualsevol altre para- 
metre que agafassim -els diners que 
hi dedicam, els metres quadrats de 
construccions fetes al campus, el 
~iombre de professors- ens rnostra- 
ria resultats tan clars i demostratius 
com el que hem esmentat. Permeteu- 
me una altra pregunta: si volem com- 
parar el 1900 amb l'actualitat, per 
quin factor hauríem de multiplicar el 
nombre de balears que tenen com 

una part fonamental de la seva pro- 
fessió ((descobrir coses noves», aug- 
mentar i millorar el coneixement que 
posseim sobre la nostra naturalesa i 
sobre nosaltres mateixos? Si conve- 
nim que els «investigadors» profes- 
sionals balears no passarien de rnitja 
dotzena a final del segle passat, i que 
avui en dia són molt més d'un miler, 
hem de concloure que aquest coefi- 
cient multiplicador no és tampoc 
gens petit. Estic convenqut que, igual 
que les altres, em sera igualment ac- 
ceptada la poc agosarada afirmació 
que la major part d'aquest creixement 
s'ha produit molt recentment: a par- 



tir de 1975, per emprar una altra data 
ben significativa. 

El  que acab de dir és el primer 
que se m'acut per respondre a l'ami- 
cal demanda per fer una reflexió 
ecurteta, alegre i imaginativa» sobre 
el que és i, més encara, el que pot ser 
la nostra universitat a final d'aquest 
segle. Si hom té amics com aquests, 
per que ha de cercar enemics? 

Per continuar amb la meva prome- 
sa ((reflexión, m'agradaria que em 
deixassiu recordar alguns trets del 
que foren els inicis de la institució 
universitaria. Com és ben sabut, fou 
als segles XIII i XIV quan es crearen 
les primeres universitats: Bolonya, 
Padua, Montpeller, París, Oxford, 
Cambridge, Salamanca, Alcala, Llei- 
da, etc. Convé subratllar dues coses 
d'aquests inicis. La primera, que les 
professions que primer adquiriren el 
caracter d'universitaries foren aque- 
lles activitats que ja tenien més pres- . . 
tigi, amb tota probabditat perque 
eren les que estaven al costat de l'ho- 
me en el moment suprem de la mort: 
el misser, per ajudar-lo a testar, el 
teoleg i confesor, per preparar-lo per 
a l'altra vida que se suposava que es- 
perava al moribund, el metge, per 
veure si encara podia perllongar una 
mica el seu sojorn entre els mortals. 
Foren, ja dic, aquests missers, teolegs 
i metges els que primer saberen orga- 
nitzar i normalitzar un sistema de 
transmetre el seu coneixement. Crea- 
ren el sistema universitari. Consistia 
a donar -millor hauríem de dir ven- 
dre- hqons. Per poder exercir la 
seva tasca, aquells primers professors 
demanaren al poder -del qual esta- 
ven ben a prop- dos favors: que es 
respectas la seva autonomia docent i 
que el rei o el papa garantís que, a 
partir de llavors, als seus territoris 
només hi poguessin exercir les tres 
professions dites els que poguessin 
exhibir un títol donat per aquella ins- 
titució, la universitat, que havien 
creat, i que el poder, en aprovar-la, 
declarava que volia protegir. Aquest 
fou el pacte polític original entre el 
poder i la institució que agrupava 
mestres i estudiants universitaris. La 
segona cosa que voldria subratllar és 

que, en el temps en que es varen crear 
les universitats, hi havia pocs llibres, i 
la majoria eren realment mals d'en- 
tendre. Les successives copies ma- 
nuscrites -era l'únic sistema de re- 
producció que es coneixia- i les 
traduccions, no sempre afortunades, 
eren, o havien estat, la causa que fos 
necesaria una interpretació d'aquells 
textos. Era aquesta la feina fonamen- 
tal a la qual es dedicaven els profes- 
sors: mirar d'esbrinar que havia vol- 
gut dir realment el que va escriure 
l'original. Com és logic, el Iloc on 
congriaven el saber era fonamental- 
ment la biblioteca, i el capital que 
empraven per construir nous conei- 
xements eren els llibres que en aquell 
lloc tan revelant i significatiu estaven 
dipositats. Era tot plegat el que s'ha 
anomenat el sistema escolastic. 

