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econòmics i, això sí, a canvi ens ofereix la pastanaga del "segell de prestigi" de les 
fundacions privades : "l'educació del segle XXI", la solució màgica perquè, centres, docents i 
Ampes, en un context de desinversió estructural i de precarització creixent, competim entre 
nosaltres per les matrícules i per uns recursos cada vegada més escassos... 

El marc global: el naixement de la sobirania del consumidor i la democràcia de 
consum 

Tal com han mostrat els sociòlegs Christian Laval i Pierre Dardot en La nueva razón del 
mundo, estem assistint a un immens experiment d’enginyeria social impulsat per l’OCDE, la 
Unió Europea i els seus Estats que tenen les seves arrels ideològiques i teòriques més 
profundes en l’escola d’economistes i juristes ordoliberal alemanya i l’escola neoliberal 
austro-americana que es van començar a forjar a l’Europa d’entreguerres per agafar volada 
institucional a partir de la revolució conservadora del anys 80. I que, poc a poc, han anat 
configurant un canvi axiològic, epistemològic i antropològic de molts dels conceptes 
que han informat la modernitat: democràcia, individu, sobirania, llibertat... Aquest 
discurs al llarg de les últimes dècades ha anat trobant en la transformació dels models 
educatius dels diferents països els seu àmbit estratègic privilegiat d’aplicació: 

 «No carece de interés la constatación de que la organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea, sin referirse explícitamente a los lugares 
de elaboración de este discurso sobre el individuo-empresa universal, serán agentes muy 
potentes de su transmisión, haciendo de la formación en el “espíritu emprendedor”, por 

ejemplo, una prioridad de los sistemas educativos en los países occidentales.» La nueva 

razón del mundo, Cristhian Laval y Pierre Dardot P.156 

En aquesta nova concepció, veiem com es produeix una autèntica inversió dels conceptes i 
del sentit de les lluites sobre les quals s’havien construït els Estats de benestar. La 
“sobirania” ja no rau en el poble o els ciutadans com a fonament del dret públic, sinó en el 
“ciutadà-consumidor” i la seva “llibertat d’elecció” que esdevé l’expressió genuïna i 
irrevocable de la “voluntat general”. Voluntat que  l’Estat ha de preservar mitjançant la 
institucionalització del “dret privat” com a forma de societat que regula els vincles humans a 
través del seu nou fonament “universal”: la competència. 

En aquest context, l’Estat ha de preservar aquesta “voluntat general” (a través de la 
institucionalització del dret privat com a principi regulador de tots els aspectes de la vida) en 
front els interessos “particulars” que ara ja no són, com antuvi, els interessos de les 
empreses o d’aquells individus que volen treure un benefici o avantatges d’un bé comú a 
expenses dels altres, sinó (al contrari) de tots aquells agents o marcs institucionals que 
posen traves o obstacles al “normal funcionament” del dret privat i la seva llibertat d’elecció : 
drets dels treballadors, sindicats, drets socials, sanitat pública, educació pública... els quals 
esdevenen així “anomalies corporatives” que cal anar desmantellant. 

En resum, la sobirania es converteix en “sobirania del consumidor”, la democràcia en 
“democràcia de consum” i la llibertat en “llibertat d’elecció” en un marc d’atomització social i 
competència de mercat generalitzat. 

Finalment, per moure’s amb èxit en aquesta nova “utopia social”,  es postula com ideal un 
nou procés de subjectivació o un nou tipus antropològic: “l’home-empresa” o “l’emprenedor“. 
Alhora que  tot aquest canvi axiològic va lligat a una nova epistemologia i praxeologia sobre 
el món que ens envolta; on no importa el “què” o el “perquè”  del coneixement; sinó el “com” 
l’individu pot adquirir en la seva pràctica i experiència un coneixement que pugui ser utilitzat 
de forma profitosa per tenir més avantatges que els altres en aquest marc de competència 
generalitzada que cal preservar i impulsar com a expressió més alta de democràcia i 
llibertat: 

