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Els metges i biolegs sabem que els processos vitals, per complexos que

siguin, funcionen gracies a mecanismes autoreguladors, on les accions dels

efectors sobre els receptors son modulades per les retroactions, o informations

que els receptors envien als efectors sobre llurs canvis d'estat causats per les

accions efectores. Quan falla aquesta retroaccio, per les raons que sigui, es

generen greus errors de regulacio i l'aturada eventual del proces vital.

En els processor socials tambe existeixen retroaccions que regulen les

accions, des de la critica dels altres fins a mecanismes autoreguladors mes

sofisticats com el mercat. Molt sovint, a la nostra complexa societat, i a causa

d'aquesta complexitat, es molt improbable que les retroaccions de les decisions

preses a un cert nivell organitzatiu arribin als autors de les decisions. D'aci la

practica impossibilitat de detectar els greus errors que malauradament massa

sovint es cometen, una de les causes fonamentals de 1'encariment, de la

lentitud de reaccio, del burocratisme, i de la ineficacia dels sistemes de direccio

de les grans institucions o corporacions, estatals o civils. Els directius d'aquestes

organitzacions, ben conscients del problema, tracten d'obtenir aquesta

necessaria informacio retroactiva pero malauradament, i tambe massa sovint,

els procediments d'informacio retroactiva usats no son correctes, amb les

consegi.iencies nefastes que hom pugui imaginar.

D'altra banda, aquesta incorreccio no sols desprestigia injustament tots els

procediments d'avaluacio social, no sols fa que hom els dediqui menys

recursos, tancant aixi el cercle de llur degradacio absoluta, sing que tambe fa

que siguin elegits corn a instrument de justificacio de politiques directives
mancades d'argumentacions racionals i empiriques. Es alto que, com a catalans,

i a tall d'exemple, patim: ens conculquen els nostres drets politics i linguistics

a tots els nivells i despres hom fa enquestes a la nostra poblacio on es <<veu
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clarament>> que els catalans renuncien a emprar llur llengua en moltes situacions;

aquestes enquestes son usades per demostrar acientificament>> que els catalans,

en l'aspecte linguistic, encara tenen mes del que els cal. Aquesta

pseudodemostracio cientifica ens revolta, no sols per la seva falsedat, sing

tambe perque ens humilia profundament. Hem d'evitar, empero, que el nostre

rebuig, o acceptacio, d'una avaluacio sigui basat en motius emocionals, perque

ens desagrada o no. Cal que, com a cientifics, usem les armes de la ciencia: tota

mesura, com explicitarem mes endavant, es part inextricable d'una teoria, i la

teoria implicita d'aquest cas no fa referencia a cap concepcio filosofica de

lliure albir>>, sing que es refereix als mecanismes, tan coneguts d'altra banda,

de la repressio socio-politica, de la «domesticacio» d'una poblacio per part

d'un poder politic; per tant, allo que detecten les dites enquestes son els efectes

de la repressio i no cap altra cosa.

En definitive, l'avaluacio es una situacio social asimetrica i moltes vegades

el que mana diu que avalua per tal de justificar les seves decisions. Ara be, en

democracia hom tria el que mana, i per tant el triat no li cal mes legitimitat, ni

cientifica ni tecnica, per a exercir el seu poder, i si cerca avaluar, mitjancant

procediments cientificament incorrectes o simplistes, les consequencies dels

seus actes, Ilavors entendrem que polititza l'avaluacio, sostraient-la del seu

ambit cientffico-tecnic. Les relacions entre politica, poder, ciencia, tecnica, etc.,

que convergeixen en els procediments d'avaluacio, son dificils d'aclarir. Ens

proposem, a partir del seguit de pressuposicions que explicitem un poc mes

endavant, presentar una serie de casos, de manera simplement expositiva i

narrativa, que fan referencia a:

(i) L'avaluacio academica dels estudiants universitaris.

(ii) L'avaluacio dels professors universitaris.

(iii) L'avaluacio de 1'activitat hospitalaria.

(iv) La concessio de titulacions per part d'institucions cientifiques i

professionals catalanes.

