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Dones joves amb potència creativa
U

na de les activitats que dona sentit a
tot el món LO CAMPUS és fer costat als
joves creatius. Des de que vàrem descobrir a la Maria Martínez l’hem anat seguint
en la seva aventura literària i n’hem publicat un parell de textos i fins i tot un d’ells
ens el va escriure de manera original per
a nosaltres.
Un material literari de bona qualitat que la
Maria ha anat elaborant mentre estudia a
l’Institut Ciutat de Balaguer el segon curs
de Batxillerat. Una dona jove, joveníssima, amb potència creativa.
Ens sembla a nosaltres que un dels trucs
del dia a dia de la Maria, és saber compaginar els estudis a l’Aula i el seu treball
literari i aquí en tenim un reeixit exemple:
Va realitzar el seu preceptiu “Treball de
Recerca” que va denominar “Les dones
bones van al cel. Les dolentes, a tot ar-

reu.” i que tenia com a subtítol “Medea i
Lady Macbeth: anàlisi de la maldat femenina en la literatura universal”; i acompanyant tota aquesta anàlisi de les dones
malvades i com el fet de ser dones les ha
estigmatitzat, com a TREBALL PRÀCTIC hi
va adjuntar dos contes originals.
Dos contes literaris que a partir de la seva
Recerca s’inspiren en els dos personatges
i les seves històries, però portades a un
context contemporani.

totes les referències de les imatges editades).
Tot plegat una petita inspiració al “Good
bye Institut” en aquesta “Fira dels mini-Suplements de LO CAMPUS 2019”, com
la Maria: una futura universitària que fuig
de la norma.

Un conte inspirat en Medea és titula “El
retrat de la innocent” i l’altre inspirat en
Lady Macbeth es titula “La memòria aliena” i és el que reproduïm a continuació.
Acompanyant el conte hem reproduït com
a discurs simbòlic visual paral·lel totes
unes imatges, que en diferents èpoques i
en diferents disciplines, han format part
del món creatiu de Macbeth. (Al final hi ha

literatura / conte

La memòria aliena
Pròleg – El despertar
Dues respiracions compassades sumides en un silenci intermitent.
Dos cossos desendreçats col·locats sobre el llit desfet. La creació d’un corrent elèctric amb el
contacte dels seus índexs.
Una lleu tremolor en el seu rostre
presagia el despertar. Els ulls confosos escruten el seu voltant i es
fixen en els del seu acompanyant,
que la contempla absort. Ell somriu, plàcid, absorbint-la i, quan li
clava la mirada, un infantil rubor
s’instal·la sobre els seus pòmuls
en ser descobert.
L’escena resta estàtica mentre
les agulles del rellotge de paret
avancen monòtones. Inspiren una
serenor poc rutinària sense saber
que serà l’últim cop que ho faran:
dolçor en els rostres i no salvatgia.
Ell augura el propi final.
-He somiat que som els amos
d’aquest país.
Després, callen. Ja ho han dit tot.
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I- El presagi
Primer va ser el presagi. El to ver-

