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Aquestes línies volen ser una expressió d�agraïment cap a totes les persones
i institucions que ens han fet arribar la seva felicitació per l�aparició de la
revista, ens han esperonat a tirar endavant, ens han expressat el seu suport
i ens han ofert el seu ajut.
També hem d�agraïr totes i cada una de les crítiques destinades a assenyalar
aspectes millorables d�aquest producte periodístic. Tenim consciència plena
d�un seguit de deficiències que intentarem esmenar el més aviat possible i
moltes ganes de millorar el produc-
te; per aquestes raons agraïm since-
rament totes les indicacions que se�ns
facin en aquest sentit.
Pel que fa als con- tinguts, en aquest
número ens fem ressò (bé o mala-
ment, això ens ho han de dir els lec-
tors) de les preses de postura davant de temàtiques conflictives i d�actualitat
dels estudiants i del PAS.  És una conseqüència lògica del nostre propòsit
de recollir el batec de la vida universitària, on no tot són flors i violes.
Pensem en tots els col·lectius i per complir adequadament la nostra funció
ens cal que ens feu arribar les vostres activitats, les vostres reivindicacions,
els vostres propòsits.
Per acabar, volem deixar constància que la nostra línia de treball informatiu
està i estarà inscrita dins el marc configurat pel Codi deontològic. Declaració
de principis de la professió periodística a Catalunya, sorgida del Congrés del
Col·legi de Periodistes de Catalunya del 1992. Quedi clar, doncs, que no estem
en la línia de certs sectors professionals espanyols que practiquen la filosofia
o la política del «todo vale». Que quedi clar.

Marc de referències

Pensem en tots
els col·lectius i per
complir la nostra
funció ens cal que
ens feu arribar
les vostres activitats

Les Universitats
evolucionen cap
a un model de gestió
privat per solventar el
problema dels recursos.

Quina serà la llengua
del futur? L’anglès
porta avantatge, però
el seu destí és el de
superposar-se a les altres?

L’Informe Bricall  que
indica una evolució
cap a una gestió
empresarial ha creat
molta polèmica.

Veterinària té una
granja on hi ha xais
i cabres per
a l’experimentació
i la docència.

La UAB s’ha sumat
al centenari de Buñuel
aprofundint
en la seva obra amb
unes jornades.

Manca consciència
davant les barreres
arquitectòniques.
Alguns espais
es tornen selves.

El Servei d’Informàtica
de la UAB ja té
18.000 usuaris a
través del programa
gratuït CESAR.
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El Hòlding
universitari
Uns canvis que condueixen
a la creació d�entitats amb
autonomia jurídica que no tan
sols s�autofinanciïn sinó que,
a més, siguin font d�ingressos.
La principal novetat, però,
es troba a la base: el pas d�una
gestió merament administrativa
a un model empresarial.

“Les universitats públiques han
d’aconseguir fonts de finança-
ment que no siguin dependents
exclusivament al cent per cent
de l’administració pública, és a
dir, han de procurar desenvolu-
par polítiques de captació de re-
cursos, públics o privats”. Les
paraules d’Enric Marín, secre-
tari general de la UAB, definei-
xen el camí que a partir d’ara es
dibuixa per a les universitats
públiques europees.
És indiscutible que tradicional-
ment les universitats han estat
deficitàries de per si, amb els di-
ners provinents de l’administra-
ció com a única font de finan-
çament. Actualment, en canvi, la
institució de l’educació superior
ha près una altra direcció.
A l’Estat espanyol, fa uns anys
que s’ha congelat la partida pres-
supostària destinada a l’educa-
ció universitària. Davant d’aques-

ta situació, els responsables de
les universitats han optat per bus-
car els seus propis recursos eco-
nòmics i, en molts casos, s’ha
emprès un procés de creació
d’entitats depenents de la uni-
versitat, però amb personalitat
jurídica pròpia. Es tracta d’un
fenomen, la desembocadura na-
tural del qual és la conversió de
les universitas en conglomerats
empresarials amb majoria de ca-
pital públic. Aquesta situació té
l’origen en un informe sobre el
món universitari encarregat pel
govern britànic a Ron Dearing,
expert en empreses i president
del National Committe of Inquirity
into Higher Education (Comité
Nacional d’Informació a l’Edu-
cació Superior). En l’estudi de
Dearing, anomenat L’educació
superior en la societat de l’apre-
nentatge, s’arribava a la conclu-
sió que el model de gestió més

JAN PÉREZ

La Universitat Autònoma
de Barcelona, seguint
les recomanacions de la Unió
Europea, ha iniciat un canvi
en el seu model de gestió
que podria convertir-la en
un conglomerat empresarial,
la major part de capital públic.
La insuficiència dels recursos
econòmics estatals fa que les
universitats es plantegin canvis
en el seu funcionament intern.
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Els instruments
bàsics
són les
concessions
administratives,
les societats
anònimes i les
fundacions.

adient per a les universitats con-
sistia a convertir-les en hòldings.
Dearing proposa que la gestió de
cada universitat tingui un nucli
central a partir del qual s’estruc-
turin una sèrie d’entitats satèl·-
lit. El nucli estaria format pels
pilars principals de la universi-
tat, entre el quals hi hauria els
òrgans de govern i les activitats
docents de primer i segon cicle.
Per la seva banda, els satèl·lits,
concebuts com a branques del
tronc central, agruparien tota la
resta de serveis i funcions.
El model proposat per Dearing
va ser emprat per tots els cen-
tres britànics i, posteriorment, la
UE va recomanar que la resta
d’universitats del seu territori
l’adoptessin. L’encarregat de
fer-ne la versió catalana va ser
Josep Maria Bricall.
Mentre s’elaborava aquest infor-
me, presentat fa unes setmanes,
a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) ja s’havien
començat a posar a la pràctica
les línies bàsiques de l’informe
britànic, tal i com diu el seu se-
cretari general, Enric Marín: “El
model que s’està aplicant a la
UAB es troba bastant en la línea
del Dearing. El que passa és que
el nostre té continguts específics.
Tanmateix, sí que és veritat que
hi ha importants punts en comú
amb les recomanacions de l’in-
forme britànic”.

D�un model administratiu
a un de productiu
Fa uns anys, la UAB era una
universitat finançada exclu-
sivament amb recursos provi-
nents de l’Estat. Els temps can-
vien. Ara, les universitats ja no
tenen prou amb els diners que
els arriben de l’Estat. De fet, una
de les principals reivindicacions
dels dirigents universitaris da-
vant l’Administració és l’aug-
ment de les assignacions pres-
supostàries. Segons el Informe
sobre financión pública elaborat
pel Ministeri d’Educació, el 1993
Espanya era un dels països eu-

ropeus que menys recursos de-
dicava a les universitats, amb
només un 1% del PIB.
Una de les claus per interpretar
aquesta insuficiència dels recur-
sos de l’Estat la va donar Ron
Dearing a la ponència que va
realitzar a la V Jornada de Tre-
ball dels Consells Socials. L’au-
tor de l’informe que porta el seu
nom va explicar que el creixe-
ment de les despeses dels estats
en matèries com sanitat, segu-
retat social, benestar i pensions
provocarà problemes per trobar
finançament per a l’ensenya-
ment superior.
Tots aquests canvis, i també d’al-
tres, són previstos al Contracte
Programa 1998-2001, un docu-
ment signat per la UAB i per la
Generalitat de Catalunya on es
marquen les línies que haurà de
seguir la universitat en un futur
immediat. En el mateix Con-
tracte Programa es diu que “la
universitat està experimentant
una transició gradual, però
imparable, des d’un model ad-
ministratiu a un model produc-
tiu”. Davant d’aquesta afirma-
ció, Enric Marín prefereix fer
matisacions: “És una manera
elegant de dir-ho; administratiu

vol dir burocràtic i productiu,
avaluat”. Ramón Corbella, vice-
gerent de l’Autònoma, resulta
molt més explícit, ja que apunta
que a partir d’ara les universitats
hauran de ser “eficients” en la
gestió. La via per obtenir aques-
ta eficiència, segons Corbella,
seria augmentar el grau d’auto-
suficiència de la universitat.
Aquesta es també una de les pro-
postes de Ron Dearing. Dit
d’una altra manera, la universi-
tat ha començat a buscar les vies
per augmentar la seva capacitat
d’autofinançament per obtenir
els seus recursos econòmics.

Model de gestió propi
L’opció més viable per tal de fer
augmentar l’autofinançament és
la creació d’estructures amb per-
sonalitat jurídica pròpia que, tot
i no estar incloses dintre del nu-
cli central de la universitat, en
depenen. Molt sovint, aquestes
estructures es creen per englo-
bar “aquelles activitats de la uni-
versitat que no són pròpiament
les de docència de primer i se-
gon cicle”, en paraules de Ramon
Corbella. Aquest procés de pro-
gressiva creació d’entitats satèl-
lit entronca directament amb la

AMAYA RUIZ



Abril 2000 EL CAMPUSEL CAMPUSEL CAMPUSEL CAMPUSEL CAMPUS          5

■■■■■
Concessions administratives
Les concessions administratives consisteixen a
cedir a empreses privades la gestió de serveis
dintre de la universitat. Mitjançant un concurs
públic, la universitat tria el candidat
que considera més adequat per a portar
a terme la prestació d�un servei. Així, per
exemple, trobem que els serveis de fotocòpies,
de restauració, de neteja o de manteniment
es fan avui en dia a través de concessions
administratives. Realitzar concessions
administratives suposa donar llum verda a
l�entrada d�empreses privades a la universitat.
Tanmateix, les fonts oficials de l�Autònoma
coincideixen a afirmar que l�opció de deixar
alguns serveis en mans de tercers els suposa
un doble benefici: per una banda obtenen uns
ingressos provinents dels cànons que paguen
els concessionaris i, per l�altra, s�estalvien
totes les despeses que hi hauria si la universitat
gestionés directament aquests serveis.

■■■■■
Marín:
�Les universitats
han de
desenvolupar
polítiques
de captació
de recursos,
públics o privats�

■■■■■
Corbella:
�Les universitats,
a partir d�ara
hauran de
ser eficients
en la gestió�

■■■■■
La universitat
ha començat
a buscar vies
per augmentar
la seva capacitat
d�autofinançament

■■■■■
Societats anònimes
i fundacions
La resta dels recursos autònoms autoritzats
per la UAB per obtenir finançament
són les societats anònimes i les fundacions.
Dos exemples de societats anònimes
són la Vila Universitària S.A. i la Plaça Cívica
S.A. En tots dos casos, la universitat
s�assegura el control de l�accionariat,
independentment de qui sigui la resta
de participants. També en tots dos casos
es tracta d�un pastís ben dolç, amb un gran
volum de negoci al darrera. Però,
com que encara no s�han amortitzat
les despeses inicials d�aquestes empreses
�segons les fonts oficials�, els únics beneficis
que n�obté la UAB són els cànons
que aquestes societats pròpies li paguen
per operar en el seu territori.
Pel que fa a les fundacions,
a l�Autònoma podem trobar actualment
nombrosos exemples: Fundació Gespa,
Fundació UAB, Fundació Empresa-Ciència, etc.
Les fundacions es creen per diferents motius.
Segons Enric Marín, es paguen menys
impostos; segons Ramon Corbella,
�les fundacions permeten l�accés
a determinades línies de subvenció
que com a universitat es tenen�. A més a més,
les fundacions també paguen un cànon,
amb la qual cosa tot plegat fa que
no resulti estrany que en els últims anys
estiguin proliferant notablement.

recomanació de Dearing de con-
vertir les universitats en hòldings
(conglomerats formats per una
casa mare de la qual en depenen
altres entitats filials). En el cas
de la UAB, malgrat que admeten
seguir les recomanacions de
Dearing, prefereixen afirmar que
estan elaborant un “model de ges-
tió propi”. Corbella resumeix
així la nova gestió basada en en-
titats autònomes: “Es busquen
formes d’organització que siguin
més àgils i que permetin aconse-
guir els objectius d’una manera
més fàcil que no dintre de l’es-
tructura universitària”.
En aquest fenomen de recerca
de finançament addicional, la
UAB compta amb tres instru-
ments que exerceixen de pilars
bàsics: les concessions adminis-
tratives, les societats anònimes i
les fundacions.