PRESSUPOSICIONS SOCIALS

L'organitzacio social humana es jerarquica, cosa que significa que si be hi

ha rols coordinats, del mateix nivell o poder, com son ara els establerts entre

companys o entre col.legues, la majoria de rols comporta una relacio asimetrica

de poder entre els rols supraordinats, com el de pare o patro, i els infraordinats,

com el de fill o d'assalariat. Quan les relations son asimetriques cal que el

supraordinat, qui detenta el poder, rebi informacio sobre el comportament de

l'infraordinat per tal d'exercitar el poder, altrament la relacio no funcionaria.

Aquesta necessitat peremptoria d'informacio, del supraordinat sobre la

conducta de 1'infraordinat, es mitiga en gran part pel gran nombre de

regulacions implicites, normes socials, o explicites, lleis, que delimiten el

comportament de l'infraordinat. Tanmateix, per atapeida que sigui la teranyina
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de les normes socials o enfarfegada la selva legislativa d'una societat complexa

com la nostra, aquests controls, el social i el politic, no abasten tota la casuistica

de comportaments. D'aci que els poderosos necessitin, malgrat tot, avaluar els

rendiments individuals en el compliment de rols dels seus infraordinats.

PRESSUPOSICIONS POLITIQUES

Parlant socialment, poder6s es qui pot alterar el comportament d'altri.

Tradicionalment el poder ha estat dels detentors de la forca fisica, poder que

han exercit be sense limitacions si n'eren els unics detentors o be amb unes

limitacions com mes detentors igualment poderosos son al joc social. Aquesta

igualaci6 en poder desvertebraria la societat, tot desjerarquitzant-la, si no hi

hagues mecanismes de provisi6 del poder. Entre molts d'altres, el mecanisme

democratic comporta la delegacio temporal dels rols supraordinats a partir

d'un cert grau d'acord entre persones que es consideren iguals entre elles,

entre individus amb rols coordinats.Al16 que es delega democraticament es la

capacitat per a alterar el comportament d'altri, el poder, i no cap altra capacitat

o qualitat que puguin tenir els individus delegadors, tals com la saviesa, la

ciencia o el coneixement tecnologic. De manera que el supraordinat

democraticament pot equivocar-se taut com el tira. De fet, la provisionalitat de

la delegaci6 democratica de poder es un reconeixement prou clar de la seva
manca d'immunitat a Terror.

PRESSUPOSICIONS CIENTIFIQUES

La ciencia, a diferencia d'altres sisternes de pensament, to com a punt de
partenca l'observaci6 objectiva i com a punt d'arribada la demostraci6 tambe
objectiva, i l'objectivitat no es sing consens o acord practicament total entre
persones que es consideren iguals entre elles, els cientifics. Certament, aquest
ambient igualitari i de lliure discussi6 entre individus amb rols coordinats,

que cal perque es generi el pensament cientific, es practicament igual a
l'ambient que cal per a desenvolupar l'organitzacio democratica d'un grup o
societat. Ara be, malgrat aquesta semblanca,,ambiental» el pensament cientific
disposa d'una metodologia propia i privativa.

Aixi, a partir de 1'objectivitat, en ciencia, hom elabora teories o explicacions,
teories que son refusades o acceptades per la comunitat de cientifics, no per les
caracteristiques personals o de poder de qui les propugna, sing per les proves
empiriques i objectives que avalen cada teoria. Malauradament, massy sovint
qualque cientific ha abusat de la seva condici6 de supraordinatper fer acceptar
idees que no podien ser demostrades seguint una metodologia cientifica.
Justament per evitar aquests abusos cal extremar les exigencies de la
metodologia de la ciencia amb les proposicions pretesament cientifiques dels
poderosos.
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PRESSUPOSICIONS METRIQUES

El coneixement cientific de qualsevol fenomen es compendia en la seva

mesura. No hi ha teoria cientifica sense mesura i no hi ha mesura cientifica que

no es fonamenti en una teoria. La mesura cientifica es, doncs, 1'expressi6 mes

nitida de l'objectivitat cientifica, tant de la simple observacio descriptiva d'un

fenomen com de les proves experimentals i controladores de les seves teories

explicatives, i l'objectivitat, remarquem-ho de nou, es acord i consens

intersubjectiu. D'aci la capacitat conciliadora de la mesura cientifica, d'aci

l'ansia per la mesura cientifica dels propugnadors d'un sistema democratic

d'organitzacio social. Del punt de vista cientific, proposar-se mesurar un

fenomen equival a emprendre el seu estudi amb la metodologia de la ciencia.