mellós del cel s’accentua el vespre
anterior, quan un incendi crema
per sobre de la línia dels edificis.
La humitat es nota inevitablement
en el respirar feixuc dels vianants.
La veu avorrida del locutor indica
que hi ha un alt risc de precipitacions i aconsella no sortir de casa
sense agafar el paraigües.
Gairebé no va notar el trastocament en la seva vida. Ella, la poderosa, la que ja està acostumada
a portar la corona, té l’hegemonia
de les mirades i el control absolut
sobre tot el que l’envolta. El vaticini, tot i que innocent, tot i que
gairebé imperceptible, ha despertat en ella la més animal fam de
domini.
Atura el moviment àgil dels seus
dits quan adverteix que la pantalla del telèfon s’ha il·luminat, avisant de l’arribada d’un missatge.
El nerviós ritme percudit sobre el
teclat de l’ordinador cessa i ella
pren l’aparell. La Gruoch somriu
inconscientment mentre llegeix,
una vegada rere una altra, les paraules que ha rebut.
“22:00, Scotland Hotel. T’espero
a la taula de sempre.”
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L’espurna de la seva mirada s’intensifica a mesura que
el vespre arriba i l’ànsia alenteix la noció del temps. Observa el reflex de les llums de
la ciutat a través de la finestra
del taxi mentre s’acosta al lloc
de l’adreça. No para atenció a
la buidor dels mots de la ràdio,
ni al ronc vaivé dels cotxes que
transiten els carrers.
Aixeca la mirada fins al capdamunt de l’edifici, que sembla tocar el cel amb la punta dels dits,
mentre avança rítmicament fins
a l’entrada. N’examina l’interior impecable amb satisfacció i
es permet aturar-se mentre arriba l’ascensor. El trajecte fins al
terrat és una espera impacient
amb regust dolç, expectant però
plàcida, amb la materialització
del desig girant la cantonada.
Quan s’obren les portes, l’aire gelat de la cima la sorprèn,
i s’estreny l’abric a la cintura
mentre fa camí fins la taula.
Al fons, un home amb una camisa clara la recorre amb la mirada. La Gruoch li somriu amb falsa timidesa quan s’asseu al seu
davant.
-Em pensava que no arribaries
mai – enuncia mentre li torna la
rialla.
-I com podies viure amb la idea
que et faria esperar-me eternament?
-Sóc un home pacient, Gruoch.
El vespre avança entre plats
d’alta cuina i espurnes a la mirada, frases fora de context de les
taules veïnes i ràfegues fredes,
la llum intermitent dels astres i
ironies en els versos recitats.
La Gruoch descobria en ell més
del que mai hauria pensat que
podria descobrir en un home; en
el respirar tranquil i en la confiança en el rostre. Partícip de
l’art dels silencis quan són precisos i de la transparència en l’expressió. Va albirar que la seva
placidesa era un bon escenari
per la seva ànsia.
El Kenneth descobria en ella més
del que mai havia descobert en
ningú; en el posat ferotge, com
el d’un animal que et fita divertit des de l’altra banda dels barrots i et fa plantejar quin dels
dos resta captiu dins la gàbia.
Si algú l’hagués sorprès observant-la, en algunes ocasions, hagués pensat que es trobava absort, tremolant per la síndrome
d’Stendhal, observant una obra
d’art en un museu.
Suposo que si ho trobeu convenient podríem decidir que és
això l’amor.
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La Gruoch treu de la cartera dos
bitllets i els col·loca sobre la
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plata metàl·lica, esperant que
el cambrer se’ls endugui. El Kenneth l’observa cordar-se els botons de l’abric metòdicament, i
el temps s’alenteix durant una
mil·lèsima de segon abans que
dispari:
-M’han proposat com a candidat.
Ressona en el silenci de l’oceà la
primera esquerda de l’iceberg.