Participació privada
En qualsevol cas, sembla que
aquestes estructures paral·leles a
la universitat però no integrades
en ella —ja s’aconsegueixi a tra-
vés de concessions administra-
tives, de societats anònimes o de
fundacions—, no sols assoleixen
el desitjat autofinançament, sinó
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■■■■■
Associacions d�Estudiants
Laia Sansalvador, del Bloc d�Estudiants
Independentistes (BEI), diu que �el mètode
aquest de les privatizacions que fan servir
potser no és el més adequat, i menys aquí
a la universitat�. Aquesta estudiant té clara
la solució: �Fer servir sistemes
de cooperatives�. Raul Calejo, del Moviment
d�Estudiants Progressistes (MEP),
diu que aquesta associació d�estudiants
està en contra de la �privatització total
de la universitat, com pot passar aquí a la
Plaça Cívica�. Calejo creu a més que s�està
privatitzant �tot el que és ensenyament del
Tercer Cicle�  i que �aquesta privatització no
quadra la relació qualitat-preu�. Alternativa
Estel arriba més enllà en les seves
reivindicacions. Martí Cirici diu que �les
reivindicacions no s�han de quedar en l�àmbit
universitari, ja que tot allò que està passant a
les universitats no és altra cosa que el reflex
de la política neoliberal. Per això és important
contextualitzar molt més el problema�.

que pretenen ser una font d’in-
gressos per al centre de tot aquest
conglomerat d’entitats: la UAB.
Ara bé, aquest fenomen està
comportant un augment de la
participació privada en les acti-
vitats econòmiques de l’interior
de la universitat. Les nombro-
ses concessions administratives
suposen la cessió directa de ser-
veis interns a empreses priva-
des. Així mateix, les societats
anònimes són, en termes jurí-
dics, empreses convencionals i
estan obertes a la participació
de tercers. A tot això s’ha
d’afegir que en la gènesi de cada
fundació també hi tenen cabu-
da entitats privades.
Un exemple és la ja esmentada
Fundació Indústries de la Infor-
mació, que es dedicarà a impar-
tir estudis de telecomunicacions
—amb preus d’universitat pri-
vada— i on hi participa el Banc
de Sabadell, el Grup PRISA i
el Grup Ericsson, entre altres.
Segons el número 128 del
bulletí L’Autònoma, la Funda-
ció “continuarà cercant la par-
ticipació en el desenvolupament
de les seves activitats de nous
representants de la iniciativa
privada en els diversos àmbits
de les tecnologies de la infor-
mació i en els diversos sectors
involucrats en la producció i en
el proveïment de serveis”.
L’apartat ‘f ’ del punt 8 del
Contracte Programa de la UAB,
dedicat als objetius a assolir,
també és un indicador de la
participació externa: “Potenci-
ar els convenis específics amb
l’empresa privada per a incre-
mentar les infraestructures de
recerca i la realització de pro-
jectes de recerca entre univer-
sitat i empresa”.

Els sindicats
Sembla bastant consensuada la
posició dels sindicats de profes-
sors davant la financiació de la
UAB. Tots coincideixen en la
necessitat d’augmentar la dota-
ció pressupostària de la univer-

sitat. Per part de CCOO es diu
que no s’han esgotat totes les
vies de pressió a la Generalitat
i que abans de crear tota aques-
ta estructura de hòlding s’hau-
ria d’haver fet més pressió al
govern català. Aquest sindicat
no està d’acord amb la utilitza-
ció de les fundacions com a for-
ma de finançament, sinó que
han de ser eines per a la millo-
ra del servei.
Pel que fa al CAU (Col·lectius
Assamblearis d’Universitats),
un dels membres, Vicenç Miña-
na, posa el seu èmfasi en el pe-
rill que existeix de perdre el con-
trol de les fundacions. A més,
afegeix que “el que es fa amb
aquesta estructura és carregar el
preu del servei públic a la gent
i això va en contra de l’essèn-
cia de la universitat pública”.
El membres de la UGT es mos-

JAN PÉREZ
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■■■■■
�La fundació
continuarà
cercant la
participació en el
desenvolupament
de les seves
activitats�. Núm. 128
del butlletí
de l�Autònoma

■■■■■
José Casas:
�Hi ha poca
informació al voltant
de tot allò referent
al finançament
de la UAB.
La universitat
ha de tenir un model
de financiació mixte�

La universitat és
un negoci tant
per les empreses
privades
com per
les empreses
públiques.

tren més prudents. Diuen que en-
cara és molt aviat per criticar
l’estructura de la UAB. Segons
Pilar Tacher “aquest moment
és important perquè s’està de-
finint la universitat. En prin-
cipi la forma que està prenent
la UAB no és negativa. El pe-
rill és que la UAB perdi el con-
trol de tot allò que s’està cre-
ant. El més rellevant és tenir
en compte que la universitat és
un servei, no un negoci”.
José Casas, representant del
CSIF, indica que “hi ha poca in-
formació al voltant de tot allò
referent al finançament de la
UAB”. Segons ell, la universi-
tat ha de tenir un model de
financiació mixte, sense arrivar
a ser majoritàriament privada.
Amb tot, el nou model de ges-
tió implantat a la UAB partint
de les idees de Dearing apareix

amb unes línies mestres clara-
ment identificables. Possible-
ment, una de les paraules clau
sigui autofinançament. Darre-
re d’aquest mot s’amaga tota
una política de creació d’enti-
tats autònomes, ja siguin socie-
tats anònimes, fundacions o ser-
veis gestionats per empreses
privades amb concessió admi-
nistrativa. Tots ells graviten
entorn el nucli central de la uni-
versitat, la corporació UAB, di-
positària de la identitat de l’Au-
tònoma de Barcelona.
És indiscutible que la institu-
ció de l’ensenyament superior
ha patit una mutació. Ramón
Corbella és l’autor d’una infor-
mació que la resumeix prou fi-
delment: “La finalitat d’aques-
tes estructures paral·leles que es
van creant és aconseguir supor-
tar la frenada dels pressupostos

públics, els problemes que pu-
gui tenir la universitat en el seu
pressupost propi. És una mane-
ra de generar recursos que re-
verteixin en el pressupost ge-
neral de la universitat i en la
millora i qualitat dels serveis
que s’estan prestant”.
La principal novetat que pre-
senta aquest model és la prima-
cia dels criteris econòmics.
L’obsessió per l’autofinança-
ment dels serveis i de les enti-
tats fa que es vagi més enllà de
la voluntat de cobrir el pressu-
post i es busqui directament la
generació de recursos. Sent
així, a partir d’aquest final de
segle la rendibilitat dels projec-
tes serà essencial ■

José Miguel Vallés
Pau Rubio

Rebeca Pérez

AMAYA RUIZ JAN PÉREZ
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■ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ

�El passat és un país estrany -escrigué el novel·lista anglès

J. P. Hartley- on fan les coses de manera diferent, allà�. I

és veritat, però la definició seria encara més encertada

per referir-nos al futur. Portats per una espiral de canvis

que cada cop gira més ràpid, imagina com serà el nostre

futur, proper o l lunyà. És com fer una previsió

meteorològica a llarg termini: gairebé impossible

d�encertar amb fiabilitat.

Les llengües, i l�aprenentatge d�idiomes, no fan sinó

corroborar aquesta incertesa. Els ciutadans del proper

mil·lenni estudiaran àrab, xinès o

espanyol amb la mateixa devoció que

avui estudien anglès? Ens convencerem

de la necessitat d�estudiar esperanto?

Quedarà algun professor o aula, o

només en tindrem de virtuals? I, en tot

cas, la traducció automàtica no farà que

desaparegui del tot la necessitat

d�aprendre idiomes? Ningú té encara resposta a aquestes

preguntes, però alguns avenços actuals ens donen pistes

sobre com serà el futur de les llengües. És qüestió d�obrir

bé els ulls per percebre aquestes pistes, i potser així

podrem entreveure què ens espera.

La ciència ficció fa anys que ens presenta un futur on la

comunicació intergalàctica i entre espècies és possible

gràcies a una traducció precisa, instantània i automàtica

d� allò que uns o uns altres volen dir. Tocant més de peus

a terra, els avenços en traducció per ordinador, el

reconeixement de la veu i la intel·ligència artificial en

general, ens apropen al dia que els usuaris  de diferents

llengües podran comunicar-se tan sols prement un

botonet. Però aquest dia és encara molt llunyà. És cert

que la traducció automàtica de diferents documents via

La llengua del futur
internet ja és una realitat disponible per a tothom, i que

d�aquí a pocs anys (o pocs mesos, potser) ho serà de

suficient qualitat per poder-ne fer un ús més general.

També és veritat que ja existeixen exemples tipus StarTrek

de com es pot utilitzar la tecnologia del llenguatge: tropes

de les Nacions Unides a Bòsnia duen unes caixes de veu

que poden traduir instruccions simples de l�anglès a la

llengua �local�. També hi ha molts exemples de traducció

per ordinador que han tingut força èxit comercial, com

les previsions del temps al Canadà (entre el francès i

l�anglès) o la versió catalana de El

Periódico, tot i que és revisada per un

corrector humà. Però el que ens diuen

els investigadors que treballen en

traducció automàtica és que estem

encara molt lluny de poder reduir la

gran complexitat (i riquesa!) de la llen-

gua natural a les formes matemà-

ticament tractables d�un algorisme. Així estan les coses:

és encara molt d�hora per esborrar la necessitat

d�aprendre una llengua estrangera, a no ser que ens

limitem a contexts molt acotats i definits.

I mentre hi ha gent que creu fervorosament en un futur

on la traducció es fa sense esforç i és àmpliament

utilitzada, d�altres  veuen que el futur serà un món

bàsicament monolingüe, on la llengua dominant (potser

l�anglès, i perdoneu-me, defensors de l�esperanto) deixa

les altres llengües en un claríssim segon terme. És cert

que l�ús de l�anglès va en augment i també que s�utilitza

a molts àmbits: David Crystal, conegut lingüista irlandès,

creu que entrat l�any 2000 hi haurà aproximadament 1.400

milions de persones que l�estudiïn. Però, si reflexionem

uns instants, veurem que la idea d�una sola llengua, o

■
Sònia Prats
i Carreras
Coordinadora del Departament d�anglès
al Servei d�Idiomes Moderns (SIM)
i estudiant de Doctorat
a Didàctica de la Llengua Estrangera UAB

Estem encara molt
lluny de poder reduir
la gran complexitat
(i riquesa!) de
la llengua natural
a les fórmules
matemàtiques
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■ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ
cap idea semblant, és certament improbable: les llengües

franques (és dir, les utilitzades per parlants no nadius

amb finalitats pràctiques) han existit des de que hi ha

hagut necessitat de comunicar-se entre grups diferents.

Tanmateix, rarament han eliminat la llengua materna dels

que les utilitzaven. L�ampli ús del llatí en l�Europa medieval

no va suposar un impediment real pel desenvolupament

de les llengües europees modernes. Una llengua franca

funciona com a eina complementària, vital per certes

finalitats (històricament, finalitats comercials i de

transaccions diverses) però del tot inadequada per altres,

com la comunicació social entre un mateix grup, per

exemple. Mentre sigui els Estats Units qui domini temes

econòmics, militars o polítics és encertat creure que

l�anglès serà utilitzat internacionalment, i també que es

crearan nous Englishes internacionalment. Però això no

té perquè implicar que altres llengües

vagin en declivi. El procés de reco-

neixement de drets lingüístics de certs

grups (com a conseqüència, potser, de

més llibertat i tolerància) pot fer que

més �i no menys� llengües, puguin

ser utilitzades en certs àmbits. D�altra

banda, i més probablement, la transformació del món

comercial i polític en zones estratègiques autosuficients

pot implicar que la comunicació comercial, institucional

i política en l�interior de cadascuna de les zones es

dugui a terme en la llengua franca d�aquella zona, que

no té perquè ser l�anglès. L�anglès per comunicar-se

entre zones, i la llengua franca per comunicació

interzona. És interessant saber que alguns analistes

diuen que, en un futur proper, hi haurà com a mínim

sis zones relativament autosuficients: centre i sud

d�Amèrica (espanyol), nord d�Amèrica (anglès, tot i que

l�espanyol cada cop guanya més terreny), el món

musulmà (àrab), subcontinent Indi (hindú), la zona

d�Indonèsia (malai) i la Xina (mandarí). El futur del

japonès com a llengua d�influència externa és obert a

debat: potser, i per afers internacionals, els japonesos

continuaran fent ús de l�anglès. I, en aquesta visió del

futur, com podem classificar la Torre de Babel que és

la Unió Europea, o el Tigres del sud-est asiàtic, o

Australàsia? I quina llengua parlarà Àfrica? Sigui com

sigui, un planeta monolingüe encara sembla molt

improbable... A més, hi ha algú que el vulgui?

Acceptant, doncs, que la necessitat d�aprendre una llengua

estrangera (o dues, o tres) no ha desaparegut encara,

ens veiem obligats a reflexionar sobre com serà la classe

d�idiomes del futur. Una manera de veure-ho és que

l�ensenyament -i no només el de llengües- serà virtual.

