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HISTÒRIA I FUNCIÓ DE LA UNIVERSITAT 
 
 
 
Entendre l’origen i la trajectòria d’un fenomen, així com la seva forma actual, és 
essencial per a la seva comprensió global; només entenent en profunditat el nostre 
entorn i el conjunt de relacions socials que el conforma, hi podrem influir d’alguna 
manera real.  
Aquí, amb objecte de convidar al debat sobre la institució universitària, pretenem 
traçar breument l'evolució històrica de la universitat, amb especial èmfasi en la 
situació actual, per tal de veure com canvia amb els temps. També delineem molt 
sintèticament els principals enfocaments eticopolítics, les seves característiques i les 
implicacions pràctiques.  
 
 
Evolució històrica de la institució universitària: 
 
L’aparició de les universitats ve determinada en bona mesura pel ressorgiment de les 
ciutats a partir del segle XII, propiciat per les millores en els mitjans de producció 
agrícoles. Això provoca una major acumulació d’excedents que es poden manufacturar 
i amb els quals es pot comerciar, i apareix així una nova classe social d’homes lliures 
que vivia en aquests burgs. Aquesta nova classe social necessitava portar comptes i 
registres per escrit, necessitava codis penals generals que substituïssin els judicis 
específics que feien els senyors feudals. Necessitava, en definitiva, un coneixement 
vinculat a les seves activitats comercials, el qual, per la seva naturalesa civil, poc tenia 
a veure amb el coneixement que oferia l’Església. Les comunitats de professors i 
acadèmics a sou es van anomenar «universitats». Allà es va redescobrir bona part dels 
avenços ideats pel món grec i romà, juntament amb noves maneres d’entendre el món 
i d’entendre les relacions socials. La universitat s’entén com un gran centre de recerca 
i de creació de pensament, però estretament lligat als poders que la mantenien. De fet, 
bona part de les discussions de les noves idees tenien lloc a «salons» o a recepcions 
fetes a les cases dels grans comerciants o senyors feudals «modernitzats».   
 
Allà on la burgesia era més poderosa, més i millor es desenvolupaven els avenços 
tècnics i de pensament. Destaca, per sobre de tot, l'Anglaterra del segle XVI al XIX, llar 
de la primera gran revolució burgesa. No és estrany que sigui a Cambridge, per 
exemple, on Newton sobrepassa la física aristotèlica, o on es prepara el camí per al 
senyor Watt i la seva màquina de vapor. 
 
A mesura que s’implantava el capitalisme a Anglaterra i l’Antic Règim donava els 
últims cops de cua a França i a la resta d’Europa, la societat es va tornar cada cop més 
dinàmica, més canviant. Apareix una nova classe social que viu a les ciutats i que lloga 
la seva força de treball, però que, per no ser de la burgesia, tenia l'accés vetat a la 
universitat, on accedien poques persones (a Anglaterra al 1939 n’hi havia 69.000), per 
això la universitat no va patir cap canvi com a institució. 
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El canvi real a la institució es dóna quan és necessari per al sistema productiu tenir 
una classe obrera formada. Entre el final de la Segona Guerra Mundial i els anys 70 
s’experimenta un gran creixement econòmic a Europa de l’Oest i als EE.UU., basat en 
la competència entre economies nacionals. Calia que els treballadors estiguessin 
qualificats i que la institució universitària fos coherent amb el sistema productiu. 
L'Estat en pren el poder i ofereix beques i paga una part de la matrícula, alhora que la 
bonança permet apujar els sous i el nivell adquisitiu de la classe obrera. Per això, la 
universitat és considerada com una mena d'«ascensor social» i, doncs, pedra angular 
de l'estat del benestar. 
Les classes populars, que entren en massa a la universitat, redescobreixen les teories 
de Marx, Kropotkin o Gramsci. Els universitaris són capaços de connectar amb els 
treballadors i tota la classe té una gran confiança donada pel creixement econòmic 
viscut durant els últims anys. La massificació de la institució va provocar que milers de 
persones es trobessin juntes en condicions molt similars, de tal manera que va ser 
fàcil d'enllaçar les «fàbriques de coneixement» (tal i com els estudiants de Berkely 
anomenaven les universitats) amb els avatars polítics propis de l'última època de 
l'imperialisme «a l'antiga» caracteritzat per la confrontació de la política de blocs i les 
grans tensions derivades (com la guerra del Vietnam, on EE.UU. va posar a prova el seu 
paper de garant del capitalisme mundial). Així mateix, creixia la pressió econòmica 
productivista sobre la classe treballadora. 
Tot plegat va crear l'ambient necessari per al sorgiment de moviments civils 
democràtics o directament contestataris. Les universitats eren un dels llocs propicis on 
la crítica, la contestació i les ànsies de canvi apareixien. Per això, les reivindicacions 
estudiantils van ràpidament connectar amb la societat i van facilitar l'aparició de grans 
mobilitzacions i propostes que miraven de superar el sistema imperant.  
A França, el país en el qual més vivament es va percebre aquest procés, petites 
protestes estudiantils van provocar que les autoritats tanquessin tota la universitat de 
París. A arrel d'això, el nombre d'estudiants mobilitzats va augmentar dràsticament, 
fins a tal punt que es van veure capacitats per expulsar la policia de la Riba Esquerra 
de la ciutat. Amb aquesta «Nit de les Barricades» va començar el Maig del 68, que va 
situar el moviment estudiantil com a motor de les protestes socials contra el règim de 
De Gaulle, a les quals, doncs, van participar els sindicats i els treballadors amb vagues 
i ocupacions de fàbriques. La convocatòria d'eleccions que es va oferir com a solució 
al problema social i l'augment general dels salaris va convèncer els sindicats i el Partit 
Comunista de finalitzar la lluita. 
Fos com fos, que la universitat aparegués com un centre d'ebullició d'idees també va 
facilitar que ocupés un lloc en la societat com a gran mercat d'idees. 
         
