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El gaucho era un ganadero bovino que se movía 

a caballo por la inmensa Pampa argentina, hoy 

día es uno de los grandes símbolos del folclore 

argentino, sinónimo de libertad, valentía, moral 

inquebrantable, solidaridad, lucha, entrega, 

personaje a veces anónimo de la Historia de 

Argentina, surgido durante la época colonial en 

la Pampa, donde la vaca y el caballo fueron 

determinantes para forjar a esta especie de 

centauro en un territorio tan enorme, inhóspito y 

deshabitado.

Sus primeras aventuras nos las encontramos en 

el siglo XVII, en escritos de Hernandarias de 

Saavedra que ya cita a unos personajes que 

hacen clara alusión al gaucho con este nombre 

en diversas crónicas del siglo XVIII como la de 

Concolorcorvo, en el siglo XIX participa en las 

luchas de independencia de Argentina y del 

Uruguay junto a los nuevos caudillos, aunque 

precisamente serán estos los que acabarán con 

la vida nómada y sin ataduras del gaucho.

Hacia 1852, su figura entra en declive, ya que 

tras la batalla de Caseros comienza 

el cercamiento y la industrialización de la 

Pampa, el caballo da paso al ferrocarril, tren y 

tractor. Algunos gauchos se convirtieron en 

bandidos, anarcos, perseguidos por la ley sin 

tregua ni piedad, marcando toda una leyenda. 

Otros por el contrario se pasaron al ejército o se 

convirtieron en simples peones en las estancias.

La Historia argentina y la cultura popular les deja 

un merecido recuerdo, una especie de venganza 

del ostracismo que algunos vivieron en vida, en 

contraposición a la gloria que gozan hoy en día. 

La literatura, el cine y la música han contribuido 

en gran manera a que esa venganza del gaucho 

sea efectiva y que sea un personaje que está en 

la memoria colectiva del pueblo argentino, y 

porque no, como ejemplo unificador de la 

génesis de formación de la nación argentina 

compuesta por inmigrantes de la vieja Europa y 

de otros lugares del Mundo.

Uno de los atractivos del gaucho, es que se hace 

a sí mismo, cuenta con un factor de 

individualismo muy potente, vive apartado de la 

sociedad porque bien no se adapta a ella, o no 

tiene cabida en esa sociedad que le corta la 

libertad.

No deja de ser una imagen romántica que y que 

ha tenido repercusión en la literatura con Martín 

Fierro sobre todo; en el mundo de la música con 

Cafrune; y cine argentino aparece de forma 

recurrente en diversas épocas, ya lo vemos en 

las primeras filmaciones argentinas a principios 

del siglo XX. Su figura ha sido reivindicada en 

momentos de incertidumbre y de búsqueda de 

nuevos horizontes.

Joseph Sabio és codirector del 
Podcast divulgatiu sobre història 
Mesokosmos Historia.

IG: @mesokosmoshistoria

El gaucho 
centauro del 
cono sur

JOSEPH SABIO Mesokosmos Historia
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L’independentisme 
descafeïnat

MARTÍ LAGRESA 2n de Dret

Durant molts segles la relació entre Espanya i 

Catalunya s’ha caracteritzat pels nombrosos 

estira-i-arronses protagonitzats pel moviment 

independentista, en alguns moments més 

discrets i en altres més atrevits, però sempre 

presents. No obstant, si haguéssim de fixar un 

abans i un després d’aquest moviment en els 

temps recents, aquest hauria de ser 

indubtablement el que es va produir l’any 2009.

Després d’anys d’acèrrim autonomisme a les 

nostres institucions, una nova fornada ideològica 

s’albirava entre la societat catalana. Prova d’això 

va ser l’atrevida consulta sobre la independència 

de Catalunya que va proposar el municipi 

d’Arenys de Munt. Malgrat l’aparició de molts 

contraris a la votació, així com els moviments 

d’extrema dreta que es van manifestar, 

protagonitzats per Falange Española, Arenys va 

aconseguir posar la primera pedra d’un nou 

independentisme ferm que demostrava tenir el 

camí i les idees molt clares.