Ja no caldrà que els alumnes vagin a classe; una terminal

de PC o Mac, un parell de CD-ROMs, internet, uns

auriculars i un micròfon serà tot allò que necessitarem

per seguir el curs que triem. Potser els cursos de

multimèdia que estan tan en voga últimament en el camp

de l�ensenyament de l�anglès ja ens arrosseguen cap

aquest món feliç. Potser sí..., o potser no. Perquè una

altra manera de veure el futur de l�ensenyament d� idiomes

és que, intel·ligentment, sabrem aprofitar el bo i millor

del que ens ofereix aquesta tecnologia. En l�ensenyament

d�idiomes, l�ordinador és una eina excel·lent per estudiar

parts de la llengua: ens proporciona un material

suplementari que pot ser entretingut i, alhora,

engrescador. Però també és veritat que la crònica de la

mort anunciada dels cursos amb

classes presencials ha estat pregonada

amb massa antelació. S�oblida sovint

que la classe té un element socialit-

zador importantíssim, que no s�aprèn

únicament allò que s�estudia sinó moltes

altres coses. Saber escoltar, parlar,

entendre�s amb els altres... és alguna cosa que molta

gent potser encara no fa prou bé, ni tan sols en la llengua

pròpia. I l�ordinador pot ser un bon refugi per evitar el

pànic que crea un cos-a-cos real. Però la llengua és

part de la comunicació, i els gests, les entonacions, els

jocs de mirades, el riure,... també són part importan-

tíssima de la comunicació diària. A classe, la comunicació

és plena: cos, ulls, orelles, mans i, és clar, boca,

funcionen com una màquina perfecta. A classe, que no

deixa de ser una petita societat, aprenem també a

créixer, en molts aspectes, i la nostra intel·ligència

emocional (deixeu-me utilitzar el mot, ara que està tan

de moda) es desenvolupa. La tecnologia, per suposat,

ens ajuda a moltes coses, també a aprendre idiomes,

però intentem no caure en l�error de creure que podem

aprendre a comunicar-nos millor amb els altres des de

darrere d�una pantalla.

La llengua del futur s�ensenyarà a classe, amb un bon

professor �-i uns bons alumnes� que hagin vist i

assimilat la necessitat comunicativa que té la condició

humana. I les màquines, com sempre han fet, ens

ajudaran a aconseguir certes coses. Totes les eines són

benvingudes si ens ajuden a apropar-nos al repte i a la

satisfacció de poder-se entendre, de manera satisfactòria,

amb gent de més enllà de casa nostra.

Intentem no caure
en l�error de creure
que podem aprendre
a comunicar-nos
millor des de darrere
d�una pantalla
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 L’informe va ser encarregat per
la Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas
(CRUE) fa quinze mesos i, fins
a la seva publicació, només
s’havien fet córrer alguns esbor-
ranys entre les assemblees
d’estudiants. Aquests esborra-
dors van provocar la polèmica,
perquè els estudiants van veure
molts indicis de privatització,
gestió empresarial i manca
d’ajudes per a l’ensenyament
públic. Els estudiants ja protes-
taven feia temps per aquests
problemes, però l’aparició
d’aquests resums va fer esclatar
la situació. Seguint la línia
d’anteriors mobilitzacions, la
Plataforma Mobilitzadora en
Defensa de la Universitat Públi-
ca (PMDUP) va convocar una
nova manifestació a Catalunya
el passat dia 23 de març. Més de
10.000 estudiants van sortir al
carrer a Barcelona reclamant un
augment dels pressupostos de la
Generalitat per a la universitat
pública (incloent la congelació
de taxes i un sistema de beques
més ampli i més just, entre
d’altres coses), així com l’atura-

da de les privatitzacions i la
petició d’una universitat real-
ment democràtica, millorant els
actuals òrgans de govern i
garantint l’autonomia universi-
tària. Després de les protestes,
la Plataforma esperava la sortida
oficial de l’informe per estudiar-
lo més a fons i intentar elaborar
un contrainforme.

La contradicció
La publicació de l’informe
Universidad 2000 ha sorprès, ja
que proposa algunes transforma-
cions que no resulten tan rígides
com s’havia suposat. Propugna
un nou sistema de finançament,
que en deu  anys dupliqui el
pressupost dedicat a l’ensenya-
ment públic, fins arribar al bilió
de pessetes, i l’augment de les
beques per passar del 17% al
40% en els primers cursos de la
carrera i unes beques-préstec per
als darrers cursos, que s’han de
tornar quan l’ex-estudiant que ja
treballi com a professional
tingui uns ingressos superiors a
la renda per càpita estatal. Per
altra banda, és cert que proposa
una estructura de govern amb

representants de societats, em-
preses i administracions, cosa que
pot apropar la universitat cap a
una gestió empresarial, i que la
universitat faci investigacions
concertades amb la indústria
privada, la qual cosa fa sospitar
de certes tendències cap a la
privatització.
Ara hi ha divisió d’opinions:
alguns col.lectius d’estudiants i
de la Plataforma pensen que
l’informe va ser retocat en
l’apartat del finançament públic
per la pressió de la manifestació,
com explica en Lluís Camprubí,
membre de l’Associació d’Estu-
diants Progressistes (AEP) que
està dins de la Plataforma. En
canvi, Josep Maria Bricall, i els
altres rectors neguen aquesta
hipòtesi, i expliquen que els polè-
mics esborradors eren resums
d’algunes aportacions que van fer
els experts convidats a les jornades
de reflexió. Ara tot depèn de com
el govern vulgui aplicar les
diferents propostes de l’informe
a l’hora de renovar la Llei de
Reforma Universitària (LRU) ■

Esther Villarubia

El passat 24 de març va sortir
publicat oficialment l�informe
Universidad 2000, més conegut com
a Informe Bricall. Aquest vol ser el
primer document que analitza la
situació del sistema universitari
en profunditat, un sistema estancat
davant dels canvis i el creixement
que ha fet la universitat espanyola
en les últimes dècades.

La publicació
de l’informe
Universidad
2000  ha
sorprès, ja que
presenta algunes
transformacions
que no resulten
tan rígides com
s’havia suposat.

■ NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES

AMAYA RUIZ

L’informe
de la polèmica
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Aquest guardó, segons la Sots-
directora del Servei de Biblio-
teques i Cap del grup de Quali-
tat, Núria Balaguer, els dóna
prestigi, però també una gran
satisfacció, perquè els ha mostrat
que la seva tasca ja era bona. A
més, remarca que les 150 perso-

ISO de qualitat
per a  les
biblioteques

L�Autònoma es converteix en la
primera universitat pública que
aconsegueix el certificat de qualitat
de la normativa ISO a l�Estat espanyol.

La senyalització
de totes les
biblioteques de
l’Autònoma serà
unitària i
qualsevol
incidència serà
marcada amb el
temps previst per
resoldre-la.

■ NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES

El 12 d�abril, en un acte
a la Facultat de Dret presidit
pel rector de la UAB, Carles Solà,
les biblioteques de l�Autònoma
han estat guardonades
amb el número de matrícula
oficial de la normativa ISO.

nes que componen el servei de
biblioteques s’hi han implicat
amb gran entusiasme, des del cap
de biblioteca fins als mateixos
bidells. L’Autònoma es conver-
teix en la primera universitat
pública de l’Estat Espanyol amb
aquesta normativa.
El procés per aconseguir la
normativa ISO es va iniciar el
setembre de 1998. Corregir i
implantar la normativa ha
costat un parell d’anys. “La
paperassa ha estat el més labo-
riós i feixuc de portar a terme,
tot i que en part molta de la que
ens feia falta per fer la memòria
que demana la ISO ja la teníem.
Els bibliotecaris en aquestes
coses som molt meticulosos, i a
més es va contractar una empresa
especialista en temes de normativa
ISO perquè ens guiessin”, diu
Núria Balaguer, “ a més ho hem
aconseguit en el temps en el que
ens vam comprometre”. Acons-
eguir la ISO també comporta
molta negociació: “Ara tenim el
compromís de les empreses per
escrit, i si alguna falla la nostra
obligació és actuar per tal de
corregir-ho”.

La Sots-directora, Núria Ba-
laguer, explica que en el cas de
les biblioteques de la UAB d’aquí
a tres anys hauran de canviar
algunes coses a causa de les noves
normatives ISO editades l’any
2000. “Això no serà problema,
ja que a partir d’ara hi treba-
llarem”, assegura. I és que aquest
servei de biblioteques està em-
brancat en diversos projectes i
programes, des dels engegats a
nivell europeu, com el que
fomenta la recerca i la cooperació
entre països i universitats, fins
estar dins els grups de millora de
la pròpia universitat. A més,
inclou en la seva web, el progra-
ma Decomate, que en aquest
moment conté uns 180.000 arti-
cles de revistes científiques ■

Anna Cañigueral

■■■■■
Què és la
normativa ISO?
La normativa ISO és una
llei que demana que es
compleixin vint punts que fan
referència a tots els serveis
de la empresa per garantir
la qualitat i eficiència
del producte que s�ofereix.
A més, s�ha de demostrar
positivament que els punts
de la normativa ISO formen
part de la manera de treballar.
La certificació de qualitat ISO,
té una vigència de tres anys
i posteriorment s�ha
de revalidar mitjançant
una nova revisió del sistema
de treball. L�Autònoma ha
obtingut el certificat ISO tot
just quan estan a punt de
sortir les noves ISO del 2000.

JAVIER CALVO
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■ NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES

Recursos
per ajudar
Moçambic

La Fundació Autònoma Solidà-
ria i el Vice-rectorat de Relaci-
ons Internacionals estan portant
a terme una campanya de reco-
llida de roba, diners i medica-
ments per als damnificats per les
inundacions de Moçambic.
La iniciativa va sorgir de Betten-
court Capece, un moçambiqueny
doctorat en veterinària per la
UAB. Capece va iniciar una re-
captació de fàrmacs des de la
Unitat de Farmacologia de Ve-
terinària. Posteriorment, el de-
ganat i l’administració d’aques-
ta facultat es van unir a la
proposta per tal de  dur-la a ter-
me institucionalment. Així,
aquesta iniciativa va coordina-
da pel vice-rectorat de Relaci-
ons Internacionals, i a través de
la Comissió Autònoma Solidà-
ria. Aquesta idea ja havia sorgit
des de l’oficina del voluntariat
i, actualment, les diferents enti-
tats treballen juntes per a poten-
ciar el mateix projecte.
Els medicaments necessaris per
a erradicar les epidèmies de ma-
lària i còlera són antibiòtics,
antimalàrics, sals rehidratants i

analgèsics que es poden portar
als diferents punts de recollida
o bé a la Unitat de Farmacolo-
gia de Veterinària (VO-108).
Farmacèutics Mundi serà l’ONG
encarregada de fer arribar i ad-
ministrar els fàrmacs obtinguts
a la zona de Moçambic afecta-
da per la catàstrofe.
A la plaça Cívica s’ha habilitat el
punt central de recollida de roba,
però també es podran fer les apor-
tacions, tant de medicaments com
de roba,  a les consergeries de les
diferents facultats.  Principalment
es demanen mantes i roba d’es-
tiu, ja que és la més adequada
al clima de la zona afectada. La
Comunitat de Sant Egidi s’en-
carregarà de transportar tot el
material a l’Àfrica austral.
El Projecte de Moçambic Aju-
da Urgent disposa també d’un
compte bancari on es poden fer
aportacions econòmiques desti-
nades a la compra de medica-
ments. El número de compte és
2013-0692-85-0201452905 de
la Caixa de Catalunya ■

Judit Quintana

Més informació o per col·laborar
voluntàriament en el Projecte
de Solidaritat amb Moçambic
us podeu adreçar a l’Oficina del
Voluntariat de l’Edifici d’Estu-
diants de la Plaça Cívica (local r-
105) o  per correu electrònic a:
fasvoluntariat@blues.uab.es

■■■■■
Per a un nou
Congrés Universitari
Català
El president de l’Institut d’Es-
tudis Catalans (IEC) i catedràdic
de matemàtiques de la UAB,
Manuel Castellet, va abogar per
l’organització d’un IV Congrés
Universitari Català. Per Caste-
llet, la data del Congrés Univer-
sitari, celebrat el 1978, queda
ja molt lluny: “Gran part dels
pressupòsits d’aquella època,
com el propi Estatut o la Cons-
titució Espanyola tenien incor-
porada una data de caducitat”.

■■■■■
Jordi Porta,
nou Síndic
El Consell Social de la UAB ha

nomenat Jordi Por-
ta nou Síndic de
Greuges després de
la mort d’Enric
Casassas, l’anterior
Síndic de l’Autò-
noma. Jordi Porta,
encarregat d’aten-
dre les queixes de
la comunitat univer-
sitària, diu: “Les
més importants són
de caràcter docent,

problemes dels estudiants, d’ac-
cés del professorat a les places
que els corresponen i problemes
d’ubicació del personal PAS”.

■■■■■
Mostra internacional
de dansa a la UAB
Cultura en Viu durant tot el mes
d’abril coordinarà els prepara-
tius per a la celebració de la I
Mostra Internacional de Dansa
que es realitzarà al maig. El te-
atre de la UAB serà el marc on
companyies de diferents univer-
sitats europees es donaran cita
per a la interpretació d’especta-
cles artístics professionals, tots
amb segell universitari.

La població de
Moçambic pateix

una situació de
gran precarietat.