Amb el gir societal postfordista, coincident amb l'entrada en escena (i domini 
posterior) de la ideologia neoliberal, les relacions socials que impliquen la universitat i 
la seva ordenació canvien.  Ens trobem en una situació confusa fruit de la voluntat 
política conscient de canvi de paradigma i fruit també, paral·lelament, de les 
contradiccions dels diversos paradigmes. Com és l'estructura econòmica, així també 
ha de ser l'educació: fragmentada, superespecialitzada i flexible. L'entronització de la 
llibertat de mercat i de la propietat privada com a dret primer, releguen l'educació a un 
pla secundari. El dret a l'educació és subsidiari de la llibertat econòmica individual, per 
tant l'educació (així com qualsevol altra prestació social) és només una funció de 
l'economia. L'educació, per tant, queda enquadrada en el marc de les relacions 
socioeconòmiques que l'imperi del dret a la propietat normalitza. Si les relacions entre 
persones són mercantils i entre institucions de competència, també a la universitat 
entra la competència, sigui com a exigència de l'estudiant o com a mecanisme 
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necessari de la institució per col·locar-se flexiblement en el mercat, en la mesura que 
és l'única manera amb la qual pot aconseguir finançament. Es confon, així, 
l'autonomia universitària per la gestió empresarial. 
 
Si en l'època industrial l'aprenentatge era un procés de transmissió i repetició, orientat 
als resultats, actualment l'aprenentatge, amb aquella lògica tecnicoburocràtica, es 
refereix a l'adquisició de capacitats valuoses i acreditables útils per al mercat. El 
coneixement esdevé, així, un bé intercanviable (i privatitzable) que, per una banda, 
obliga a la flexibilitat, la qual és la causa de la incertesa en què viu l'estudiant, i, per 
altra banda, en tant que instrument, beneficia aquells que dominen les relacions 
«lliures» de l'intercanvi mercantil: una societat en la qual una minoria amassa tota la 
riquesa, genera un coneixement útil només per a aquesta minoria.  
La universitat s'assembla més a una acadèmica preparatòria per al món laboral, una 
institució que facilita l'adaptació de l'estudiant amb les seves pràctiques al món 
flexible i canviant. L'educació, en general, doncs, s'adapta als temps, perquè són 
rendibles: és designi del futur, i l'ensenyament s'ha d'acostar a aquest futur. 
 