A partir d’aquell moment es va produir un 

degoteig constant de mostres d’un nou corrent 

independentista que agafava una nova 

embranzida esperançadora, com ara el 

sorgiment de l’AMI, l’ANC o les manifestacions 

multitudinàries que tornaven a posar en primer 

pla les consignes de ruptura amb l’Estat espanyol 

que, fins aquell moment, es creien oblidades.

Però lluny d’aquest miratge, la mostra de força al 

carrer no es va traslladar a les institucions. La 

política catalana es trobava ancorada en un 

pensament autonomista que només feia que 

perpetuar l’agonia de milers de catalans. La 

consulta “plebiscitària” de l’any 2014 va 

aconseguir una forta cobertura mediàtica, tot 

sigui dit, però a la pràctica ens va deixar al mateix 

punt de sortida. I el simbolisme, corroborat pels 

propis declarants del Referèndum de l’1 

d’octubre i tot el ball de cadires i d’interessos que 

s’ha succeït posteriorment, han acabat aixafant 

les últimes esperances que, des del primer dia, la 

població mobilitzada havia dipositat als 

representants polítics, a l’expectativa que es 

produís l’estocada final.

D’ençà fins el dia d’avui tot és sabut. Els partits 

polítics catalans han demostrat ser a Catalunya 

un cavall de Troia al servei de l’Estat espanyol 

amb un objectiu clar, aixafar qualsevol aspiració 

de l’independentisme. D’altra manera no es pot 

explicar que els partits i els seus membres 

cridessin a la mobilització per després 

desconvocar i deixar a mercè dels antiavalots a 

tots els presents. O que, per altra banda, 

impulsessin noves plataformes sota la bandera 

de la transversalitat aconseguint precisament tot 

el contrari, un xoc frontal entre els mateixos socis 

de Govern.

En definitiva, el que és evident a ulls de tothom 

és que l’assoliment de la independència passa 

per aconseguir nous lideratges lluny de la 

política. Perquè només amb un full de ruta atrevit 

que aporti noves vies per la desitjada llibertat, i 

no sense abans fer autocrítica del passat, 

aconseguirem aquest objectiu.

“Els partits polítics catalans han 
demostrat ser un cavall de Troia al 
servei de l’Estat espanyol”
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Els criteris per a l’obtenció 
de beques, a debat

En aquesta edició dediquem 

la secció Versus a confrontar 

visions sobre les beques 

universitàries. A l’hora de 

concedir-les, s’haurien de 

valorar més els criteris de 

renda o haurien de comptar 

exclusivament els mèrits 

acadèmics de l’estudiant?

MARINA TOVAR 1r de Periodisme

CRITERIS DE RENDA. MARINA TOVAR/ L'any 

2012, el govern del PP va introduir una reforma 

educativa que afegia el requisit d'una nota mínima 

per accedir a les beques universitàries i les no 

universitàries (6,5 i 5,5 respectivament). 

Recentment, però, aquesta exigència ha estat 

revocada pel nou govern del PSOE. A més, es 

preveu augmentar un 22% la inversió en les 

beques. Tot plegat, obre un nou però tradicional 

debat: què hauria de ser més important a l'hora 

d'atorgar una beca, els mèrits acadèmics o la 

renda?

Les beques en l'àmbit educatiu són una eina molt 

important per garantir més equitat i igualtat 

d’oportunitats en la nostra societat. Amb la nova 

reforma, fins a 600.000 alumnes més en seran 

beneficiats. Això es traduirà en un major nombre 

d'estudiants universitaris, cosa que no només 

afavoreix al receptor de la beca sinó a tota la 

societat. Tal com diu el comunicat del Ministeri 

d'Universitats, l'objectiu d'aquesta reforma del 

sistema de beques és "democratitzar el dret a 

l'educació superior i augmentar substancialment 

el nombre d'estudiants que accedeixen a les 

universitats en funció d'un criteri de situació 

socioeconòmica".