II – L’evidència
Va venir, després, l’evidència.
Els núvols grisos s’arremolinen
inesperadament amb ràbia sobre
el cel abans clar. Les esquerdes
de llum de fons en el paisatge
i el seu soroll pertinent uns instants tardà precedeixen la tempesta. L’eminent exhalació humida impregna l’aire i pesa en
l’atmosfera, enganxant-se a la
pell.
La poderosa comercialitza el seu
enginy a canvi d’afecte i s’embruta les mans amb la sang de
l’enemic. Flirteja amb el mal i
s’acostuma a l’excitament de la
dolenteria. Anhela regnar, ansiosa de més domini, però es treu la
corona i s’aixeca del tron per a
compartir-lo amb gentilesa amb
el seu amor, evitant la passional
necessitat d’evadir astutament
els engranatges del destí.
Ja no atreu les mirades, sinó que
les llença, a l’espera que alguna sigui recíproca. I beneïda la
contradicció, l’única que, incansable, retorna i es muda en la
seva, és la del seu acompanyant.
El ressò curt i rítmic dels nerviosos impactes que deixa anar
repetidament omple l’assossec
de la sala. La Gruoch, alerta,
observa el moviment automàtic
del Kenneth, la mirada perduda,
el posat dèbil. Ella s’aixeca de
la cadira en un impuls instintiu
i pren amb força un sobre ocre
que descansa sobre la taula.
-No et falta ambició, Kenneth,
però no tens la malvestat que
t’hauria d’acompanyar. El que
desitges voldries obtenir-ho sense joc brut.
Ell se la mira i calla, amb desesperació, amb el més pur temor
al càstig dins la retina, però amb
resignació. Perquè entén que estan determinats al domini, però
que el preu que s’ha de pagar
per a aconseguir fregar-lo amb
els dits és colossal. No se li escapa ni un sol mot.
La Gruoch, excitada per la prohibició, atreta per la necessitat
que el Kenneth ha desenvolupat
d’ella, pren amb més força el
sobre contra el pit. Davant del
seu silenci, decideix:
-Deixa-m’ho a mi.
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-I si fracassem?- va respondre, ara sí, amb una tremolor subtil gairebé imperceptible en la veu, fitant-la
incansable.
-Fracassar nosaltres?- replica incrèdula, acostumant-se
a la seva nova pell.
Travessa el passadís amb
temperament, gairebé amb
fúria, deixant rere seu l’eco
de les sabates de taló. Surt
de l’apartament per, amb
un cop de porta estrident,
abandonar la llar i descendir els pisos d’escales,
massa impacient per a romandre immòbil davant de
l’ascensor. Creua l’entrada
de l’edifici impetuosament
i transita pels carrers aferrant amb força la seva bossa. Accelera el pas quan intueix, des de la llunyania, la
figura del seu objectiu.
S’hi atura, dubitativa, expectant. Somriu amb una
rialla tímida, petita, com si
volgués allargar el moment
per saber que el recordarà
malgrat el pas del temps.
Aixeca la vista i, a través
de les ulleres de sol, fita
els voltants, examinant que
l’escena del crim resta desolada, que no hi ha testimonis que l’observen. Amb
un moviment veloç treu de
la bossa el sobre, l’arma homicida. El deixa caure, com
si es tractés d’una granada
que explotarà dins de la
bústia rovellada.
Comprova abans, un cop
més, la direcció escrita amb
cal·ligrafia regular i acurada a la coberta: “Redacció d’El Cawdor. Expedient
Macbeth”.
Torna a casa. No ha deixat
de somriure durant tot el
trajecte.

