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TEXT LEGAL 
Edicions de premsa periòdica ARA es reserva 

tots els drets sobre el contingut del diari 
ARA, els suplements i qualsevol producte de 
venda conjunta, sense que es puguin repro-

duir ni transmetre a altres mitjans de comu-
nicació, totalment o parcialment, sense prè-

via autorització escrita.  
 

Difusió controlada per l’OJD

debat

EL DIARI D’AHIR
Risto Mejide: A l’Ara Llegim d’ahir s’in-
dicava que el llibre de no-ficció més ve-
nut en castellà aquesta setmana és el de 
Risto Mejide, però, per error, s’il·lustra-
va amb la coberta d’un llibre que no es 
corresponia amb el seu, Urbrands, de 
l’editorial Espasa Calpe.

Ellacuría o la universitat necessària
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THE NEW 
YORK TIMES

Als 19 anys vaig deixar la 
Universitat de Stanford 
per fer-me jesuïta. 
M’agradava estudiar-hi, 
però no prou. En canvi, 

el col·legi dels jesuïtes al qual vaig 
assistir a San Francisco emfatitza-
va un objectiu educatiu molt clar: 
formar homes i dones per als al-
tres. Apreníem, entre altres coses, 
que l’educació no orientada cap a la 
justícia per als altres és una farsa. 
Malgrat que Standford disposava 
d’un recursos extraordinaris, m’hi 
faltava la claredat en el propòsit. 
Per això en vaig marxar i vaig en-
trar a l’orde dels jesuïtes. Mai m’he 
penedit de la decisió. 

Això va ser el 1983. Des de lla-
vors he passat la major part de la 
meva vida en l’educació superior. 
Però, malgrat que l’ensenyament i 
l’erudició m’apassionen, la meva 
relació amb el món acadèmic ha si-
gut incòmoda. En molts aspectes 
em sembla que la cultura acadèmi-
ca té el mateix defecte que la cultu-
ra clerical catòlica: la tendència a 
dedicar-se a un mateix i a preser-
var els propis privilegis en lloc de 
gastar les energies servint el món 
amb humilitat. 

A vegades, però, els grans líders 
s’aixequen i ens desafien a ser més 
del que hem sigut fins a aquell mo-
ment. La nit del 16 de novembre del 
1989 –avui fa 25 anys– el jesuïta i 
rector de la Universidad Centroa-
mericana del Salvador, el pare Ig-
nacio Ellacuría, va ser arrossegat 
des del llit fins al jardí i va ser aba-
tut a boca de canó per un esquadró 
militar d’elit. Cinc capellans jesuï-
tes més, juntament amb la dona que 
cuidava la casa i la filla d’aquesta 
dona, van ser obligats a estirar-se 
de bocaterrosa a la gespa i van ser 
assassinats com en una execució.  

L’objectiu era silenciar Ellacuría, 
que denunciava obertament les 
atrocitats comeses per tots dos bàn-
dols en una guerra civil que va durar 
deu anys i es va endur la vida de 
75.000 persones. El problema que 
hi havia sobre la taula era que una 
dotzena de famílies eren virtual-
ment propietàries del país i tracta-
ven els camperols com si fossin 
serfs de l’època feudal. L’exèrcit del 
Salvador, amb el suport material 
que va caracteritzar la política exte-
rior dels EUA en els anys de la Guer-
ra Freda, va creure que havia de pro-
tegir l’statu quo pel procediment de 
desactivar una universitat que s’ha-
via compromès a ser una força so-
cial positiva. Format com a filòsof, a 
Ellacuría se’l considerava un pensa-
dor rigorós i un líder natural que fe-
ia que els seus companys s’adheris-
sin a aquesta concepció de la uni-
versitat. En el seu primer any com 
a rector, la universitat va afirmar 
que com a institució oferiria “una 

En aquell moment jo era un jo-
ve jesuïta que estudiava clàssiques 
a Oxford i es preocupava per la 
qualitat dels treballs setmanals 
que escrivia per al meu tutor. Les 
morts del Salvador em van recor-
dar que hi havia coses més subs-
tancials a la vida. Les notícies em 
van deixar estupefacte i colèric. 
Però també em vaig sentir orgullós 
que uns acadèmics poguessin ser 
prou importants per suposar una 
amenaça per a l’exèrcit del Salva-
dor. Em vaig sentir profundament 
commogut per l’exemple del pare 
Ellacuría, que creia que la respon-
sabilitat de la universitat era pro-
porcionar suport intel·lectual als 
que no tenien prou qualificacions 
acadèmiques per legitimar els seus 
propis drets. La seva vida m’ha 
empès a modular la meva mirada 
no segons els patrons convencio-
nals de l’èxit sinó en funció del que 
de veritat importa: la contribució 
que faig al món.  

Encara més: m’ha influït la seva 
visió del que la universitat podria 
ser, sobretot ara que l’educació és 
tractada com una mercaderia. Quan  
els estudiants, més que mai, estan 
preocupats per qüestions econòmi-
ques i es pregunten amb raó si l’edu-
cació universitària els permetrà te-
nir feina, els hem de dir que una re-
compensa econòmica o haver après 
un conjunt d’habilitats competiti-
ves, al capdavall, no els omplirà. 
L’únic que els omplirà és tenir un 
fort sentit de projecció i compromís 
cap a la seva comunitat. 

Ara que el futur de l’educació su-
perior és tan incert i que s’incre-
menten les pressions financeres 
sobre les universitats, cal molt de 
coratge per donar a una institució 
educativa unes directrius que va-
gin una mica més enllà de l’econo-
mia de mercat. El pare Ellacuría li-
derava la visió d’una universitat 
que esdevé una “força social inelu-
dible” a favor del bé. I això no és 
menys important el 2014 del que 
ho era el 1989. Encara crec que una 
educació no basada en la justícia és 
una farsa, i que necessitem deses-
peradament líders acadèmics sa-
vis, valents i fins i tot heroics per 
fer realitat els més alts propòsits de 
l’educació.

resposta a la realitat històrica del 
país”. L’estat en què es trobava el 
país era considerat “una realitat in-
justa i irracional que s’havia de 
transformar”. Així, el propòsit de la 
universitat era “contribuir al canvi 
social al país; ho fa com a universi-
tat i amb una inspiració cristiana”.  

Sovint s’ha identificat el pare Ella-
curía amb la teologia de l’allibera-
ment, i aquesta expressió s’ha entès 
com un sinònim del marxisme. Esta-
va compromès amb allò que en cer-
cles catòlics més amplis s’ha denomi-
nat “una opció preferencial pels po-
bres”. Però quan se li deia això, el ma-
teix Ellacuría replicava: “No sóc un 
comunista. Sóc un cristià”.  

Els altres acadèmics jesuïtes que 
van ser assassinats aquella nit tam-
bé dedicaven la seva recerca a pro-
blemes del món real. El pare Ignacio 
Martínez-Baró era un psicòleg soci-
al centrat en les condicions psíqui-
ques de la vida en contextos de vio-
lència estructural. El pare Segundo 
Montes ensenyava antropologia i 
posava èmfasi en els efectes d’estra-
tificació social i en les víctimes des-
plaçades de la guerra civil. El pare 
Amando López Quintana era cate-
dràtic de filosofia però els caps de 
setmana treballava com a capellà de 
parròquia i i liderava una campanya 
d’alfabetització massiva.  

EFE

Ignacio Ellacuría i els 
altres jesuïtes assassinats 
avui fa 25 anys volien una 
universitat que contribuís 

al canvi social


