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a l’estament militar. En el cas espanyol, tot i que l’article 8 de la Constitució Espanyola pre-
veia que les bases de l’organització militar s’establirien en una Llei Orgànica posterior, l’arti-
cle 97 establia de forma clara i concisa que “el Govern dirigeix la política interior i exterior,
l’Administració civil i militar, i la defensa de l’Estat”. Per tant l’exèrcit, a partir d’aquell
moment, passava a estar plenament sota el comandament directe del Govern elegit a les urnes
i no era, en cap cas, una institució paral·lela sinó part integrant de l’Administració General de
l’Estat que dirigia el propi Govern.

I, en tercer lloc, cal destacar la necessitat –expressada per l’autor– de sistematitzar el
coneixement i elaborar un model que ens permeti implementar i avaluar un procés de reforma
d’aquestes característiques, com ho faríem en qualsevol altra política pública. L’autor intenta,
per tant, no només elaborar un model que pugui servir de guia per al disseny i la realització
d’una política militar, sinó simplificar les receptes per abordar la complexitat de la tasca, con-
vençut de que “la claredat d’idees és el millor mitjà per afrontar situacions complexes”.

Una claredat d’idees que Narcís Serra demostra a bastament en aquest llibre i que ha
demostrat en múltiples facetes de la seva polièdrica vida política i professional. 

L’experiència de Narcís Serra ens ensenya una de les principals lliçons que es poden
aprendre en política: la importància dels projectes i les realitzacions concretes, i la gestió
òptima del temps per a dur-los a terme. És a dir, ens ensenya que cal primer ser eficaços
per a poder proposar-se després ser eficients. 

Per a liderar, doncs, cal demostrar capacitat de realitzar, de pensar i dirigir els can-
vis que la societat necessita. I aquests canvis reals, de fons, que serveixen per a resoldre
els problemes de la societat, només són possibles a través de la política. L’intendance –en
aquest cas, la millora eficient dels processos– suivra.

osa Vilaró i Piñol (Barcelona, 1946) ha publicat Una mirada: un retrat de l'e-
ducació secundària tot just després de jubilar-se, havent estat professora
d'història a l'ensenyament públic durant trenta anys. Amb aquesta obra tracta,

com afirma la mateixa autora, no pas d'“explicar-ho tot, ni oferir una visió global, ni
saber-ho tot, ni teoritzar sobre res”, sinó de “mostrar, fins on les he vistes, les traves
estructurals que fan del sistema educatiu un mecanisme de reproducció social i pre-
sentar una imatge dels adolescents que cursen secundària als instituts, a la xarxa
pública, al cinturó industrial de Barcelona”. Una visió “subjectiva com qualsevol
altra, però més no”.

L’impuls d’escriure sobre aquestes qüestions li va donar una frase recorrent entre el
professorat del nostre país, la famosa lletania “això s'ha d'explicar”. Tantes són les coses
que s'escolten quotidianament de l'educació i tantes les que mai no es comenten que els
professionals que estan cada dia amb les noies i els nois a les aules fa temps que senten
la necessitat de donar a conèixer una realitat, sovint oculta, darrere de casos puntuals que
són elevats a generals en la consciència de la ciutadania.

Vilaró repassa, des de la perspectiva de la seva experiència, els diversos actors que
en els darrers trenta anys han intervingut en la configuració de l'educació que tenim avui.
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a transición militar és un llibre que només podia escriure algú com Narcís Serra. Un
home que va ser ministre de Defensa durant vuit anys, i encara vicepresident del
Govern durant quatre anys més, hauria pogut estar temptat d’escriure unes

memòries per a explicar la seva versió de la realitat i, fins i tot, per passar comptes amb
alguns dels que van fer que acabés de forma precipitada la seva etapa al Govern d’Espanya. 

Però, lluny d’endinsar-se en un exercici d’aquesta mena, Narcís Serra es va proposar, ja
fa uns anys, elaborar un autèntic tractatus de política militar, un compendi exhaustiu de com
abordar la reforma militar en països immersos en processos de transició i consolidació de la
democràcia, partint de la seva experiència durant els anys 80. Però en lloc d’explicar la seva
experiència personal, la teoritza i sistematitza per tal que pugui ser útil per a d’altres. 

