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“Aquest text no és un ideari de definicions. És un ideari obert,
de diàleg amb la realitat complexa per contrastar i il·luminar
l’experiència del dia a dia (…) És un ideari lul·lià no només
perquè fa referència a l’autor sinó també pel seu plantejament
constructiu, holístic i transformador. (…) Aquest document vol
ésser un punt de referència per fer viu l’estil d’aquesta herència
humanista, cristiana, científica i renovadora que és i vol continuar essent Blanquerna.”
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Blanquerna és una institució universitària diocesana que té
els seus orígens l’any 1948, quan el bisbat de Barcelona va
erigir l’Escola de Magisteri de l’Església. Però no serà fins a
vint-i-cinc anys després que assumirà el nom de Blanquerna
—títol de l’obra pedagògica de Ramon Llull— precisament en
el moment en què, seguint l’esperit del Concili Vaticà II, es
van unir a aquest centre les escoles de magisteri de La Salle
de Cambrils i la de Sant Joan Bosco de Sentmenat i, alhora,
es forjà el tarannà pedagògic més reconegut de Blanquerna,
inspirat en el mestre Ramon Llull.
Blanquerna, quaranta anys després dels seus inicis, l’any 1988,
es consolidà com a Fundació Diocesana i fou reconeguda com
a institució privada sense ànim de lucre. Alhora, l’any 1991,
va sumar-se, com a membre fundador, a la Universitat Ramon
Llull, la primera universitat d’iniciativa social privada a Catalunya, estructurada de forma federativa junt amb altres centres
universitaris d’Església de Catalunya. Vint-i-cinc anys després,
l’any 2016, la nostra Universitat ha celebrat amb goig aquest
aniversari, especialment després de convertir-se en l’únic centre universitari d’iniciativa social a Catalunya que ha aconseguit
la qualificació de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI).
La finalitat de la Fundació Blanquerna és la formació d’estudiants i professionals en el camp universitari des de la seva
identitat cristiana, marcada per l’esperit del mestre Ramon Llull
i de la seva obra literària Blanquerna, la qual la Fundació Blanquerna, amb les seves actuals tres facultats —la de Psicologia,
Ciències de l’Educació i l’Esport, la de Ciències de la Salut i
la de Comunicació i Relacions Internacionals—, vol preservar
amb un esperit actualitzador i fermament renovat. En aquest
sentit, és molt significatiu el logo de la nostra Universitat, que
és precisament l’arbre de la ciència lul·lià, així com les escultu-
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res que dibuixen la magistral escala de l’enteniment de Ramon
Llull als edificis de la Fundació Blanquerna de la Torre de la
Tamarita i de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals.
Aquest text no és un ideari de definicions. És un ideari obert,
de diàleg amb la realitat complexa per contrastar i il·luminar
l’experiència del dia a dia. Està conformat per una important
constel·lació de continguts i posa de manifest l’evolució i expansió de la nostra institució en tots els àmbits. És un document al qual podem accedir des de qualsevol apartat i del qual
es pot fer una lectura parcial. En definitiva, és un ideari certament lul·lià no només perquè fa referència a l’autor sinó també
pel seu plantejament constructiu, holístic i transformador.
Per això aquest document que presentem, obra que hem
d’agrair al nostre professor Dr. Francesc Torralba, vol ésser un
punt de referència per fer viu l’estil d’aquesta herència humanista, cristiana, científica i renovadora que és i vol continuar
essent Blanquerna.
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ls temps canvien. Els escenaris es transformen acceleradament i els entorns es modifiquen substancialment. Les institucions vetllen per romandre fidels a
les seves arrels i per ser significatives en el present. Responen als nous horitzons i es reinventen tot cercant els
camins més adequats per ser eficients i útils a l’entorn
social. És cada cop més difícil fer prospectiva, predir els
nous marcs i llenguatges que van naixent. Amb tot, les institucions intel·ligents tenen capacitat d’adaptar-s’hi i entreveure les seves possibilitats i mancances per afrontar, amb
esperança, els desafiaments del futur.
Durant l’any 1996, vam publicar Blanquerna: L’herència
d’un estil, que tenia com a finalitat narrar la memòria viva
de la comunitat educativa Blanquerna, presentar les seves
arrels, la visió, els valors i la missió que des de la seva
fundació desenvolupa en el conjunt de la societat. El 1997
va aparèixer editada una versió breu del mateix text, amb
l’objectiu de donar a conèixer d’una manera més sintètica i
pedagògica la tradició que ha esculpit i configurat la identitat de la nostra institució.
En aquell text, tant en la versió extensa com en la breu, es recull fidelment una memòria viva, transmesa de manera oral,
que es fa eco d’una manera de ser i de fer pròpia de Blanquerna, una manera de ser que li ha donat identitat i l’ha fet
ser singular en el conjunt del país. Les identitats es construeixen històricament; a partir d’una sèrie de vicissituds, incorporen elements nous i això les fa créixer i desenvolupar-se i,
a la vegada, pouar en les seves fonts d’inspiració i interpretar-les renovadament.
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Des de la publicació d’aquell text fins al moment actual
han passat quasi 20 anys. El món ha canviat, el panorama
educatiu també, tant en el conjunt del món com a casa
nostra. La Fundació Blanquerna també s’ha transformat
i ha crescut significativament tant pel que fa a les seves
ofertes educatives com al seu marc d’influència cultural i
de responsabilitat social.
No és fàcil endreçar aquestes transformacions, perquè els
canvis es produeixen cada cop de manera més vertiginosa
i tant els nostres estudiants com els nostres professionals
s’han transformat i han anat canviant al llarg d’aquests anys.
Les empreses i les organitzacions laborals també i, consegüentment, tenen unes noves expectatives respecte a la universitat i esperen un tipus de professional diferent del que
esperaven fa vint anys.
L’entorn ha canviat, el proper i el llunyà, l’acadèmic i el
professional, el marc legal i el marc axiològic, el mode de
treballar i el de consumir, també el sistema de creences
dels ciutadans experimenta una gran mutació. Tot plegat
obliga la Fundació Blanquerna a ressituar-se, a reformular
amb un llenguatge nou les seves pròpies arrels, a examinar si els principis educatius que inspiren la seva acció
educativa responen als signes dels temps; a avaluar si la
seva oferta a la societat és adequada i competitiva, és útil
i té sentit.
Ens proposem ara, en aquest text que presentem, rellegir
aquells ideals en clau de futur i mostrar com les arrels
que han estintolat aquesta institució, durant la seva histò-
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ria, són fermes i sòlides i ens permeten afrontar els grans
horitzons de futur. Volem saber si són arrels que ens donen ales.
Enfront de la por, de la incertesa, de la moral de derrota i
dels profetes de calamitats, cal donar raó de l’esperança,
però no d’una esperança cega. Hi ha raons per tenir coratge i confiança; hi ha motius per afrontar el futur incert amb
garanties de reeixir-hi, perquè els principis ètics i els pilars
pedagògics que sostenen la Fundació Blanquerna vénen
de lluny i són capaços d’adaptar-se a contextos nous i de
crear noves fórmules per situar-se en el present i albirar
el futur.
En aquest document, quan es fa referència a “Fundació
Blanquerna”, es remarca la naturalesa jurídica o el sentit
institucional d’aquesta. Quan es parla de “Blanquerna”, es
posa l’accent en la perspectiva de la comunitat universitària, la seva activitat o projecte.
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U

na de les fonts d’inspiració de la visió i els valors de
Blanquerna és l’obra de Ramon Llull i, en particular,
la seva visió de l’ésser humà i de la pràctica educativa. La imatge de l’arbre, tan freqüent en les seves obres,
és una representació poderosa per afrontar el futur.
El pensament de Ramon Llull, complex i creatiu alhora,
s’articula a partir de la metàfora de l’arbre. En tot arbre hi
ha unes arrels, que no són visibles a l’ull nu, però sostenen
l’arbre; hi ha un tronc, que eleva l’arbre cap al cel, unes
branques que suporten les fulles i, finalment, uns fruits. Els
arbres es coneixen pels seus fruits, però solament donen
fruits si poden créixer adequadament i són cuidats.
En l’obra de Ramon Llull, dos arbres tenen el màxim protagonisme: l’arbre de ciència i l’arbre de filosofia d’amor. En
el primer, Ramon lo foll mostra la profunda interrelació entre les diverses disciplines i el mateix tronc que les sosté.
En el segon, mostra les diferents formes d’amor i els fruits
que se’n deriven.
La Fundació Blanquerna, inspirada en aquesta bella metàfora lul·liana, té com a vocació interrelacionar els sabers,
assentar el coneixement sobre unes bases sòlides i aspirar
al fet que els professionals que forma siguin fecunds en
els seus camps respectius.
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Això és el que la Fundació Blanquerna espera de cadascun dels seus professionals i destinataris, que donin el seu
talent, perquè donant-lo, generin fruits de tota mena en la
societat. Per això, però, cal formar rigorosament els estudiants i, alhora, comunicar-los els valors de l’esforç, de la
generositat, de l’entrega i de la fidelitat.
Un arbre se sosté durant temps si té unes bones arrels.
Aleshores és capaç de resistir tota mena de ventades i
d’inclemències. Amb tot, també ha de ser dúctil, capaç
d’inclinar-se, si cal; ha de ser flexible per adaptar-se a
les diverses situacions. Aquesta fortalesa de les arrels i
aquesta ductilitat del tronc és clau perquè pugui créixer
esplendorosament i donar bons fruits.
La imatge de l’arbre és, encara, poderosa per un altre motiu. Un arbre és un tot. Cada part juga la seva funció i
només si la desenvolupa correctament, l’arbre assoleix la
seva fita. L’arbre, que és una imatge present en la Fundació Blanquerna i en la mateixa Universitat Ramon Llull,
indica aquesta vocació d’unitat i de cohesió, aquest sentit
de pertinença.

L’arbre de filosofia d’amor és el principal en l’obra de Ramon Llull, perquè en la seva obra, l’ésser humà està fet per
estimar, per donar allò que és, per oferir el bo i millor de si
mateix al món, per millorar-lo i canviar-lo.

