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mini-Suplement de LO CAMPUS per a les Aules universitàries per a la Gent Gran

La cultura a la universitat
L’any passat l’Associació Universitària Amics de LO CAMPUS i l’Associació VIVÈNCIA
ARANESA van definir i posar les
bases de dos nous Projectes:
Un sobre solidaritat adreçat a
la comunitat educativa d’Aran
denominat “Eth Programa Culturau “Interactue pera Solidaritat ER ESTUDIANT” i un altre
projecte sobre la cultura a les
universitats dels Països Catalans
és el Projecte “Cooperativa digital LO CAMPUS CULTURAL”.

de les Universitats de Parla Catalana”.

L’objectiu d’aquest segon Projecte és la de ser una “Cooperativa Cultural Universitària
Multimèdia de Difusió de les
Produccions Creatives Pròpies

Però no qualsevol activitat cultural programada en Facultats
i Escoles universitàries, sinó i
quasi en exclusiva les produccions creatives pròpies.

És a dir, una nova Plataforma
Multimèdia Especialitzada en
Cultura totalment audiovisual,
que reculli les Produccions Creatives en el camp de la cultura
musical, de les arts escèniques,
poesia, literatura, fotografia,
publicacions, cinema, audiovisuals i cultura tecnològica i científica de les diferents Universitats dels Països Catalans.

S’hi ha treballat molt i hi seguim treballant per fer operativa la Plataforma de difusió de
la cultural universitària, però
en tot el procés de construcció
d’un Projecte totalment digital
i audiovisual, que per a nosaltres és un “salt qualitatiu” important, ens semblava que s’havia d’elaborar tot un DISCURS
INTEL·LECTUAL del que significa
la “Cultura a la Universitat”.
I per sentir i enriquir-nos amb
diferents opinions hem demanat
a diversos especialistes i gestors
de diferents universitats de parla catalana, estatals i internacionals com veuen aquestes qüestions. I els hi suggeríem que en

la reflexió es moguessin en els
aspectes general de la “Cultura
i la Universitat” entrellaçant-ho
en els aspectes més particulars
de la seva pròpia universitat o
activitat cultural que lideraven.
A continuació us oferim un
text que ens ha escrit el professor Joan J. Busqueta, que
és el flamant nou Vicerector
de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat de Lleida. L’article nosaltres l’hem
acompanyat amb imatges sobre variades activitats culturals de diferents universitats i
en especial de la UdL.
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CULTURA I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA (UdL)
R

ecórrer els diferents espais
universitaris i adonar-nos
de la varietat de procedències
del nostre alumnat, i la convivència, els lligams i les complicitats que s’hi estableixen, en
el marc de diferents tradicions
culturals. Visitar els laboratoris, els centres de recerca, les
biblioteques, auditoris, les sales d’exposicions. Participar de
les activitats esportives, musicals, de teatre, de dansa, de
cinema, de poesia, etc. Compartir experiències i coneixement amb un col·lectiu, cada
cop més nombrós, com ho és el
de les persones que s’organitzen, confien i venen a les Aules
d’Extensió Universitària. Cloure els cursos acadèmics i obrir
grans finestres al territori per
on entren i circulen noves aportacions en el marc del conjunt
d’activitats de la Universitat
d’Estiu. Conèixer la tasca editorial d’un Servei de Publicacions
que posa a l’abast d’un públic
ampli els coneixements i la creativitat que forgen, maduren i
projecten arreu uns docents que
també són investigadors reconeguts. Sens dubte, adonar-nos
de totes aquestes propostes,
d’aquestes realitats, ens permet considerar la Universitat,
no només com la institució d’estudis superiors i de recerca que
tothom té assumit, ans com el
gran espai de cultura en general que també és, que també
protagonitza. A voltes, costa
prendre consciència d’aquesta
tasca, fins i tot des de l’interior
de la mateixa comunitat universitària. I, si és així, és ben lògic
que la percepció exterior també es pugui veure afectada. Fomentar, doncs, una major participació en activitats culturals,
desenvolupar-les i gaudir-ne,
són accions que s’imposen, entre altres coses perquè també
ajuden a la integració dels diferents col·lectius i al reforç d’un
orgull i d’una identitat universitària. I, no oblidem-ho, per al
cas de Lleida, unes terres i una
ciutat que van veure com s’erigia, a finals del segle XIII, el primer Estudi General, la primera
Universitat de Catalunya i dels
territoris hispànics de la Corona
d’Aragó, un primer motiu d’orgull, sens dubte.
La Universitat de Lleida actual,
hereva d’aquella tradició d’estudis, té entre els seus símbols,
Pensativa, la rèplica en bronze,
d’una escultura en fusta, realitzada l’any 1936, per l’artista
Leandre Cristòfol. L’experiència
i saviesa d’una dona del camp
traspuen en una obra que presideix el claustre neoromànic de
l’edifici del Rectorat-Facultat