En el seu afany “de realitzar i no polemitzar” que ja va deixar ben clar des del mateix
moment en què va deixar la vicepresidència del Govern el juny de 1995, Serra aborda el
tema de la reforma militar des d’una perspectiva absolutament política, però lluny de tot
partidisme o personalisme. Tots els responsables polítics haurien de ser capaços de fer un
exercici semblant després d’una llarga trajectòria, per tal de llegar la seva experiència a
la societat, i que aquesta pugui aprendre tant dels seus errors com dels seus encerts, sense
necessitat de citar-los explícitament. 

Aquest és un llibre pensat i escrit per a ser útil. Com explica el propi autor a la intro-
ducció, el llibre és conseqüència d’una primera conferència dictada a la London School
of Economics l’any 1999, i el seu resultat no s’entendria sense l’experiència adquirida
entre els anys 2000 i 2004 en tasques d’assessorament en els processos de reforma mili-
tar de diferents països, entre els que cal destacar Sèrbia i Xile.

El propi Serra s’ha referit als dos casos en les presentacions que ha fet del llibre el 21
d’abril a Madrid i el 30 de maig a Barcelona. Tant a Sèrbia com a Xile va assessorar a dos
ministres, Boris Tadic i Michelle Bachelet, que pocs anys després serien elegits presidents
dels seus països. I no només va sentir-se tremendament útil transmetent la seva experiència
en la reforma militar espanyola, sinó que va aprendre també que les similituds entre els
processos de reforma són enormes, tot i produir-se en contextos i èpoques força diferents. 

Del llibre se’n podrien destacar moltes coses, com ara la seva exhaustivitat (només
cal dir que de les més de 330 pàgines, 25  corresponen a notes i més de 10 a referències
bibliogràfiques) però voldria posar l’accent en tres temes que Narcís Serra sempre acos-
tuma a citar. El primer és el problema que suposa per a tot procés de reforma el profund
desconeixement que tenen els civils de les qüestions militars. L’autor reivindica que els
civils no s’han de desentendre de la defensa i deixar-la en mans dels militars. Al contrari,
és absolutament necessària l’existència d’experts civils en temes militars que puguin
pensar i dirigir els canvis que necessita tota administració pública, també la militar. 

En segon lloc, i relacionat amb el primer, Narcís Serra considera imprescindible que
l’exèrcit, en tot procés de transició, evolucioni des d’un exèrcit que es considera –i és
considerat– com una institució que dialoga amb les altres institucions de l’Estat, a un exèrcit
que s’integra en l’administració de l’Estat com a part d’aquesta, encara que tingui caracterís-
tiques especials. Aquest canvi, que no és en absolut menor, implica la total subordinació de les
forces armades al comandament civil, és a dir, a un ministre de Defensa civil que no pertany
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e llibres i assajos sobre l’educació, el què falla i el què cal, se n’han escrit no
pocs. David Rabadà i Vives (Barcelona, 1967), que fins ara havia fet incursions
en la novel·la i havia obtingut premis relacionats amb la narrativa i els

homòlegs humorístics, aplica la seva experiència en aquest llibre.

Al llarg de 174 pàgines, Rabadà ofereix “receptes per curar” el fracàs escolar. El
problema sorgeix en el moment en què un s’adona que malgrat la bona intenció, tot ple-
gat queda en un compendi d’anècdotes que l’autor ha anat recollint durant el seu pas per
la docència i a cop de recordatoris dels articles publicats en el diari El Punt o en les seves
participacions en diferents mitjans de comunicació radiofònic.

El diagnòstic sobre el per què del fracàs escolar a casa nostra parteix de la base que
la LOGSE va provocar la manca de respecte als docents i un abandonament per part de
la família de les seves obligacions educadores. Els polítics, amb la seves reformes i con-
trareformes, han fet la resta. De la diagnosi pintada amb traços gruixuts només se’n sal-
ven els mestres i professors, que només han fet allò que bonament han pogut. 