Per altra banda, trobem que un dels arguments 

recurrents per defensar el requisit d'una nota 

mínima és que encoratja o motiva als estudiants a 

esforçar-se en els seus estudis. De fet, el 

rendiment acadèmic durant els anys que va estar 

vigent la reforma del PP sí que va augmentar, tal 

com es va veure en un estudi posterior realitzat 

per la Conferencia de Rectores de Universidades

Españolas (CRUE). Tanmateix, el cost d'aquesta 

"millora" són les 45.000 persones que perden la 

beca cada any (calculat per la CRUE). I cal afegir

que, evidentment, un dels resultats d'aquesta

MARTÍ SERRA 2n de Filosofia, Política i Economia
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reforma va ser la disminució de beques 

concedides i l'estalvi d'aquestes per part del 

govern. Els més perjudicats d'aquesta mesura són 

els ciutadans de la classe obrera i el resultat és 

l'augment de la segregació socioeconòmica en 

l'àmbit estudiantil.

Convé recalcar que la intenció d'aquestes 

paraules no és minimitzar o negar la importància 

dels mèrits acadèmics. La societat actual és un 

model molt competitiu, tant en el món estudiantil 

com en el laboral, i els expedients acadèmics són 

una part important a l'hora d'aconseguir futures 

feines. No obstant això, la manera d'augmentar el 

rendiment no hauria de ser amb les beques 

universitàries sinó amb premis i beques per 

excel·lència.

Per concloure, a una societat amb tantes 

desigualtats, injustícies, perjudicis...intentar 

apropar els estudis superiors a tota la població és 

un gran avenç per aconseguir un món més 

equitatiu i equànime. Per tal d’assolir-ho, la renda 

ha de tenir més pes a l'hora d'atorgar una beca 

que no pas els mèrits acadèmics.“

MÈRITS ACADÈMICS. MARTÍ SERRA/ “L’educació 

és el gran motor del desenvolupament personal. 

És només a través de l’educació amb la qual la filla 

d’un pagès pot convertir-se en metge, o el fill 

d’agricultors en president d’un país”. Aquesta 

afirmació, pronunciada pel Nobel de la Pau Nelson 

Mandela ens transmet dues grans veritats. En 

primer lloc, que l’educació té un valor intrínsec en 

si mateixa i, en segon, que mitjançant l’esforç i el 

talent, l’educació és la principal generadora de 

mobilitat social. 

Es dona avui en dia aquesta realitat? La resposta 

és inapel·lablement negativa. Els estudis mostren 

que les rendes més altes tenen una taxa 

d’escolarització universitària del 50%, mentre que 

la dels joves més vulnerables és només d’un 22%. 

Aquestes dades, inacceptables per un país que 

aspira a promoure la mobilitat social, s’expliquen 

per la traducció de les desigualtats econòmiques 

en desigualtats acadèmiques. L’arribada a la 

universitat hauria de ser una qüestió d’esforç i 

talent; una qüestió de mèrits i no de renda, però 

la meritocràcia no pot ser real si no existeix una 

igualtat d’oportunitats prèvia. Davant d’aquesta 

situació s’han proposat diverses polítiques que, 

tot i que intenten solucionar el problema, no 

aborden la desigualtat d’oportunitats.

Les beques subjectes a la renda poden ser útils 

per permetre l’accés a la universitat a qui ja s’ha 

matriculat, però no tenen en compte que la 

majoria de desigualtats acadèmiques ja existeixen 

en etapes anteriors. Per tant, si volem aconseguir 

una igualtat d’oportunitats la inversió ha de ser 

prèvia, concretament a l’educació preescolar, on 

es generen la majoria de desigualtats 

acadèmiques i on està demostrat que la inversió 

té efectes més equitatius. La recent rebaixa de les 

taxes universitàries n’és un altre exemple. Tot i 

que el que es vol aconseguir és afavorir als 

alumnes més vulnerables, la baixada acaba essent 

regressiva, és a dir, beneficia majoritàriament a les 

famílies de classe mitjana i alta.

El que sembla clar és que s’han d’augmentar les 

beques atorgades per mèrits propis. Aquestes no 

només incentiven un major esforç acadèmic de 

tota la comunitat, sinó que també generen 

externalitats positives en el futur degut a que són 

una inversió directa en les futures investigadores i 

emprenedores de la nostra societat. Això no vol 

dir que en cap cas haguem de descartar les 

beques per renda, no obstant, cal valorar la 

possibilitat d’avançar cap a sistemes de préstecs 

governamentals contingents a la renda futura, un 

sistema que ja està present a països capdavanters 

com Austràlia, Nova Zelanda o Regne Unit.