AMAYA RUIZ
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■ NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES NOTÍCIES

El passat 22 de març el PAS-L
(Personal d’Administració i Ser-
veis Laboral) i el PAS-F (Per-
sonal d’Administració i Serveis
Funcionari) de la UAB, junta-
ment amb el PDI (Professorat
d’Universitats) i alguns sindicats
(CCOO, UGT i CAU) van rea-
litzar una assemblea-concentra-
ció al Rectorat. L’acte va reunir
unes 200 persones en una sessió
informativa per a la defensa i
millora de l’ensenyament com
a servei públic, i per tant de la
universitat pública, així com per
a millorar les condicions dels
treballadors a la feina. “Ara es-
tem pel tema de la jornada con-
tinuada, la precarietat laboral i
la contractació temporal a les
universitats”, afirma Julián Llu-
ís, responsable de la sessió sin-
dical de CCOO.
Les principals reivindicacions
del manifest són tres: la que fa
el professorat universitari per
l’aplicació dels acords MEC-Sin-
dicats per l’estabilitat, promo-
ció i homologació retributiva del
professorat; les reivindicacions
del PAS-F per unes carreres ba-
sades en els mèrits i les capaci-

tats de les persones i, finalment,
la petició del PAS-L d’un IV
Conveni que respecti i millori el
contingut del III Conveni. El
problema radica en què aquest
IV Conveni té dues propostes a
la Mesa Negociadora que cami-
nen per separat: una plataforma
dels sindicats universitaris i una
de la gerència, que vol establir
un acord-marc amb el qual cada
universitat pugui negociar les
seves condicions laborals amb
els comitès d’empresa establerts.
Dues plataformes molt allunya-
des; la de la gerència suposa “un
retrocés en les millores i guanys
socials que s’havien aconseguit
en el III Conveni”, afirma Jordi
Hernández, president de la Jun-
ta de personal laboral. Aquest va
afegir: “No acceptarem un con-
veni marc; no trencarem la uni-
tat de les set universitats catala-
nes”. Per tant, les mobilitzacions
no finalitzaran fins a aconseguir
un conveni únic i una aturada de
les privatitzacions al sector que,
segons el PAS, provoquen un
malbaratament dels fons públics
i minva la qualitat ■

Esther Villarrubia

El PAS,,,,, a favor
d’un ensenyament
públic de qualitat

A la taula
negociadora
es discutiran
les tres
principals
reivindicacions
del manifest.

■■■■■
I Mostra
Internacional de
Projectes Super-8
Entre el 10 i el 14 d’abril es va
fer la I Supermostra de projectes
en format super-8 mm. Aquesta
mostra de curtmetratges, ideada
pel cineclub Fritz Lang de la
UAB, va dividir els projectes en
els apartats de Ficció,
Documental, Animació i
Experimental. Els tres millors
projectes es van endur un premi
que va oscil·lar entre les 20.000
i les 50.000 pessetes. Per a més
informació consulteu la web.
www.blues.uab.es/cultura/
cineclub.htm

■■■■■
El teatre, focus
artístic
El teatre de la UAB continua
amb les seves propostes artísti-
ques per al mes d’abril. L’Aula
de Teatre prepara l’obra Aquí
s’aprèn poca cosa, una adapta-
ció teatral de la fantàstica novel-
la homònima de Robert Walser,
Jakob von Gunter, dirigida per
Toni Casares, director artístic del
teatre de la UAB i director de la
sala Beckett de Barcelona. Una
altra proposta del Grup Cultu-
ral serà la presentació de frag-
ments de l’obra Carícies, de
Sergi Belbel, interpretada pels
alumnes de la fase d’iniciació
de l’Aula de Teatre sota la di-
recció de Carme Sánchez. No
us ho podeu perdre.

CARMEN MORENO



14          EL CAMPUSEL CAMPUSEL CAMPUSEL CAMPUSEL CAMPUS Abril 2000

La recerca bàsica cardiovascular
fins fa poc, tant a Catalunya
com a Espanya, estava en una
fase embrionària. No obstant,
des de la primera setmana de
març —concretament des del
dia 6— existeix un conveni que
vincula aquesta universitat amb
l’Hospital de Sant Pau per tal
de crear un centre de recerca per
a les malalties del cor: l’Institut
Català de Ciències Cardio-
vasculars. Un projecte que es
preveu que es materialitzi dins
l’actual legislatura.
Segons Bayés de Luna, Cate-
dràtic de Cardiologia de la UAB
i també doctor a l’Hospital de
Sant Pau, “és un projecte de gran
embergadura” que se suporta pel
trípode constituït per la Gene-
ralitat, a través de la Conselleria
de Sanitat i el Comissionat per
a Universitats i Recerca, per
l’Hospital de Sant Pau i la UAB.
Per a aquest catedràtic, el futur
centre esdevindrà un marc de
referència, on es podrà fer tant
una recerca pròpia de l’hospital,

■■■■■
La recerca bàsica
cardiovascular,
fins fa poc, estava
en una fase
embrionària

■■■■■
Cal posar
de manifest
els avantatges
de l�activitat física
per prevenir les
malalties del cor

com també ajudar que altres
centres n’impulsin les seves. De
fet, gràcies al laboratori de
l’Hospital de Sant Pau dirigit pel
doctor Marimon “no és un
institut que es creï sobre una cosa
que no existeix, fent venir una
persona que no se sap el que pot
rendir, sinó que es consolida
amb la presència d’un perso-
natge d’enorme trascendència,
com és el doctor Marimon”. Ja
al darrer congrés de cardiologia,
celebrat a Barcelona el setembre
passat, dos dels dotze treballs
que es van escollir com els
millors eren fets aquí.

La màgia de
la universitat
En virtut del conveni signat, el
govern es compromet a invertir-
hi 1.100 milions de pessetes,
mentre que l’Hospital de Sant
Pau cedeix el recinte (una
superfície de 2.500m2) i l’Autò-
noma el material necessari pel
seu funcionament. Pel que
respecta al paper que hi jugarà

la UAB, De Luna remarca la
màgia de la universitat i l’apor-
tació en caliu humà, suport
social i prestigi. A canvi, serà útil
pels  professors relacionats amb
la recerca bàsica cardiovascular,
i també afavorirà els estudiants
amb vocació d’investigadors.
La dieta mediterrània ens prote-
geix, però el doctor Bayés recorda
que les malalties del cor són la
primera causa de mortalitat en
aquest país amb l’agreujant que
la xifra no decreix, sinó al
contrari. En canvi a EUA hi ha
més morts, però estan en descens.
Per aquest motiu ens recorda que
cal fer exercici per prevenir les
malalties del cor, ja que “és barat,
assequible a tothom i es pot fer
sense que sigui necessària la
compra d’equips especials, ni
pals de golf”. Qualifica el seden-
tarisme com un dels grans mals
entre la població, amb una
solució inexcusable: “Caminar
és suficient” ■

Laura Segur Lauret

L’exercici ens
ajuda a cuidar
el nostre
motor: el cor.

Nou institut per no
rovellar-se en temes del cor
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Construir una pau
creativa i eficaç
Des de l�inici del segon semestre,
la Universitat Autònoma de Barcelona
ha rebut la visita de dues destacades
personalitats de reconegut prestigi
internacional en l�àmbit dels processos
de mediació de conflictes. Es tracta
del Premi Nobel de la Pau de l�any 1980,

■■■■■
Adolfo Pérez Esquivel
Escultor i arquitecte argentí.
Es dedicà a la docència
a l�Escola d�Arquitectura de la
Universidad de Buenos Aires, fins
que fou nomenat coordinador
general el 1974 del Servicio Paz
y Justicia, un organisme cristià
creat a mitjans dels seixanta que
reuneix els grups no violents a
Amèrica Llatina. Des d�aleshores
s�ha dedicat a la defensa i la
promoció dels drets humans
bàsics. L�any 1978 va ser
empresonat, i no fou alliberat
fins el setembre de 1979.

■■■■■
Johan Galtung
Nascut a Noruega l�any 1930,
matemàtic, sociòleg i politòleg,
està considerat el Pare fundador
de la investitgació moderna
sobre pau.
És professor d�estudis sobre pau
en diferents universitats de tots
els continents, i director
de la xarxa Transcend sobre pau
i desenvolupament. L�any 1959
fundà l�Institut d�Investigació
de la Pau d�Oslo i el 1964
la publicació Journal of Peace
Research. Entre els nombrosos
guardons que ha rebut destaca
el Premi Nobel de la Pau
Alternatiu, l�any 1987.
Recentment ha publicat La paz
por medios pacíficos; Tras la
violencia, 3R: reconstrucción,
resolución, reconciliación
i Fundamentalismo USA.

l�escultor i arquitecte argentí Adolfo Pérez
Esquivel, que inaugurà l�Escola de Cultura
de Pau de la UAB, a principis de febrer,
i el matemàtic, sociòleg i politòleg norueg
Johan Galtung, que va venir per impartir
docència en la Diplomatura
de Cultura de la Pau, a principis de març.

JUANMA RAMOS

ANTONIO ZAMORA
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“Cal convidar ETA
a participar en la
construcció basca”
Quin paper juga la societat civil
en la resolució d’un conflicte?
En un procés mediador, la
societat civil juga un paper
important a mig termini, perquè
veu a ambdues parts com a sers
vius, més enllà de la violència.

Quines vies de sortida planteja,
en concret, per al problema del
País Basc?
Per trobar una sortida al proble-
ma del País Basc es pot tenir en
compte la solució adoptada per
Hong Kong que és, en cert sentit,
tipogràfica. Per Pequín, la
posició era que Hong Kong
formava part de Xina; per molta
gent de Hong Kong, Hong Kong
és independent. En conseqüèn-
cia, un indicador del grau
d’independència és el nom del
país que actualment es denomina
“Hong Kong, [coma] Xina”. Per
a la gent de Hong Kong és
només una adreça, per a la gent
de Pequín una pertinença.

Vostè ha treballat durant més
de 30 anys sobre el cas del
País Basc. Què hauria de
canviar perquè aquest territori
assolís la pau?
El que més m’ha cridat l’atenció
ha estat que moltíssima gent a
França i a Espanya no parlés de

Johan Galtung participà per primera
vegada en un procés mediador
el 1958 i després de 43 conflictes,
considera que la mediació més
important és la recerca creativa
d�una sortida que no existia
amb anterioritat, per aquest
motiu cal dedicar la major part
de l�esforç en crear aquesta sortida

l ’altra banda perquè no la
coneixen, però en canvi al cantó
francès diuen: “Je suis français,
je suis basque”. I al cantó
espanyol diuen: “soy vasco, pero
también español”.
L’ambigüetat és la cosa central
i la meva conclusió és dotar la
població basca de dos passaports:
que segueixin endavant amb el
seu passaport espanyol o francès,
de la Unió Europea, i un passa-
port d’una entitat basca que
podria anomenar-se “Euskal
Herría”. Aquesta entitat tindria
4 províncies espanyoles i 3 del
cantó francès, i aleshores, la
suma de 4 més 3 és un, però no
en sentit de la independència,
sinó d’autonomia, com a entitat
internacional amb una certa
identitat, per exemple: “Pays
Basque, France”; “País Vasco,
España”, i també amb “euskera”.

Amos de casa seva
Què és el que definiria aquesta
entitat basca?
Aquesta entitat podria tenir
consulats, com esdevé en el cas
de Hong Kong, diplomàtics,
observadors a la Unió Europea,
a les Nacions Unides i inclús un
equip olímpic. Per què no?
L’important és construir una
entitat a l’entorn de la riquíssima

cultura basca i amb el sentit de
ser amos de casa seva amb una
autonomia molt llarga, amb una
cooperació francesa-espanyola,
per garantir les minories france-
ses i espanyoles, encara que això
és complicat.
La meva proposta és que tinguin
banderes i també un Parlament
propi que pot estar a Irún,
exactament a la frontera. Ni
Donostia ni Biarritz. Només per
actuar com a altaveu i tenir una
bandera formada per dues parts:
en el cantó espanyol, una bande-
ra amb la part de dalt la basca i
immediatament a sota l’espanyola
i, al cantó francès, amb la bandera
basca i la francesa tricolor a
baix, i el món no desapareixerà
amb això, sinó que viurà bé.

Si es pogués establir aquesta
entitat basca que vostè proposa,
com podrien quedar repartits els
impostos que paga la població?
Jo proposo destinar un cert
percentatge dels impostos bas-
cos al Govern espanyol i un cert
percentatge a l’entitat basca. Es
podria començar amb un 25%
per a l’entitat basca, i si hi ha
alguna queixa, rebaixar-la fins
a un 22%. Però això és un tipus
de conflicte que sempre exis-
tirà, i que es pot arreglar.

Joan Galtung,
durant
la conferència
que va oferir
l’1 de març
passat titulada
Cap on va el
sistema
mundial?

JU
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■■■■■
�El meu mètode
de treball
és no tenir mai
les dues parts
d�un conflicte
a la mateixa sala�

■■■■■
�Per trobar una
sortida al conflicte
basc es pot tenir
en compte la
solució adoptada
per Hong Kong�

Què opina sobre la via dels
anomenats “impostos revolucio-
naris” per finançar un  grup te-
rrorista com és el cas d’ETA?
Estic poc convençut que ETA
pugui sobreviure amb aquests.
ETA té una aventatge: que hi
ha un cert número de la pobla-
ció, posem un 15%, que li dóna
suport. Però no crec que els
empresaris bascos puguin sobre-
viure a una fórmula d’aquest
tipus. Jo crec que cal convidar
la gent d’ETA a participar en la
construcció basca, pacíficament.