Amb una estructura simple, dedicant cada capítol a cadascun dels protagonistes de
l’acció educadora (societat, Estat, escola i família), l’autor analitza els efectes de la par-
ticipació o no participació, sobre l’èxit o el fracàs escolar. Malauradament, l’anàlisi no
parteix de cap dada, estudi o similar i malgrat que el llibre es presenta com el resultat de
les converses amb centenars d’alumnes, docents i famílies, i tot plegat acaba oferint un
quadre que qui més, qui menys ja ha fet alguna vegada: manca de recursos, polítics que
no saben o no volen fer res, famílies que no s’ocupen dels seus fills i docents que es
veuen incapaços d’afrontar-ho.

Cap referència, doncs, al canvi social del país, al fet que, abans de l’ESO, el fracàs
escolar era similar al d’ara, ni tampoc a l’impacte que sobre l’educació han causat les tec-
nologies de la informació i la comunicació. Tampoc cap referència a iniciatives dutes a
terme els últims anys, com les aules d’acollida o els plans educatius d’entorn. Es tracta,
doncs, d’aplicar la fórmula de l’humor i la narrativa lleugera per il·lustrar a través de
l’anècdota una sèrie de tòpics, i concloure cada capítol amb una sèrie de “manaments”
de bona fe, que podria subscriure qualsevol des de la utopia d’una societat perfecta i
sense complexitat.

La lectura de ¿Educar? Educamos todos produeix, doncs, per a qualsevol persona
amb una mínima relació amb l’educació –sigui des del vessant familiar, de l’alumne, de
l’escola, o de la política–, una lectura amena, però en cap cas útil, malgrat presentar-se
com la recepta perfecta. Una recepta signada sense l’estricta observança d’una realitat
social, educativa, econòmica i política molt més complexa que la derivada exclusivament
de l’anècdota diària dins dels centres, i recordant com a model educatiu el de l’EGB dels
anys 80.

Traç gruixut per explicar una realitat complexa
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Així, dedica un capítol a la legislació educativa i la seva aplicació, un altre a mares i
pares, un tercer als docents i, finalment, un darrer capítol a l'alumnat.

Pel que fa a la “reforma” educativa, Vilaró parla sobre la LOGSE i la manera com es
va aplicar. L'autora no es defineix en aquesta reflexió ni a favor ni en contra de la
LOGSE, tot i admetre que a l'any 2000 no es podia encara estar amb una llei del 70. Li
reconeix, però, encert en les idees, però dèficits importants en l'aplicació, pel fet que hi
ha hagut fortes inèrcies socials i polítiques, determinades pels resultats electorals, en què
“un partit aprova una llei però la desplega un altre”. Amb tot, la considera, fins ara, com
la “més democràtica a l'Estat espanyol”, la qual va suposar la reconversió del sistema
educatiu i docent, malgrat el “xoc” que va provocar en els docents, perquè el professorat
va entrar amb unes condicions, amb un alumnat i programes determinats, i amb la
LOGSE es va passar a fer una feina 'diferent', experiència que per a molts dels seus com-
panys va ser viscuda de manera “traumàtica”.

Sobre les famílies i el seu paper en l'educació de nois i noies, Vilaró és especialment
punyent. Si bé constata que “la majoria de famílies treballadores volen que els seus fills,
com pertocaria en un país desenvolupat, en què cada generació viu millor que l'anterior
i té més oportunitats que l'anterior, tinguin un treball que els doni més diners, més esta-
tus i menys fatiga”, també alerta de la creixent visió de l'educació dels fills en termes
d'inversió de capital. No són poques les famílies en què aquell fill que mostra capacitats
per estudiar el matriculen en una escola privada mentre que aquell que no “carbura” l'en-
vien a la pública “perquè no s'hi volen gastar ni cinc”. Sobten de manera especial els
casos concrets que cita l'autora, que podrien ser anècdotes si no ens adonéssim de la seva
freqüència. Igualment, Vilaró denuncia la soledat de molts nois i noies a les seves llars,
on no és estrany que hi hagi horaris d'àpats diferents per a cadascú i on cada vegada més
cada membre de la família disposa d'un espai propi on no li cal “negociar les petites coses
que componen la vida quotidiana”. La pregunta que resta sense resposta és: si això no
s'aprèn en el si de la família, quan s'aprèn?