Les parts, per si soles, no poden sobreviure. Les branques
necessiten el tronc per sostenir-se, el tronc necessita les
arrels per poder-se mantenir erecte i les arrels necessiten els nutrients de la terra per alimentar-se. Els fruits no
poden néixer si no són sostinguts per les branques. La
saba corre per tot l’arbre i li dóna vida, però l’arbre és un
Tot i això exigeix per part de tots els membres sentit de
pertinença i lleialtat.
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es institucions estan cridades a comprendre, a fons,
l’entorn que les embolcalla i a respondre, eficientment, a les noves necessitats i als nous desafiaments
que hi emergeixen. Les institucions són petits ecosistemes, integrats per persones i per estructures que comparteixen les mateixes finalitats. Solament poden desenvolupar òptimament els seus objectius si cada persona hi
aporta el seu talent, i dóna al conjunt el bo i millor que hi
ha en el seu ésser.
Les institucions creixen quan els elements que en formen
part interaccionen correctament, estableixen relacions
fluïdes i gestionen creativament la diversitat que els és
inherent. Sense diversitat no hi ha institucions. El talent
compartit és la seva força motriu, però això solament és
possible si es venç la temptació d’uniformitzar-les.
L’entorn que vivim és ple de llums i ombres, de clarianes
i d’obscuritats, també de resistències i d’escletxes. És un
magma de possibilitats i de necessitats. Ens pertoca, però,
entreveure-hi les possibilitats, els nous escenaris que
s’obren com a conseqüència de les grans transformacions
socials, polítiques, tecnològiques, econòmiques i espirituals que han tingut lloc ens els darrers vint anys.
Per poder copsar aquestes noves oportunitats, ens cal
projectar una mirada nova, alliberada de la tendència nostàlgica, però també de la moral de derrota i de l’esperit de
resignació.
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a. El desenvolupament vertiginós de l’univers
tecnològic
El desenvolupament vertiginós de les tecnologies de la
comunicació, de la robòtica, de les biotecnologies i nanotecnologies que ha tingut lloc en els darrers vints anys
és un desafiament per a les institucions educatives, però
també una gran ocasió per al seu salt qualitatiu. Aquest
desenvolupament ha alterat significativament els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, la interacció entre
educadors i educands, però també entre els membres de
la comunitat educadora i els altres grups d’interès.
En el camp de l’educació, les institucions educatives estan
cridades a innovar-se i a discernir els aspectes positius
d’aquestes innovacions, però, a la vegada, a prevenir els
problemes que se’n poden derivar i a neutralitzar els efectes negatius que poden ocasionar en l’acte educatiu.
Aquest primer repte exigeix a Blanquerna una mirada intel·
ligent. És necessari evitar enrocar-se en formes del passat,
així com també no fer una acceptació acrítica dels nous
temps, models i formats que deriven de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. A Blanquerna, el
centre de gravetat de la pràctica educativa és l’encontre,
la trobada entre l’educador i l’educand, una trobada que fa
créixer l’educand en tots els sentits i que li obre perspectives noves.
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Aquesta trobada es pot articular de diferents maneres i en
diferents entorns, presencialment i virtualment, però sense
la trobada no hi ha acció educativa. Les noves tecnologies
han de posar-se al servei d’aquesta trobada, i eixamplar-la
i fer-la més creativa, però, en cap cas, l’han d’interferir o
substituir.

Blanquerna, en aquest entorn, està cridada a formar
bons especialistes en els camps respectius, competents
i capaços de conèixer els darrers avenços de les seves
disciplines, amb passió per innovar i per crear; però, a la
vegada, ha de contribuir a establir ponts de comunicació
i de comprensió entre ells, perquè s’obrin possibilitats per
forjar equips interdisciplinaris.

També han de propiciar noves formes de fer recerca en
xarxa, d’integrar talents de diferents universos intel·lectuals i assolir d’aquesta manera una vertadera intel·ligència col·lectiva que ens permeti fer salts qualitatius en el
desenvolupament de les disciplines que s’ensenyen a
Blanquerna.

c. El cosmopolitisme emergent. El món s’ha fet petit

b. La multiplicació de disciplines i de sabers
especialitzats

La implementació de les tecnologies de la comunicació, el
desenvolupament de les comunicacions aèries i dels programes d’intercanvi entre estudiants i professors universitaris de la Comunitat Europea, ha fet possible l’emergència d’un cosmopolitisme que eixampla la formació integral
de la persona i l’obre a nous horitzons.

En els darrers vint anys s’han multiplicat les disciplines amb
reconeixement en la comunitat universitària, i també els sabers i els graus especialitzats. La tendència a la hiperespecialització ha anat in crescendo, de tal manera que,
progressivament, els centres superiors d’ensenyament, a
través dels seus graus, màsters i doctorats, formen estudiants cada cop més especialitzats en àmbits més concrets.

El món s’ha fet petit. Tenim coneixement del que s’esdevé
molt lluny en temps real i podem seguir atentament esdeveniments que en un altre temps coneixíem vagarosament.
La irrupció de les comunicacions facilita el flux d’estudiants i de professors, i això és un actiu que obre la ment
i les possibilitats d’aliança i de creació conjunta, així com
l’ampliació del mercat i de la influència del radi d’acció.

Aquesta tendència xoca frontalment amb l’esperit de la
universitat, amb la seva raó de ser, que no rau en la creació
d’especialitats, sinó, justament, en la tendència contrària, a
unir diversitats, a construir ponts, a transcendir la mirada
monodisciplinària i a establir nexes i correspondències entre els diversos sabers.

Aquest marc és un repte decisiu per a la Fundació Blanquerna. Com a institució oberta a Europa i al món, està
cridada a projectar la seva singularitat més enllà del seu
entorn d’incidència local; està cridada a acollir en la seva
comunitat estudiants i professors d’altres àrees i indrets, i
té l’oportunitat de mostrar el seu model d’ensenyament i
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d’aprenentatge. Aquest nou marc exigeix receptivitat i hospitalitat, un esperit obert i dinàmic, atent a les novetats i a
possibles estratègies d’aliança amb comunitats educatives
superiors.

d. El poder de la xarxa. Noves formes de vinculació

Mitjançant les noves tecnologies, és més a prop la creació de la noosfera, d’un món xarxa que interacciona tota
mena de coneixements i en crea de nous. És un deure de
la Fundació Blanquerna formar persones amb capacitat
de comprendre aquest nou món, desxifrar-ne el sentit, entendre els processos que s’hi desenvolupen i facultar-los
per situar-s’hi i obrir-s’hi camí de manera reeixida. Llegir el
món com un tot interdependent, ple de possibilitats noves
no és una empresa fàcil, perquè cal superar la mirada miop
que es limita al radi local d’acció.
Aquest cosmopolitisme exigeix introduir amb normalitat la
llengua anglesa com una llengua viable per a la comunicació del saber i per a l’exercici de la investigació, sense
que aquest ús hagi de comportar un oblit de la llengua catalana com a llengua vehicular de la Fundació Blanquerna.
En aquest escenari global, s’imposa la necessitat de saber
comunicar correctament el propi model i oferir-lo de manera que sigui un focus d’atracció per a nous estudiants i
professors d’altres entorns culturals i lingüístics.

En la societat xarxa, les persones i les organitzacions, se
senten cridades a alterar els seus processos, formes d’interaccionar, de crear i de comunicar. La xarxa propicia noves formes d’aprenentatge i d’ensenyament, també un nou
marc de relacions entre els membres de la comunitat docent i discent, i un escenari nou en el pla de les relacions
entre institucions i àmbits professionals.
La xarxa ha suposat i suposa una gran metamorfosi en les
formes d’investigar i de donar a conèixer els resultats de la
investigació, però també en el mode de gestionar, de distribuir i de liderar les organitzacions. Blanquerna ha estat
des d’un punt de vista històric, innovadora i pionera en els
mètodes d’ensenyament, a través d’espais i de conceptes
educatius que subratllen la trobada personal, la tutoria, el
seminari i la pedagogia activa i personalitzada que té com
a finalitat potenciar la màxima autonomia dels estudiants.
La xarxa no és un obstacle, ni un enemic d’aquesta manera
de fer pedagogia, sinó que cal que sigui un instrument
que, degudament utilitzat, obri nous marcs d’interacció i
d’atenció personalitzada, nous mecanismes de creixement
en el camp científic i professional.
Les comunitats virtuals no han de suplantar les comunitats
presencials, la transmissió oral i no verbal del saber, sinó que
han de conviure amb les presencials i avançar en la mateixa
direcció. Blanquerna està cridada a liderar l’ensenyament, la
didàctica i la pedagogia en la societat en xarxa i extreure’n el
seu màxim potencial en benefici de la formació integral dels
alumnes.
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e. La necessitat de perfils professionals adaptables

f. La velocitat dels processos i la necessitat de criteris

La incertesa és una de les característiques més rellevants
del nostre present com a societat, però també del nostre
futur immediat. Tant en el pla polític com en el social i
econòmic, hi ha una gran incertesa sobre els processos
i les transformacions que hi hauran. És arriscat, gairebé
temerari, fer prospectives a llarg termini.

Un dels trets que defineixen més clarament la nostra societat és la hiperacceleració dels processos i la vertiginosa
transformació dels formats, dels llenguatges i de les estructures. La velocitat del canvi causa esglai i exigeix professionals capaços d’adaptar-s’hi ràpidament i de copsar
allò més valuós i necessari que ofereix el nou marc.

En aquest marc difícil de pronosticar, Blanquerna forma
futurs professionals amb la clara voluntat que siguin eficients i competents en els camps respectius. Tot indica que
el mercat laboral encara serà més mòbil i convuls en els
propers anys, per la qual cosa, cal formar professionals
dúctils, amb capacitat d’adaptació i d’innovació, d’aclimatació a entorns distints i nous, i de comprendre i desxifrar
els nous llenguatges i reptes.

En un context d’aquesta naturalesa, el professional necessita criteris sòlids per destriar què cal que fer en cada
situació i una metodologia idònia per prendre decisions.
Des del seu esperit humanista, Blanquerna està cridada
a oferir criteris de discerniment, a facultar els estudiants
perquè tinguin habilitats per prendre decisions en contextos molt mutants i puguin adaptar-se amb velocitat als
canvis.

