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Escultura “Cracked” (2004) 

                d’Anna Gillespie. 

    Quan l’independentisme deixarà 
de fer l’idiota respecta la governança 

de les Universitats?
"Eines de País" a la Universitat
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CONTRAPORTADA: 

         “Hucha” de Ceràmica Asturiana / 

         Taller Légano de Isabel Sánchez. 

És ben coneguda la nostra lí-
nia editorial però com edi-

tors 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 Cam-
pus universitaris, en les aules 
o en qualsevol acte acadè-
mic, encara que siguin uns 
autèntics feixistes. Nosaltres 
entenem la llibertat TOTAL 
i el combat democràtic ne-
cessita de debat, diàleg i so-
bretot d’idees generadores i 
engrescadores de pràctica de 
les llibertats i no “pallassa-
des” estèrils.

Estem en contra de fer la vida 
impossible a qualsevol asso-
ciació universitària, per molt 
feixista que sigui. Els Campus 
son de tothom.
 
Menys vísceres, menys infan-
tilisme, menys hiperventilats, 
menys fonamentalistes 2.0 
i més eficàcia anti-feixista, 
anti-repressiva i contra l’es-
panyolisme universitari, avui 
rampant per totes les Escoles 
i Facultats de les nostres Uni-
versitats públiques i privades.

Com potser que a les uni-
versitats 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 Uni-
versitari de Catalunya. 

Mirem un exemple simpto-
màtic: les estratègies de 
l’espanyolisme universitari a 
Catalunya usualment és es-
tendre’s Madrid enllà o creen 
els anomenats Campus d’Ex-
cel·lència també “Meseta” 
enllà. Tots ja muntats en un 
“Gran Campus Espanyol” lla-
vors es busca un centre propi, 
normalment el busquen per 
exemple un “Centre d’igual-
tat de gènere” i llavors apa-
reixen “les jornades espanyo-
les de les dones”, les beques 
espanyoles especials, el “te-
lèfon d’auxili a les agres-
sions” amb el telèfon d’un 
"Ministerio" i no de la Genera-
litat, i poden acabar aparei-
xen les escoles espanyoles de 
doctorat.

El que havia de ser una inte-
ressant XARXA DE RECERCA 
sense límits, l’espanyolisme 
universitari l’ha convertit 
amb una autopista ideològi-
ca del seu nacionalisme, amb 
tota mena d’acompanyantes 
i acompanyants “tontos” o 
d’estomacs agraïts sense es-
crúpols patriòtics.    

I l’independentisme, que 
avui representa majoritàri-
ament el catalanisme con-
temporani, que fa a la Uni-
versitat? 

Doncs: Es baralla per un llaç, 
una pintada, una visita in-
comoda, o una paradeta de 
“creus gammades” en forma 
de programa electoral de 
qualsevol partit espanyol. En 
comptes de muntar “Candi-
datures a Rector” i “Equips 
directius rectorals” per des-
bancar 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 per-
què “un neutre” que no diu 
res de la situació política i de 
tota la repressió que es viu a 
Catalunya forma part “intel-

lectual” del sistema coartant.
 
No n’hi ha per tant, ens di-
uen. 

Agafeu el Programa Electo-
ral, 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 po-
seu “Universitat de Murcia” i 
serviria igual. Ens col·loquen 
“Programes de govern uni-
versitari” “desnacionalitzats” 
respecte Catalunya, però ben 
“nacionalitzats” respecte Es-
paña. 

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

Allà on hi hagi contesa elec-
toral a prop, s’ha de muntar 
una CANDIDATURA potent i vi-
gorosa que defensi la sobira-
nia 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, apos-
tar per crear uns “Equips a 
l’ombra” que actuïn com ve-
ritables lobbies de defensa de 
la universitat catalana. Seran 
l’embrió de futures Candida-
tures.

L’independentisme, el sobi-
ranisme, el catalanisme ha 
de fer un canvi d’estratègia 
a les comunitats università-
ries catalanes. 

Si s’ha pogut que els candi-
dats independentistes amb 
la proposta electoral "Eines 
de País" guanyin les elecci-
ons a la Cambra de Comerç 
de Barcelona, també es pot 
fer a les Universitats.

Escultura “Bitlla” (1970) de Josep G
uinovart
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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-Su-
plements 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 bimes-
tral central que és LO CAMPUS.

Avui són 8 Suplements, que mo-
destament els qualifiquem de 
“mini-Suplements”, però seran 
“minis” o “micros” pel nombre 
de pàgines o pantalles, però al-
guns d’ells tenen dinàmica prò-
pia involucrant molta gent in-
teressada en cada una de les 
temàtiques.

Si LO CAMPUS és premsa ar-
tesanal, els “mini-Suplements” 
és orfebreria fina.

Encara no hem pogut rellançar 
un Suplement de manera inde-
pendent i convertir-lo en una re-
vista independent: estem inten-
tant 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-Suple-
ments de LO CAMPUS 2019” 
aplega textos d’opinió originals 
de tota mena o documents refe-
rencials 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 Universi-
tat i el món educatiu en gene-
ral és molt variat, incloent una 
immensa multitud d’interessos i 
els Suplements ens han permès 
arribar a més lectors i a promou-
re que estudiants s’atrevissin a 
escriure per a publicar. Aques-
ta doble funció “creació” i “di-
fusió” és l’anima de les nostres 
publicacions.

Bona Fira!!!
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