III – El caos
A continuació, el caos. Les
gotes grosses cauen i impacten amb fúria contra el
terra, que restava sec fins
fa pocs segons. L’eufòria en
els xiscles que disparen els
nens. Les corredisses resignades dels adults.
La poderosa deixa de respirar perquè ell no s’ofegui, tot i la pròpia asfíxia.
És una constant agitació a
la seva vida que l’excita i
la repel·leix a parts iguals.
Petiteses que semblen de la
mida d’oceans: una pausa
lleugerament llarga en un
discurs o una ganyota inconscient en una fotografia.
Un centímetre, un segon o
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un fotograma fets hipèrbole. I l’essencial, la magnitud
del que realment pesa inesperadament desenfocat, a
segon pla. El seu amor, la
gran víctima de la trama,
cremant fins a consumir-se,
ressonant fins a oblidar-se.
La Gruoch observa com
abandonen la sala de reunions homes amb corbata i
dones amb americana i sabates de taló. Col·loca els
documents metòdicament
dins la seva bossa amb una
lentitud deliberada, a l’espera de sentir l’impacte de
la porta en ser tancada. Estan sols. S’aixeca de la cadira i rodeja la taula amb
pausa, observant-lo divertida, com una caçadora davant una presa acorralada.
S’atura davant seu i, amb
gest maternal, dirigeix les
mans al seu coll per ajustar-li la corbata al voltant.
-Senyor president- i se li escapa una rialla múrria, com
les del principi.
-Senyora ministra- respon
el Kenneth, imitant-ne el to
dolç, però aparta la mirada
instintivament.
Quan ella adverteix el canvi
en el rostre, retrocedeix impulsivament, protegint-se
de l’inevitable. Creua els
braços a la defensiva i deixa anar l’aire dels pulmons
sobtadament,
estabilitzant-se. Fa dies que el Kenneth evita els seus ulls i defuig del seu tacte còmplice.
No és capaç d’entendre on
recau l’origen de la brusca
glacera que els separa; i no
ho pregunta, tampoc, perquè sap que potser no serà
capaç d’afrontar la resposta.
Se’l mira amb dubte, sense
llançar ni un sol mot.
-Estem en un moment tan
insegur- recita el Kenneth,
com si la consolés de la culpa amarga que només sent
ell, evitant el fred que els
abraça indefugible, ignorant que el seu amor s’esgota.
-Allisa els plecs d’aquest
front corrugat, sigues alegre
–respon ella, tot i el propi
dolor–. Si el desig obtingut
no ens satisfà no ens queda
res. Era necessari, Kenneth.
L’expedient Macbeth ens
ha obert les portes del cel.
L’escàndol era part del joc,
i tu estàs destinat al poder.
Estem destinats al poder.
-No puc. Vam eliminar a
Duncà culpant-lo d’un delicte que no va cometre, i
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ens hem convertit en criminals nosaltres. Ens hem
convertit en culpables nosaltres– es turmenta.
Atura el discurs quan és interromput per una melodia
monòtona. La Gruoch inclina el rostre cap a l’aparell,
situat sobre la taula , esperant veure l’emissor de la
trucada. “Lennox”. El Kenneth , tot i que tardà, intenta evitar la seva atenció.
Gira el mòbil, tombant la
pantalla, i en silencia el to.
Unes
arrugues
petites
s’instal·len al front de la
Gruoch. Acluca els ulls, afinant l’expressió malgrat el
desconcert. Prediu el silenci, el secret. La traïció.
És palpable la muralla que
el seu amor ha construït,
que s’aixeca entre els dos
cossos. Infranquejable. La
immensitat de la clivella de
l’iceberg és etèria i latent.
-Has de ser-ne innocent,
d’això, estimada. T’has de
mantenir despreocupada i
allunyada d’aquest afer, és
perillós.
Les paraules ressonaran
eternament dins seu. La poderosa ha cedit la seva brutalitat, i, abandonada, tremola sense anhel de guerra.
Calla devastada.
-Et quedes astorada per les
meves paraules; però no
t’hauries d’inquietar: les
coses que comencen malament només es fortifiquen
amb el mal. Vine, siusplau,
amb mi.
El Kenneth estreny els dits
glaçats de la Gruoch fugaçment, per després disminuir
la força amb què subjecta
la seva mà. La travessa amb
la mirada tèrbola i els seus
llavis es corben en un somrís feble. Ella li retorna com
si es tractés del reflex d’un
mirall, sense afany d’endinsar-se en el camp de batalla.
Ell tiba el braç i camina fins
a la porta, arrossegant-la.
Ella no oposa resistència.
L’únic rastre de la salvatgia
que la sacsejava s’ha perdut
amb l’últim somriure.