Aquest perfil solament és possible forjar-lo si en la base
formativa d’aquests professionals hi ha una aposta clara
i valenta per les matèries de caràcter generalista, per les
humanitats i per les àrees del saber que aportin criteris i
visions globals, més enllà de la transmissió dels llenguatges concrets.

Enfront d’aquesta cultura de la velocitat, és més necessari que mai forjar professionals amb la capacitat espiritual
per prendre distància, aturar-se, valorar les conseqüències
dels seus actes, destriar el que és fonamental i afrontar
sense por aquesta velocitat. Això suposa un treball de tutorització i de seminari, un exercici mental que no s’improvisa, però que demana una actitud proactiva del tutor i
del professor per tal que el salt de la vida d’estudiant a la
professional no representi un xoc.

En aquest sentit, la proposta educativa de Blanquerna, especialment atenta als sabers generals, a les humanitats,
impartides de manera transversal en totes les especialitats,
dóna als estudiants criteris, eines i instruments per llegir
el present, desxifrar les situacions que viuen i extreure’n
el millor.
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g. La interdisciplinarietat com a valor

h. La necessitat d’un nou model social i econòmic

Els entorns laborals estan, cada cop més, integrats per
professionals diversos que pertanyen a diferents disciplines. La majoria de les activitats laborals es desenvolupen en equip, la qual cosa exigeix, a més a més d’habilitats
socials i comunicatives, gran capacitat per trobar llenguatges transversals a fi d’entendre’s mútuament i de poder
treballar fluidament.

La crisi sense precedents que pateix el model social i econòmic que basteix la nostra societat exigeix a la universitat
ser capaç de proposar vies alternatives que obrin la porta
de l’esperança.

La interdisciplinarietat, doncs, no és un problema; és més
aviat, un valor en alça, però això exigeix formar professionals amb capacitats comunicatives i habilitats socials per
tal de fer nexes i operar en equip.
Blanquerna, a través de la seva metodologia de seminari,
de grups reduïts i de tutoria presencial, ofereix als estudiants la possibilitat de desenvolupar aquestes capacitats i
de fer activitats en equip. A la vegada, l’estudiant s’acostuma a escoltar professionals de disciplines distintes, la qual
cosa li permet interpretar i desxifrar diferents llenguatges.
Aquesta formació és un actiu bàsic per afrontar la vida laboral i per reeixir en el treball en equip i en el difícil diàleg
interdisciplinari.
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La universitat està cridada a fer recerca en aquest camp
i a articular propostes viables que permetin conjugar el
progrés tècnic amb el progrés integral dels pobles, la recerca del benestar material amb la defensa dels valors espirituals, la correlació harmònica entre desenvolupament i
sostenibilitat, de tal manera que enfront del derrotisme i
de la passivitat, pugui ser possible assentar les bases d’un
model social i econòmic just per a tots i capaç de crear
riquesa tant material com immaterial.
La Fundació Blanquerna, com a institució universitària
que és, no pot ser aliena als signes dels temps. La seva
identitat cristiana li exigeix estar especialment atenta a les
vicissituds del món, però, la seva mirada no pot limitar-se
a l’articulació de diagnòstics, sinó que li correspon fer
propostes operatives i viables que puguin inspirar noves
pràctiques en els professionals que són formats en la seva
comunitat educativa. El divorci entre economia i ètica ha
estat una de les principals causes de la crisi que patim. La
situació actual exigeix, de nou, una proposta econòmica
que tingui com a centre inspirador la persona i la seva
dignitat.
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i. Ciutadans actius i vinculats

j. Competència cientificotècnica i ètica

Segons alguns sociòlegs, vivim en la societat de la desvinculació. Amb tot, la base i el creixement d’una societat
democràtica, exigeix la vinculació, el compromís dels ciutadans en projectes afins a les seves ideologies. La desvinculació condueix a la fragmentació i a la dispersió, a la
desafecció ciutadana.

Les organitzacions de treball, les empreses i institucions públiques i privades esperen de la universitat, professionals
competents tant des del punt de vista científic i tècnic com
des del punt de vista ètic. Les empreses volen professionals
hàbils tècnicament, però dignes de confiança. Aquest doble
perfil és en l’actualitat més necessari que mai, atesa la crisi
de credibilitat que pateixen una gran part de les organitzacions i de les institucions.

Tant el món de les organitzacions no lucratives, com, per
exemple, el camp del lleure, del tercer sector, com l’univers de la cultura popular, requereixen ciutadans vinculats
i compromesos, amb capacitat de donar el bo i millor de si
mateixos a la societat per millorar-la i transformar-la.
Forma part de la cultura educativa de Blanquerna propiciar formes de compromís dels membres de la comunitat
per crear consciència cívica i de corresponsabilitat i fomentar en els professors i en els alumnes una dimensió
activa i d’implicació. A través dels seus instruments i espais
educatius, pretén despertar aquesta consciència ciutadana que condueix l’estudiant a transcendir la seva dimensió
d’espectador per esdevenir un actor de la seva societat.

La confiança neix de la competència, del bon fer i del bon
actuar, de la manera prudent i cautelosa d’obrar. El mercat
demana professionals competents i la universitat està cridada a preparar les persones que acull per extreure’n el
millor i forjar professionals doblement competents. Aquesta competència de caràcter ètic exigeix certes virtuts, que
en cada professió, tindran un ordre i un valor determinat.
La formació ètica, present en tots els graus de Blanquerna i, també en els postgraus i màsters, obeeix a aquesta
finalitat. El respecte als principis ètics bàsics, a les nocions
deontològiques de la mateixa professió i el conreu de certes virtuts són absolutament necessaris per poder reeixir
com a professional en qualsevol sector.
Així, doncs, a més a més de garantir la competència científica i tècnica, el compromís de la Fundació Blanquerna
és formar professionals amb sensibilitat ètica, atents als
drets dels altres i curosos a l’hora de complir amb els seus
deures.
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k. La recerca difusa de sentit
La voluntat de sentit forma part essencial de la condició
humana. Tot ésser humà desitja viure una vida amb sentit,
desenvolupar accions que l’omplin, que tinguin significat.
La recerca difusa de sentit no sols és palesa en els estudiants, també en els educadors i en tots els membres de la
comunitat educativa de Blanquerna.
Les grans narracions de sentit pateixen una crisi de recepció, però la recerca de sentit persisteix. Forma part del
procés formatiu d’una persona, el tractar de buscar respostes a aquesta pregunta; explorar territoris i modes per
satisfer aquesta cerca de sentit. La plena realització de
l’ésser humà exigeix la plenitud de sentit. Aquest exercici
de destriar el sentit d’una professió, d’un compromís, d’un
itinerari formatiu o professional és un compromís que els
educadors de Blanquerna assumim a l’hora d’acompanyar
els nostres educands en la seva plena maduresa.
Estem convençuts que el que omple més és poder donar
el propi talent als altres, sentir-se útil a la societat, generar
bellesa, bondat i unitat, i entenem que la vida professional
quan té sentit per al qui la desenvolupa, es viu amb passió i entusiasme i s’hi dóna el millor d’un mateix. Entenem
que aquesta recerca difusa de sentit és una pulsió valuosa
que batega en la nostra societat i que exigeix, per part de
la institució, capacitat de rebre-la, per formar-la, acompanyar-la i fer-la créixer.
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Les nostres
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el futur
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L

a Fundació Blanquerna és una institució d’ensenyament universitari de l’Arquebisbat de Barcelona i un
dels centres fundadors de la Universitat Ramon Llull.
En aquest canvi d’època o de paradigma que estem vivint,
és bo revisar les pròpies arrels, fer memòria del passat, per
veure com, des dels principis inspiradors que la vertebren,
és possible afrontar els grans reptes de futur.
Estem convençuts que les arrels, que ens han fet ser com
som, són el patrimoni intangible més valuós de què disposem per afrontar el futur amb esperança i per reeixir a tots
els grans desafiaments que insinua.
a. La fidelitat cristiana
L’estil educatiu Blanquerna té un origen, una identitat i una
herència cristiana. Aquest fet marca decisivament el seu
tarannà, la seva vocació i el seu ideari. És impossible comprendre la seva vocació de servei, la seva finalitat social,
el seu estil personalitzant, sense partir d’aquesta arrel. Els
valors de l’Evangeli i del mestratge de Jesús són la font
inspiradora d’un estil d’educar, de pensar i d’investigar la
realitat.
Aquestes línies centrals són les següents: la referència
central a Jesucrist, el respecte a la persona humana, la
voluntat de servei i el diàleg obert i franc amb totes les
manifestacions de la cultura actual.

Blanquerna, un projecte obert a nous horitzons

plenament a la llum del misteri de Jesucrist” (GS 22). A
Blanquerna, la persona de Jesucrist és el punt de referència decisiu per discernir el contingut i les actituds que
comporta la inspiració cristiana en la nostra institució universitària.
Què significa en concret aquesta referència a Jesucrist?
Tota persona humana viu i experimenta certes qüestions,
que encara que no sempre es formulin explícitament, configuren la pregunta decisiva pel sentit de la seva vida. En
la pròpia existència s’experimenta, en primer lloc, una crida
vers un amor ple. En segon lloc, es viuen experiències de
negativitat i de mort i, finalment, en el cor humà es manté
sempre una esperança malgrat totes les dificultats i entrebancs; hi roman el desig d’un futur millor.
Des de la fe cristiana, creiem que Jesucrist, home com
nosaltres, amb la seva vida, mort i resurrecció ve a respondre plenament aquestes preguntes del viure humà sobre
l’amor, la mort i el futur. Per això, els cristians, creiem que
Jesucrist ens dóna el testimoni viu: de com estimar de forma generosa i plena, de com assumir i superar la negativitat de la vida i de la mort, i de com obrir-se plenament al
futur gaudint per sempre de “l’amor que és més fort que la
mort” (Càntic dels càntics 8, 6).