Vostè ha participat en una gran
quantitat de procesos mediadors.
Considera que qualsevol procés
mediador ha de ser secret per
poder garantir-ne el seu èxit?
Jo considero que un procés
mediador no ha de ser secret,
però no ha de buscar la publi-
citat, sinó sembrar llavors per
aconseguir una sortida satis-
factòria per ambdues bandes del
conflicte. Quan jo estic en aquest
tipus de diàleg i dic alguna cosa
i l’altra part diu: “Stop. Això
està totalment sense connexió
amb la realitat, perquè el nostre
conflicte és diferent als altres
conflictes”. Jo dic: “Ensenya’m
com és de diferent”. Aleshores
anem parlant i després de 15

minuts arriba un silenci de l’altra
part, que moltes vegades significa
que no té argument en contra,
perquè ara s’ha de pensar i és el
principi del que pot ser impor-
tant: el diàleg.

Des de finals de febrer, hi ha un
nou bisbe de San Sebastià, Juan
María Uriarte, en substitució de
José María Setién. Ambdós
tenen experiència d’haver col-
laborat en converses amb ETA.
Com pot influir la religió en un
procés mediador?
En general, la religió exerceix
una relació negativa en una
mediació d’un conflicte, en el
sentit que serveix per produir
una cultura de bo i de dolent, en
la qual no s’està d’acord qui és
el bo i qui és el dolent: puc dir
ETA i GAL; bascos i gent de
Madrid; naturalment, no tots els
de Madrid, no tots els bascos.
En la religió cristiana hi ha la
idea que el dolent ha de veure la
llum, trobar-la per convertir-se
en bo, i aquest paradigma és molt
infeliç, perquè en el cas del País
Basc es tracta de dues veritats,
dos nacionalismes: el naciona-
lisme basc, que diu “aquest
territori és nostre” i el naciona-
lisme espanyol que diu exacta-
ment el mateix i tots dos tenen

raó. Aleshores, el paradigma
religiós és molt difícil. Però
deixant aquest tema de banda,
la personalitat d’un bisbe pot ser
molt útil, sempre que trascen-
deixi la seva religió i vegi la part
bona de cada una de les parts.

Què opina sobre el fet que a
l’arribada del PP al poder, el
1996, el propi govern d’Aznar
vagi fer públic que el Premi Nobel
Pérez Esquivel havia participat
en el procés mediador entre ETA
i l’anterior govern socialista?
El Partit Popular, naturalment,
vol destruir el treball del PSOE
i per a ells el conflicte entre el
PSOE i el PP era més important
que el conflicte amb el País Basc.
Jo només diré que hi ha diverses
escoles aquí. El meu mètode de
treball és no tenir mai les dues
parts a la mateixa sala, perquè
no estan preparades per això. La
meva manera de treballar és
parlar amb cada un a la vegada
i sembrar llavors, sabent que
després de cert temps ells
trobaran les seves fórmules per
aquestes idees i llavors pots
obrir-los, però mai dins la
mateixa sala, almenys jo ho
penso d’aquesta manera ■

Marta Civil i Serra
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Adolfo Pérez Esquivel considera
que no hi ha cap motiu que justifiqui
qualsevol tipus de terrorisme, vingui
d�on vingui, defensi l�objectiu que
defensi, o utilitzi les armes que
utilitzi. En el cas espanyol, Adolfo
Pérez Esquivel coneix molt de prop
el problema que viu el País Basc.

Pérez Esquivel
va inaugurar
oficialment
l’Escola de
Cultura de Pau
de la UAB l’1
de febrer
d’enguany amb
la conferència
Els drets
humans
al segle XXI.

“Pel govern espanyol,
ETA és un conflicte
de baixa intensitat”
Vostè va participar durant un any
i mig en les negociacions entre el
govern socialista espanyol i ETA.
Com ha viscut el període de treva?
Hi hagué una esperança quan
ETA plantejà la treva, de mane-
ra unilateral, durant 18 mesos.
Tots esperàvem  que les nego-
ciacions poguessin avançar, però
ETA va cometre un greu error:
En qualsevol negociació hi ha
avanços i retrocessos i no va
saber sostenir políticament la
mediació. En aquestes negocia-
cions, el poble basc és realment
l’interlocutor i no ETA, ni el
Govern espanyol.

Com valora l’actuació del Go-
vern espanyol durant la treva?
Per part del Govern espanyol,
es prengué el tema des del
punt de vista pol ic ial ,  de
seguretat, i no des del punt de
vista polític com, segons la
meva opinió, hauria d’haver
estat. Perquè pel Govern espa-
nyol, ETA significa un con-
flicte de baixa intensitat.

Quin podria ser el següent pas
a seguir?
El problema de País Basc és
polític i espero  que es reiniciïn

■■■■■
�Si em proposessin
de nou ser
mediador entre
ETA i el Govern
hauria d�analitzar
bé la proposta�

■■■■■
�La solució està
en l�apropament,
en el diàleg,
en accions
diplomàtiques�

les negociacions i els diàlegs, que
puguin seure a una taula i es
proposi, entre altres temes, el
trasllat de presos cap al País
Basc, seguint el contingut de les
convencions internacionals en
matèria penitenciària.

Com veu el futur del conflicte
que viu actualment el País Basc?
Penso que la solució està en
l’apropament, en el diàleg, en
accions diplomàtiques; i amb la
inauguració de l’Escola de
Cultura de Pau de la Universitat
Autònoma de Barcelona donem
un pas significatiu a la creativitat
de nous conceptes, en desterrar
la cultura de la violència per
donar pas a la cultura de la pau i
enfortir les relacions humanes i
la convivència entre la població.

Tornaria a acceptar de participar
en les mediacions entre ETA i el
Govern espanyol, en cas que el
govern del PP li ho oferís?
Si em proposessin de nou ser
mediador entre ETA i el govern
hauria d’analitzar bé la proposta,
perquè actualment desconec on
s’ha arribat exactament i en quin
punt estan les converses entre les
dues parts. Però el que puc dir
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és que jo defenso el processos
mediadors silenciosos, que no es
difonen públicament, perquè
considero que això pot afectar
el seu propi desenvolupament i,
en conseqüència, el propi èxit
del procés.

Pinochet és
un genocida
Vostè és argentí i ha participat
activament en la defensa i la
promoció dels drets humans a
nivell internacional, però sobretot
en el cas dels països d’Amèrica
Llatina. Com ha viscut la decisió
del primer ministre britànic en
el cas Pinochet?
He enviat una carta personal al
primer ministre britànic amb
diverses consideracions, perquè
avalar la impunitat suposa un
gran mal a l’enfortiment de les
democràcies i, des del meu
punt de vista, Pinochet ha de
ser jut jat. Si després cal
prendre una altra decisió, ja es
prendrà. El problema és que la
decisió del govern britànic no
ha passat per la salut de
Pinochet, sinó per un tema
polític i això és greu, no només
per Xile o per Argentina, sinó
per tota la Humanitat: Pinochet

■■■■■
�Els crims
de la Humanitat
no prescriuen
amb el temps�

■■■■■
�El problema
del País Basc
és polític i espero
que reiniciïn
les negociacions
i els diàlegs�

és un genocida i els crims de
la Humanitat no prescriuen en
el temps.

Quina responsabilitat considera
que té el govern espanyol en el
cas Pinochet?
El govern espanyol té la respon-
sabilitat sobre els seus ciutadans,
tant els que viuen a la península
com els que viuen a l’estranger.
Lamentablement hem de dir que
la decisió del govern britànic és
un cop molt dur...

El procés sobre el judici a
Pinochet s’ha seguit a nivell
internacional, en tots els conti-
nents. Com ha influït el procés
de globalització en els àmbits de
la identitat dels territoris i la
defensa dels drets humans i la
cultura de pau?
La globalització ha fet ressorgir
molts nacionalismes com el
txetxè i el de Kosovo. El món
pateix una dinàmica de transfor-
macions i l’intervencionisme de
la Unió Europea a Kosovo, per
exemple, posa en serioses difi-
cultats les sobiranies. Des del
meu punt de vista, s’hagués
pogut fer acció preventiva per
evitar el conflicte. En canvi,

sobre la situació a Txetxènia,
penso que Nacions Unides haurà
d’actuar d’una altra manera, no
pot posar-se contra Rússia o, pel
que fa a la invasió xinesa al
Tibet, posar-se en contra del
govern xinès. En qualsevol cas
voldria destacar que tots els
pobles tenen dret a la seva
autodeterminació.

Però què entén vostè per auto-
determinació?
Cal que tots aquests territoris
tinguin dret a la seva llengua, a
la seva conformació social, però
això no té per què significar una
autodestrucció dins de l’estat, es
pot continuar formant part de
l’estat, pacíficament.

En el procés de sensibilització
de la població, tant Adolfo Pérez
Esquivel com Johan Galtung
consideren que, per obtenir èxit
en la resolució d’un conflicte,
cal recórrer a la creativitat,
cercar vies alternatives i pro-
moure la societat, per a mob-
ilitzar-la i aconseguir un nou
camí cap a l’obtenció i la
construcció de la pau ■

Marta Civil i Serra
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Una granja a la Universitat
Quan traspasses la porta de vidre
de la Facultat de Veterinària, l�edifici
de maó marró i negre,
tan característic, sembla que entris
en un altre món. Ens hi apropem
i l�olor ens trasllada als petits pobles
dels nostres pares o avis.
Aquella vella, coneguda olor,
que diria Benet i Jornet.
Definitivament allò no és el paisatge
típic d�una universitat. Però sí.
Ens trobem al Servei de Granges
i Camps Experimentals de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest servei, com a tal,
funciona des de l’any 1998,
però la granja va ser inau-
gurada molt abans, el 1985. En
aquests primers tretze anys
funcionava simplement “com a
una prolongació del servei de
laboratori de Veterinària”,
afirma Gerardo Caja, Catedrà-
tic de Producció Animal i
Coordinador del Servei de
Granges i Camps Experimen-
tals de la UAB. És a dir, servia
per a fer pràctiques.
Actualment, però, a part d’a-
questa funció, també s’hi fa
recerca, prop de vint treballs
cada any, docència i, en alguns
casos, la granja dóna uns
beneficis que es dediquen a
millorar la investigació (la llet
que es treu de les ovelles, cabres
i vaques, es ven, ja que les
granges, en bona mesura,
s’autofinancien). La granja

està composta de tres naus. En
la primera hi ha aproximadament
trenta cabres, set vaques (encara
que hi ha lloc per a dues més),
300 gallines, uns 45 porcs (que
només s’hi estan a temporades),
150 pollastres i quatre cavalls.
La segona nau és com un magat-
zem, i la tercera és el lloc on hi
ha les ovelles, unes 300 (entre
les de llet i les de carn). Gerardo
Caja ens apunta que ara volen fer
una modificació per a tenir més
porcs i ampliar també el número
de cavalls: “Acabarem tenint-ne
una dotzena”, assegura.

Un món d�activitats
A la tercera nau hi ha també una
sala de munyir cabres i ovelles,
on un grup de cabres negres
accedeix, l’una darrere l’altra, tot
sol. Venen a rebre’ns un parell de
gossos. Són els gossos d’atura del
pastor (l’únic pastor funcionari)

GEMA GARCÍA
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que porta les ovelles a pasturar
cada dia. Els caps de setmana i a
la primavera, es porten a uns
tancats també pertanyents a la
granja (ja que també gestionen
els camps de l’Autònoma).
A la granja treballen set persones
d’administració i serveis. Els
estudiants de tercer de Veterinària
hi han de fer obligatòriament
una estada d’un dia, que s’ano-
mena “el dia de treball de
granja”. Aquests alumnes hi
arriben sense haver tingut cap
contacte amb els animals, s’or-
ganitzen en grups de quatre i
passen un dia sencer fent de
grangers. Arriben al matí i
munyeixen les ovelles, les
netegen i els posen menjar.
Després fan les tasques que
sorgeixin aquell dia, com ara
atendre un animal que es posa
malalt o, per exemple, de part.
A la tarda repetiran el mateix a la
granja de vaques. Després d’això,
i depenent de l’assignatura, la
presència dels alumnes es limita a
fer les pràctiques corresponents:

estudiar les màquines de munyir,
explorar el bestiar, o fer els
corresponents controls. I curar-
los? Un veterinari no és un metge
d’animals? De fet això és el que
els mitjans de comunicació ens
fan creure, sobretot últimament.

La veterinària té
tres activitats bàsiques
Gerardo Caja ens ho aclareix:
“La Veterinària té tres activitats
bàsiques. Una és la medicina
veterinària, la més coneguda.
Les altres dues, que fins i tot són
econòmicament més importants,
són la producció animal i la
tecnologia dels aliments”. La
part de producció, a la qual
bàsicament es dedica la granja,
està, segons Caja, molt poc
valorada. A la granja, doncs, no
hi trobarem animals malalts,
més enllà dels que hi puguin
caure durant l’estada.
La granja de Veterinària de la
UAB no és l’única de l’Estat
espanyol. En total en trobem set,
tot i que n’hi ha que funcionen i

d’altres  que no ho fan. El fet
que fa que la de l’Autònoma cridi
l’atenció a tot l’Estat és que
funciona correctament. A més a
més té el nombre més elevat
d’animals i d’espècies diferents.
Seguint l’itinerari que ens mar-
ca Ramon Costa, el Director
Tècnic de la granja, ens trobem
amb dos magnífics sementals:
un cavall espanyol, que era de
l’Exèrcit, i un de raça àrab. Les
seves  companyes, dues eugues,
estan pasturant en un tancat
pertanyent al complex. La visita
s’acaba. Deixem enrere aquest
paisatge, amb la sensació que la
porta de la Facultat per la qual
hem sortit ens portava a un altre
món diferent del que estem
acostumats a veure i viure.
Sense autobusos, sense bars,
sense Renfe i les seves vagues
inacabables… Sembla increïble
que aquest espai estigui aquí, en
la mateixa Universitat que fa
anys que trepitgem  ■

Núria Caelles Garcia

Una Autònoma
d’allò més rural
i en contacte
amb els animals.