Un invent tecnic féu canviar el sis- 
tema d'ensenyament i de recerca a les 
universitats: la impremta. La maqui- 
na de Gutenberg no solament posa 
els llibres més a l'abast dels estu- 
diants, sinó que permeté fer cente- 
nars o milers de copies, totes ben 
iguals a l'original. La tasca intel~lec- 
tual que consistia a esbrinar que 
havia dit exactarnent l'autor que va 
escriure el primer exemplar queda, 
doncs, una mica sense sentit. També 
hi queda el lloc on es pouaven nous 
coneixements. A poc a poc la biblio- 
teca deixa de ser la font basica del co- 
neixement i fou substituida per un 
nou «locusx del saber: el laboratori. 
També canvia el metode de treball: 
sorgí l'experiment, una activitat des- 
tinada a fabricar proves d'allo que es 
volia provar. Tanmateix les universi- 
tats assimilaren malament el canvi i 
hagueren de ser altres institucions les 
que esdevinguessin les capdavanteres 
en la producció de nous sabers. E m  
referesc, com el lector deu haver en- 
devinat, a les societats i les academies 
científiques. Eren aquests llocs on els 
científics feien públic el coneixement 
i els sabers que havien desllorigat al 
laboratori. Les universitats quedaren 
endarrerides en aquesta feina d'apor- 
tar novetats i, amb l'excepció de les 
angleses, es convertiren en organis- 
mes prou burocratitzats. Endogamia, 

connivencia amb 1'Estat i corporati- 
visme defineixen prou bé el sistema 
universitari que durant els segles 
XVII i XVIII domina la universitat 
europea. Quan es féu la reforma, que 
comenca a principi del XIX a Franca, 
i que per aixo s'anomena reforma na- 
poleonica, es va intentar suprimir el 
sistema escolastic. Ara el nou lema de 
l'ensenyament universitari, i com a 
reacció a l'ensenyament excessiva- 
ment hbresc, era el de «veure molt, 
tocar inolt, llegir poc)). Cal advertir 
que, si la universitat intenta canviar el 
seu taranna escolastic, no posa, pero, 
el mateix emfasi en la lluita contra el 
centralisme i la burocratització. 
També és veritat que es va aportar 
més capital per millorar els instru- 
ments de recerca, pero ho és igual- 
ment que aquest capital fou general- 
ment d'origen públic. H e  dit 
generalment, perque les universitats 
angleses seguien un model prou dife- 
rent, més desvinculades de S'Estat, i 
les alemanyes, un model mixt, segons 
el qual es mantenia la vinculació pú- 
blica, pero cobrava importancia un 
valor del qual haurem de fer esment: 
l'autonomia universitaria. Era una 
autonomia basada fonamentalment 
en el fet de respectar el criteri dels 
col.legues a l'hora de jutjar i contrac- 
tar els que aspiraven a convertir-se en 
nous professionals de l'ensenyament i 
de la recerca. 

Fets els dos subratllats, convé dir 
ara que la universitat espanyola al 
llarg del segle XIX va seguir molt més 
el model frances que no l'alemany o 
l'angles. 1 encara que sigui simplificar 
en excés -recordau que em demana- 
ren un article curtet-, podríem dir 
que la universitat espanyola de la pri- 
mera meitat del segle XX no varia 
gaire de plantejaments respecte a la 
dels segles anteriors: fou de de- 
pendencia pública, dedicada a formar 
professionals tradicionals, amb poca 
inversió en instruments, amb forca 
endogamia i corporativisme, i una 
mica d'esquena a la producció i al co- 
neixement que necessitava la no del 
tot reeixida industrialització del país. 

M'agradaria aclarir ara que durant 
els anys que precediren la Guerra 



Civil espanyola -com podeu veure, 
el meu ritme és gairebé de segle per 
retxa- es posa de moda la idea de 
l'autonomia universitaria. E l  cas més 
paradigmatic fou el de la Universitat 
Autonoma de Barcelona. E m  sembla 
poc discutible que en aquest cas el 
que volia dir autonomia era que la 
universitat havia d'evitar l'excessiva 
influencia de Madrid i que havia d'a- 
daptar el seu sistema d'ensenyament 
i de recerca a les necessitats de la so- 
cietat catalana. No  volia dir -i aixo 
em sembla igualment evident- que 
fossin els professors, i en menor me- 
sura els estudiants, els que havien de 
definir que havia de ser la universi- 
tat, i els objectius que havia de com- 
plir. Recordem-ho. 