de Lletres. Una escultura que
ens recorda l’arrelament a la
terra, al territori, de la nostra
Universitat, i, alhora, que incita a la reflexió pausada, serena,
madura que reclama una institució que ha de tenir, entre els
seus objectius principals -i maldar-ne- la promoció del pensament crític. La Universitat no
només ha de donar resposta a
les necessitats del mercat laboral, ha de generar, i genera,
propostes noves, creativitat,
nous coneixements. Recollim
les paraules del professor Frederic Vilà en descriure Pensativa: “els estudis universitaris
sense pensament no són res
més que irrellevància, rutina,
retòrica buida, tecnologisme i
pseudoinformació. Per contra,
el pensament –figurat en el rostre aspre, ferm i càlid d’aquesta dona- és la contribució que la
societat pot esperar i exigir de
la seva Universitat”. [Frederic
VILÀ TORNOS, Primera pedra de
la Universitat de Lleida: construcció original i remodelació
del Seminari, Lleida, Edicions
de la Universitat de Lleida-Fundació de la Universitat de Lleida, 2005, p. 139.]
El reconegut escultor Jaume
Plensa inaugurava, l’any 1998,
i com a contribució de la Paeria
a la commemoració del 700 aniversari de la fundació de l’Estudi General de Lleida, Pont de
Terra, en l’accés a l’edifici, una
escultura al terra, a manera de
mosaic, on, entre el conjunt
de poblacions de l’antiga Corona d’Aragó, hi destaca un gran
interrogant: el dubte, el qüestionament que ha de presidir
l’avenç científic i humanístic,
que ha de combatre el “ja està
escrit, ja està dit, ja està fet”
de les societats totalitàries i intolerants.
L’ensenyament reglat promou
la reflexió crítica, ja ho fa, ja
ho ha de fer, però necessita el
suport, la cobertura d’unes activitats culturals, d’una acció
cultural que, des de la interdisciplinarietat, reforci aquest objectiu. Sobretot perquè la nostra missió és formar ciutadans
compromesos, amb tot el que
aquest mot implica, i és molt;
ciutadans tolerants, crítics,
respectuosos amb el patrimoni
heretat, que entenguin les diferències, les diferents visions del
món, que davant la homogeneïtat i el pensament únic, optin
pels matisos, per la riquesa que
ens ofereix la pluralitat, menys
manipulable i més solidària. I,
evidentment, ho hem de fer tenint en compte el
caràcter d’una

“Pensativa” bronze d’una original en fusta (1936)
de Leandre Cristòfol.
Claustre Facultat de Lletres / Rectorat / UdL.

Universitat que, sense renunciar a la “universalitat”
està, com dèiem, ben arrelada
al territori i a les persones que
la sustenten i a les que ens devem. En aquest sentit, una bona
projecció d’allò que origina, que
proposa la Universitat és clau,
no només per la imatge, ans,
sobretot, per la responsabilitat
que té en relació al conjunt del
país, de la població, començant,
en el nostre cas, per la mateixa
ciutat de Lleida. La cultura té en
la Universitat un dels seus grans
motors; hi ha d’haver, per tant,
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una col·laboració estreta, una
complicitat, amb la resta d’institucions culturals i del teixit associatiu, fins i tot, el lideratge
en alguns casos. Aquest hauria
de ser un dels fonaments –el que
aporta la cultura- sobre els quals
bastir la ciutat universitària que
tots desitgem.
Joan J. Busqueta
Professor d’Història Medieval
Vicerector de Cultura
i Extensió Universitària
Universitat de Lleida

Dos projectes musicals de la Universitat de Lleida dirigits per Robert Faltus: UniCorn, cor de la
UdL i l’Ensemble UdL, conjunt orquestral. (Fotografies: etapa 2012).

Colla Castellera Xoriguers de la Universitat de Girona
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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 /
Taller Légano de Isabel Sánchez.
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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

Ens pots ajudar econòmicament ?

NECESSITEM ajuts directes, publicitat, publireportatges,
patrocinis i esponsoritzacions ....
Compte : "Associació VIVÉNCIA ARANESA
Aula Europea des Pirineus"
ES92 2100 3619 1622 0014 2004
suport@locampus.cat