D'ac% la capacitat generativa d'explicacions teoriques de les mesures

cientifiques, d'aci l'ansia per la mesura cientifica dels propugnadors de 1'estudi

cientific de l'organitzacio social. Ara be, la metodologia de la metrica dels

comportaments o dels fenomens socials no es diferent de la d'altres mesures

biologiques, perque les societats animals i el comportament dels seus membres

son tambe 1'expressi6 de la seva biologia. Aixf doncs, hem d'exigir a les

mesures comportamentals els mateixos requisits exigibles a d'altres mesures

biologiques, p.e. la glucemia o la pressio arterial:

(i) Una teoria que expliqui convenientment els fonaments de la mesura,

relligant cientificament el fenomen a mesurar i el procediment de mesura.

(ii) Determinacio dels procediments de mesura adequats per a distingir

entre una caracteristica permanent, p.e. glucemia o pressio basals d'un individu,

de les variations momentanies o situacionals; en psicometria hom distingeix

en aquest sentit, entre «tret» i <<estat>>.

(iii) Demostracio que la mesura en questio es suficientment estable com per

considerar que hom avalua una caracteristica permanent, o tret, i per tant

atribuible a variables de l'individu avaluat i no a variables ambientals i

situacionals; en psicometria hom parla, en aquest sentit, de fiabilitat test-retest

de la mesura.

(iv) Demostracio que la mesura en questio varia en funcio de variables

ambientals i situacionals que la teoria prediu que modificaran alto mesurat,

com 1'exercici modifica la pressio arterial, o la ingesta modifica la glucemia;

hom parla, en aquest sentit, de sensibilitat de la mesura.

(v) Demostracio que la mesura en questio covaria amb d'altres procediments,

com mes independents i diferents millor, d'estimacio d'allo mateix mesurat,

com l'us de reaccions quimiques alternatives per a determinar la glucemia o la

mesura de la pressio arterial mitjancant un cateter intraarterial; en psicometria

hom parla, en aquest sentit, de validesa de la mesura.

(vi) Demostracio que la mesura en questio covaria, i en el sentit predit per

la teoria, amb d'altres mesures d'altres variables dins un funcionalisme mes

global, com la pressio arterial amb la venosa, el ritme respiratori o el cardiac,

etc., o la glucemia amb el nivell d'insulina en sang o amb la sensacio subjectiva
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de gana o de desanament; aquestes demostracions son les mes potents
cientificament parlant i reben el nom, en psicometria, de validesa cientffica o
de construccio.

(vii) Obtencio de taules de la mesura en questio en funcio de caracteristiques

de 1'individu, explicitament biolbgiques com 1'edat, el sexe o la constitucio, o
psicologiques, com la intel-ligencia o la personalitat, o socials, com la classe

social o els anys d'escolaritzacio, que puguin modificar, segons els tipus de
fenomens mesurats, els resultats. Aquestes taules son imprescindibles quan

hom vol diagnosticar, es a dir, interpretar uns resultats, com ara determinar la

presencia d'una diabetis o d'una hipertensio en una persona. Aquestes taules

reben el nom, en psicometria, de barems, taules que serveixen per satisfer els
requisits per interpretar els resultats o per diagnosticar a partir d'ells.

A TALL DE CONCLUSIO

Sembla mentida l'esforc que cal fer per a convencer la gent, encara que es
tracti de persones intel-ligents i formades cientificament, que les mesures
psicologiques o socials son metodologicament iguals que qualsevol altre tipus

de mesures d'un fenomen fisic. Aquesta dificultat d'enteniment es perque els
cientifics, com a col-lectiu, encara no ens hem desempallegat de 1'efecte
Humpty Dumpty (rellegiu, si us plau, les nostres Pressuposicions Socials i les
Politiques) en aquestes arees de saber.