Ens inspira un text central del Concili Vaticà II (19621965) que diu així: “El misteri de l’home només s’aclareix

Aquesta és la identitat cristiana més genuïna que l’Evangeli ens ofereix i de la qual Blanquerna, com a institució
cristiana, se’n sent hereva. És obvi que la fe cristiana no
s’imposa a ningú de la nostra Fundació Blanquerna, però
sí que s’ofereix com a proposta oberta i significativa, atesa
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la seva inspiració cristiana fundacional, a professors, personal d’administració i serveis i estudiants.
La identitat cristiana de Blanquerna es mostra com una
forma prioritàriament sociocultural basada en els valors
evangèlics centrals (amor generós, recerca de la fraternitat
i de la justícia, honestedat ètica, servei als més necessitats,
treball pel país, per la pau i la reconciliació), incorporats en
la dinàmica acadèmica i institucional.
Per això, més que interpel·lar els professors, els estudiants i el personal d’administració i serveis sobre la seva
fe personal, es demana que, en la docència, en la gestió
i en la vida de les diverses facultats universitàries, es tingui present aquesta particular dimensió sociocultural de la
inspiració cristiana que ens identifica.
Enfront d’aquesta inspiració s’espera una actitud de respecte. El respecte és l’actitud indefugible de tota convivència humana en qualsevol institució social, necessària
per a tothom, però a Blanquerna no és suficient, ja que
com a institució cristiana d’iniciativa social volem anar més
lluny.
I.

S’espera, per part dels docents, del personal d’administració i serveis corresponents –també d’aquells que
no es professin explícitament cristians–, una actitud
d’atenció general a la identitat cristiana.
Ens referim a una atenció general vers els valors socioculturals, particularment religiosos, cristians i catòlics
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de la pròpia disciplina i que es troben en els diversos
àmbits de l’educació, la salut, la psicologia, l’esport, la
comunicació i les relacions internacionals; també una
atenció al principis ètics i de servei a la futura professió,
particularment envers els grups més vulnerables, així
com una atenció a les disciplines més identitàries de
Blanquerna que la qualifiquen com a tal.
II. S’espera, també, una actitud de vetlla i de desvetllament de la identitat cristiana. Això exigeix una responsabilitat específica dels directius de les Facultats i, alhora, dels docents de les disciplines més identitàries,
amb una funció de suport al servei de pastoral de cada
centre. La direcció ha de vetllar i desvetllar la inspiració
cristiana de les diverses disciplines i graus, i de la seva
dinàmica acadèmica, centrada en la seva dimensió sociocultural.
III. Tot això inclou l’atenció a aquests aspectes dels programes d’estudi dels graus, a les sessions d’estudi, als
seminaris, a les tutories personals, a les diverses tasques de solidaritat, als intercanvis internacionals, a les
festes acadèmiques, a les informacions públiques, a les
celebracions litúrgiques i a les festes més rellevants del
calendari litúrgic cristià: Nadal i Pasqua.
Aquesta fidelitat a la identitat cristiana no s’ha de concebre com una forma de coacció o de limitació intel·lectual,
sinó, més aviat, al contrari. L’esperit evangèlic es tradueix,
en el camp docent i universitari, en un esperit obert a la
veritat, en una actitud crítica i, tanmateix, receptiva a d’al-
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tres tradicions i formes de concebre el món. La fidelitat a
l’Evangeli és una invitació a viure humanament i a respectar allò més profund de la persona humana.

b. El creixement integral de la persona

La Fundació Blanquerna no té tan sols una identitat cristiana, sinó també catòlica i eclesial. S’emmarca dins de la
rica tradició catòlica; se situa sota l’empara de l’Església.
L’Església es nodreix del mateix misteri del Crist, Evangeli
encarnat, per anunciar, com Ell, la bona nova del regne de
Déu i cridar els homes a la conversió i a la salvació. Aquesta vocació evangelitzadora de l’Església constitueix la seva
identitat més profunda. D’aquesta vocació, se’n deriven
obligacions, indicacions i forces que poden contribuir a
construir i a consolidar la comunitat dels homes.
El caràcter eclesial de la Fundació Blanquerna exigeix per
part de la institució el desenvolupament i la formació del
pensament cristià. Per això, vetlla per promoure una cultura àmplia de tal manera que els estudiants dels seus
centres es formin i esdevinguin professionals disposats, si
cal, a assumir les més feixugues tasques en la societat i
ser testimonis de la fe en el món.

El respecte a la dignitat de la persona humana és un principi clau en l’estil pedagògic Blanquerna. Del respecte a la
dignitat de la persona humana se’n deriven tots els altres
principis de l’ideari. El respecte a la dignitat de la persona
humana és el punt de partença de tota la seva activitat
pedagògica.
La persona és el subjecte i el centre de la societat, la qual
amb les seves estructures, organitzacions i funcions té per
finalitat la creació i la contínua adequació a les condicions
econòmiques i culturals que permetin, al major nombre
possible de persones, el desenvolupament de les seves
capacitats i la satisfacció de les seves legítimes exigències
de felicitat.
El respecte a la sublim dignitat de la persona humana té
una implicació directa en el camp educatiu. Educar vol dir
protegir la dignitat de la persona i potenciar el seu desenvolupament integral que inclou la dimensió corporal, psíquica, social i espiritual.

Blanquerna, doncs, és un projecte universitari d’inspiració
cristiana i eclesial que té una vocació universal en una
societat plural i heterogènia com la nostra.

La comunitat educativa Blanquerna i tots els membres
que la constitueixen, estudiants, professors, personal d’administració i serveis, vol tenir com a referència central el
respecte a la dignitat de la persona. Aquest respecte a la
dignitat de la persona es tradueix, en el camp educatiu, en
una pedagogia personalitzada.
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La dignitat de la persona humana té una eficàcia operativa
en la seva dimensió social, a través dels drets fonamentals
de l’home, que vénen a ser l’expressió social de la dignitat
humana.

seus referents morals. D’altra banda, pretén ser un agent
comunicador de valors cristians i personalistes.

El principi de la dignitat personal és el moll de l’os d’una
educació sòlida i consistent a favor del bé comú i de la
promoció integral de la persona humana. Blanquerna, arrelada en aquest principi, pretén promoure, amb tota l’empenta i dificultats que suposa, una educació d’aquest caire.
L’educació vetllarà per la promoció i el desplegament real
de la vertadera llibertat de l’educand. En efecte, si l’educació pretén ser integral i plena, aleshores ha de possibilitar
l’exercici de la pròpia llibertat, de la pròpia vocació i ha
d’ensenyar la responsabilitat que comporta l’empresa de
ser lliure. La llibertat és un dret, però és un dret que implica uns deures molt cars.
La dignitat de la consciència personal obliga a un reconeixement de la dignitat de la llibertat com el camí per arribar
a ser persona en la societat civil i en l’estat.
Una educació integral de la persona no pot obviar l’educació en els valors. Sense valors resulta impossible assentar
la consciència moral i sense consciència moral és impossible jutjar les accions i marcar la pròpia singularitat.

Els valors prioritaris que vol transmetre a través de l’educació són, principalment: la veritat, la llibertat, la justícia,
la solidaritat, la pau i l’amor. Entenem que viure aquests
valors és el camí segur no sols per al perfeccionament
personal, sinó també per assolir un humanisme autèntic i
una convivència social nova.
Aquests valors manifesten la prioritat de l’ètica sobre la
tècnica, la primacia de la persona sobre totes les coses, la
superioritat de l’esperit sobre la matèria. Són valors cristians, però no unilateralment cristians, sinó atribuïts també
a d’altres religions i filosofies. Blanquerna no ignora el caràcter universal i dialògic dels seus valors cristians, sinó
que, més aviat, el pressuposa.
Una educació integral procura pel bé de la humanitat i de
la societat. Blanquerna, des de la seva profunda inspiració personalista, vol educar persones que siguin agents
d’un món millor i més solidari. L’acció educativa vetlla per
modificar la realitat, formar i aproximar els homes, enriquir
l’univers personal i afavorir la llibertat.

L’objectiu del projecte formatiu de Blanquerna és doble.
D’una banda, vol despertar la consciència moral de l’educand, per tal que analitzi quins són els seus valors i els

Com a comunitat universitària, pretén, igualment, promoure i desplegar aquesta dimensió social i política de
l’educand. Per fer possible això, implementa una pedagogia receptiva als signes dels temps, als trastorns socials i
polítics que afecten la consciència individual i col·lectiva
dels educands. El projecte formatiu Blanquerna vol inte-
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grar l’educació en el context social i polític de l’educand,
per tal de forjar-hi la consciència crítica i la capacitat de
reacció necessària davant de problemes socials i polítics.

La dimensió religiosa, com la dimensió social, cal ser educada i desenvolupada a través de la pedagogia. Hi ha
moltes formes de fer créixer aquesta experiència, aquest
vessant de l’ésser humà. La filosofia de la Fundació Blanquerna parteix de la tesi del concili Vaticà II, segons la qual
tota persona és lliure de confessar la religió que estimi
més i de participar en els ritus i cultes que responguin a
les seves creences i a la seva sensibilitat.

Segons la filosofia personalista de l’ideari de la Fundació,
hi ha una relació íntima entre el procés de personalització
i el compromís solidari amb altres persones. Entenem que
la realització personal exigeix el compromís polític, compromís que pot adoptar formes i maneres molt diferents.
El compromís ha d’anar orientat vers la realització d’una
societat en la qual es reconeguin i es promoguin els valors
de la persona.
La Fundació Blanquerna té una clara vocació de servei
social. El seu ideari pedagògic apunta cap a la promoció
del bé comú, cap a l’assoliment d’una societat fraternal i
solidària en la qual els drets humans siguin respectats sobiranament. Des d’aquest punt de vista, el projecte formatiu
Blanquerna té la voluntat d’intensificar el procés d’educació amb la finalitat de fer comprendre a tots els nivells la
necessitat vital de defensar i promoure els valors fonamentals de la persona, sense els quals no podrà haver-hi un
veritable desenvolupament humà i integral en una societat.