En definitiva, no ens trobem davant, per tant, ni d'un coneixement ni d'un sistema 
educatiu democràtics. No existeix decisió democràtica sobre aquest bé comú. Si 
l'educació resta tancada en el circuit mateix de la mercantilització (i, per tant, en 
desposseeix la societat) i no genera idees transformadores, llavors tota la societat 
esdevé impermeable. A causa de l'obligada adaptació de l'educació a l'entorn i de les 
contradiccions que afloren, s'escampa una angoixa personal que evita la mobilització 
política (perquè fa estar la persona atenta a la seva situació personal quotidiana) i 
trenca l'estabilitat emocional, talment com si d'una feina estressant es tractés. 
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Enfocaments sobre l'educació i models educatius: 
 
Perspectiva liberal: 
Adam Smith, un dels pares del liberalisme, considerava que l'escola havia de ser una 
institució dedicada a la formació cultural de la població, amb independència de les 
necessitats del mercat laboral, de manera que es transmetés a la totalitat de l'alumnat 
un mínim de coneixements fixats per l'autoritat pública. La idea subjacent és que tot 
individu, malgrat el seu origen social, tingui l'oportunitat de promocionar-se, de tal 
manera que la cerca individual en l'ambient educatiu repercutiria en el benefici de la 
societat.  
La manera d'assegurar la «igual llibertat» individual és amb un sistema d'educació 
pública, ja que així l'Estat «benvolent» aconseguiria pal·liar certes desigualtats socials. 
La igualtat d'oportunitats liberal, per tant, pretén evitar la interferència que la riquesa 
familiar pogués tenir sobre el nivell educatiu que podria assolir l'individu. Tanmateix, 
en algunes versions del liberalisme, aquelles que pressuposen a l'educació més 
fonament econòmic, generalment no existeix la igualtat d'oportunitats, de tal forma 
que tot es deixa a la «responsabilitat» individual. 
Per l'èmfasi en l'individualisme, es pot igualment entendre d'Smith que la titularitat 
privada de les institucions universitàries, pagades pels estudiants (és la seva 
responsabilitat), donaria més bon resultat perquè no faria que els professors es 
desviessin de la seva obligació. Pel mateix motiu, també s'arriba a defensar que els 
alumnes controlin el comportament dels professors (per si arriben tard o la classe és 
poc profitosa). D'aquí es podria entendre que, ben al contrari del control estatal, les 
universitats com a institucions mereixen poder ocupar un lloc en la relació amb les 
altres institucions. 
Així, el sistema que es perfila podria ser un conjunt d'institucions privades governades 
pel mateix alumnat, on el finançament prové d'aquest, i que l'Estat engegui alguna 
espècie de programa d'ajut per aquells alumnes amb el nivell adquisitiu més baix.   
 
 
Perspectiva neoliberal: 
El neoliberalisme aguditza els arguments de la responsabilitat individual, sigui de 
l'estudiant respecte de la universitat, o sigui de la universitat com a «persona jurídica» 
en la competència entre institucions. Per aquest motiu, pel que fa al primer cas, no es 
basa en cap noció d'igualtat d'oportunitats perquè s'entén com un atemptat a la 
llibertat individual: tota característica personal ha d'influir en l'educació. Si destaquen 
uns, llavors aquests són els que cal ajudar. Si els rics poden tenir més educació, 
llavors això s'ha d'aprofitar.  
Pel que fa al segon cas, els arguments economicistes justifiquen una configuració de 
l'educació sota un «utilitarisme de futur» consistent a trobar com a més eficaç per al 
present el que el futur dicta, aparentment, com a profitós. No obstant, es tracta d'un 
utilitarisme pragmàtic respecte d'un suposat estat de coses futur, i no conforme a 
valors reals actuals que calgui maximitzar. 
Amb tot, el sistema educatiu ha d'estar totalment subjugat al productiu, cosa que 
podria portar a tractar algunes branques del coneixement com a útils en tant que 
productives i d'altres com a inútils en tant que improductives. De fet, la mateixa oferta 
educativa hauria d'estar regulada per la llei de l'oferta i la demanda, la qual només la 
gestió empresarial és capaç de manegar. Per això, les institucions privades són les que 
més bona posició poden aconseguir, les quals utilitzen mètodes empresarials, fins i 
tot permeten que les empreses passin a formar part dels seus òrgans de direcció 
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perquè s'entén que el teixit empresarial i productiu és l'únic que és capaç de llegir els 
«auguris» del futur. 
Davant d'una institucionalització mercantil d'aquest tipus, cal donar llibertat a 
l'estudiant. En aquest sentit, una possible mesura és la que Friedman va presentar, la 
d'un «xec escolar», en virtut del qual l'Estat donaria una certa quantitat de diners a 
l'estudiant perquè se'ls gastés en educació com volgués. 
 