En definitiva, hem d’avançar cap un horitzó on el 

nivell de renda no sigui l’element determinant del 

futur dels joves, sinó l’esforç i el talent. No obstant, 

aquest futur serà irrealitzable si no s’inverteix més 

en educació preescolar i continuem amb un 

model de finançament regressiu. Les beques 

s’han d’atorgar als millors, sí; però el sistema 

educatiu s’ha de reinventar per a que els millors 

no siguin sempre els mateixos.

“[...] el resultat és l’augment de la 
segregació socioeconòmica en l’àmbit 
estudiantil”

“Tot i que el que es vol aconseguir és 
afavorir als alumnes més vulnerables, 
la baixada acaba essent regressiva”
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Aquest estiu he pogut llegir aquest assaig 

d’Amin Maalouf, periodista francès d’origen 

libanès, llicenciat en Economia i Sociologia. Sens 

dubte, em sembla una obra molt digna de 

comentar. Es tracta d’una obra de “sociologia 

literària” on es fa un anàlisi històric i polític tot 

procurant buscar relacions causa-efecte en els 

diferents esdeveniments i afers descrits.

És un escrit basat principalment en 

coneixements sobre història, sobretot en la de 

l’Orient Mitjà. De fet, es centra molt en els 

paradigmes d’aquesta regió per narrar els 

continguts. Sota el meu punt de vista, aquest 

assaig explica de forma prou ordenada diferents 

esdeveniments de la post-Segona Guerra 

Mundial en el món àrab-musulmà; una història, 

que sovint aquí tenim poc treballada. Tampoc 

deixa de banda els fets de naturalesa 

internacional del segle XX, imprescindibles per a 

comprendre millor el món actual.

La política també pren part de protagonisme. 

Els esdeveniments polítics històrics (i no tan 

històrics) han provocat reaccions diverses i han 

afavorit la creació de noves “fractures socials” o 

han reforçat les existents, tot i poder haver 

aportar coses positives. Un clar exemple són les 

revolucions conservadores de Thatcher i 

Reagan, a les quals Maalouf dedica unes 

pàgines.

Un punt criticable seria el fet que narra 

contínuament experiències i sensacions 

personals que poden afectar a la seva visió de la 

realitat i posar en dubte “l’objectivitat” de l’obra. 

Per a mi, però, sembla que les utilitza més com 

a elements introductoris, ponts narratius o fins i 

tot, com a contingut complementari que com a 

fets per se. Tampoc es talla a l’hora d’expressar 

les seves expectatives i decepcions, algunes 

força optimistes i fins i tot un pèl idealistes sota 

el meu parer.

Considero la obra com a un relat molt interesant 

i acurat sobre la nostra dinàmica social 

moderna, més incerta encara en aquest temps 

de Pandèmia, on sembla que, tal i com apunten 

personalitats com Slavoj Zizek o Byung-Chul

Han, presenciarem canvis importants tant en les 

societats com en el sistema, agreujant les 

fractures existents (o creant-ne de noves) i on 

cada vegada la tecnologia tindrà major 

rellevància, posant sobre la taula el risc d’una 

evolució desigual entre les institucions i 

aquesta.

Així mateix, considero rellevant recordar que 

vivim en un temps on existeix una greu falta de 

pensament crític, tant en els altres com en un 

mateix, sovint acompanyada d’intolerància en 

els diferents espectres polítics o identitaris. 

Viure sota un vel d’ignorància és fàcil, però 

només podrem superar el “naufragi” si adoptem 

una consciència racional, comprensiva i realista 

sobre nosaltres i el món que ens envolta.

El naufragi 
de les 
civilitzacions

XAVIER LLOP 2n de Ciències Polítiques
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Entrevista a dues noves 
estudiants

LORENA DÍAZ 1r d’IBE ANNA PRATS 1r de Global Studies

Quins graus començareu a la UPF aquest 
curs 2020/21?

LORENA DÍAZ (L): Jo International Business

ANNA PRATS (A): I jo Global Studies.