IV – La decadència
Després, la decadència.
El pes de la pluja disminueix amb dilació i el so reiteratiu de la tempesta minva
delicadament al seu ritme.
L’olor del diluvi resta palpable. El terra roman impregnat. Cau l’última
llàgrima del cel, i
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els nostàlgics, els desesperats i
els pessimistes ploren amb ella.
Només a ells els fascina el diluvi.
La poderosa ja no és poderosa.
Ho ha perdut tot; s’ha perdut a
si mateixa. Ella també plora.
Mira, com ha acabat; deixant
caure la cúpula del domini que
sostenia, que s’ha trencat en mil
fragments vessats sobre el terra
impol·lut. Mira-la, com camina
descalça sobre el vidre gèlid,
que se li clava als peus, i ella,
excitada pel dolor, creient-se
mereixedora del turment, trepitja el cristall amb més ímpetu. La sang regalima i pinta el
terra de vermell. S’allunya del
seu amor, avança cap al final. O
potser cap al principi.
Senten el murmuri des de l’altra banda de la porta, que creix
expectant a la seva sortida. La
Gruoch i el Kenneth resten de
costat, recolzats a la paret. No
es toquen; els centímetres que
els separen formen un abisme.
Tampoc es miren; creuen que el
desglaç és utòpic. La Gruoch no
suporta l’espera i, impacient,
prefereix que el càstig els fustigui ràpid.
Els crims que han comès s’han
girat contra ells. Els curiosos
periodistes, assedegats de més
públic, de més tragèdia, de més
diluvi, han cavat fins l’origen de
l’expedient Macbeth. I l’origen
són ells. L’origen és mà delinqüent de la Gruoch que llença
una granada de mentides que
destapa un fals escàndol fraudulent sobre el candidat de
l’oposició. Tot i que els lladres
també resten impunes, a vegades. Perquè el poder és el po-
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der, i els que en formen part juguen a protegir-se per a poder
continuar perpetuant-s’hi.
La justícia popular és diferent.
És colpidora. És inclús més justa que la que s’exerceix des de
la cúspide, que es corromp inevitablement. Els crits rabiosos
se senten a través de la porta;
demanen respostes. Els incriminen.
-Qui es pren els periodistes seriosament, desesperats per destapar un escàndol i aprofitar-se
de la notícia insistentment?- diu
colèric, perquè sap que els han
exposat i tem perdre l’autoritat.
-El que està fet no es pot desfer.
Estigues serè. Alterar el rostre
sempre vol dir témer.
-Som culpables- declara en un
xiuxiueig.
-Ho som. Però hem de marxar
d’aquí. Vine aquí de pressa,
perquè et pugui vessar el meu
coratge a l’orella- respon la
Gruoch, i entén que és el final,
sap que és l’últim cop.
S’abracen per necessitat. La calor que desprenen els seus cossos units no pot desfer el fred
que els condemna. La fatalitat
els ha portat a un punt de no
retorn.
Entortolliguen els dits amb força abans d’obrir la porta. Avancen, amb el caminar calmós i la
mirada alerta, intentant creure’s que encara es tenen. Rodejats de periodistes i els seus
crits impertinents, que pregunten eixordadors sobre l’escàndol Macbeth.

-President, els rumors parlen
d’una moció de censura - crida
un noi jove que sosté un micròfon i l’apunta cap a ell com si es
tractés d’una arma, mirant-se’l
rere unes ulleres rodones amb
els vidres embafats.
Ell manté el rostre impassible.
Ella somriu momentàniament
quan s’encén l’espurna, i s’il·
lumina la retina com ho feia
abans. Es desfà de la mà del
Kenneth i ell entén que l’ha
abandonat. La Gruoch busca el
periodista de les ulleres, s’assegura d’estar prop del micròfon,
que la càmera l’apunta. Clava
la mirada a l’objectiu, com si
pretengués travessar-la, i deixa
anar amb veu decidida:
-Aquesta tarda presentaré la
meva dimissió formal com a
ministra de Justícia. Nosaltres
vam ordir l’escàndol Macbeth.
Ella sabia que estaven condemnats a acabar junts i desitjava
el seu final. L’assassinat del seu
còmplice requeria el seu suïcidi.
Es va aplicar la pròpia condemna, sense dubtar. Mai va perdonar-li el rebuig al seu amor. Per
això ara l’allunya, i s’allunya a
si mateixa del poder, l’únic que
encara tenen.
Només hi havia dues coses que
desitgessin per sobre de tot:
l’amor i el poder. Ell li nega el
primer, ella destrueix el segon.
És aquest el seu càstig.
Els periodistes deixen el Kenneth sol, immòbil enmig del
carrer, torbat i insignificant, i
segueixen embogits a la Gruoch
que desfila sorollosa carrer
avall, desafiant. Vencedora.
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V – El record
Finalment, el record. El silenci
momentani després que caigui
l’última gota. La rutina, de forma pausada però insistent, readopta el costum i torna a l’origen. Després, inevitablement,
el record. És cert que hi ha tempestes que resten en la memòria pels desperfectes que han
provocat. Dolor i destrucció.
Quan ja no hi ha pluja, però,
només ens queda l’etern record
de la tragèdia. Sinó, l’oblit.
L’oblit aterra la poderosa. No
vol oblidar perquè quan t’allunyes d’allò que abans posseïes
només pots preservar-ho, intermitent i canviant, en la memòria, com una realitat desdibuixada i diluïda que evoques quan
la necessites. Ella és eterna en
la memòria; encara és amant i
poderosa si rememora. A vegades, s’ha de concentrar per
aconseguir evocar el temperament que la sacsejava abans del
caos, per a mudar-se en el seu
passat i consolar-se del present.
Però, sobretot, no vol ser oblidada. Transcendiran la seva ferocitat i el seu escàndol. La tragèdia la farà eterna i, tot i que
recordada pel seu delicte, el
que considera valuós és, en essència, l’existència del record.
Esdevindrà immortal en la memòria aliena.