Del professorat, companys de l'autora, en fa una revisió diacrònica des que ella va
començar a donar classes el 1976 fins a la situació d'aquest col·lectiu trenta anys després.
Vilaró descriu les actituds de diversos sectors del professorat davant dels canvis viscuts
en aquest període. L'autora també s'enfronta a alguns clixés que han anat generant-se dins
del professorat de secundària i que ella vol posar en discussió. Per exemple, comenta la
sensació, molt estesa, que els “bons alumnes” no poden aprofitar les oportunitats per
culpa dels “mals alumnes”; Vilaró es qüestiona si, sovint, la “bondat” dels alumnes no té
a veure amb el nivell socioeconòmic i cultural de les famílies i, si aquest és el cas, es pre-
gunta “a qui estem disposats a ajudar i a qui no”. Amb tot, l'autora defensa que, més enllà
de professors “cremats”, hi ha molts professors feliços.

Finalment, Vilaró dedica el darrer capítol del llibre a l'alumnat. Sobre els nois i les
noies, als quals se'ls tracta sovint com als “nous bàrbars” de la nostra societat, com si fos-
sin realment tan diferents de la resta, l'autora ens explica què els preocupa, què desitgen,
quines coses els motiven. Especialment, destaquen per sobre d'altres consideracions la
seva sinceritat i la inseguretat, sentiment aquest darrer que és l'origen sovint de les sor-
tides de to que alguns anomenen barbàrie, però que cal entendre com a procés de
creixement personal. En definitiva, quan els professors es troben exalumnes és fàcil cop-
sar que tot es va situant i que nous ciutadans ocupen de ple dret un espai amb les eines
que han aconseguit, gran part de les quals han pogut obtenir durant els anys de l'institut,
tot i que no totes elles han estat acadèmiques.
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ciència interna del sistema molt baixa, només per sobre de les Balears i a més és incapaç
d’atreure suficients estudiants a l’educació obligatòria. Cal dir, però, que aquesta situació
es repeteix en les comunitats de l’arc mediterrani (País Valencià, Balears, Múrcia,
Andalusia i fins i tot Extremadura). S’estudia, a grans trets, el context familiar i la seva
influència en els resultats educatius del sistema.

Ja en el capítol cinquè s’analitzen les que els autors diferencien com a dues polí-
tiques educatives autonòmiques. S’observa la despesa pública per estudiant i la propor-
ció d’estudiants escolaritzats en centres concertats. Catalunya presenta un baix índex de
despesa pública per càpita amb un percentatge d’escolarització “privada” elevat, només
superada per Balears, Navarra i País Basc. 

Catalunya, un cop més, torna a ocupar una posició endarrerida, amb una escassa
despesa pública en educació i uns resultats també curts en relació a la resta d’autonomies
si comparem aquesta dada amb el risc de no graduar-se en la post-obligatòria. Com gaire-
bé sempre en aquest estudi, el País Basc se situa en una posició capdavantera. 

Al final del capítol s’afirma que la descentralització educativa produïda a Espanya
ha alterat molt poc la igualtat d’oportunitats, i que la diferència entre les autonomies és
produïda sobretot per qüestions estructurals.

Finalment, en el darrer capítol, es fa una anàlisi de les trajectòries socioeconòmiques
i les polítiques educatives d’una mostra d’autonomies. S’analitzen, per representatius, els
casos d’Andalusia, Aragó, Balears, Catalunya i Castella-la-Manxa. Es mesuren dades
com l’escolarització post-obligatòria i el treball juvenil, la taxa d’activitat i l’atur juve-
nil, i la relació d’aquestes variables amb la taxa d’escolarització als 17 anys, com a indi-
cador de la incidència de la societat en l’àmbit educatiu posterior a l’obligatorietat. 

Es detalla que, en el cas de Catalunya, la despesa en educació ha estat escassa des
del mateix moment de rebre les competències educatives, tot i la importància política de
l’educació en la societat. El sistema educatiu català ha procurat universalitzar l’escolari-
tat, però algunes de les mesures desenvolupades per a garantir la igualtat d’oportunitats
no han obtingut el resultat anunciat a priori.

a fa anys que l’educació s’ha convertit en un dels Leit-motiv de la Fundació Jaume
Bofill a l’hora de decidir a què han de dedicar la investigació sobre la societat cata-
lana. En aquest cas, la Fundació Bofill, que ja havia analitzat, entre d’altres, la

incidència de l’arribada de la immigració sobre el sistema educatiu i els seus resultats, o
l’estat de l’educació des d’una perspectiva general, ha focalitzat ara aquest ampli estudi
sobre la funció docent a casa nostra.