Com és sabut, la Universitat de les 
Illes Balears fou creada oficialment 

el 1978. Feia tres anys que el Dicta- 
dor era mort i en aquests moments 
de reestructuració general del país 
estaven molt presents les ingerencies 
que el regim no democratic havia 
tingut a la universitat, on diversos 
professors havien estat apartats de la 
docencia per raons de caire polític. 
Aquests records varen ser utilitzats 
per donar a la paraula autonomia un 
sentit molt més radical que en els 
temps de la darrera República: la pa- 
raula autonomia, que gairebé tothom 
emprava, va voler dir que l'única in- 
tervenció que havia de tenir 1'Estat 
era pagar les despeses. La mida que 
seria adient, l'orientació dels estudis 
i, fins i tot, l'aprovació dels pressu- 
posts quedaven en mans de la propia 
comunitat universitaria. s'origina 
aiuí una situació que alguns, des de 

dins, logicament, han considerat d'i- 
deal. La universitat no tenia -ni 
té- mecanismes reguladors. Esta, 
per una part, lluny de la regulació 
que imposa el mercat per una raó 
doble: perque és considerada com un 
servei públic i perque gaudeix encara 
del monopoli d'atorgar títols neces- 
saris per a l'exercici de determinades 
professions. U n  monopoli -recor- 
dem-ho- d'origen medieval. Pero 
per altra part, tampoc no s'ha sabut 
trobar una bona fórmula pesque el 
poder pugui regular-la sense lesionar 
les esferes de llibertat que li són ne- 
cessaries per complir la seva tasca 
amb dignitat. Les autoritats, ara le- 
gítimament i democraticament ele- 
gides, no tenen practicament altra 
funció que disposar que una part 
dels imposts que paguen els ciuta- 



dans vagin al cabals universitaris, i 
fer-se alguna fotografia el dia de la 
inauguració de curs. A partir de lla- 
vors tot queda en mans dels mem- 
bres de la institució universitaria. 
Així funciona el sistema. 

Arribat a aquest punt, sembla que 
he de contestar a dues objeccions 
que probablement puguin plantejar 
els lectors. La primera, que proba- 
blement no som la persona més ade- 
quada per criticar els avantatges que 
atorga l'autonomia universitaria. La 
segona objecció és que, vist el que fa 
el senyor Zaplana i les intencions de 
la senyora Aguirre, hauríem de pre- 
gar Déu perque la nostra institució 
continui molt de temps allunyada de 
les ingerencies dels polítics. Aques- 
tes dues objeccions -el fet que jo, 
com qualsevol altre professor univer- 
sitari, en sigui un aprofitat i em 
toqui callar i que tinguem uns polí- 
tics poc respectuosos amb l'opinió 
científica- no invaliden tanmateix, 
i segons el meu parer, la tesi que es fa 
necessari trobar una fórmula mit- 
jancat la qual la societat, ja que no el 
mercat, pugui expressar clarament 
quins són els serveis que vol de la 
universitat. Aquest, en el fons el de 
redefinir que vol dir autonomia uni- 
versitaria, és, segons el meu parer, un 
dels grans temes que haura de resol- 
dre el segle que aviat encetarem 

La circumstancia que hem inten- 
tat explicar fins ara, juntament amb 
moltes altres igual d'importants, ha 
propiciat un desenvolupament real- 
ment espectacular de la universitat al 
darrer quart de segle. H a  estat un 
creixement general a tot Espanya, 
pero especialment visible, com és 
logic, en aquelles universitats més 
joves. El  cas de la de les Balears és 
prou significatiu. Pel que fa als estu- 
diants, es passa de 1.045 el 1972, a 
3.917 el 1978, i a 15.238 el 1997. El  
nombre de professors, que el 1978 
era de 214, ha passat a ser de 627 el 
1997. Com és natural, també ha 
augmentat el pressupost: de 312 mi- 
lions de pessetes era el de 1982, 
passa a ser de 3.036 el 1990, i el d'a- 
quest any, 1998, puja fins a 7.505 
milions. Com podeu veure, no són 