■■■■■
Els estudiants
de tercer
de Veterinària
hi han de fer
obligatòriament
una estada d�un
dia: �el dia de
treball de granja�

■■■■■
La Veterinària
té tres activitats
bàsiques:
la medicina
veterinària,
la producció
animal i la
tecnologia
dels aliments
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Buñuel al 
cine club

“Deambulant per museus, fun-
dacions i exposicions de tot el
món hi ha un quadre de Ma-
gritte que, tot i representar
clarament una pipa, porta per
títol Ceci n’est pas une pipe”.
D’aquesta manera s’encapça-
lava el full informatiu que el
cine club Fritz Lang va repartir
per anunciar el seminari a
l’entorn de la figura de Luis
Buñuel. Entre el 20 de març  i
el 3 d’abril els més cinèfils de
la UAB es van sumar a la
celebració del centenari del
naixement del director més
important i internacional del
cinema espanyol.  “La idea
—segons Javier Calvo, coordi-
nador de les jornades— era fer
un curs sobre Buñuel per pro-
funditzar en la seva obra i
apropar-la als estudiants. Per
això vam buscar col·laboradors
que fossin especialistes i al
mateix temps bons oradors,
amb experiència en fer confe-
rències”. Les veus que van
aconseguir duïen el nom de
Romà Gubern, Josep M. Min-
guet, Àngel Quintana, Otti
Rodríguez, Gonzalo Pontón,
Pere Portabella i Paulino Viotta.
Les pel·lícules que van acompa-
nyar als conferenciants van ser

cinc grans clàssics: L’âge d’or,
La Voie Lactée, Abismos de
pasión, Viridiana i Cet obscur
objet du désir.
“La celebració del centenari és
positiva ja que servirà perquè
molts joves coneguin al cineasta.
Però, lamentablement, la febre
Buñuel passarà d’aquí un any i
haurem de tornar a veure les
seves pel·lícules a cineclubs
d’horaris ignots”. Amb aquestes
paraules Romà Gubern, encarre-
gat de la introducció del semi-
nari, va expressar la seva satis-
facció per la iniciativa del cine
club. No obstant, va afegir: “El
pitjor del centenari és tota la
parafernàlia detestable. Hi ha
molts oportunistes que treuen
llibres sense cap criteri, només per
aprofitar el filó i vendre”. Això
segurament no hauria agradat a
l’autor de Un chien andalou ja
que sempre apostava per la
senzillesa en l’aspecte material.

La figura de Buñuel
Els inicis del personatge els va
desgranar Josep M. Minguet.
Minguet va parlar de qui inten-
tava expressar-se amb l’esport
i que, donant vida al vigor físic
que portava dins, va arribar a
ser subcampió de pes semi-

complert d’Espanya com ama-
teur. D’aquell qui després va
voler ser poeta creant una obra
no mancada d’interès enmig d’un
garbuix d’ismes i escoles avan-
guardistes. D’aquell que, després
de moltes borratxeres, va desco-
brir el cinema de la mà de Fritz
Lang (Las tres luces).  El dia es
va completar amb la pel·lícula
L’âge d’or (França, 1930)
El crític cinematogràfic, Àngel
Quintana, va ser l’encarregat
d’explicar les paraules de l’he-
retge: “El cristianisme ha inven-

El centenari del naixement del
director impulsa els més cinèfils
de la UAB a promoure un curs
per aprofundir en la seva obra
i apropar-la als estudiants.

Buñuel va fundar el primer
cine club universitari.
Aprofitant l�aniversari del seu
naixement, el club de cinema
Fritz Lang de l�Autònoma
homenatja la seva figura.

JAVIER CALVO



Abril 2000 EL CAMPUSEL CAMPUSEL CAMPUSEL CAMPUSEL CAMPUS          23

Les jornades
a l’entorn
del centenari del
naixement del
director de cine
espanyol més
reconegut van
ser tot un èxit.

tat el pecat d’intenció. Abans, el
que jo m’imaginava que era la
meva consciència em prohibia
certes imatges: assessinar al meu
germà, anar-me´n al llit amb la
meva mare. Em deia ¡Quin
horror! i rebutjava furiosament
aquests pensaments, des de molt
temps enrera maleïts. Només als
seixanta cinc anys vaig comprendre
i acceptar plenament la inocència
de la imaginació. La imaginació
humana és lliure, l’home no”.
Buñuel mai va dissimular els seus
orígens literaris : “Ho hauria

donat tot amb molt de gust a canvi
de ser escriptor [...] envejo al
pintor o a l’escriptor que poden
treballar aïllats a casa seva”.
Però de vegades un artista acon-
segueix traspassar els límits del seu
art. Algunes de les pel·lícules de
Buñuel, sense deixar de ser
cinema, s’acosten a certs gravats
de Goya, a algun poema de
Quevedo o Péret, un passatge de
Sade, un esperpent de Valle-Inclán,
una pàgina de Gómez de la Serna,
etc.. El seu cinema és, per sobre
de tot, una ploma, perquè escriu

amb ell. El seminari va deixar
patent que es pot parlar molt de
Buñuel, però que una altra cosa
és arribar a entendre’l. De fet, ell
mai va pretendre donar expli-
cacions. Quan el públic va
demanar-li unes paraules des-
prés d’haver vist Un perro
andaluz, es va alçar i va dir: “Es
tracta sols d’un desesperat, una
apassionada crida al crim” ■

Joan Antoni Guerrero
Jaume Ribell Serradell

M. Rosa Martínez

■■■■■
Tota la filmografia
del prolífic cineasta
de Calanda
❙ Un perro andaluz (França 1927)
❙ La edad de oro (França 1930)
❙ Las Hurdes tierra sin pan
(Documental, Espanya 1932)

❙ Gran Casino (Mèxic 1946-47)
❙ El gran calavera (Mèxic 1949)
❙ Los olvidados (Mèxic 1950)
❙ Demonio y carne (Mèxic 1950)
❙ Don Quintín el amargao (Mèxic 1951)
❙ Una mujer sin amor (Mèxic 1951)
❙ Subida al cielo (Mèxic 1951-52)
❙ El bruto (Mèxic 1952)
❙ Robinson Crusoe (Estats Units 1952)
❙ El (Mèxic 1953)
❙ Cumbres Borrascosas (Mèxic 1954)
❙ La ilusión viaja en tranvía (Mèxic 1953)
❙ El río y la muerte (Mèxic 1954)
❙ Ensayo de un crimen (Mèxic 1955)
❙ Así es la aurora (França-Itàlia 1955)
❙ La muerte en este jardín (França-Mèxic 1956)
❙ Nazarín (Mèxic 1959)
❙ Los ambiciosos (Mèxic 1959)
❙ La joven (Estats Units-Mèxic 1960)
❙ Viridiana (Espanya-Mèxic 1961)
❙ El ángel exterminador (Mèxic 1962)
❙ Diario de una camarera (França-Itàlia 1963)
❙ Simón del desierto (Mèxic 1965)
❙ Bella de día (França-Itàlia 1967)
❙ La Vía Lactea (França-Itàlia 1969)
❙ Tristana (Espanya-França-Itàlia 1969)
❙ El discreto encanto de la burguesía
(França-Espanya-Itàlia 1972)

❙ El fantasma de la libertad (França 1974)
❙ Ese oscuro objeto del deseo
(França-Espanya 1977)

■■■■■
Romà Gubern:
�El pitjor del
centenari és tota
la parafarnàlia
detestable.
Hi ha molts
oportunistes
que treuen llibres
sense cap criteri�

■■■■■
Buñuel: �La meva
consciència
em prohibia
certes imatges:
assessinar al meu
germà, anar-me�n
al llit amb
la meva mare�

■■■■■
�Ho hauria donat
tot amb molt
de gust a canvi
de ser escriptor;
envejo el pintor
o l�escriptor
que pot treballar
aïllat a casa seva�
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Segon pis, tercera porta a
l’esquerra. En aquesta aula
comença la seva cursa cap al futur.
No ha estat gens fàcil arribar-hi.
Quinze anys d’escolarització
obligada, un COU d’escàndol
amb el corol·lari de la selectivitat
i... trobar algú que l’ajudés a pujar
les escales. Somriu amb ironia en
pensar que les barreres físiques
podran més que les barreres
intel·lectuals ja superades. Però,
qui ha dit que la facultat de
Ciències de la Comunicació
havia de ser diferent dels labe-
rints arquitectònics que alguns
anomenen edificis?
En Pep C. porta el periodisme
engastat a la gola. Somnia en fer
arribar la seva veu a la intimitat
de les consciències. Vol ser
locutor de ràdio. Diu amb orgull
que es coneix cada mil·límetre,
cada decibel i cada olor caracte-
rística de l’estudi. Encara que no

La Universitat Autònoma
de Barcelona presumeix
de ser un dels centres
d�ensenyament superior
més conscienciats en matèria
de barreres arquitectòniques.
Per comprovar-ho, només cal
passejar per les seves instal·lacions,

l’ha vist mai. En Pep és cec de
naixement, “i molt observador,
una mica feliç i massa impulsiu”,
com a ell mateix li agrada definir-
se. I encara que ho intentés, no
podria ocultar mai que és un
radioactiu boig pels micròfons.

El tret de sortida
Dos quarts de nou. Sona el
despertador a la seva habitació de
la Vila. Tot i que es lleva amb
seguretat, encara no ha fet seus els
perfils d’un habitacle que no ha
estat pensat per a ell. Esmorza
mentre que, per sota el soroll
còmplice de la ràdio, sent que algú
truca a la porta. Avui la Laura, la
voluntària de PIUNE i una bona
amiga, ha vingut cinc minuts abans.
El PIUNE és un programa desti-
nat  a  la  integració dels estu-
diants amb necessitats especials
que gestiona les adaptacions
necessàries per garantir la igualtat

d’oportunitats davant l’estudi.
Entre els serveis que ofereix es
troba l’acompanyament a peu o
en vehicle adaptat.
Segon pis, tercera porta a l’es-
querra. A més de les inevitables
escales finals, en Pep ha hagut de
superar la prova de les lloses
traïdores, els fanals inoportuns i
les baranes presumptament exis-
tents “com si anar a la facultat fos
concursar en el Juego de la Oca”,
es queixa resignadament. I és que
els elements que composen la
xarxa d’espais públics acostumen
a no projectar-se tenint en compte
uns criteris d’accessibilitat bàsics,
de mobilitat i d’utilització per la
totalitat de la població que habita
en un medi urbà.

Estil arquitectònic  insolidari
En Pep conviu amb l’exèrcit de
barreres urbanístiques de la seva
facultat. Segons responsables del

contínuament esventrades
per adaptar-les a les necessitats
de tota la seva població.
Darrerament, la facultat de Ciències
de la Comunicació s�ha fet més
accessible per l�entrada superior,
i el Deganat ha obert per fi les seves
portes a tothom gràcies a un nou
ascensor. Però malgrat la febre
constructora, encara queden moltes
coses a fer i un saludable esperit
crític no hauria de tancar els ulls.

Sovint els
passadissos
de les facultats
estan plens
d’obstacles que
dificulten la seva
utilització per
part de tothom.

Quan mirar
no significa veure
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Departament de Sanitat i Segu-
retat Social de la Generalitat de
Catalunya, el principal factor
d’incidència en l’existència
d’aquestes barreres és “la manca
de consciència per part dels
poders públics, constructors,
arquitectes o promotors. Altres
factors són la servitud a les
tendències arquitectòniques del
moment; l’excés d’aprofitament
de l’espai interior; i, finalment,
la inexistència d’una normativa
que reguli l’adaptació dels
edificis d’ús públic a les necessi-
tats dels disminuïts”.
Es consideren barreres urba-
nístiques totes aquelles traves,
impediments o obstacles físics que
limiten la llibertat de moviments
de la gent en general i dels
disminuïts físics en particular,
tant a nivell d’accessibilitat com
de desplaçaments en l’àmbit
urbà. “Considero barreres urba-
nístiques tot allò que em fa sentir
diferent quan camino per la
facultat”, comenta Pep mentre
entra a la seva primera classe i
s’acomiada de la Laura. No hi
ha ningú encara. Avança per un
passadís massa estret per a ell.
Com es pot notar en els seus
moviments lents i insegurs. Al
mateix temps va resseguint amb

■■■■■
El programa
PIUNE gestiona
les adaptacions
necessàries
per a garantir
la igualtat
d�oportunitats
als estudiants
amb necessitats
especials

■■■■■
Pep: �Considero
barreres
urbanístiques
tot allò que em
fa sentir diferent
quan camino
per la Facultat�

les seves mans expertes els
contorns dels pupitres i dels
bancs. Ofega un renec d’indig-
nació en el moment d’accedir al
seu seient, que es troba unit
maliciosament amb deu més. “I
és que l’autonomia d’aquesta
universitat no està precisament en
les seves cadires”, ironitza en Pep
per descarregar tensió.