Maria Martínez i Bosch
Segon de batxillerat
Institut Ciutat de Baleguer

IMATGES al voltant de “Macbeth”
Acompanyant el conte original de la Maria
hem editat com a discurs simbòlic, les següents imatges:
1. Pintura “El rei Lear, Macbeth i Hamlet”,
de David Verba.
2. Escultura “Yesterday” (2016) de Belgin
Yucelen. “All our yesterdays have lighted
fools / The way to dusty death. / Out, out,
brief candle!” William Shakespeare (from
Macbeth).
3. Fragment d’un dels pòsters de la pel·lícula “Macbeth” (2015) dirigida per Justin
Kurzel. La imatge és el rostre de Marion
Cotillard, una de les protagonistes.
4. Pintura “The Three Witches / (Characters in William Shakespeare's play
Macbeth)” (1783) de Henry Fuseli.
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Quan l’independentisme deixarà
de fer l’idiota respecta la governança
de les Universitats?
"Eines de País" a la Universitat
É

s ben coneguda la nostra línia editorial però com editors de premsa universitària,
dels textos que publiquem,
més de 75% nosaltres no els
signaríem per discrepar-hi.
Però això és la democràcia, el
debat i la premsa feta per i
per a estudiants i professors
ha d’enquibir-ho tot. Tothom
és benvingut en les nostres
publicacions.
Estem encontra els escarnis
als polítics visitants als Campus universitaris, en les aules
o en qualsevol acte acadèmic, encara que siguin uns
autèntics feixistes. Nosaltres
entenem la llibertat TOTAL
i el combat democràtic necessita de debat, diàleg i sobretot d’idees generadores i
engrescadores de pràctica de
les llibertats i no “pallassades” estèrils.
Estem en contra de fer la vida
impossible a qualsevol associació universitària, per molt
feixista que sigui. Els Campus
son de tothom.

Escultura “Bitlla” (1970) de Josep Guinovart

Menys vísceres, menys infantilisme, menys hiperventilats,
menys fonamentalistes 2.0
i més eficàcia anti-feixista,
anti-repressiva i contra l’espanyolisme universitari, avui
rampant per totes les Escoles
i Facultats de les nostres Universitats públiques i privades.
Com potser que a les universitats hi hagin tant EQUIP
RECTORAL que practiquen
l’espanyolisme militant?
L’espanyolista que governa a
la universitat ho fa molt bé,
son uns cracs i si bades ja te
l’han clavat.
L’espanyolista que governa a
la universitat es fi, subtil i fins
i tot et pot crear un enorme
síndrome d’Estocolm. Amb
eficàcia minen el Sistema Universitari de Catalunya.

Mirem un exemple simptomàtic: les estratègies de
l’espanyolisme universitari a
Catalunya usualment és estendre’s Madrid enllà o creen
els anomenats Campus d’Excel·lència també “Meseta”
enllà. Tots ja muntats en un
“Gran Campus Espanyol” llavors es busca un centre propi,
normalment el busquen per
exemple un “Centre d’igualtat de gènere” i llavors apareixen “les jornades espanyoles de les dones”, les beques
espanyoles especials, el “telèfon d’auxili a les agressions” amb el telèfon d’un
"Ministerio" i no de la Generalitat, i poden acabar apareixen les escoles espanyoles de
doctorat.

lectual” del sistema coartant.

El que havia de ser una interessant XARXA DE RECERCA
sense límits, l’espanyolisme
universitari l’ha convertit
amb una autopista ideològica del seu nacionalisme, amb
tota mena d’acompanyantes
i acompanyants “tontos” o
d’estomacs agraïts sense escrúpols patriòtics.