El treball és fruit d’un any i mig de recerca i investigació per part d’una quarantena de
professionals de diversos àmbits dirigits per l’analista de l’OCDE i catedràtic de la
Universitat Pompeu Fabra, Francesc Pedró. En l’equip hi ha participat Salvador Carrasco,
catedràtic del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de
Barcelona; Teresa Lloret, pedagoga i coordinadora pedagògica del Centre per a la Qualitat i
la Innovació docent de la Universitat Pompeu Fabra; Josep Maria Mominó, director dels
estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya; Ramon
Plandiura, advocat i professor de la Universitat Pompeu Fabra; i Julio Meneses, psicòleg
social i professor dels estudis de Psicologia i Ciències de la Universitat Oberta de Catalunya.

La funció docent: una modernització imprescindible

J

l llibre, editat per la Fundació Pi i Sunyer, fa un repàs històrico-jurídic del procés
de transferències de competències educatives des de l’Estat cap a les autonomies.
S’analitzen, a grans trets, els resultats de les diferents polítiques educatives que

s’han desenvolupat des de l’assumpció de les competències per part de les Comunitats
Autònomes. No obstant, l’estudi no estudia la possible col·laboració i/o traspàs de com-
petències més enllà de l’àmbit autonòmic. Resta al marge de l’estudi l’acció que sobre el
món educatiu han realitzat les entitats locals.

La publicació està dividida en sis capítols on es fan diferents anàlisis segons les
característiques de cada apartat. S’opta per reflectir aquesta estructura en la ressenya.

En el primer apartat, “El proceso de descentralización educativa i el marco compe-
tencial actual” es fa una aproximació a tot el procés de transferències produïdes des de
l’aprovació de la Constitució fins a l’actualitat. Comença el repàs amb la “Ley General
de Educación” (franquista), que va iniciar el procés de generalització de l’educació i
acaba amb la derogació de la “Ley Orgánica de Calidad de la Educación”. S’explica
la doble via d’adopció de competències educatives, les comunitats històriques i les de
via lenta, que no finalitzen la seva funció competencial fins ben entrada la dècada dels
anys 90.

En el segon capítol es fa una anàlisi dels diferents indicadors del sistema educatiu
espanyol situant-los dintre del context internacional. D’entre els indicadors s’especi-
fiquen els que fan referència al context educatiu, accés als sistema educatiu, el finança-
ment i finalment els resultats, amb les diferències entre sexes, entre sistema públic i pri-
vat, i la relació entre la despesa en educació i els resultats educatius. S’arriba a la con-
clusió que, a partir de cert nivell de despesa en educació, no necessàriament s’obtenen
millors resultats en les diferents àrees. D’altra banda, Espanya, ocupa una posició cen-
tral, un xic a la baixa, en els resultats educatius dels països de la OCDE.

Més endavant, es fa una anàlisi dels indicadors dintre de l’Estat espanyol i es fa una
comparació entre autonomies. Alguns dels indicadors analitzats són l’escolarització pre i
post-obligatòria; l’alumnat estranger, tot i que no s’hi reflecteix l’onada migratòria dels
últims cinc anys (el llibre està editat el 2005); l’oferta educativa (pública i privada); el
professorat; la despesa en educació. Els resultats mostren, en primer lloc, una diferen-
ciació molt clara entre les comunitats que tenen un concert econòmic i les que no. El País
Basc encapçala tots els indicadors educatius en els aspectes “positius”. En canvi,
Catalunya resta en una posició mitjana amb alguns aspectes preocupants com són l’a-
bandó dels estudis just en acabar l’etapa obligatòria. Aquest fet és degut a l’alta oferta
laboral per a aquest sector de la població i a la tradició històrica d’entrar en el món
laboral a edats molt primerenques. Una menció a part és l’apartat de beques, en el que
s’afirma que en relació amb els sistemes educatius del nostre entorn, el sistema de beques
i ajuda a l’estudi és escàs, clarament insuficient i amb un baix impacte distributiu.