Traves humanes
Però no tots els obstacles estan
fets de ciment inert. En Pep
contínuament es dol que els
impediments més insalvables
siguin encara ignoràncies de
carn i ossos “que tenen el valor
de dir-se humans”. Creu que
totes les persones —amb i sense
discapacitats— sovint han
construït abismes d’incultura o
d’insolidaritat per tal d’allu-
nyar-se de les realitats alienes.
Així, uns es neguen a demanar
ajuda i altres a donar-la.
En acabar la classe cap company
s’ofereix a portar-lo a la cafe-
teria. Tant alumnes com profes-
sors denoten una manca de
sensibilitat —derivada de la
desconeixença— respecte el món
de la discapacitat. Només fa uns
minuts el professor li atansava
uns folis posant-los davant la

Les escales són
la barrera
arquitectònica
més freqüent i
una de les més
difícils
d’eliminar.

Pàgina 24-25
foto 3
89 x 119,5mm
escales facultats
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A la facultat
de Lletres
s’ha trobat una
alternativa
a les escales
que fa que
les “diferències
no suposin
desigualtats”.

■■■■■
Alumnes
i professors
denoten una manca
de sensibilitat
respecte el món
de la discapacitat

■■■■■
L�Associació
Prodisminuïts és
un grup de pressió
que porta endavant
les iniciatives
del col·lectiu

cara i preguntant-se perquè en
Pep no els recollia. No sabia que
tenia un alumne cec, i tampoc
sabia com tractar-lo. Sovint els
educadors no estan preparats per
a dirigir-se a un alumnat hetero-
geni. Es troben, com la resta de
la societat, mancats d’experiència
a l’hora de detectar i atendre les
necessitats d’aquest determinat
col·lectiu humà. Atenent a aquest
fet, l’associació PIUNE va
elaborar un manual didàctic que
serveix de guia per aquell pro-
fessorat interessat a poder tractar
millor la diversitat a les seves
aules. Perquè aquesta sembla ser
una assignatura pendent de la
societat en el seu conjunt.

Un cafè al bar
Primer pis, primera porta a
l’esquerra. El bar es troba ple de
feligresos. Malgrat el desconcert
que li provoca el soroll, avança
pel seu mapa mental i arriba al
final de la cua que hi ha davant
del taulell. Ningú no s’adona de
la seva presència o, millor dit,
tothom l’ignora. Recull ell
mateix el seu cafè i prova
d’aconseguir una taula lliure. Tot
sigui dit: el self-service, bastió de
modernitat americanoide, no és
la solució més encertada en
determinades situacions. Assegut
ja, i amb el gust del cafè als llavis,

es disposa a omplir aquesta
estona amb una dosi de ràdio, la
seva droga vocacional, mentre
espera a la Laura.
El bar pateix la incursió violenta
d’un nou contingent d’universi-
taris que assisteix a la seva classe
de socialització cafetera. Una mà
aterra sobre les seves espatlles.
Abans de sentir la seva veu, en
Pep ja sap que és la Laura. “No
és que els cecs tinguem percepció
extrasensorial, és que ja és
l’hora”, s’adelanta en Pep a la
sorpresa de la voluntària. Després
de sortejar la indiferència del
corrent humà que se li abraona,
surten de la cafeteria en direcció

a l’Edifici d’Estudiants de la
Plaça Cívica on es troba la seu
de l’Associació Prodisminuïts de
la UAB. Aquesta associació,
endegada  pels propis estudiants
discapacitats, constitueix un grup
de pressió capaç de portar enda-
vant les iniciatives sorgides
d’aquest col-lectiu. Allà l’espera
en Miquel per a llegir-li els
apunts del dia. Pel camí, la Laura
en to divertit i còmplice l’adver-
teix que no digui una paraula de
la festa sorpresa que preparen per
l’aniversari d’en Miquel ■

Amanda Bassa
Hugo Cerdà
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Gairebé un terç del total d’estu-
diants, professors i personal
d’administració i serveis  de la
UAB disposen del correu elec-
trònic bàsic de forma gratuïta i
que tan sols requereix una fàcil
activació a la secretaria de cada
centre. A més de l’accés a
Internet, el CESAR (Correu
Electrònic i Serveis d’Accés
Remot) permet la comunicació
entre professors i alumnes, la
participació en grups de debat,
veure bases de dades bibliogrà-
fiques, a llibres de la biblioteca,
així com consultar més de 400
revistes electròniques. Els alum-
nes poden matricular-se, consul-
tar els seus expedients o fer
qualsevol tràmit acadèmic sense
haver de sotmetre’s a cues o
esperes infinites. Tot un món de
recursos culturals i educatius a
l’abast d’un ratolí.
Si vols ser com aquests 18.000
usuaris i tens una estona per
navegar per la xarxa, la web de
l’Autònoma Interactiva t’ofereix
molts més serveis dels que els
estudiants coneixem. Els inter-

nautes de la Universitat Autò-
noma  de  Barcelona  poden solu-
cionar diferents gestions adminis-
tratives fent un senzill clic als
enllaços com, per exemple, al de
la Secretaria Virtual.
Només amb el codi d’usuari i la
paraula clau, als quals tenim dret
tots els estudiants de la UAB,
tindràs accés a totes les possibi-
litats que ofereix aquest servei.
La Secretaria Virtual permet
canviar el password del teu correu
electrònic al campus. A més,
autoritza la consulta de l’expe-
dient acadèmic de l’alumne i, en
aquesta pàgina de l’Autònoma
Interactiva, també tens l’opció de
l’automatrícula: un accés via
web, que permetrà als estudiants
fer tots els tràmits que siguin
necessaris des de qualsevol punt
de la xarxa Internet de forma
completa i estalviant les llargues
cues i hores d’espera que sempre
acompanyen aquest tràmit.
Molt més conegut és el Campus
Virtual de la UAB on intenten
combinar l’ensenyament tradi-
cional amb l’ús de les noves

Som 18.000 usuaris!
Segons un estudi
de la revista Enllaç
del Servei d�Informàtica
de la Universitat
Autònoma
de Barcelona,
18.000 persones,
de les 47.500
que formen
la comunitat
universitària
de la UAB, ja han
activat l�e-mail
que ofereix el servei
de Correu Electrònic
i Serveis d�Accés
Remot, popularment
conegut com CESAR.

Des de totes
les aules
d’informàtica
de les facultats
es pot connectar
amb l’Autònoma
Interactiva.
Una pàgina web
que ens permet
accedir a un
gran ventall
de possibilitats,
tant culturals
i educatives
com d’oci.

CARMEN MORENO
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Els estudiants
coneixen els
serveis que
ofereix el CESAR
i omplen les
aules
d’informàtica per
treure’n el màxim
rendiment.

■■■■■
El CESAR permet
la comunicació
entre professors
i alumnes,
la participació
en grups
de debat i l�accés
a bases de dades

■■■■■
Un terç del total
d�estudiants,
professors
i PAS de la UAB
disposen del
correu electrònic

tecnologies. Però si anem més
enllà de la pàgina d’informació,
mirem al final de la pàgina
d’aquest servei, i decidim exe-
cutar l’accés directe al Campus
Virtual, trobarem possibilitats
molt més interessants, com
poder aconseguir gratuïtament
software com el més conegut
Netscape Navigator i l’Acrobat
Reader 3.0.

Límit d�espai
Sabies que el teu compte de
correu electrònic del CESAR té
un límit d’espai? Doncs consulta
també l’apartat de Correu Perso-
nal de l’Autònoma interactiva.
En aquest espai tots els usuaris
podran saber l’espai de disc que
han consumit i el que els hi
queda disponible per a la seva
bústia i per a la publicació de
pàgines web.
Per acabar amb les possibilitats
que t’ofereix aquesta pàgina del
Servei d’Informàtica de la
UAB, cal parlar de la biblioteca
digital. Ofereix als usuaris un

conjunt de serveis digitals
interactius, que permeten la
consulta del catàleg i l’accés
directe a recursos documentals
de suport com el catàleg de les
biblioteques de la UAB o el
DECOMATE, un sistema d’ac-
cés a 318 revistes electròniques
comercials.
Serveis administratius, software
gratuït o l’accés a un enorme
fons documental, tot això amb
qualsevol ordinador connectat a
Internet, una mica de curiositat
i una estoneta lliure per donar
una volta per la web de l’Autò-
noma Interactiva ■

Diana Pérez García
Gemma Font

Alba Fernández

Pàgina web del CESAR:
http://cesar.uab.es
Pàgina web de l’Autònoma
Interactiva a:
http://www.uab.es/interactiva
Secretaria virtual a:
http://www.uab.es/interactiva/
secretaria/secret2.htm

■■■■■
Un somni fet realitat
fa quatre anys
Ara fa quatre anys, l�Aladí de la llàntia
meravellosa que tots coneixíem de petits
ha passat a ser el logotip del Correu Electrònic
i Servei d�Accés Remot (CESAR).
El nou geni ha canviat la llàntia per
un ordinador de la UAB.
Aquest  personatge amb el món a les mans,
representa la gran quantitat de recursos
que qualsevol membre de la comunitat
universitària té al seu abast.
Però, què té aquest geni que no tingui
qualsevol altra icona?
El director del Servei d�Informàtica,
juntament amb Sebastià Galera,
responsable d�Atenció de Suport d�Usuaris
de Docència, van consultar el Servei
de Publicacions de l�Autònoma
per escollir el nou logotip.
Després d�estudiar una extensa base
de dades de fotos, van escollir l�Aladí.
Segons Sebastià Galera:  �Aquest logotip
aporta la idea  d�oferir un món
de recursos al teu abast�.
Aquest personatge màgic, representant
del CESAR, ha fet realitat un somni
que el 1997 semblava impossible.

CARMEN MORENO
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■ LLIBRES LLIBRES LLIBRES LLIBRES LLIBRES

■■■■■
Repressió política
i coacció econòmica.
Francesc Vilanova
i Vila-Abadal.
Barcelona, Publicacions
de l´Abadia
de Montserrat, 1999,
Biblioteca Abat Oliba,
512 pàgs.  3.000 ptes.
Francesc Vilanova se cen-
tra en els efectes -tots ells
demolidors- de la represso-
ra Llei de Responsabilitats

Polítiques, en l´estudi dels
seus expedients. Aquesta va
ser una de les armes em-
prades pel règim franquis-
ta per reforçar-se i no li-
mitar la seva victòria
únicament al terreny mili-
tar. D´aquesta manera im-
posava els seus interessos
per damunt de tots els ciu-
tadans per poder exigir-los
responsabilitats pels danys
causats per la guerra (pas-
sar comptes amb els repu-
blicans i atemorir als que
no  ho eren) i sancionar ide-
als polítics democràtics o el
que el règim considerava
com a faltes de patriotisme.
Aquest llibre ens apropa
a una terrible realitat del
passat històric més recent
de l’Estat espanyol, que
hauria estat millor que no
hagués existi t  mai (no
tota època passada és bona
pel seny) ■

■■■■■
Crisis del
Antiguo Régimen
y Revolución Liberal
en España (1789-
1845)
Irene Castells,
Antonio Moliner.
,Barcelona, Editorial
Ariel, 2000,
Col·lecció Ariel
Practicum,
215 pàgs. 1.800 ptes.
El període de la història
d´Espanya al que fan re-
ferència els documents que
es presenten dins aquest lli-
bre dóna compte de la com-
plexitat del canvi econòmic,
social i polític que es pro-
dueix des de finals del se-
gle XVIII fins els anys 40
del XIX. L’esgotament del
sistema econòmic-social
tradicional i la crisi oberta
per la invasió francesa de
1808 van propiciar el pro-
cés de la Revolució. El pes
dels contextos d´excepció
(guerra, repressió i exili)
marquen el seu desenvolu-
pament i expliquen el seu
llarg final. El primer libe-
ralisme gadità va descobrir
els batecs d´una nació secu-
lar que intentava enfilar i
encadenar un nou edifici
construït amb un referent
historicista en el passat ■

■■■■■
La oralización
Santiago Alcoba,
coordinador.
Barcelona, Editorial
Ariel SA, 1999,
Col·lecció Ariel
Practicum,
217 pàgs. 1.800 ptes.
Aquest manual d´estudi
fa referència a l’oralit-
zació informativa, als
processos de creació i in-
terpretació dels textos de
transmissió oral des de
fonts escrites, a les con-

dicions de la seva manifes-
tació i als gèneres fonamen-
tals de referència clàssica
com a models estructurals
del text oral. Un cop pre-
sentades les diferents situa-
cions de comunicació oral,
hi apareixen ben argumen-
tades i destacades les condi-
cions externes (gest i pos-
tura) i internes (lèxic) de
les manifestacions orals de
la llengua, amb la referèn-
cia canònica dels principals
tipus de comunicació: el re-
lat, la descripció, l´expli-
cació i l´argumentació. Co-
nèixer les condicions i
dificultats de la llengua
oral i dominar les claus dels
gèneres de referència cons-
titueix el fonament bàsic
per a perfeccionar i opti-
mitzar una oralització efi-
caç amb qualsevol finalitat
comunicativa ■