Humpty Dumpty es un personatge d'en Lewis Carrol:

<<No veig que vol dir aixo de " gloria"><, digue Alicia.
Humpty Dumpty somrigue desdenyosament. <<Ni ho veuras fins que jo no

t'ho digui. Significa que "es un argument que et deixa bocabadada".>>
<'PerO " gli)ria" no significa "un argument que et deixa bocabadada">>,

objecta Alicia.

<<Quan jo use una paraula», feu Humpty Dumpty, en un to mes aviat
desconsiderat, <<vol dir exactament el que jo decideixo que digui -ni mes ni
menys".

La questio es<<, feu Alicia, <<si es pot fer que les paraules signifiquin tantes
coses diferents<<.

<<La questio es>>, feu Humpty Dumpty, <<qui mana -amb aixo n'hi ha prou>>.

(Lewis Carroll, A traves de l'espill, 1872)

Aixf, i per exemple, si el rectorat d'una universitat decideix que el seu
professorat ha d'esser avaluat a partir d'enquestes fetes als alumnes de cada
professor mitjancant una variant, adaptada a la situacio de classe, de sociograma
(una tecnica que permet determinar les afinitats i distancies socials que es
donen entre els individus que conformen un grup), doncs aixi es fa amb el
silenci de la majoria dels professionals universitaris que saben que la seva
feina es fonamentalment una activitat intellectual i no una tasca purament
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relacional amb els alumnes, que es alto que mesuren els sociogrames. Es cert

que una classe es un grup, com tambe es cert que el professor el lidera, dit en

termes tecnics, i que aquest lideratge 4s important, pero nvnluar la feina

professoral a partir just d'aquest aspecte, deixant a banda totes les implicacions

intellectuals, fonamentals i definitives dins el rol de professor universitari, es

un pur disbarat. L'efecte Humpty Dumpty es maxim quan el poderos, « qui

mana>>, que el provoca no es un simple superior jerarquic sing el superior en

tots els ordres, el sobira estat . En efecte, el poder politic, qualsevol poder

politic, usa el llenguatge com allo que es fonamentalment: una tecnologia

social; i el poder politic usa aquesta tecnologia social per dominar, en definitiva,

per constituir-se com a poder. El poder politic to multiples vies d'influencia

social molt poderoses: des de les Reis fins als continguts educatius, des de les

inscripcions de les monedes i bitllets de bane fins at nom dels carrers, des dels

reglaments administratius fins als sistemes electorals, des del sistema de

seleccio dels seus funcionaris fins a la declaracio de les festes laborals, etc.

Encara hi ha mes <maquiavel-lisme>>, perque aquest conjunt de creences

fabricades pet poder politic modern son presentades, pet propi poder, com a

creades espontaniament per la societat. Aixi, i per exemple,1'«opinio publica>>

diu que si hom no usa el catala per etiquetar productes o no hi ha mes

programes televisius en catala es per <<raons de mercat >>, perque no hi ha

demanda, quan en realitat es just al contrari : ha estat l'esforc, la insistencia i

els diners de moltes persones les que han fet possible, per exemple, que TV3

arribi fora de les cotilles geografiques que el poder li ha imposat per llei, i es

per llei que tots els productes que circulen per l'estat espanyol, fins i tot els

importats, han d'esser etiquetats en castella, i es per llei, i no per raons de

mercat, que tots els subdits de l'estat espanyol han de saber castella i no poden

al•legar la seva ignorancia. En canvi, es perque tots nosaltres volem, per

demanda social, que ens hem reunit a Lleida, i si els nostres congressos han

estat interromputs en dues ocasions, no ha estat perque hagues minvat el seu

<<mercat>>, sing perque ens els prohibien fins i tot fisicament.