Entenem que educar l’experiència religiosa és fonamental
en el nostre món. La vivència religiosa com a tal ha quedat
postergada a un pla d’inferioritat respecte d’altres matèries. Aquesta ofuscació respon a un desenllaç històric llarg i
complex que s’ha manifestat per mitjà d’una secularització
dels costums i dels hàbits socials creixent.
La Fundació Blanquerna, conscient del valor, de la dignitat
i del respecte que mereix la dimensió religiosa de la persona, la protegeix i la vol fer créixer tant des d’un punt de
vista teòric com pràctic.
c. Les arrels lul·lianes

Partim de la tesi que l’ésser humà és un ésser intrínsecament religiós. Dir que és un ésser intrínsecament religiós
no vol dir necessàriament que professi un determinat credo
religiós, sinó que és un ésser que s’obre a la pregunta del
sentit global del món i de la seva pròpia existència personal,
que té capacitat per transcendir, per anar més enllà d’allò
immediat i visible.

Blanquerna és el nom amb què és conegut el Llibre d’Evast
e Blanquerna del beat Ramon Llull (1229-1316?). És una
novel·la enciclopèdica que exposa un pla de reforma del
món. El llibre mostra l’ideal de vida familiar en la vida dels
pares de Blanquerna, Evast i Aloma, i el procés de formació del jove Blanquerna fins a la seva maduresa. Es tracta
d’una obra pedagògica en el sentit més ampli del terme,
atès que descriu lentament el procés de formació d’una
persona des que neix fins a la seva plenitud.
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El fet que la institució universitària porti aquest nom lul·
lià no és una mera coincidència, sinó que respon a una
intencionalitat. La institució té unes arrels profundament
lul·lianes.

Ramon Llull concep la pedagogia en termes dialògics. Entén que el diàleg és clau en la tasca educativa i formativa.
Per això esbossa l’art d’ensenyar íntimament unit a l’art
de la disputa. Assenta els principis bàsics per a un diàleg
fructífer. Abans d’emprendre una discussió o de començar
una lliçó cal, segons el mestre de Mallorca, definir els mots
i les coses sobre les quals es discuteix i entendre’s sobre
algunes nocions generals.

La pedagogia de Ramon Llull té una finalitat espiritual i
transcendent. El fi de l’educació és formar persones, tant
des del punt de vista individual com des del punt de vista
social. L’educació, en primer lloc, s’adreça a l’infant i, en
segon lloc, a la persona adulta. Si l’educació és formació
integral de la persona, vol dir que afecta tant la seva dimensió corporal com la seva dimensió espiritual.
El filòsof de Mallorca considera que l’educació ha de ser
personalitzada, la qual cosa vol dir que ha d’adaptar-se a
les capacitats i a les limitacions de l’educand. El respecte a
la individualitat de cada persona, a la seva natura, a la seva
vocació fonamental és una constant en l’obra pedagògica
de Ramon Llull. Aquest tret forma part del subsòl ideològic
de la tradició Blanquerna.
Ramon Llull ressalta la importància de l’educació moral i
religiosa. Segons l’autor del Llibre d’amic e amat, si l’educació es limita a la formació física i intel·lectual, queda
força incompleta. L’educació moral i religiosa és tan necessària com l’altra. Això és així perquè la persona és un
ésser irremissiblement moral, que judica les seves accions
i les accions alienes, i desplega arguments morals. Llull ho
expressa dient que l’ésser humà pot obrar de dues maneres: naturalment, és a dir, com les altres criatures que li són
inferiors, i fent mal ús de la seva pròpia llibertat.
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El sentit comú i la vivència pràctica que hi ha darrere
d’aquests consells de fons i de forma de Ramon Llull és
prou evident. La tradició pedagògica de Blanquerna se’ls
fa seus i opta, des de l’origen, per una pedagogia dialògica, oberta, adaptada a les circumstàncies i a l’auditori.
L’herència de Ramon Llull és omnipresent en l’estil i en
la tradició Blanquerna. En primer lloc, pel seu tarannà de
servei i d’amor a la persona de l’educand. En segon, pel
caràcter integral de l’educació. En tercer lloc, per l’adaptació a la situació i a les capacitats de l’educand. En quart,
per la vetlla de la seva vocació professional. En cinquè lloc,
pel seu caràcter dialogant, obert i dinàmic. En sisè, per la
valoració positiva del judici recte que cada educand s’ha
de formar. I en setè lloc, pel caràcter transcendent que té
tot el nervi educatiu.
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d. L’esperit universitari

La doble finalitat de la universitat, la recerca i la docència,
que es concreten en l’orientació principal cap a la veritat,
també se subordinen a una altra finalitat essencial de la
institució universitària: el servei a la persona. La universitat,
doncs, no té tan sols una missió cientificoinvestigadora, sinó
també i substancialment humanística, de tal manera que ha
de vetllar pel progrés de la persona en sentit integral.

La Fundació Blanquerna s’integra en el si de la Universitat
Ramon Llull (URL). Aquesta integració respon a una vocació universitària arrelada a la naturalesa de la institució des
del seu moment fundacional. La comunitat eductiva Blanquerna no és tan sols universitària pel fet de pertànyer
jurídicament a la URL, sinó que ho és per la seva organització interna, per la seva finalitat i orientació institucional.
La noció d’universitat comporta tres notes característiques:
a) el caràcter corporatiu, b) l’autonomia i c) la universalitat.
Un centre universitari malda per una formació universal
i integral i, alhora, per una professionalització de l’estudiant. La comunitat educativa Blanquerna té com a objectiu
formar professionals amb un coneixement profund dels
models científics i culturals lligats a la seva professió, amb
una actitud que els permeti el progrés i la integració constant de sabers nous, amb una capacitat de reflexió sobre
la pròpia pràctica professional i amb una capacitat de treball en equip interdisciplinari. La pedagogia és especialment significativa en el treball interdisciplinari.
El principal fi de la universitat és l’orientació cap a la veritat.
Aquest objectiu bàsic es desplega en dues finalitats, que
li són del tot essencials: la recerca i la docència. Aquesta
darrera funció no consisteix solament a informar, sinó també a formar. La investigació universitària és la recerca de
la veritat amb plena profunditat i en tots els seus aspectes.
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Blanquerna, com a institució universitària que és, és una
comunitat acadèmica que, d’una manera rigorosa i crítica,
contribueix a la tutela i al desenvolupament de la dignitat
humana i de l’herència cultural mitjançant la recerca, l’ensenyança i els diferents serveis oferts a les comunitats
locals, nacionals i internacionals. Gaudeix, doncs, d’aquella
autonomia institucional que és necessària per realitzar les
seves funcions eficaçment i garanteix als seus membres la
llibertat acadèmica, tot salvaguardant els drets de la persona i de la comunitat dins les exigències de la veritat i
del bé comú.
El primer element característic d’una universitat, en sentit
ampli, és l’assoliment d’una integració del saber. Integrar el
saber significa vetllar per la comunicació i la permeabilitat
entre els diferents sabers especialitzats; consisteix a unir
diversitats lingüístiques i acadèmiques.
Integrar no vol dir dissoldre la diversitat, la singularitat de
cadascun dels sabers, sinó que vol dir unir les diversitats
de cada disciplina, aproximar-les al voltant d’un mateix ideal: el servei a la dignitat de la persona humana i la promoció d’un món més just, més solidari i més fraternal.
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e. L’arrelament al país

Aquesta fidelitat es manifesta, fonamentalment, en l’ús de
la llengua catalana com a llengua de transmissió del saber
i també de la recerca. Blanquerna potencia l’ús de la llengua catalana no tan sols en el si de la comunitat docent,
sinó en tots els nivells.

L’estil educatiu de Blanquerna és permeable a la cultura,
a la llengua i a la tradició històrica de Catalunya. I no tan
sols és permeable a aquesta cultura, sinó que està al servei de la seva promoció, del seu desenvolupament i de la
seva difusió.
Aquesta voluntat de servei al país no respon a un criteri
polític, ni a una estratègia partidista, sinó que és consubstancial a la Fundació Blanquerna des del seu origen, tal
com li han reconegut les més altes institucions polítiques.
Com a comunitat educativa que és, Blanquerna té com a
objectiu fer-se present a la cultura del país on és, tot potenciant-ne els aspectes propis i històrics preservant-los
de possibles atacs i desenvolupant-los en el màxim grau
possible.
Aquesta estima pel país es manifesta amb el compliment
dels deures socials:
I.

l’acceptació de les lleis justes, i la crítica i resistència
pel que fa a les injustes.

II. la contribució al bé comú, mitjançant la promoció i
l’afavoriment de les institucions, tant públiques com
privades.

Aquest fet respon a la voluntat de fer del català una llengua pròpia i digna de la comunitat universitària, pròpia i
digna per comunicar els alts continguts del saber i les últimes descobertes de la ciència.
Entenem que la llengua no és un simple mitjà de comunicació, sinó un instrument per conèixer la realitat i per
conèixer les pròpies arrels. La llengua ofereix una imatge
del món, una manera d’entendre i d’enfocar els problemes.
Cada llengua respira un aire, té les seves peculiaritats que
han de ser respectades i estimades. La fidelitat a la llengua catalana denota aquesta fidelitat al propi país i a la
pròpia identitat.
La fidelitat a la llengua no exclou tampoc l’obertura a altres llengües o nacionalitats, sinó més aviat al contrari. Perquè el diàleg sigui possible és necessari el reconeixement
dels interlocutors i de la seva pròpia identitat. La Fundació Blanquerna, des de la seva identitat tan peculiar, tan
antiga i tan rica, emprèn el diàleg amb altres institucions
d’altres països o nacions.

III. la preocupació per les necessitats reals de la societat.
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f. La vocació social

enorme grau de sacrifici i d’atenció personal. Significa estar amatent a la pregunta de l’educand, a la seva situació i
a la seva forma de comprendre els problemes.

