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Ahir dijous a les deu del matí, va
començar la tancada de quatre dies
que els estudiants de Psicologia,
Ciències de l’Educació i Pedagogia,
entre altres, de la Universitat de Bar-
celona estan portant a terme al
Campus Mundet per protestar con-
tra la guerra.

Els organitzadors van donar la
benvinguda als assistents davant
el teatre. Tot seguit es va cele-
brar una conferència-debat sota el
nom de “Les causes de la guerra”,
amb Anna Bastida. Als actes del matí
hi van assistir una setantena de per-
sones, nombre que va anar aug-
mentant a mesura que avançava la
tarda gràcies a l’arribada d’estudiants
d’altres facultats i universitats. Gran
part de l’èxit de les activitats que es
van dur a terme ahir va ser degut a la
participació i a la interacció entre
conferenciants i oïdors: professors i

estudiants  barrejaven les seves veus
per debatre i discutir temes tant
actuals com les causes de la guerra o
les conseqüències de la guerra en la
convivència intercultural.

Però no tot van ser conferències i
xerrades. Després de sopar, es va fer
un concert que, sota el lema “Músics
contra la guerra”, aplegava una
varietat de grups que van contribuir,
amb la seva música, a donar a la
tancada un to molt distès i festiu.
Finalment, es va organitzar un espai
Chill Out, amb els grups Hamster
loco i Telenoika.

���	� 
��	��
“El primer dia de tancada ha estat
un èxit relatiu”, segons comenta Eric
Torres, un dels organitzadors. Ell
mateix va explicar que l’inici dels
actes havien coincidit amb unes
jornades de psicologia que es cele-

braven a una de les facultats del
Campus Mundet. De totes maneres,
“s’espera molta més assistència a
partir del divendres a la tarda i durant
tot el cap de setmana”, segons parau-
les de Torres.

��	 � � � � ��� �� � ��	��
Ahir tan sols va ser la primera jorna-
da d’aquesta tancada universitària al
Campus Mundet. Durant la resta de
dies, hi ha programades nombroses
activitats, entre les que hi trobem
xerrades, debats, conferències,
tallers interactius, videofòrums,
concerts i, fins i tot, un dinar popular
i un circ. Per a tothom que es vulgui
informar de les activitats i com
accedir a les instal·lacions, pot con-
sultar la web següent:
www.ub.es/campusmundet
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� Estudiants de totes les universitats assisteixen als actes
del primer dia de tancada
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Considero que la Universitat cal que
compleixi quatre funcions, entre les
quals ha d’existir sempre un nexe
d’interrelació: a) ensenyament; b)
recerca; c) cultural; d) crítica.

Per a mi, aprendre a fer recerca,
a treballar amb textos o amb els
instruments tecnològics apropiats,
amb un objectiu precís, és una tasca
molt important. Igualment penso que
la Universitat és un nucli essen-
cialment cultural, i si la dissociem
d’aquest li fem un gran perjudici.
Malauradament no sempre es té en
compte aquesta òptica.

Crec que l’ensenyament i la funció
crítica, en aquelles matèries en les
quals aquesta finalitat sigui adient,
deuen estar  intimament relacionades,
puix ensenyar no solament vol dir
transmetre coneixements,  tècniques,
sinó que  que implica que el professor
i els estudiants s’adonin que aquells
camps més relacionats amb el
desenvolupament de la societat,
aquesta perspectiva crítica és
necessaria per contextualitzar-los.

Criticar no vol dir destruir. La

funció crítica implica construir, adap-
tar-se al canvi social,  tractar d’oferir
noves alternatives a les matèries
impartides, amb la voluntat d’ac-
celerar el progrès en tots els sentits.
Això pot semblar utòpic, pero si ho
reflexionem seriosament ens adonem
que és necessari.

Tot això lliga amb la consideració
que acostumo a fer als meus estu-
diants, en el sentit que, al meu
entendre,  la missió cabdal de la
Universitat és exercitar la nostra
capacitat de racionalització, tenint
sempre en compte que no podem
menystenir el pes de la ideologia que
cadascú té, que evidentment seria de
desitjar  que fos  majoritariament
progressista, però que dissorta-
dament no sempre és aixi.

Per tant, si com persones racio-
nals que som, pensar es la caracte-
rística que ens qualifica fonamen-
talment, aquesta capacitat l’hem
d’exercir sempre, tot i que dissor-
tadament no sempre és així, i els que
tenen el poder, amb certa frequència,
tracten d’orientar, condicionar o ma-

nipular la nostra forma de pensar i
d’expressar-nos.

A mi m’agradaria que aquesta
dimensió de pensar, al meu entendre
indispensable per als estudiants –
naturalment també per als professors-
fos un element essencial del seu
comportament. Els estudiants han de
venir a la Universitat no només per
tal de trobar els coneixements i les
tècniques per integrar-se en el procés
productiu, sinó que, com a ciutadans
que són, han de desenvolupar  aques-
ta característica en tot moment. Els
estudiants són uns joves més afor-
tunats que els que no han tingut la
possibilitat d’arribar a la Universitat,
puix potencialment poden aspirar a
ocupar un paper més rellevant en la
vida social, però no poden oblidar
mai la seva  condició de ciutadans, ni
la seves obligacions i deures ètics i
cívics.