A les Taules I i 2 trobareu exemplificats, seguint les consideracions abans

exposades sobre les Pressuposicions Metriques, aquests dos casos tan nostres,

un per a alguns de nosaltres -l'avaluaci6 dels professors universitaris-, i un

altre per a tots nosaltres i d'una manera molt fonda: 1'avaluaci6 del desgavell

linguistic de casa nostra. En aquest darrer cas, especialment, cal adonar-se que

l'efecte Humpty Dumpty, o deformaci6 perceptiva de la realitat social a causa

del poder politico-social, es esborronador perque, en certa mesura, encara som

sota els efectes deformadors del regim hispano-feixista de Franco. Recordem

que el poble alemany pati el seu feixisme durant uns 12 anys, i que l'italia en

pati el seu durant uns 20 anys. Doncs be, nosaltres hem patit un feixisme alie,

l'espanyol, durant mes de 40 anys! Imagineu com ens ha deformat la visi6 de

la nostra propia realitat social, un poder politic, que com tots els feixistes, era

xenofob, menyspreador de ]a intel-ligencia i de tots els sous productes i valors



SEGONA PONENCIA

TAULA 1. Avaluaci6 del professorat universitari

PSEUDOTEORIA

AFIRMACIONS L'aprenentatge academic no es

GENERALS sing el resultat d'una relacio

social especial entre les

caracteristiques personals del

professor i les necessitats

evolutives de ]'alumne.

DEDUCCIONS QUE La bondat d'un professor

PODRIEN s'avalua mitjancant una mesura

VERIFICAR-SE 0 sociometrica de la seva persona

S'HAURIEN DE feta pels seus alumnes.

VERIFICAR

En la seleccio dels professors cal

primar les seves potencialitats

afectives i actitudinals.

El rendiment academic dels

alumnes depen fonamentalment

dels aspectes emotius i

relacionals del professor.

No es pot aconseguir un bon

rendiment academic amb

procediments <deshumanitzats'.

A mes companyonia entre

professor i alumne, mes

aprenentatge.

PRODUCTE FINAL

L'aprenentatge depen mes del

docent que del metode.

Motivar i interessar ]'alumne per

la materia es un dels objectius

fonamentals.

Cal avaluar ]'alumne en funcio

del seu esforc i motivacio.

PROFESSORS AGRADABLES I

SIMPATICS, QUE «CAUEN» BE

ALS ALUMNES

TEORIA CIENTIFICA

213

La tasca principal d'un professor

es tant la transmissid de nova

informacio a ]'alumne com la

reorganitzacio d'aquesta nova

informacio amb la que ja disposa

aquest.

L'eficacia d'un professor

s'avalua examinant els

coneixements i ]a capacitat de

sintesi que ha generat en

]'alumne.

Cal primar en la seleccio dels

professors les seves capacitats

intel-lectives i aptitudinals.

El rendiment academic de

l'alumne depen fonamentalment

de la intel-ligencia del professor.

L'ensenyament programat per

ordinador es un bon

procediment per a transmetre i

reorganitzar coneixements.

La companyonia no

necessariament augmenta

l'aprenentatge, sino que en certs

casos el pot perjudicar.

L'aprenentatge depen mes del

metode que del docent.

Assolir un determinat nivell de

coneixements de la materia es un

dels objectius fonamentals.

Cal avaluar ]'alumne en funcio

dels coneixements adquirits.

PROFESSORS DURS I
EXIGENTS, QUE NO
NECESSARIAMENT «CAUEN»
BE ALS ALUMNES

(ciencia, tecnologia, cultura, etc.), i que semblava tenir com a tlnica obsessio
1'espanyolitzar-nos.

Les taules resumeixen aquests dos casos avaluatius paradigmatics, el dels
professors universitaris (Taula 1) i el de la nostra situacio lingiiistica (Taula 2),
confrontant una visio pseudocientifica amb una de cientifica. La
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TAULA 2. Avaluacio de la nostra situacio lingiiistica

PSEUDOTEORIA

AFIRMACIONS
GENERALS

DEDUCCIONS

QUE PODRIEN

VERIFICAR-SE

0 S'HAURIEN

DE VERIFICAR

Les llengues tenen entitat i vida

propia, de manera que n'hi ha

de poderoses, d'elegants, de

cultes, d'intel•ligents, etc.