S’analitzen les capacitats, l’eficiència i els resultats educatius de les Comunitats
Autònomes amb l’objectiu de fer una comparació entre els territoris i identificar el desen-
volupament educatiu autonòmic. Catalunya ocupa una part inferior a la mitjana en la
relació entre el PIB per càpita i l’índex de capacitats educatives. S’agafa com a indicador
l’alumnat en l’etapa post-obligatòria i s’arriba a la conclusió que Catalunya té una efi-
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Des del punt de vista qualitatiu, la Fundació Bofill ofereix en aquest volum 60 de la
seva col·lecció Polítiques, una acurada recollida de dades comparatives amb altres països
que permet fer-se una idea de la realitat docent en el conjunt de membres de
l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament. Des de la formació inicial (amb
l’inevitable exemple de Finlàndia), passant per la formació permanent, la diferent modalitat
de contractacions, i d’oferir incentius per a la promoció, fins arribar a les escales salarials
que es registren en determinats països.

L’avantatge des del punt de vista del nostre país, és que més enllà de les dades de
l’OCDE, incloent-hi els informes PISA, l’estudi de la Fundació Bofill atenua les conclu-
sions precipitades que sovint llegim als mitjans de comunicació, amb una inclusió de
dades procedents de la nostra realitat social, política i econòmica, amb els matisos que la
història del nostre país obliguen a tenir en compte a l’hora de fer anàlisi, diagnòstic i
solució. Així, la perspectiva històrica va acompanyada d’una aproximació al marc regu-
lador del professorat, un perfil demogràfic i social d’aquest. I en pàgines successives se
succeeixen les comparatives i la realitat laboral, de sindicació, les formes de reclutament,
i la pròpia percepció que tenen els docents de la seva feina a través d’una enquesta
exhaustiva efectuada sobre una mostra de prop de 1500 mestres i professors.

El diagnòstic no pot ser més clar i contundent: el concepte de docent ha d’actualitzar-
se, modernitzar-se, per combatre la indiferència de bona part de la professió que ha hagut
d’afrontar els canvis socials sense disposar dels instruments adequats. 

L’informe, com l’elaborat internacionalment per MacKinsey, conclou que l’èxit
escolar passa perquè el sistema tingui els millors docents. La qual cosa significa que els
millors estudiants de cada àrea puguin dedicar-se a la docència obtenint la millor forma-
ció pedagògica per poder desenvolupar la millor tasca educativa en els seus alumnes. La
formació inicial del professorat, doncs, passa per ser una de les prioritats a l’hora d’en-
focar la nova funció educativa del professorat, que en els últims anys, al nostre país, s’ha
vist alterada per canvis legals i, especialment, per canvis socials.

No obstant això, la formació inicial no és l’únic punt clau per afrontar la reforma
d’una funció docent que està pensada encara en clau de passat. És a dir, no només fent la
reforma de la formació inicial, segons els autors, el sistema educatiu aconseguirà millors
resultats. El desencís de part dels professionals actuals del sistema educatiu té a veure
amb la impossibilitat de fer carrera. De promocionar per assolir responsabilitats que van
més enllà de l’aula i puguin derivar en la construcció de projectes sòlids i especialment
pensats i executats que siguin un exemple per a la resta del sistema. La professió docent
necessita d’incentius a la recerca i d’una formació permanent que permeti avançar en la
millora contínua. Aquesta promoció pot assolir-se per la via d’un nou sistema de con-
tractació i d’incentius que requereix, però, d’una reforma de la funció pública docent.

Entre d’altres conclusions, l’estudi El professorat a Catalunya conclou que cal fer
avaluacions de tot el sistema, incloent-hi, per tant, la pròpia tasca docent, amb la finali-
tat, en cap cas de castigar, sinó d’oferir la possibilitat de promoció en aquells que des de
la seva tasca fan aportacions al conjunt de la realitat educativa. 

Val a dir que bona part d’aquestes recomanacions de l’informe estan recollides en
l’Avantprojecte de la Llei d’Educació de Catalunya actualment en discussió.
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