L’esperit de servei és connatural a l’ideari de la Fundació Blanquerna. Servir l’altre significa posar-se a la seva
disposició per tal d’ajudar-lo a créixer i a perfeccionar-se
en totes les dimensions: personal, social, psíquica, ètica i
religiosa. L’educador és, per sobre de tot, un servidor i un
bon servidor és qui serveix, amb justesa, tots els destinataris sense fer distinció ni de classe, ni de sexe, ni d’afinitat
ideològica.
L’actitud de servei es manifesta en la bona disposició a
servir, a ajudar i a fer madurar l’educand. L’actitud de servei no és quelcom obligat, sinó quelcom connatural al bon
mestre, quelcom íntimament unit a la seva vocació d’ensenyar i de formar persones.
Servir vol dir posar-se a l’alçada de l’estudiant, conèixer
el seu llenguatge, el seu sistema conceptual i a partir
d’aquesta base, fer-lo madurar i fer-lo créixer fins als propis límits. Servir vol dir, també, posar l’altre com a protagonista, és a dir, pensar en l’altre, en la seva estructura
mental, en la seva formació i en el seu perfeccionament
més que en el propi perfeccionament.
Servir implica, per tant, un treball de contemporaneïtat i
empatia amb l’educand i disponibilitat per part de l’educador. Ser contemporani de l’educand vol dir conèixer la
seva cultura, les seves eines de treball. L’educador ha de
vetllar per la seva formació global i, per tant, s’ha de mostrar accessible i entenedor en tot moment. Això implica un

54

Aquesta actitud de servei s’orienta en diferents camps: en
primer lloc, cap a la persona de l’educand, com a subjecte
primordial de l’educació; en segon lloc, cap a la universitat
com a comunitat integradora de tots els centres de la Fundació Blanquerna; en tercer lloc, cap a la societat a través
de la formació professional, ètica i social dels educands; i
finalment, és un servei a l’Església com a servidora de la
persona en el seu camí d’autoalliberament. En definitiva,
l’actitud de servei es desplega en diferents vessants.
Servir l’estudiant vol dir fer-lo protagonista del procés
educatiu i fer-lo protagonista significa adaptar el saber a
les coordenades i a la mentalitat de cada estudiant en la
mesura que sigui possible. Des d’aquest punt de vista, la
flexibilitat en la proposta d’objectius i de mitjans per part
del professor ajuda l’alumne en l’educació de la pròpia llibertat i en l’exercici de la capacitat d’iniciativa. Aquesta
mateixa flexibilitat afavoreix la seva creativitat, que és signe i expressió de la seva pròpia riquesa i maduració.
La comunitat educativa Blanquerna és fruit de la conjunció de les il·lusions i de l’esforç de tots els seus membres
i grups. Tots ells, a través d’una participació real i dinàmica
en la vida universitària, enriqueixen i donen sentit a la comunitat.
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La Fundació Blanquerna, com a tal, fa un servei a la universitat, tot treballant per una educació integral i universal
de la persona. Els seus estudiants són plenament universitaris perquè reben una formació integral que abasta els
seus coneixements específics de la professió i qüestions
de caràcter més universal que atenyen la filosofia, la religió
i l’ètica. Aquesta formació integral presta un enorme servei
a la universitat i al seu sentit més inherent.

La professionalitat inclou un element ètic i aquest caràcter
ètic rau en l’acte de servir. És un bon professional el qui
serveix el seu proïsme d’una manera competent en l’àmbit
en el qual està format, sigui en el de l’educació, la salut o
la comunicació.

La Fundació Blanquerna està inserida en la societat catalana. La seva missió fonamental és educar persones i
formar-les de tal manera que puguin exercir, en el futur,
una labor professional en el teixit social. Servint l’estudiant
i ajudant-lo a créixer, està fent un digne servei a la societat.
Com a comunitat educativa de referència, té la funció de
formar autèntics especialistes en cada camp, autèntics coneixedors de la seva professió que destaquin en el teixit
social per la solidesa dels seus coneixements i per la seva
competència professional.
Des de Blanquerna, no es pretén formar merament professionals, especialistes o tecnòlegs, sinó persones disposades a servir l’altre i ajudar-lo en el seu propi desenvolupament. D’aquesta manera, es proposa un concepte de
professió que inclou el component ètic del servei. Exercir
una professió correctament no significa, tan sols, doncs,
una manera de guanyar-se la vida, ni és la mera expressió
d’una relació contractual, d’un intercanvi d’interessos.
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Des de Blanquerna s’és plenament conscient de la importància que té la vocació en l’exercici de la professió. Per
aquest motiu, a través del servei tutorial i del seminari, es
vetlla per despertar en l’educand la seva pròpia vocació
professional, els seus interessos particulars amb l’objectiu
de fer-los créixer i que es desenvolupin paral·lelament a
l’assimilació de continguts teòrics.
La idea de servei és, a més a més, especialment rellevant en la promoció de la justícia social. Com a institució educativa que és, sent la responsabilitat de contribuir
concretament al progrés de la societat en la qual opera i
una manera de contribuir-hi és formant els educands en
l’actitud de servei i en la promoció de la justícia social. Les
seves activitats d’investigació inclouen l’estudi dels greus
problemes contemporanis, com la dignitat de la vida humana, la promoció de la justícia, la qualitat de vida personal i familiar, la protecció de la natura, la recerca de la pau
i de l’estabilitat política, una distribució més equitativa dels
recursos del món i un nou ordenament econòmic i polític
que serveixi millor la comunitat humana tant nacionalment
com internacionalment.
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Com a institució universitària promou la cultura mitjançant
la seva activitat investigadora i transmet la cultura local
a les generacions futures mitjançant l’ensenyament i afavorint les activitats culturals amb els propis serveis educatius. Està oberta a tota experiència humana, al diàleg
i a la percepció de qualsevol cultura, però especialment
i de manera privilegiada està oberta a la revelació i a la
transcendència, tot establint un diàleg fructífer entre la fe
i la cultura.

g. Una educació personalitzada

En tant que entitat cristiana, la Fundació Blanquerna serveix l’Església a través d’aquest diàleg, tot ajudant-la a
assolir un millor coneixement de les diverses cultures, a
discernir els seus aspectes positius i negatius, a acollir les
seves contribucions autènticament humanes i a desenvolupar els mitjans a través dels quals pugui fer més intel·ligible la fe en els homes d’una determinada cultura.

L’educació personalitzada respecta la singularitat i l’especificitat de cada persona, les seves idees, el seu món i la
seva vocació més íntima. Educar personalitzadament vol
dir potenciar tots els esforços, totes les tècniques i estratègies didàctiques per al bé de la persona. Educar personalitzadament significa adaptar-se al món de l’altre, al
seu llenguatge, al seu teixit lingüístic i fer intel·ligible el
missatge educatiu.

L’educació personalitzada és un estil d’educació especialment preocupat pel desenvolupament autèntic i, per
tant, integral de la persona humana. És una manera de
concebre l’educació, segons la qual el perfeccionament
de l’educand és l’objectiu més decisiu de l’acte educatiu.
L’educació personalitzada es basa en uns principis que cal
analitzar i comprendre.

L’educació és, per definició, una obra personal. Tradicionalment s’ensenya que la causa eficient de tota obra
educadora és la voluntat de l’educand, però la voluntat és
sempre fruit de la llibertat i de la reflexió de cada persona.
L’educació ha de ser volguda i acceptada.
L’adaptació és la porta d’entrada de tota acció educadora
i per això cal que l’educador la persegueixi de bell antuvi.
Cal que la realitzi com un procés gradual més que com un
esforç momentani.
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Adaptar-se a l’educand vol dir posar-se a la seva pell, a la
seva circumstància i al seu llenguatge. L’adaptació a l’educand implica una gran habilitat i un enorme sentit comú. És
un procés difícil que mai no s’acaba d’assolir perfectament.
Resulta extremadament difícil detectar els sentiments i el
pensament de l’altre. Fer de l’adaptació la primera de les
formes d’individualització significa diverses coses.

La persona és un ésser eminentment lliure. L’educació
personalitzada parteix d’aquest pressupòsit i considera
que la persona adquireix la màxima plenitud de la seva
dignitat quan descobreix que és lliure i que pot decidir el
seu destí.

Equival també a adquirir, a poc a poc, flexibilitat per progressar. La flexibilitat en la proposta d’objectius i de mitjans ajuda l’educand a l’educació de la pròpia llibertat i en
l’exercici de la capacitat d’iniciativa. Aquesta mateixa flexibilitat afavoreix la creativitat de l’educand, que és un signe
i una expressió de la seva pròpia riquesa i maduració.
La formació personalitzada es caracteritza pel desenvolupament de la responsabilitat, que és la resposta personal
i singular a un determinat problema o situació. Aquesta
responsabilitat suposa una disposició gradual.
Només es pot aconseguir actuant sobre cada intel·ligència i cada voluntat, proporcionant idees i valors i obrint
espais per a les decisions individuals i les eleccions. Ser
responsable significa saber reflexionar i determinar-se, i
ambdues coses són patrimoni exclusiu d’una persona que
recapacita i se sent lliure.

Educar en la llibertat és il·luminar la intel·ligència i moure la voluntat perquè s’accepti intencionalment allò que
és convenient després d’un raciocini i d’una deliberació.
Educar en llibertat vol dir respectar l’elecció de l’educand
i abstenir-se de coaccionar la voluntat mitjançant altres
mètodes. El coneixement clar de les realitats que envolten la persona s’obté amb informació sincera i clarivident.
Les informacions parcials o tendencioses fan disminuir
notablement la seva llibertat, si no l’anul·len del tot amb
l’engany i la farsa.
La llibertat és patrimoni de l’ésser intel·ligent. En el mateix grau en què la intel·ligència es desenvolupa, cal anar
incrementant la llibertat com a base de la informació. Per
tal d’educar en la llibertat, els educadors han d’aprendre
a tractar amb liberalitat i flexibilitat els problemes i experimentar formes d’actuació que puguin conduir a una major
responsabilitat dins del respecte als valors últims.

Educar en la responsabilitat és un repte, perquè significa
obrir la possibilitat que cada educand segueixi el seu propi camí de manera harmònica amb el conjunt, però alhora
actuï de manera singular i individual.