Per a la majoria d’estudiants ja matriculats a 
la UPF, la modalitat de les classes passarà a 
ser semipresencial, com us ho han adaptat a 
vosaltres que feu primer? 

A: Jo faig tota la teoria online, i els seminaris 

suposadament els faig presencials. Tot i això ens 

han dit que penjaran els recursos utilitzats als 

seminaris perquè si algú no pot venir, tingui la 

possibilitat de recuperar-los.

L: En el meu cas totes les classes teòriques són 

online i els seminaris ens han dit que seran 

presencials de moment però, potser durant les 

primeres setmanes, hi haurà alguns seminaris 

que seran online.

Hi ha hagut graus o cursos en què no els han 
explicat bé com funcionaven les noves 
dinàmiques semipresencials. Com us ho heu 
trobat vosaltres? Heu tingut cap problema?

A: Nosaltres vam tenir una xerrada la setmana 

passada i ens van explicar que si a l’horari, al 

costat d’una classe, hi teníem el número d’una 

aula, havíem de suposar que era presencial i la 

resta online. Tot i això hi va haver bastants 

problemes, ja que hi havia dos horaris diferents i 

alguns grups sortien dobles i d’altres no sortien. 

Després de demanar-ho i de canviar-nos l’horari 

unes quatre vegades, ara sembla que ja tenim el 

correcte.

L: En el meu cas aquesta també és la premissa 

però després, a través de companys o correus de 

professors, vaig adonant-me que algunes classes, 

encara que hi posi l'aula a l'horari, són online 

durant les primeres setmanes. També hi ha 

algunes assignatures que quan fas clic per mirar 

la informació apareix la classe i un enllaç cap a 

una classe online, i no saps a què fer cas…

A la universitat, en l’època de confinament, 

va haver-hi una sensació generalitzada que 

l’exigència de les assignatures era menor, 

especialment els exàmens (es podia copiar 

molt fàcilment). Vau tenir vosaltres la 

mateixa sensació a l’institut?

A: Nosaltres dues, que vam anar a l’institut juntes, 

vam notar moltíssima exigència, sobretot perquè 

estàvem preparant la selectivitat i vam haver de 

fer tots els exàmens que estaven previstos i més. 

Vam fer totes les classes i no vam notar que 

baixessin el ritme ni molt menys. Van estar molt 

més a sobre nostre, jo crec, del que vaig veure o 

sentir d’altres escoles.

Creieu que va afectar al vostre rendiment a 
la Selectivitat?

L: Vam començar el confinament just quan ens 

tocaven exàmens, i per aquests vam tenir més 

marge. Tot i així, ens va costar molt adaptar-nos, 

sobretot als professors que no estaven gens 

acostumats. La situació es va allargar molt 

examen rere examen, i després proves i treballs, 

fins a arribar a la “sele” al juliol. Tot això sumat a la
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incertesa de no saber si finalment faríem la 

Selectivitat, des d’on es faria, o de com seria, va 

suposar molt de desgast.

Creieu que entreu menys preparades a la 
universitat?

L: No gens, crec que entrem més preparades i 

amb molta més capacitat d’adaptar-nos a 

qualsevol cosa i situació.

El mite de les notes inflades de la generació 
de “confinats” a la selectivitat, creieu que és 
cert? Si no, a què creieu que es deu la gran 
pujada de notes de tall amb la vostra 
generació?

A: La selectivitat, jo no la vaig trobar pas més fàcil. 

Això sí, tenies més opcions de triar quines 

preguntes fer o no. Si hi havia una pregunta que 

no t’havies estudiat, teníem més marge per 

maniobrar i respondre aquelles preguntes en les 

quals et senties més segura. Si havies estudiat, 

òbviament marcava la diferència tenir més 

opcions que altres anys.

L: Jo definiria la selectivitat d’aquest any com una 

activitat de risc i incertesa. Que les notes hagin 

pujat no és perquè hagi estat més fàcil, sinó 

perquè la gent hi ha dedicat més temps. 

Dependrà ja de cada escola si han inflat les notes 

o no, en el nostre cas no ha estat així.

Les gestions burocràtiques a la UPF han estat 
complicades, us ha afectat a vosaltres amb la 
gestió de la matrícula?