 «Todos somos emprendedores, o más bien aprendemos a serlo, nos formamos mediante el 

funcionamiento del mercado en la disciplina de gobernarnos como empresas, el mercado es 
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un proceso de aprendizaje continuo y de adaptación permanente.(…) la libertad es la 
posibilidad de experimentar las propias facultades, de aprender, de corregirse, de adaptarse. 
El mercado es un proceso de formación de sí. Tal sociedad se caracteriza por su 
“adaptabilidad” y su norma de funcionamiento, el cambio perpetuo: El emprendedor va en 
busca del cambio, sabe actuar sobre él y explotarlo como una oportunidad. El nuevo 
‘management’ de emprendedores, pretende extender y sistematizar el espíritu de empresa en 
todos los dominios de la acción colectiva, muy particularmente en el servicio público, 

haciendo de la innovación el principio universal de organización.» La nueva razón del mundo, 

Christian Laval y Pierre Dardot p.147-155 

Així, sota aquesta nova llum,  l’obligació de les administracions públiques es transforma. I 
progressivament cal anar creant marcs de “governança” i d’organització (híbrids públic-
privat) que donin sortida a aquesta nova concepció de la democràcia i de l’individu. Tot això 
representa un autèntic canvi de paradigma global en les polítiques de gestió dels 
serveis públics. Una concepció que emula els models de gestió de l'empresa privada i 
concep els serveis públics, ja no com uns drets fonamentals que cal preservar de la lògica 
depredadora del mercat, sinó que, per contra, entén que l'obligació de les administracions és 
anar descentralitzant i posant de mica en mica els recursos públics en mans de la iniciativa 
privada. És així com veiem que l'administració s'adapta cada vegada més al paper d'un 
simple supervisor i distribuïdor de recursos públics que, a través d'incentius i avaluacions, ha 
de fomentar aquesta mateixa iniciativa privada. 

D'aquesta manera les administracions van confiant progressivament els recursos i la gestió 
de necessitats i drets tan bàsics com la sanitat i l'educació a les "virtuts reguladores" del 
mercat: competitivitat, productivitat, rendibilitat i eficàcia esdevenen així els nous "mantres" 
que permeten sotmetre els drets socials a la lògica del benefici i adaptar els continguts 
educatius i les seves estructures organitzatives a les necessitats del mercat. Amb totes les 
conseqüències que això sempre comporta: accés desigual als serveis, polarització i 
segregació social, precarització laboral, externalització, mercantilització i finalment 
privatització. 

Una trista paradoxa que explica la fallida de la socialdemocràcia europea i la crisi de 
legitimitat de molts sistemes polítics nacionals així com de les institucions europees, és que 
aquesta concepció, que, com dèiem, comença a impulsar amb força la nova dreta dels anys 
80 contra les conquestes històriques dels estats socials que emergeixen de la postguerra, 
ha tingut en moltes ocasions els seus màxims garants i els seus més entusiastes impulsors 
posteriors, precisament, en els partits que es reclamen d'aquella tradició d'esquerres. No és 
estrany doncs que la mateixa Margaret Thatcher pogués dir sense rubor que la seva millor 
creació havia estat Toni Blair i la "tercera via". 

Ara és demà i la “nova democràcia” de mercat 

Tampoc és tan estrany, doncs, que una de les lleis pioneres en l'àmbit educatiu d'aquesta 
nova concepció de gestió pública aterrés a l’Estat de mans d’un conseller d'esquerres a 
través de la LEC i després trobés la seva emulació més desacomplexada i en clau 
espanyolista de la mà del PP amb la LOMCE i la seva culminació paroxística en les 
ponències d’Ara és demà sobre el futur de l’educació a Catalunya: direccions fortes i 
gerencials, contractació a dit del professorat, desmantellament de facto de la funció 
pública, fusió dels centres privats-concertats i públics sota els paràmetres dels 
primers,  incentius i avaluacions per resultats,  destrucció de la visió integral de la 
xarxa i competència entre centres, concepció gerencial de l'autonomia de centres... 
Aquestes són mesures bàsiques que trobem en les dues lleis i la ponència “Ara és demà” i 
que responen per igual a aquesta voluntat d'introduir la filosofia empresarial en l'àmbit de 
l'educació pública.  

I on queda la democràcia en tot aquest entramat? Doncs la “nova democràcia” rau 
precisament en totes aquests transformacions que hem apuntat, ens venen a dir els nous 
gurús del futur educatiu... 