En una paraula, pensar és un dels
bens més preuats que com éssers
humans tenim. Caldria dedicar més
atenció a aquesta perspectiva

./4-� � 5/06�� 7�8�#1�0� �4�80�1

La voluntat mou les persones
que volem fer un projecte comú.
I perquè el resultat sigui bo, el
més adient és que cada perso-
na, des de les seves motivacions,
aporti allò que creu convenient.
Cal que cadascú, des de la seva
posició ens enriqueixi a tots una
mica més. Perquè el conjunt de
petits moviments i petites ac-
cions, aquells granets de sorra
que s’enduu el vent sense mira-
ments, constitueixen els maons
amb els quals acabarem aquest
edifici que entre tots estem
construint. Apareixen iniciatives
arreu del món i totes són im-
portants. Per tant, creiem que és
just reconèixer el valor d’a-
questes petites accions in-
dividuals.

Siguem sincers: les idees ens
obren el camí, però el que real-
ment ens fa avançar és el com-
promís que cadascú de nosaltres
pren. Un compromís a nivell
personal que va des dels fun-
cionaris de la universitat que
recolzen els moviments amb les
seves aturades, els treballadors
que cada dia surten al balcó amb
les cassoles o els nens que, sense
comprendre les absurditats de la
guerra, es queixen a les escoles.
No ens volem oblidar de ningú,
perquè tothom construeix la
societat on vivim. I no només és
la societat espanyola la que s’està
movent. Els compromisos són el
motor de la nostra existència i
gràcies a les decisions que prenem
la història va evolucionant i
millorant. Ara, més que mai, ho
estem aconseguint, i no és una
feina d’uns pocs sinó de tots. És
una evidència que no es pot ne-
gar. Tots estem movent el món
endavant, estem movent-lo cap a
la pau. Seguim així.

Que Corri la Veu!

(��79�� �:;�Ara que sabem els
resultats del referèndum de
Ciències de la Comunicació ens
hem de preguntar: realment calia
tant d’enrenou i queixes per voler
tornar a la ‘normalitat’ quan s’ha
comprovat que eren menys d’un
centenar els alumnes que han triat
aquesta opció? Calien més de sis
hores de discussions assambleàries
per decidir les opcions de vot? Cal
parar tota la feina feta fins ara?

A tots aquells que han criticat
l’antidemocràcia de l’assemblea,
aquí ho tenim. Es va decidir fer un
referèndum que en teoria havia
d’afavorir aquells que no ‘podien’
expressar lliurement la seva opinió.
A tots aquells que s’han quedat a
casa i  no s’han fet  escoltar

recordeu: el vostre silenci dóna veu
a la majoria. S’ha demostrat però,
que és possible el consens i el res-
pecte cap a totes les opinions. Els
estudiants han decidit trencar. Ja
era hora de despertar.

És el moment de plantejar-nos
les múltiples opcions que se’ns
ofereixen. Fem-ho bé. Tenim a les
nostres mans la possibilitat de
canvi, i el treball de molts dies dels
nostres companys i companyes. No
llencem aquesta oportunitat de fer-
nos sentir, de fer-nos un lloc en
aquest món.

I com algú ha escrit als lavabos
de la nostra facultat: las batallas que
se pierden son las que se abando-
nan.

�/0/<�=/0#&/�&�#0&�1&4/�.�0�4�

(���������; Os felicito por el trabajo
que habeis realizado hasta este mo-
mento. Me parece estupendo el al-
cance que está teniendo tanto la pá-
gina web como la revista por así
llamarla. Pero creo que podríamos
llegar más allá. Me parece muy bien
que concienciemos a los ciudadanos
catalanes y españoles sin embargo
creo que también sería importante
concienciar a los americanos e ingle-
ses que viven aquí. Para ello si os pa-
rece apropiado podríamos incluir al-
gún que otro artículo en inglés. Yo
he escrito algo y si os parece buena
idea os lo envio. Si no os gusta la
idea no pasa nada sólo era una su-
gerencia para llegar a aquellos que
en su país la gente está a favor de
esta guerra. �../
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Així de clar es va manifestar ahir al
matí David Bagès, membre de la Pla-
taforma Cultura i Espectacle con-
tra la Guerra en una xerrada a
l’Aula Magna de la Facultat de
Ciències de la Comunicació. Bagès,
acompanyat per l’actriu Vicenta
N’Dongo, va lamentar les dificultats
que hi ha per portar a la vaga el sec-
tor dels actors, a conseqüència de la
negativa dels empresaris i de l’exis-
tència de llistes negres.
Tot i això, creuen que
la vaga seria una bona
manera de demostrar
que estan en contra
d’aquesta “guerra il·legal” i que, a
més, “donaria un bon impuls perquè
la professió continués unida”.
N’Dongo, per la seva banda, va ani-
mar els estudiants a seguir-se mobilit-
zant. “Els civils ens estem unint per
primera vegada des de fa molt
temps”, va afegir.