L: Podia semblar caòtic però no, sabent que 

m’hauria de matricular algun dia d’estiu, jo vaig 

estar pendent dels correus de la Pompeu. Vaig 

rebre correus explicatius i si estaves alerta era 

fàcil més o menys fàcil i intuïtiu seguir el procés de 

matrícula.

La pregunta que es fa tothom: li poseu data 
límit a les classes presencials?

L: Jo crec que no se sap, però som un reflex de 

llocs amb més nombre d’infectats que van 

començar fa unes setmanes i ara estan bastant 

malament. No ens preocupa especialment. Si ho 
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hem de fer online, ho farem online, no ens 

suposa cap problema. 

Com viu un estudiant de primer any, que deu 
tenir més empenta que ningú per emprendre 
aquesta nova etapa, totes les complicacions 
que se us presenten?

L: Vam arrossegar la “sele” fins a mitjans de juliol, 

ha estat un estiu estrany, i l’inici de classes no 

l’esperava amb moltes ganes. Sí que tenia molta 

expectativa amb la vida universitària, i el que 

m’està passant és que estic tenint bastants 

dificultats per relacionar-me amb la gent, ja que 

hem coincidit poques vegades. Hi ha qui ve amb 

grups de residències i similar, però sinó, és difícil. 

Si bé hem anat a dinar amb alguns després 

d’alguna classe, i vam contactar per WhatsApp des 

de principis de setembre, és més difícil establir 

relacions d’amistat. Suposo que serà qüestió de 

temps, tampoc és necessari tenir pressa.

A: En el meu cas, vaig desconnectar molt després 

de la selectivitat. Nosaltres teníem la sessió 

d’iniciació el dia 25 i vam quedar el 23 entre tots, 

estem buscant la manera per poder trobar-nos 

més freqüentment i anar-nos coneixent. 

Quines associacions de la UPF coneixeu? 
Creieu que no hi tindreu tant accés com 
altres anys per la modalitat de les classes 
(Farra, etc.)?

L: Coneixem UNSA, Consulting, Bemarkt, la 

PompeuFarra... Entrem a algunes pàgines web per 

veure què fan aquestes associacions, veure què 

podem fer més enllà de ser a casa nostra 

estudiant però estem al principi, ja ho anirem 

veient. A mi em criden l’atenció les d’economia 

però prefereixo mirar-m’ho bé per entendre què 

fan, quina dedicació implica cada una, etc.

Teniu ja alguna queixa de l’entrada a la UPF?

A: A nosaltres ens va passar que fins al dia 25 no 

sabíem l’equilibri entre les classes que serien 

presencials o online. Així doncs la gent de fora de 

Barcelona no tenia clar si havia d’agafar pis o no 

els calia. Tampoc ens van aclarir si vindrien 

estudiants internacionals, que al final en són 6 

només a primer de Global Studies.

L: En el cas d’IBE, fins al dia 25 no vam saber les 

assignacions als grups dels seminaris. A més a 

més, els horaris són incompatibles amb els 

horaris de transport d’alguns estudiants, molts no 

tenen temps de venir a una classe presencial 

després de la classe online, i hauran de fer-ho tot 

des de la universitat. Cal afegir que canviar-se de 

grup de seminari també està sent molt difícil. 

També he tingut moltes dificultats per entendre el 

funcionament del campus global i l’aula global, per 

connectar la WiFi, utilitzar el correu, etc.

Quins “mites” coneixeu de la UPF?

L: A mi em sonava que a principi de curs es feia 

una festa, del tipus “novatades”, però aquest any 

no s’ha pogut fer. També m’han dit que el bar del 

20 és millor que el del 40.

Voleu afegir algun random fact?

A: Estava a una classe online del Pablo Pareja, 

tothom amb les càmeres apagades i de cop ell va 

encendre la seva. Em va semblar molt jove i vaig 

pensar que era un estudiant que s’havia posat la 

càmera sense voler i quan es va posar a parlar 

vaig pensar: “ostres! Si és el profe…”.

Entrevista realitzada per Anna Peláez.

TU TAMBÉ TENS 
COSES A DIR?
Fes sentir la teva veu.
Escriu a la revista.

luniversitari.cat/escriu
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