Educar personalitzadament és educar en la creativitat,
incentivar i fomentar l’originalitat de cadascú. Tot ésser
humà té unes potencialitats pròpies i singulars. Té el dret
a pensar, a actuar i a relacionar-se amb originalitat. El contrari de l’originalitat és l’uniformisme. Una educació personalitzada vol despertar l’esperit creatiu de cada individu,
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vol descobrir el fons de cada persona per formar a cada
individu segons les seves disposicions peculiars i els seus
camins.

colzi en objectius clars i en continguts intel·lectuals i morals
definits. La planificació educativa és una condició indispensable per a l’acció personalitzadora. Tanmateix, no es pot
personalitzar convenientment l’acció educativa, si no resulta
suficientment previsora i ordenadora.

La vertadera educació personalitzada vetlla per fomentar
l’esperit d’investigació. L’esperit d’investigació és l’afany de
buscar, d’aprofundir progressivament en les coses i de trobar una explicació. Els educadors tenim l’obligació d’orientar, d’enfortir i de promoure la lliure creativitat, la iniciativa
privada dels educands i el seu afany investigador.
Una educació personalitzada requereix una bona dosi de
motivació. L’educació arrela quan parteix de la motivació
de l’educand. Quan l’educand resta apàtic i no mostra cap
interès respecte d’allò que ensenya l’educador, el procés
educatiu esdevé quelcom feixuc i dens.
Motivar l’educand vol dir estimular-lo, significa llençar un
conjunt d’estímuls sobre ell de tal manera que reaccioni,
que se senti interpel·lat. Les motivacions han de seguir les
normes flexibles de l’adaptació, per tant cal que tinguin en
compte l’edat, el temperament i el seu desenvolupament.
El principi de programació equival al principi de l’ordre,
de la previsió, de la planificació intel·ligent. En el terreny
pedagògic, la programació equival a no improvisar cap aspecte que hagi de ser desenvolupat i que d’alguna manera
condiciona la mateixa empresa educativa.

L’educació personalitzada és eficaç i vàlida per assolir els
objectius d’una educació integral. Des d’aquest punt de
vista, el terme eficàcia aplicat aquí no s’ha d’entendre en
un sentit merament pragmàtic, sinó com un procés a través del qual descobrim les forces del progrés real.
L’educació personalitzada és eficaç quan descobreix allò
original de cadascú i ho potencia. Aleshores també resulta
eficaç a nivell social, atès que desplega una potencialitat
que tindrà efectes en la comunitat.
Educar personalitzadament equival a fomentar el desplegament de la persona pel propi camí escollit lliurement.
El principi de selecció acompleix així l’última meta d’una
activitat convenientment formativa. El que importa no és
obrar per obrar, sinó la manera més convenientment i enriquidora d’elegir les operacions.

L’educació personalitzada necessita, per la seva mateixa
naturalesa, una acció programadora en tots els nivells. Contràriament, corre el risc de la superficialitat. Cal que es re-

L’educador és pròpiament l’encarregat d’actuar amb el seu
deixeble d’una manera més íntima, és el qui ha de seleccionar i d’ensenyar a seleccionar. A simple vista pot resultar
una empresa ambivalent i pràcticament irrealitzable, però
a l’hora de l’actuació concreta, les coses no resulten tan
difícils, si es posseeixen criteris clars i se saben jutjar els
avantatges immediats, al mateix temps que se’n preveuen

62

63

Sumari
Francesc Torralba

Blanquerna: Un projecte obert a nous horitzons

les conseqüències. Aquest és, per exemple, un dels aspectes fonamentals de l’acció tutorial.

L’estil educatiu de Blanquerna posa l’accent en la llibertat
responsable. Es defensa per sobre de tot la digníssima
llibertat de cada ésser humà, però no tan sols es defensa sinó que tracta d’educar-la, d’acompanyar-la i de fer-la
possible enmig de la societat.

L’educació personalitzada obre la persona a la comunitat en la qual està inserida i aporta en aquesta societat
accions, idees i possibilitats. A través de l’educació a la
socialització, Blanquerna fa un servei a la societat i a la
integració de l’educand en el si de la comunitat civil.
En definitiva, l’ideal educatiu de Blanquerna pretén desplegar
al màxim les potencialitats de la persona, perfeccionar les
seves condicions d’ésser racional, lliure, intel·ligent i afectiu.
Educar en la llibertat responsable significa, també, entendre que el món no és homogeni, sinó heterogeni, que hi ha
alteritat, que hi ha altres éssers que també volen fer-se i
viure en llibertat. Una llibertat responsable és una llibertat
coherent des del punt de vista interior i oberta a la plena
realització de l’altre. Una llibertat responsable és una llibertat que té en compte l’alter ego.
L’exercici de la pròpia llibertat no ha de minvar ni perjudicar el desplegament vital de les altres persones. Entendre
això significa entendre que la vida humana es desenvolupa en comunitat i que està íntimament lligada a la comunitat. Educar en la llibertat responsable vol dir educar
el subjecte en la vida comunitària. L’educand no està sol
a l’univers, sinó que comparteix un espai i un temps amb
altres persones que també tenen dret a exercir la seva
llibertat i a decidir sobre el seu destí.
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Educar integralment la persona vol dir educar-la per a la
participació activa en la societat. Cal que l’educand comprengui que la societat no és un problema aliè a la seva
persona, sinó quelcom lligat al seu destí personal. Cal que
entengui que els esdeveniments socials i polítics tant a
nivell microcòsmic com macrocòsmic l’afecten com a individu i membre de la comunitat humana.
Educar per a la participació activa vol dir lluitar contra
l’apatia social, l’absentisme polític i la indiferència respecte del quefer públic. Això no vol dir ensinistrar l’educand, ni
encaixar-lo dins d’una determinada opció política o social,
sinó desvetllar-lo del seu individualisme excloent.
Una de les finalitats educatives de l’estil pedagògic de
Blanquerna és potenciar i desenvolupar l’esperit crític
dels educands, però no tan sols dels educands, sinó de
tota la comunitat acadèmica que gira al voltant del mateix
projecte educatiu.
L’esperit crític no s’ha d’entendre com una actitud destructiva o de desconfiança sistemàtica envers els continguts
teòrics, envers les tradicions o els models ètics de la societat, sinó com una actitud positiva i constructiva.
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L’estil educatiu de la institució té com una de les seves finalitats essencials el desenvolupament de l’esperit crític.
L’esperit crític és un factor decisiu per al creixement de l’autèntica llibertat responsable, sobretot en un context social
i mediàtic com el nostre, en què es conrea, per damunt de
tot, l’esperit conformista. L’esperit crític és autènticament
crític si s’orienta envers els altres i envers un mateix. Quan
s’assoleix aquesta dimensió autocrítica, la persona està en
condicions de reconèixer els propis errors i pot intentar resoldre’ls amb l’ajuda dels altres.

persona en el diàleg és a través del mateix diàleg, per
mitjà de la conversa amable, serena i constructiva que no
busca la confirmació de les pròpies tesis, sinó la veritat
que s’amaga més enllà del tu i del jo.

Una educació integral és una educació oberta a la veritat,
que s’orienta cap a la veritat com a punt final de recerca.
Totes les ciències i totes les disciplines tenen com a objectiu prioritari la veritat. L’educador és un cercador més
d’aquesta veritat i la seva funció consisteix a acompanyar
l’educand en el coneixement gradual i limitat de la veritat
del món i de la realitat que l’envolta.
En la recerca de la veritat des del respecte mutu és necessari educar en i per al diàleg. Aquest és un ideal de
summa transcendència en l’educació. La convivència positiva entre les persones, en la família i en la societat no és
possible si no hi ha entre elles una actitud de diàleg.

Educar per al treball des del seu valor humà i cristià és
també un ideal educatiu de Blanquerna. El treball és un
deure i un dret de la persona. El valor del treball no és, en
primer lloc, el del tipus de treball que es realitza, sinó el fet
que el qui el realitza és una persona. El treball condiciona
tot el procés educatiu ja que, a través del treball, l’ésser
humà esdevé persona plena i aquesta és la finalitat prioritària de l’educació.
En definitiva, des de Blanquerna es pretén formar la persona des d’un punt de vista integral i fomentar-li la vocació vers la recerca última de la veritat de les coses. Una
educació integral no s’acontenta amb la coneixença d’un
espai de cultura, sinó que cerca d’abastar-la de manera
plena. Per aquest motiu és tan indispensable que l’educació assenti uns principis vàlids i clars que permetin el viatge transversal d’una matèria a l’altra i el diàleg enriquidor
entre disciplines.

El diàleg és autèntic i verídic quan està sostingut per un
esperit de finesa. L’esperit de finesa es tradueix en la voluntat de trobar el to adequat, la melodia agradable i la
mesura correcta en l’ús de la paraula, per tal d’anar llimant
les diferències, i integrant les sensibilitats, i les ideologies
i les peculiaritats diferents. La millor manera d’educar la
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E

n la trobada amb el món de la cultura a l’illa de Sardenya, el papa Francesc va exposar les línees centrals de la missió de la universitat en el segle XXI.

Del quadre programàtic que esbossa el sant pare, subratllem sis idees bàsiques que reprenem, en aquest text, per
la seva claredat i profunditat. El bisbe de Roma entén que
la universitat és una comunitat que està cridada a transcendir la resignació i a bastir l’esperança, a desenvolupar
una cultura del discerniment, a potenciar la cultura de la
proximitat, a conrear la solidaritat, a edificar una saviesa
integral al servei de la persona i, en darrer lloc, a sortir de
si mateixa per servir eficientment la societat.1

Blanquerna, un projecte obert a nous horitzons

Bastir futurs sense ingenuïtat, tot anticipant les adversitats
que hauran d’afrontar en els entorns professionals i socials
on els estudiants hauran de viure, és una exigència que
emana d’aquesta cultura de l’esperança. L’esperança és la
virtut de futur, però a l’hora, és coneixedora de com d’ardu
és fer realitat un somni.
Aquesta cultura de l’esperança és una crida a superar el
paternalisme educatiu, a fomentar una cultura de l’emprenedoria i de l’audàcia, però també exigeix un tipus de
professional de l’educació que tingui fe en el potencial
dels joves i en la seva font de creativitat, d’imaginació i
d’innovació.

a. Transcendir la resignació. Bastir l’esperança

b. Cultura del discerniment

La Fundació Blanquerna, plenament conscient de la seva
missió i vocació universitària, està cridada a generar una
cultura de l’esperança enfront de la resignació, la moral
de derrota i l’escepticisme imperant que alimenta la crisi
paradigmàtica que estem patint.