S’ha d’acabar d’una vegada
que l’independentisme faci
l’idiota respecta la governança de les universitats o se’n
desentengui.

I l’independentisme, que
avui representa majoritàriament el catalanisme contemporani, que fa a la Universitat?
Doncs: Es baralla per un llaç,
una pintada, una visita incomoda, o una paradeta de
“creus gammades” en forma
de programa electoral de
qualsevol partit espanyol. En
comptes de muntar “Candidatures a Rector” i “Equips
directius rectorals” per desbancar l’espanyolisme de la
governança universitària.
I cal recordar que no existeix
el “Rector neutre” el que es
fa passar per un “acadèmic
sense color”. Sobretot perquè “un neutre” que no diu
res de la situació política i de
tota la repressió que es viu a
Catalunya forma part “intel·
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No n’hi ha per tant, ens diuen.
Agafeu el Programa Electoral, per exemple, de les dos
l’ultimes eleccions a Rector
o Rectora a les Universitats
Públiques de Catalunya i us
adonàreu que parlen de tot,
menys de l’actual conflicte a
Catalunya. En algun Programa
en comptes de llegir el nom
de la seva Universitat hi poseu “Universitat de Murcia” i
serviria igual. Ens col·loquen
“Programes de govern universitari” “desnacionalitzats”
respecte Catalunya, però ben
“nacionalitzats” respecte España.

Allà on hi hagi contesa electoral a prop, s’ha de muntar
una CANDIDATURA potent i vigorosa que defensi la sobirania universitària i la sobirania
catalana.
I allà on falti un llarg període
perquè vinguin unes eleccions
al Rectorat o als Deganats o a
les Direccions d’Escola, apostar per crear uns “Equips a
l’ombra” que actuïn com veritables lobbies de defensa de
la universitat catalana. Seran
l’embrió de futures Candidatures.
L’independentisme, el sobiranisme, el catalanisme ha
de fer un canvi d’estratègia
a les comunitats universitàries catalanes.
Si s’ha pogut que els candidats independentistes amb
la proposta electoral "Eines
de País" guanyin les eleccions a la Cambra de Comerç
de Barcelona, també es pot
fer a les Universitats.

CONTRAPORTADA:
“Hucha” de Ceràmica Asturiana /
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Fira dels mini-Suplements
de LO CAMPUS 2019
Com fem una vegada a l’any,
aquí tenim la “Fira dels mini-Suplements de LO CAMPUS” que
és una gran excusa per publicar
conjuntament sota cada una de
les capçaleres dels Suplements
que ens hem anat inventant per
complementar la revista bimestral central que és LO CAMPUS.
Avui són 8 Suplements, que modestament els qualifiquem de
“mini-Suplements”, però seran
“minis” o “micros” pel nombre
de pàgines o pantalles, però alguns d’ells tenen dinàmica pròpia involucrant molta gent interessada en cada una de les
temàtiques.
Si LO CAMPUS és premsa artesanal, els “mini-Suplements”
és orfebreria fina.
Encara no hem pogut rellançar
un Suplement de manera independent i convertir-lo en una revista independent: estem intentant fer-ho amb els Suplements
“Goodbye Institut” i amb el LO
CAMPUS MÈDIC. Veurem com
acaben les negociacions amb els

possibles patrocinadors, perquè
costa molt trobar finançament
i poder seguir fent periodisme
universitari independent.
Aquesta “Fira dels mini-Suplements de LO CAMPUS 2019”
aplega textos d’opinió originals
de tota mena o documents referencials importants, però el més
important és que la “Fira” és
com una mena de rellançament
unitari de totes les sensibilitats
que convivim sota el paraigües
del món LO CAMPUS.
Com tothom ja sap la Universitat i el món educatiu en general és molt variat, incloent una
immensa multitud d’interessos i
els Suplements ens han permès
arribar a més lectors i a promoure que estudiants s’atrevissin a
escriure per a publicar. Aquesta doble funció “creació” i “difusió” és l’anima de les nostres
publicacions.

Bona Fira!!!

la premsa universitària
independent i artesanal
editada per associacions
i voluntaris culturals
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