Les llengues s'estimen, aixi que

nomes individualment es pot

fomentar el seu apreci i la seva

adopcio.

Defensar una llengua consisteix

a fer veure les seves virtuts a fi

de promoure un lligam afectiu

entre la persona i la llengua.

Diverses llengues poden

conviure dins una mateixa

societat , especialment quan son

germanes i estan ben repartits

els papers entre elles

El castella s ' imposa al catala per

la seva superioritat en tots els

camps.

Hi ha llengues glotofagues que

creixen perque s'alimenten

d'altres llengues.

El castella s'apren facilment,

sense coaccions, sense esforc,

perque es present

ambientalment pertot arreu.

Els catalans ,educats,, usen el

castella amb els

castellanoparlants, com si els

agrades compartir amb ells

l'agradable «sonoritat» del

castella.

La llengua castellana es mes solida

i apta per a la vida, mentre que la

catalana es mes intimista i

evocadora d'afectes familiars.

El castella, com a estructura

lingufstica, es <mes perfecte'> que

el catala perque s'escriu quasi com

es parla.

TEORIA CIENTIFICA

La llengua es un comportament

complex, causa i efecte de la

socialitzacio, proces determinat per

les relacions socials.

Les llengues s'usen, de manera que

nomes col-lectivament hom pot fer

propalar i fer prevaler el seu us.

La defensa d'una llengua es un afer

collectiu i es una de les tasques

irrenunciables dels representants de

la societat: els politics.

L'us social de dues llengues dins un

mateix territori indica la barreja de

societats diferents: zones frontereres

o una societat dominada per una

altra.

La legislacio espanyola no sols

imposa 1'6s del castella sing que en

frena el del catala.

Els estats sobirans gasten recursos

ingents en la Ilengua propia, tant

dins com fora de les seves fronteres.

El jovent no apren angles malgrat

viure amarat d'aquesta llengua, en

canvi una forta estructura

funcionarial fa que de ben petits

aprenguin castella a l'escola.

Despres de molts episodis de castig,

els catalans han estat educats a

,,girar la llengua» en conversar amb

un castellanoparlant, en un acte de

submissio apresa.

La «minoritzaci& politica i legal a

que son sotmesos els

catalanoparlants fa que associin el

catala amb l'arraconament familiar i

no amb les situacions de poder.

Els catalans aprenen el castella

literari , una forma escrita molt

invariant, mentre que, per a ells, el

catala es, logicament, una de les

seves multiples variants orals.

PRODUCTE ACCIONS VOLUNTARISTES I LLUITA LEGAL I POLITICA

FINAL POSSIBILISTES
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pseudocientificitat es determinada per la falsedat empirica de les deduccions

de la pseudoteoria, com ara la impossibilitat de provar que les llengues

glotofagues tinguin un « estomac» o un cert aparell digestiu. Hem de remarcar

que, per simplificar la Taula 2, amb «castella» volem referir-nos no sols a

l'espanyol, sing tambe al frances, i que, tambe per simplificacio, les referencies

a l'organitzacio politica del Regne espanyol tambe es refereixen a les de la

Republica francesa. Val a dir que hauriem d'exceptuar, dins aquestes

correspondencies hispano-franceses, les relatives a l'us oral o escrit de les

llengues: als paisos espanyols -els estats de llengua oficial espanyola- els

poders publics fomenten primordialment un us oral de la seva llengua, mentre

que l'estat frances des de sempre ha fomentat tambe, i amb molta intensitat,

1'6s cscrit de la seva llengua. Aixi, si parlem de l'edicio de llibres, seria fals dir

Les idees publicades en llibres en castella tenen una difusio mes universal

que les publicades en llibres catalans>> perque <Les tirades dels llibres en

castella son molt magres -per exemple, en relacio a Tangles-, i mes de la

meitat dels exemplars son consumits a paisos de parla catalanao. Canviant, en

aquest cas suara esmentat «castella» per «frances>>, els resultats no serien els

mateixos.
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