Un dels fins de la institució universitària és potenciar la
cultura del discerniment, és a dir, la capacitat de destriar
allò valuós d’allò que no ho és, entre el que és essencial
i accidental, la categoria de l’anècdota, per dir-ho amb la
bella expressió d’Eugeni d’Ors.

Els nostres destinataris, alumnes joves, nois i noies, que
atenem i eduquem, disposen d’un gran potencial creatiu
i intel·lectual i es mereixen formadors, tutors i educadors
que els estimulin a donar el millor de si mateixos a la societat i a fer realitat els seus somnis.

Aquesta exigència de discerniment afecta tots els nivells
de la comunitat educativa, però, de manera especial, els
degans, els equips directius i els docents. A l’hora de programar, de planificar i d’organitzar els continguts i la distribució dels continguts al llarg d’un curs acadèmic, cal no
perdre de vista allò que és necessari que l’educand conegui pensant en la seva formació integral. El discerniment
sempre s’ha de regir pel criteri del bé de l’educand, del
seu creixement com a persona i professional.

Cf. Discurs del sant pare Francesc a l’Aula Magna de la Pontifícia Facultat de Teologia de Sardenya (22 de setembre de 2013).
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Vivim en contextos saturats de missatges informatius i de
propostes professionals. Educar per a la deliberació és especialment necessari, perquè l’educand experimenta, molt
sovint, una saturació mental i emocional que l’inhabilita per
destriar detingudament allò que més li convé, per copsar
l’itinerari formatiu més adequat a la seva personalitat.

permeten articular una proximitat entre mestre i alumne
amb diferents graus d’intensitat. L’educand s’ha de sentir
acompanyat, ha de notar la proximitat del professional que
vetlla pel seu creixement i pel seu desenvolupament com
a futur professional.

Aquest exercici d’acompanyament en l’art de deliberar és
una tasca essencial que els tutors i els educadors de Blanquerna estan cridats a fer en aquest temps de velocitat i
de saturació de propostes.
c. Lloc de trobada. Cultura de la proximitat
La universitat hauria de ser lloc de trobada i d’interacció especialment en contextos plurals, en societats diversificades
on conviuen comunitats morals distintes entre si que es veuen cridades a conviure pacíficament i a treballar juntes.
La cultura de la proximitat és una de les expressions més
pròpies del vocabulari del papa Francesc. Blanquerna vol
potenciar la proximitat tant cap endins, entre els agents
educatius i educands que en formen part, com amb les
altres institucions de la Universitat Ramon Llull de la qual
és membre. La proximitat exigeix cordialitat, entesa, confiança i humilitat.

El treball de tutoria, de coordinació, de seguiment individualitzat i d’atenció càlida als educands és un dels grans
actius de Blanquerna.
La transmissió d’aquesta cultura de la proximitat, sustentada en el valor i la dignitat de tota persona, ha de fer possible que els professionals tinguin especial cura per establir
ponts, per entendre’s amb els qui són diferents, per fer
pinya per transformar les estructures i les organitzacions.
d. El conreu de la solidaritat
La comunitat universitària està cridada a conrear la cultura de la solidaritat, no tan sols cap endins, sinó també cap
enfora. La solidaritat, més enllà del desgast que pateix la
paraula, és la vinculació estreta als altres, el sentit de pertinença a un tot més gran, l’experiència de formar part d’un
món interdependent.

En el procés educatiu, els agents educatius disposen de
diferents marcs per facilitar i potenciar aquesta cultura de
la proximitat. A més a més de la classe magistral, disposen d’espais com el seminari i les unitats formatives que

La solidaritat solament és possible si hi ha una relació fluïda entre els membres que componen la comunitat docent
i discent, si s’estableix un clima de confiança i de joc net,
de transmissió de coneixements i de recerques, per compartir el talent i edificar realitats noves a partir dels agents
integrats. La solidaritat és bidireccional, és la pràctica de
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la donació i de la receptivitat; condueix a fer xarxa cap
endins i cap enfora, amb especial atenció a aquells nòduls
que són agents creatius dins de l’organització.

món que inclou una visió de la persona, de la naturalesa, de
la història i de Déu. Una cosmovisió dóna orientació i sentit,
perquè ofereix un mapa semàntic per ubicar-se en el món
i llegir els esdeveniments en una clau superior.

La solidaritat és obertura als altres, consisteix a sortir cap
enfora, a tenir la voluntat de ser-hi. La Fundació Blanquerna, fidel a la seva vocació universitària, està cridada a ser
sensible a l’entorn social en el qual s’ubica i a respondre
a les necessitats que hi ha, tot formant professionals amb
sensibilitat social i amb capacitat de compromís solidari.
La formació ha d’incloure, necessàriament, la dimensió científica i la dimensió social, atès que solament així el professional serà sensible als sofriments del món i posarà tot
el seu talent per pal·liar els dèficits i prevenir problemes.
e. Una saviesa que configura un univers de sentit
Enfront de la fragmentació de les disciplines i de la multiplicació de sabers deslligats entre si, la universitat està cridada a forjar una cosmovisió intel·ligent i raonable, a proposar
una saviesa teòrica i pràctica que sigui font de sentit per als
seus membres. Com a institució superior del saber, Blanquerna no pot renunciar a la saviesa com a horitzó de referència. La crisi de sentit que pateixen molts ciutadans és
una crida i, a la vegada, un desafiament per a la universitat.
Ancorada en la tradició cristiana Blanquerna elabora aquesta saviesa que configuri un univers de sentit, que doni respostes a les preguntes fonamentals, que obri la persona
a la dimensió transcendent. Una cosmovisió no és una ciència, tampoc no és una tècnica; és una imatge global del
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La saviesa transcendeix la summa d’especialitats, perquè
inclou una comprensió global del món, però, a la vegada,
una filosofia pràctica, un conjunt de criteris ètics per orientar la vida, tant en el terreny personal com professional.
Fidels a la seva arrel cristiana, Blanquerna ofereix, de manera intel·ligible, una cosmovisió cristiana del món, amb un
llenguatge significatiu i contemporani i en íntim diàleg amb
la ciència i les altres cosmovisions.
f. Sortir de si mateixa. Servir amb eficiència
el nostre poble
La universitat, en ple segle XXI, està cridada a sortir de si
mateixa, a crear xarxa, relacions de complicitats amb el seu
entorn, a vèncer la vella i anacrònica endogàmia universitària per poder donar el millor de si a la societat.
Blanquerna, com a membre de la Universitat Ramon Llull,
està especialment convidada a projectar-se fora de si mateixa, a estar present en els entorns professionals i ha de
ser capaç de crear un discurs propi, amb una veu singular
i moderada, inspirada en les seves arrels cristianes, i aportant llum a situacions socials complexes des de la doctrina
social de l’Església.
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El món necessita relats convincents, discursos programàtics, veus fonamentades i amb capacitat d’enraonament
que ajudin a cercar els millors viaranys per sortir de les
múltiples dificultats que es detecten en l’hora present.
Aquesta sortida de si mateixa és un moviment coherent
amb la seva vocació i pertinença eclesial. El papa Francesc
exhorta els membres de l’Església, els religiosos, els preveres i els laics, a sortir de si mateixos, a anar al món per
oferir un missatge d’esperança i per transformar-lo.
La Fundació Blanquerna, com a institució eclesial i diocesana que és, està també cridada a sortir de si mateixa,
a emigrar a les perifèries de l’existència per irradiar fora
de si mateixa el missatge d’esperança i d’alliberament. La
universitat és una estructura autònoma, amb una llei pròpia, però no és, ni pot ser autosuficient o indiferent a les
realitats culturals, socials i polítiques que tenen lloc al seu
voltant. És bo que s’hi faci present i que sigui, la seva, una
veu sòlida i fonamentada.
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Epíleg:
Una memòria que anticipa futurs
Els temps canvien -dèiem en començar-. És difícil fer
prospectiva, perquè els canvis són molt accelerats i els entorns molt inestables. En un entorn líquid, voluble i inestable com el que ens ha tocat viure, cal formar professionals
dúctils i flexibles, amb gran capacitat d’adaptació i de discerniment; però, a la vegada, amb uns criteris humanístics
sòlids i amb una personalitat robusta per poder fer front a
tota la inestabilitat amb rectitud i enteresa.
Hem encapçalat aquest document amb un subtítol un pèl
enigmàtic: Quan la memòria anticipa futurs. Estem convençuts que les arrels i els principis pedagògics que han
inspirat durant gairebé setanta anys la Fundació Blanquerna són el millor actiu per afrontar el futur; són arrels que
donen seguretat i estabilitat per assumir els reptes que
s’albiren sense caure en la por i en el desconcert.
És una memòria –la nostra– que anticipa futurs. No es
tracta, doncs, de bandejar el passat per adaptar-se al present. Del que es tracta és de pouar en la memòria institucional, en allò que ens ha fet ser com som ara i aquí, perquè
en aquesta tradició hi ha la força creativa i la potència
innovadora per anticipar els futurs i preparar professionals
amb les millors qualitats.
Les organitzacions laborals i les empreses esperen integrar professionals en els seus equips amb capacitat de diàleg, competents en els seus camps respectius, persones
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dignes de confiança, tolerants a la frustració, amb valors
com la tenacitat i la creativitat, professionals amb actitud
compromesa i amb voluntat de donar-se; atents a la realitat social i innovadors, però, a la vegada, amb criteris sòlids
i habilitats comunicatives.
La Fundació Blanquerna, atenta a aquestes noves realitats, està cridada a pouar en la seva memòria i en el seu
estil educatiu, a fer el possible perquè aquestes qualitats
estiguin plenament presents en els joves que preparem,
perquè formar persones que siguin útils a la societat és la
seva principal missió i passió.
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