En relació als incidents violents,
Bagès va lamentar que el govern
englobi  tots els manifestants en un
mateix sac perquè els vàndals són
només uns quants. Segons ell, és una
maniobra per crear una sensació
d’inseguretat que eviti que molts
ciutadans se sumin a les protestes.

Pel que fa a la situació de la cul-
tura, els actors creuen que els polítics
la manipulen. Per una banda, el PSC

-“l’esquerra light”, se-
gons Bagès- utilitza la
cultura que li interessa
al seu favor i s’oblida
de la resta. El PP, per

contra, pretén “inculturalitzar” la
societat fent que no pensi, ja que
“això podria suposar un problema”.

La Plataforma Cultura i Espec-
tacle contra la Guerra, que aglu-
tina moltes associacions, entre elles
el Sindicat de Periodistes, porta
mobilitzant-se des de la manifestació

unitària del 15 de febrer. El seu
funcionament és assembleari i s’han
organitzat en diferents comissions.
Una d’elles es dedica a la creació de
textos dramàtics per ser llegits al car-
rer; una altra estudia com denunciar
de manera formal Aznar i la ministra
Palacio davant el Tribunal de La
Haia; i una altra ha creat una pàgina
web.

4�-���/4#2&�
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El lingüista iraquià Pius Alibeck i el
membre de la plataforma per
l’aixecament de les sancions a
l’Iraq, Josep Maria Pijoan, van
parlat ahir sobre el nou ordre mun-
dial imperant i el condicionament
d’aquest en la guerra de l’Iraq.
Alibeck va destacar que el sorgiment
dels moviments fonamentalistes
islàmics va ser promogut pel món
occidental. Alguns dels arguments
que va donar per sustentar aquesta
idea van ser que organitzacions com
els “Germans musulmans” o “Al-
Qaida” han estat subvencionades
pels serveis d’intel·ligència nord-
americans i que personatges com
Saddam Hussein i Bin Laden són
productes de la política exterior
anglosaxona.

El lingüista iraquià també va re-
marcar que el nou ordre mundial ja
és una realitat. Aquest és prota-
gonitzat per un imperialisme nord-
americà que utilitza el terrorisme
(finançat pel mateix oncle Sam) com
a justificació per poder atacar països
molt rics en primeres matèries.

Alibeck també va voler deixar
molt clar que el petroli no és l’única
causa de la  guerra i va destacar que
la influència que té l’Església Evan-
gelista als EUA i en els seus dirigents
(com Bush, Cheney, Rumsfeld...)
està jugant un paper important en
aquesta contesa i en la configuració
del nou ordre mundial. “Els nord-
americans creuen que formen part del
poble escollit, que mai no s’equi-
voquen i que tenen un futur comú
amb Israel. Amb la victòria a l’Iraq
es materialitzarà el projecte del
gran Israel. Aquest és l’objectiu últim
de la guerra”, va afirmar Alibeck.

Per acabar, valdria la pena des-
tacar algunes de les frases que s’han
dit en aquesta conferència:

- “El 30% dels nadons que neixen
al sud de l’Iraq tenen càncer a causa
de la utilització de bombes d’urani
empobrit durant la primera Guerra
del Golf”

- “El bé més escàs al món és la
llibertat”

- “Saddam i Bin Laden són les
gallines d’or del EUA.

- “L’embargament és el millor
servei que li pots fer a un dictador.
La gent està tan preocupada per
aconseguir menjar, que no pot pen-
sar en res més”.

/44/750&�#& /�./=0&@?�&�( &4/�/0/A-�
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A la tarda d’ahir es van fer públics
els resultats de les votacions. La
participació va ser del 46,07%, 1195
alumnes. L’opció guanyadora va ser
la del “depèn”, amb el 54’81% dels
vots (655 vots). En segon lloc va
quedar l’alternativa de “seguir les
mobilitzacions com fins ara”, amb el
35’23% (421 vots). Bastant més
allunyada ha quedat la de tornar a les
“classe normals”, amb el 8’12% (97
vots). Dins de l’opció del “depèn” ha
quedat en primer lloc la proposta

“classes més un dia rotatiu de vaga”,
amb 257 vots, el 21% del total dels
votants, es a dir, el 9’9% dels
alumnes censats a la facultat.

Qualsevol dubte o consideració
personal en referència al resultat fi-
nal, o als vots nuls, es pot consultar
fins el divendres 11 d’abril a les 21h
al deganat de la facultat, on roman-
dran les urnes per si es vol fer una
revisió o un nou recompte.
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� Actors i comunicadors intercanvien opinions
sobre les mobilitzacions
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redaccio@quecorr i laredaccio@quecorr i laredaccio@quecorr i laredaccio@quecorr i laredaccio@quecorr i laveu.orveu.orveu.orveu.orveu.orggggg
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