burballes. No tenim encara mesura- 
ments del tot fiables, pero no és ago- 
sarat afirmar que la producció inves- 
tigadora de la Universitat de les Illes 
Balears -llibres, articles, patents, 
etc.- ha experimentat probable- 
ment un creixement tan considerable 
com els de nombre d'estudiants, pro- 
fessors, o doblers. Aquestes xifres in- 
diquen que s'esta produint un procés 
per a la descripció del qual no trob, 
tot i ser conscient dels seus inconve- 
nients, altra paraula més encertada 
que la d'industrialització: la indus- 
trialització de la recerca i de l'ensen- 
yament. La historia demostra que 
qualsevol procés d'industrialització 
va associat a una renovació tecnolo- 
gica, a la introducció de noves ma- 
quines en el procés d'elaboració. El 
de la universitat no n'és una excep- 
ció. Les noves miquines de recerca 
introduides als laboratoris fan que 
aquests siguin ara territoris incom- 
prensibles per a qualsevol que n'hagi 
viscut apartat durant deu anys. La 
maquinització de l'ensenyament, si 
no és encara un fet tan evident com 
la de la recerca, és un fenomen que 
es fara realitat en ben pocs anys. Els 
avantatges que suposen els ordina- 
dors portatils acompanyats de video- 
projectors, o les possibilitats que ofe- 
reix la xarxa Internet, on el professor 
pot construir pagines web que poden 
ser consultades pels alumnes, o la re- 
alització de tutories per correu 
electronic, o les videoconferencies 
semblen tan clars que tampoc no 
sembla agosarat afirmar que ben 
aviat aquesta estructura arquitecto- 
nica tan universitaria que és l'aula 
tradicional, una reminiscencia -no 
ens enganyem- de la universitat 
medieval, quedara inservible. 

Som conscient que la paraula in- 
dustrialització de l'ensenyament fara 
arrufar el nas a més d'un. Fins i tot a 
mi mateix -ja ho he dit abans- no 
m'acaba d'agradar gaire. Supos que, 
en el fons, si no m'agrada és perque 
sospit que m'obligara a canviar d'ha- 
bits. 1 és que els professors, em sem- 
bla, ens haurem d'acostumar a repre- 
sentar un paper ben distint de 
l'actual -una mescla de predicador 

contra increduls i d'artista de varie- 
tés, si em permeteu la frivolitat-, 
que haura de ser substituit, proba- 
blement, pel d'un guia que faciliti als 
alumnes l'arribada als ilocs on es 
congria el saber i intenti subratllar 
les fantastiques oportunitats d'a- 
prendre que el món modern ha posat 
a l'abast dels estudiosos. La indus- 
trialització exigira, sens dubte, altres 
canvis. Un és veure fins a quin punt 
la despesa universitaria no ha de mo- 
dificar la seva distribució. Vull dir 
que obligara a demanar-se si convé 
continuar augmentant el nombre de 
professors -una dinamica que sem- 
bla difícil d'aturar i un objectiu que 
ha de defensar tothom que aspiri a 
tenir poder dins la parcel.la autono- 
ma de la universitat- o si, al contra- 
ri, ha d'augmentar la despesa en 
((maquines), d'ensenyar. Les maqui- 
nes són uns estris que, curiosament 
-permeteu-me que també ho su- 
bratlli-, sembla que desitja gairebé 
tothom -els pagesos, les madones 
de casa, el picapedrers, els metges- 
menys, encara, els professionals de 
l'ensenyament. Pero caldra acarar- 
s'hi si no volein perdre l'oportunitat 
de la segona revolució industrial 

Vull resumir i dir que, segons el 
meu parer, els dos grans reptes que té 
la nostra universitat són: el primer, 
donar una justa dimensió a la parau- 
la autonomia, que no sigui un con- 
cepte que impedeixi endevinar el que 
la societat en reclama; el segon repte 
és saber adaptar-se al sistema de 
producció industrial i aprofitar les 
immenses possibilitats que les «ma- 
quines)) de fabricar i emmagatzemar 
el coneixement i de facilitar comuni- 
cació han posat a l'abast dels que es 
dediquen a una de les tasques més 
engrescadores que hi ha en aquest 
món: aprendre, descobrir, i ensenyar. 
Per aquest ordre. + 