 
Perspectiva llibertària: 
Amb una forta defensa de la llibertat individual, una concepció llibertària de l'educació 
en principi rebutjaria tot sistema institucionalitzat, ja que representa una coacció 
immediata en la mesura que es tracta d'una inculcació de pautes socials. La crítica 
llibertària afirma que l'escola o la universitat no ofereixen, per aquest motiu, un 
autèntic aprenentatge, perquè l'educació és una necessitat no material que, 
institucionalitzada, esdevé demanda efectiva de bé. Actualment, a més, és una 
demanda totalment immersa en la lògica de la mercantilització i la competència. Això 
suposa una monopolització dels valors (i dogmatisme) per mitjà de l'ensenyament 
curricular i trenca els vincles de comunitat real. Per contra, aquesta concepció promou 
que cadascú aprengui allò que més li agradi de la manera que vulgui, més 
informalment. 
La perspectiva educativa llibertària segurament queda ben resumida en aquest principi 
postulat per Illich: l'«educació per a tots» és el mateix que «educació de part de tots», 
la qual cosa implica, pedagògicament parlant, que no s'ofereixen a l'estudiant les 
respostes a les coses, sinó que es promou una formació més racionalista i es busca un 
coneixement construït d'una manera col·lectiva. La manera de posar-ho en pràctica, 
però, pot diferir. Hi ha qui ho concreta més en l'objectiu pedagògic de facilitar el 
desenvolupament integral dels alumnes, com és el cas històric del model escolar obert 
de l'Escola Moderna, però hi ha també les versions més anarquistes. Es pot justificar 
una educació totalment desintitucionalitzada, facilitadora de la transformació social i 
popular (d'aquí els ateneus), o bé l'autogestió popular dels centres educatius (amb 
plans d'estudi realitzats pels mateixos estudiants), potser com a pas previ per a la 
seva supressió. 
Per altra banda, també cal tenir present que a vegades apareixen teories liberals 
d'inspiració llibertària, la qual cosa vol dir que el fort èmfasi en la llibertat individual 
s'acostuma a entendre dins del marc econòmic. Es tracta del liberalisme llibertari, de 
tipus radical i, pel que fa a algunes pràctiques, no gaire allunyat del neoliberalisme. 
 
 
Perspectiva socialdemòcrata: 
Al contrari que el neoliberalisme, no recalca la responsabilitat individual (ignorant el 
context), sinó la responsabilitat social respecte de l'individu. Per a això, a tot individu 
se li pressuposa el mateix dret a accedir a l'educació. La igualtat d'oportunitats 
defensada garanteix desvincular l'educació de les influències dels aspectes socials, 
llevat d'aquelles que representen desavantatges. Algunes versions destaquen més la 
meritocràcia que altres. 
Hom defensa que un enfocament així pot acomplir el compromís de repartir la riquesa 
(per ampliar el salari social indirecte en forma de serveis socials col·lectius), per tant 
es tractaria d'un sistema equitatiu que disminuiria els efectes socials de l'explotació. 
L'única manera de garantir-lo, per tant, és considerar-lo dret universal i desvinculat 
de la religió, de manera que es pogués maximitzar la utilitat de l'educació. 
Històricament això s'ha produït sota reglamentació i control estatal. Tanmateix, hom 
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també podria dir que, en base al model de producció corrent, no en suposa l'abolició 
ni reïx a acomplir el compromís ètic de suprimir l'alienació, sinó que estableix un 
equilibri en la dialèctica contradictòria de classes. 
 
 
Perspectiva socialista: 
Defensa un model estructuralment semblant al socialdemòcrata, però totalment 
estatalitzat i potser més enfocat a acomplir els valors ètics que el socialisme abraça. 
La diferència real amb el model socialdemòcrata, però, no ve donada per un suposat 
compromís ideològic més ferm (que, per altra banda, hom també podria considerar 
tendenciós), sinó perquè no és un sistema emmarcat en un model de producció 
capitalista. Aquest és el model institucionalitzat a Cuba. 
Les orientacions més comunistes dins de la filosofia socialista defensen, en canvi, la 
desvinculació escolar de l'Estat, si bé segurament poden existir divergències en la 
manera d'entendre-ho, amb el benentès, en tot cas, que l'educació és un bé social 
primordial: es pot tractar d'inexistència d'educació reglada (a la manera llibertària), 
d'educació institucionalitzada a partir de l'autogestió i el control autònom dels centres 
educatius (però segurament sota una certa administració central), o bé pot ser que la 
crítica a l'educació estatal sigui vàlida només si l'Estat és burgès, per la qual cosa, en 
aquest cas, sembla probable que el model defensat seria l'estatalista revolucionari. 
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