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Organ deis estudiants del P.3.U. de Catalunya 

Per a la Facultat de Cléncies Sconomiques Any Is núm. 1. Febrer, I962 

oer •• >' 
/ PONS • CABTA OBEBTA AL5 BSTEDIÁTTO DE PÍXBÓSH CUH5 

Corapanyss. 

La vostra entrada a la Universitat us ofereix unes possibilitats de formado i 

d'actuado molt grans, malgrat la decepcio probable que el baix nivell de la Universi

tat espanyola us hagi prodult. 

31 paper de l'universitari es un paper complex -tan complex com els seus inte

rés sos . 

Aprénent d'intel.leqtuel, li cal asíáolir aquell rigor científic, aquell esperit 

crític sénsé els quals no és concebible'1'intel.lectual, i cal que aquesta perfeccio 

'formal éstigui lligáda a una determinada forina de veure la realitat. ¡c¿ualsevol raons-

ment teoric éa la contrapartida d'üna posició práctica determinada. L'intel.lectual 

auteritic *e:'-t& radicalment compromes, al menys al nivell teoric, perqué tota cosa que 

fa Ss a la vegada, fet. i interpretado del fet, i ell n'és conscient. 

preneñtde proféssional, se li plantegen *-en estat poc elaborat, potser- tots 

els prbblemes que després trobara en l'ex^rcici de la seva carrera. Aquí taabá el pro-

fessional apareix lligat directament o indirectaraent a la producció material; s través 

deis servéis que preste a una classe determinada -en general, la capitalista. 

•.Associat amb els intel.lectualss l'universitari ha de deíensar la cultura, la 11. 

.'bertát de pensémerít*. Associat amo d'altrefc futuis- -;•••. ofesdonals, ha do defensas el 

•hall coa s c'cttvitat básicament b.umana§ hfe de defensas, la justicia, els interesaos 
deis-'trehalládors. Associat amb els altres membres de la comunitat i aprofitant la se™ 

Ve formación .la cohesió de la comunitat universitaria i la relativa l~!.ibertat aconse-
guiáa je. a través de la lluita, cal que combati peí" una forma mes justa d*organitzac_; 

política, contra la tirania, per la democracia, i la pau entre tots els espanyols. 

Penseu mué el millorament de la üniversitat ha estat en aquesta última anys evi-

dent en tots els ordres. S*ba elevat el nivell mig de preparado, i expuesta és mes 

seriosa. T*ha arreoonat le concepció folklórica de l'universitari propia del falan

gismo i en general de la dictadura. Aixo ha anat íntimeaiient lligat amb les accions 

reivindicatives de carácter profeesional sobre apunts, llibres, seminaria, reformes 

de plans d'estudi, etc." íntimament liigsre amb la democratitzecié del S3U (; escala 

de facultat)j que La paseat, d'organ de preservado del senyjritisme, a eleraent fo-

nameatal per a l'expressip i 1'actuado deis universitaris; íntimament lligat amb la 

ress iva polititzáció del; estudiants, amb les lluites per la democracií i per les 

llibértats aaciona.ls catalanes, contra l'obscurantisme i el f'eixisme, per la unitat 

de 1'oposiciÓ; lligat també a&b l'extensió, cada vegada mes conscient, de les idees 

3ia.listes i revolución?ríes5 especialment de les idees marxistes. 

Tota comunitat té uns elementa mes conscients, mes preparaos, que procuren estai 

lligats . ¡ib tots els memores per a defensor els interesaos cornuns. La comunitat uni— 

•sitaris els té també i els neceasita, i espera trob.- r-ne entre voso.ltre. 

ieuianem serietat, honestedatj sentit de responsabilitat, esperit crític en

vere tots els clogmes i idees establertes, i prou capacitat d'indignaci©- com per ;. no 

suportar en cr; moment la. injusticia. 
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desemwtllament, on el creixe»«»t stuoc«$ixi la decadencia i on la cultura elimini la 
barbarie, és la funció mes noble i de fet T*unica digna de l'esforc intel.lectual" (2) 

La nostra tasca immediata es, a raes d'estudiar, fer que aqueste nova societat 
arribi el mes aviat possible. Contribuir a qué sorgeixi, squest és el oriteri que ens 
ha d'orientar en el nostre estudi teóric i en la nostra actuació práctica. 

Els estudi*a±« .eomun-iates de Barcelona 

(l) John k. Kermes, "Teoría, general de la ocupación, el interés y el dinero"\ Pondo 
de Cultura. Eoonómica, México, 1956, p. 9» 
(2; Paul A. Baran, "La economía política del crecimiento", Fondo de Cultura Económi
ca, México, 1959» P» 334» 

CIENCIA I EfióEMALiEKT A LA UdóS I ALS KSTATS UHITS 
Segons un report presentat a la Pundaoió nacional de Cienoies deis Eetats Units, 

per cada nou científic america n'hi ha dos a la Unió 3ov ética. Els Estats Units pro-
dueixen anualment 9O.OOO ángin/ere i professionals de oiéncies aplicados, contra 
.190,000 a la URSS. Burant els 10 anys a venir, de les Universitats soviétiques sorti-
ran. cada any 250.000 científics,. contra menys de la meitat ais Estats Units. 

El report assenyala, també, que les dones representen una tercera part del total 
d'enginyers a la UBSS i un 1 f> "a rordamérica. Mes de la meitat deis títols expedits 
per centres d'ensenyament superi.r es concedeixen, a la URSS, a dones. 

La Unió soviética dedica el 5 p de la seva producció nacional bruta a l'ense-
nyament, i ela Estats ünito el 3,¿> %, ("Le Monde", 16-1-62) 

"Recordó que a 1'época c¿e la quería civil havíem de discutir amb alguns in-
tel.lectuals que est 3.VS11 & ¡LIO plement horroritzats de tot el que s'esdevenia. Ens 
miraven, ais obrers i camperols, plens de brutícia, i clei„m "L'única cosa que 
us cal és pa i patates! La ciencia, l'art, el bal.et,..., per qué els voleu? 
3ou com llops deixats anar: Lo destruireu tot, ho embrutareu tot.,." lian passat 
40 anys. I si es vil parlar precisament de ballet, és dubtós que &z¡ pugui tro— 
bar arreu del món un b;llet comparable amb el ~oviétic. i es vol parlar de 
ciencia, els nostres satel.lita artificiáis han estat els primers en recorrer 
l'espai..." 

1 ikita St. Khruixtxov 
"üiscuro alo intel.lectuals hona,aresos", abril del 1958 

Ê PAIIYA I EL MSRCAT COMU EUROPEU 
La petició d'entrada al i.ercat Coafi Europeu per part del govern espanyol ha es

tat acollada aab entusiasme per la premsa oficial. El Suplement núm. 2 ¿'"Universi-
tat" estará dedicat a la integrado, i en ell donarera lo, nostra opinió sobre aquest 
rirobleme.. 

^ n^U&q^dt : K^¿&d° d C/-V- ¿^ 


	universitat_1962_02_n1_001.pdf
	universitat_1962_02_n1_002.pdf