■■■■■
Políticas públicas
en la Unión Europea.
Francesc Morata.
Barcelona,
Editorial Ariel, 2000,
Col·lecció Ariel Ciencia
Política,
361 pàgs. 3.400 ptes.
Una de les característiques de
la Comunitat Europea (CE)
és la seva condició de fàbrica
incessant de polítiques públi-
ques. La CE disposa de
competències exclusives o
compartides en la gran majo-
ria de sectors i matèries objec-
te d´una intervenció pública.
Les seves polítiques tenen un
impacte directe sobre el
comportament dels governs i
les administracions públiques
dels Estats membres, però
també sobre els empresaris,
agricultors consumidors, etc.
L´obra comprèn les polítiques
europees més
rellevants; els
autors com-
binen en la
seva selecció
el doble crite-
ri de la impor-
tància i l´ac-
tualitat dels
temes amb els
coneixements
disponibles
per tractar po-
lítiques tradi-
cionals com
els pressupostos, la política
comercial, la competència,
l’agricultura i la pesca, i
d´altres més noves com la
cohesió, el medi ambient
o la política social. També
es fa referència a les dues
polítiques estratègiques
de gran abast de cara al
futur de la Unió Europea:
l´ampliació cap al centre,
l´est i el sud d´Europa i el
nou marc de cooperació
mediterrània ■

Falta signatura



CONVOCATÒRIES
■ Ajuts per al finança-
ment parcial de l’import de
la matrícula dels cursos de
doctorat de becaris predoc-
torals no inclosos en les
categories de FI, del MEC,
la DGR i la UAB. El termini
per demanar aquest ajut és fins
el 28 d’abril. Informació:
http://blues.uab.es/recerca/
VI/Universitat.htm

SEMINARI
■ Sidney’2000: l’impacte
dels Jocs en les polítiques
esportives i turístiques.
El seminari consta de tres
sessions on s’analitzarà la
política esportiva contempo-
rània des de la perspectiva
de l’esport olímpic, del
moviment olímpic i dels Jocs
Olímpics. L’escenari de
l’acte serà la Sala de Graus
de la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia
de la UAB, els dies 25, 26 i
27 d’abril de 18 a 19.30h.
La matrícula és gratuïta i la
inscripció s’ha de realitzar
prèviament al Centre d’Es-
tudis Olímpics i de l’Esport,
Edifici B de la UAB.
Informació: 935811992
http://blues.uab.es/
olympic.studies
■ Seminari sobre dret i
llengua. Aquest seminari és
reconegut com a crèdits de
lliure elecció (1,5 crèdits) i
s’adreça a les persones
interessades per la relació
entre la pràctica professio-
nal del dret i l’ús de les
llengües. Entre els actes
previstos hi ha les conferèn-
cies: Llengua i constitució
als estats de la Unió Euro-
pea (27 d’abril de 16 a 19 h)
a càrrec d’Eva Pons, i
L’exercici professional del
dret a Catalunya. Els mate-
rials i els recursos disponi-
bles (4 de maig de 16 a 19h)
a càrrec de Mariona Torra i

Josep Cruanyes. Inscripció:
Secretaria de la Facultat de
Dret, fins al 14 d’abril. Preu:
1.500 ptes (material inclòs).

TAULA RODONA
■ Global versus local?
Aquesta taula rodona forma
part d’un cicle organitzat
pel Departament de Perio-
disme i Ciències de la
Comunicació anomenat
Trobades Interdisciplinà-
ries. En aquesta primera
taula rodona es discutirà a
l’entorn d’una dicotomia
força estesa en els actuals
debats sobre cultura i socie-
tat. Cal considerar per
separat allò global i allò
local? És global sinònim
d’espacial? Pot allò local
esdevenir global? Hi assis-
tiran: Montse Clua (antro-
pòloga), Javier Martínez
Peinado (treballs d’econo-
mia mundial), Oriol Nel·lo
(geògraf i director de l’Ins-
titut d’Estudis Metropo-
litans de Barcelona) i Tho-
mas Tufte (especialista en
recepció dels mitjans des de
la perspectiva dels cultural
studies). Com a moderador
actuarà Joan Manuel Tres-
serras (professor d’Història
de la Comunicació, UAB).
Lloc: Sala de Graus de CC.
Comunicació de la UAB el
16 de maig a les 11.30h.

PREMIS
■ Premis 2000 convocats
per Edicions de la Magra-
na. El premi La Magrana
de literatura està destinat
a novel·la, contes i narra-
cions originals i inèdits
escrits en català. Aquestes
obres hauran de tenir una
extensió mínima de 200.000
espais i ser enviades (5
còpies) a nom d’Edicions
de la Magrana, carrer de
Pàdua, 83, 08006 Barcelo-

na. El premi que rebrà el
guanyador consta, a més de
la publicació de l’obra,
d’un milió de pessetes en
el moment de la signatura
del contracte i d’un ajut per
a la realització de la seva
propera novel·la.
■ El premi L’Esparver
està destinat a una novel·la
original i inèdita escrita en
llengua catalana, adreçada
a joves. El premi és la
publicació de l’obra i una
quantitat de 500.000 pesse-
tes, a més de la mateixa
quant i tat  per ajudar a
escriure la propera novel-
la. Les condicions per
part ic ipar i  l l iurar les
obres són les mateixes per
a tots dos premis.
Informació:
http://www.magrana.es

TEATRE
■ Tot esperant a Godot, de
Samuel Beckett.
Aquest és el tema al voltant
del qual s’ha programat una
tertúlia literària. A càrrec de
Toni Casares, director de
teatre, director artístic de
l’Aula de Teatre de la UAB
i director de la Sala Beckett
de Barcelona. La tertúlia
s’ha organitzat pel dia 28
d’abril a la sala de reunions
R-120 de l’Edifici d’Estu-
diants de la Plaça Cívica, a
les 10.30h.
■ El combat de les sorpre-
ses, o el misteri de l’estoig
xinès. Un espectacle de
Haysson, dirigit per Her-
mann Bonnín, amb Haus-
son, Anna Ycobalzeta i
Jordi Basora. De dimecres
a dissabte, a les 22h i
diumenges a les 19h. Fins
el 30 d’abril a l ’Espai
E s c è n i c  J o a n  B r o s s a
( c /  Allada Vermell, 10.
Barcelona).
25% de descompte amb
carnet d’estudiant de la UAB

L’ACUDIT
“Saps per què hi ha

tants funcionaris
que són ateus?
Doncs perquè
no creuen que

hi hagi un lloc on
es visqui millor”

FRASE
“Passen coses

a la vida que són
com preguntes,

però, al final,
la vida respon”.

Alessandro Baricco

FE D’ERRATES
L’Escola de Cultura

de Pau, de la
Càtedra UNESCO

de la Universitat
Autònoma de

Barcelona està
ubicada a l’edifici

de la Facultat de
Ciències de l’Educació.

COL·LABORA!
Col·labora en aquest

espai i digue’ns
la teva. Ens pots

enviar la teva opinió
en forma de còmic,

frases, acudits
o qualsevol cosa

enginyiosa. Això sí,
quan hi càpiga en

aquest espai.
Per a fer-ho tens el
telèfon 935813288,

el fax 935812005, o el
correu electrònic

revcampus@uab.es



■ Taula rodona sobre
Crít ica de teatre. En
aquesta ocasió, els crítics
podran ser criticats. Hau-
ran de compartir taula
amb aquells a qui sotme-
ten habitualment a judici:
actors, autors i directors
teatrals.  Amb aquesta
doble perspectiva, es de-
batrà sobre els condicio-
naments que poden envol-
tar la feina del crític, així
com la funció de la crítica
i la seva influència sobre el
públic.
4 de maig a les 16h a l’Au-
la Magna de la Facultat
de Ciències de la Comu-
nicació.

ART
■ El centre del món. Els indis
de les grans planes d’Amèrica
del Nord. La Fundació Caixa
de Sabadell organitza una
exposició que en el fons
representa un cant a la natu-
ralesa i l’exaltació dels espais
oberts. La mostra, que pot ser
visitada al Saló de la Caixa de
Sabadell (Gràcia, 17. Saba-
dell) fins el 30 d’abril, aplega
la tradició artística i artesanal
d’una civilització que durant
segles va habitar les grans
extensions centrals d’Amèrica
del Nord. L’horari és de
dilluns a dissabte, de 18 a 21h,
i diumenges i festius, de 12 a
14h i de 18 a 21h.

Informació o visites concer-
tades: 609737688
fundació@caixasabadell.org
■ Giacometti. El Centre
Cultural Caixa de Catalunya,
La Pedrera, acull fins el 28
de maig una exposició de
l’artista italià Albert Giaco-
metti (1901-1966). La mos-
tra conté les diferents facetes
del seu treball: escultura,
pintura, dibuixos, obra
gràfica i les seves succes-
sives etapes fins  arribar a
les seves conegudes figures
filiformes amb mirades
perdudes. En total són 23
dibuixos, 34 escultures i 10
olis, a més dels gravats, que
ens donen una àmplia visió

d’aquest innovador artista
del segle XX. L’entrada és
gratuïta.
Informació i reserves:
934845979

ALTRES
Botiga de roba de segona
mà. La Fundació Prisba té
la seva pròpia botiga de
segona mà on realitzen dues
feines: recullen roba usada
i ofereixen roba reciclada.
Solidaritat, qualitat i bon
servei és tot el que podràs
trobar en aquesta botiga del
carrer Carders, 18, 08003
Barcelona.
Informació: 933102354

ARNI EL MATEMÀTIC
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Fa 25 anys, es va crear a l’Autò-
noma un casal d’estiu perquè els
professors que havien de treba-
llar els mesos de juny i juliol
portessin els seus fills. La idea
fou tan exitosa que el casal va
esdevenir una escola-bressol.
Una de les seves primeres
clientes fou la Núria Creus, filla
d’un biòleg i d’una física,
ambdós professors de la Univer-
sitat  Autònoma de Barcelona.
Ara, la petita Núria té 24 anys i
prepara el seu doctorat en
Biotecnologia a l’Autònoma.
Des del seu despatx al Departa-
ment d’Enginyeria Química, la
Núria rememora els seus dies a
l’Escola-Bressol Gespa: “Jo tinc
molt bons records, sobretot de
la piscina de plàstic que munta-
ven a l’estiu. Allà érem molt
lliures, com si estiguéssim
sempre d’excursió. També
recordo que cadascú portava la
seva manteta per fer la mig-
diada, encara que no dormíem
gaire”. Però no tan sols en
guarda records de la classe dels
ocells; després de tants anys,
encara manté una gran amistat
amb algunes  companyes.

I per descomptat, també ha
tornat algun cop a la petita esco-
la, on la van sorprendre les mides
de tot plegat: “Em va impressio-
nar molt qué petit que era tot,
sobretot els vàters. Recordo les
cues que havíem de fer per
rentar-nos les mans abans de
dinar, i que arribàvem tot just. I
resulta que no són res, són un
pam”. Alguns d’aquests nens,
avui són pares i volen que els
seus fills visquin la seva mateixa
experiència. “A les escoles de la
ciutat, els nens estan tancats en
pisos i aquí tenen més llibertat”,
afirma la Núria.

De la Gespa a  Ciències
Però la relació de la Núria
Creus amb l’Autònoma no aca-
ba aquí. Gairebé tots els qui van
anar a l’escola-bressol van
continuar l’EGB a l’escola que
també hi ha al campus. L’esco-
leta —com la Núria li diu—,
va ser una mena de continuació
de la Gespa.
“Era com una gran família.
Com que érem uns vint-i-cinc
per classe i només hi havia
una classe per curs, tots ens

Tota una vidavidavidavidavida a l’Autònoma
coneixíem”.  Més tard,  la
Núria va estudiar a un institut
de Sant Cugat, la seva ciutat.
Però després de quatre anys,
va tornar a la UAB per estu-
diar  Enginyer ia Química,
encara que no li importava on
hagués d’estudiar: “Em dona-
va igual haver d’estudiar a la
UPC o a la Central”.
Un cop acabada la carrera, es va
decidir  a quedar-se a l’Autò-
noma per fer el doctorat en Bio-
tecnologia. “Aquí ja coneixes la
gent. A més dels professors,
perquè molts són amics o cone-
guts dels pares, en el meu cas”,
explica. A la Núria li agrada
donar classes i reconeix els seus
avantatges, però no té previst
quedar-se a la Universitat:
“M’agradaria provar altres
coses, però mai no se sap”. Tot i
així, reconeix l’espai que la
UAB ha ocupat a la seva vida.
“Home, després de passar tota
la vida aquí, sí que significa una
part important.” La seva, es pot
dir, que és una vida lligada a
l’Autònoma ■

Lorena Martos Nieto

■

Núria Creus
Estudiant de Tercer Cicle
d�Enginyeria Química

Envoltada
dels joves
alumnes de
l’Escola Bressol
Gespa, la Núria
recorda amb
molt d’afecte
la seva etapa
preescolar.
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