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Suïssa: el model lingüístic que 
li manca a Espanya

GAL·LA SISQUELLA 3r d’IBE
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Fa dies que vaig decidir informar-me sobre els 

idiomes que es parlaven a Suïssa, i el primer que 

vaig trobar és que tenia 4 llengües nacionals 

(alemany, francès, italià i romanx). Com que 

sorprèn una mica, vaig buscar-ne les xifres per 

comparar-les amb els idiomes que es parlen a 

Espanya. Això em va portar a la següent qüestió: 

com pot ser que el romanx i l’italià siguin idiomes 

nacionals a Suïssa i el català no ho sigui d’Espanya 

(tenint en compte que el romanx i l’italià tenen 

60.000 i 800.000 parlants respectivament, 

representant un 0,7% i un 10% de la població del 

país, mentre que el català té més de 10.000.000 

de parlants, representant un 20%)?

Bé és cert que Suïssa, amb 4 idiomes nacionals 

(alemany, francès, italià i romanx) és un exemple 

excepcional d’acceptació plurilingüe, a diferència 

d’Espanya, que destaca per la manca de 

reconeixement de llengües nacionals. Totes les 

llengües de la Unió Europea amb més de 

5.000.000 d’habitants o bé que corresponen a un 

10% de la població d’un país són declarades 

oficials, sent el català l’única llengua amb aquestes 

característiques i amb tan poc reconeixement.

Hom es podria plantejar que això és perquè tots 

els catalanoparlants a Espanya també parlen 

castellà. Tanmateix, tots els parlants de romanx 

són bilingües amb alemany suís. Aleshores, com 

és que tenen el romanx com a llengua nacional? 

Doncs perquè és representativa d’una part del 

territori i això li dona visibilitat i n’impedeix la seva 

desaparició.

Per respecte a la pròpia cultura, a Suïssa no 

s’espera que els italianoparlants parlin alemany 

als que venen de la zona alemanya, encara que 

bona part d’ells el parlin. En canvi, a les 

comunitats autònomes de parla catalana, 

ràpidament renunciem al català, assumint que 

som nosaltres els que hem de canviar al castellà. 

Això fa que el català sigui una llengua minoritzada 

a Espanya: no fa falta aprendre’l per viure al 

territori on es parla. Fins i tot les empreses 

internacionals no veuen la necessitat de dirigir-se 

al consumidor català en l’etiquetatge pel baix 

reconeixement que té la seva llengua.

I encara que l’italià sigui una llengua minoritària a 

Suïssa, és totalment legítim el seu ús al 

Parlament. Una anècdota d’això és sobre el 

representant del govern de la part italiana, Ignazio

Casis: al moment de fer el jurament de càrrec de 

conseller, enlloc de dir-ho en alemany tal i com se 

l’hi havia demanat “ich schwöre es”, ho va fer en 

italià “lo giuro”. Aquest acte fou aplaudit per la 

resta de consellers atès que dona visibilitat a la 

comunitat d’italianoparlants a Suïssa. Costa 

imaginar-se que això pugui passar al Congrés 

d’Espanya.

Aquesta mentalitat no ha fet que Suïssa fos mai 

un gran imperi com França o Espanya, però han 

aconseguit donar veu a tothom; saben que 

perquè les minories no es posin en contra, se les 

ha d’escoltar. Probablement, si Espanya hagués 

reconegut el seu plurilingüisme com ho ha fet 

Suïssa des que és un estat modern, s’hagués 

evitat molts conflictes territorials i lingüístics amb 

les diferents comunitats autònomes.



Les injustícies de 
l’avaluació en línia
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Els diferents nivells educatius s’han hagut 

d’adaptar a aquestes circumstàncies 

excepcionals. Moltes universitats ja venien 

implementant l’ús de les plataformes en línia i la 

UPF no n’és l’excepció. Durant la meva vida 

acadèmica he presenciat multitud de proves 

diferents, però ha estat arran de la utilització de 

mitjans online durant aquesta “nova normalitat” 

que he reflexionat sobre la configuració del 

sistema d’avaluació en línia i de si determinades 

tipologies d’exàmens són justes per als 

alumnes.

El frau és una realitat i en l’Informe de iniciativas

y herramientas de evaluación online universitaria

en el contexto del Covid-19 del Ministeri 

d’Universitats es reconeix obertament que 

“actualment no existeix una tecnologia 

completament madura que garanteixi l’absència 

d’actes fraudulents pels mitjans online”. És 

evident que existeix la necessitat d’adoptar 

mesures per controlar la còpia massiva, però 

dona la sensació que el disseny de determinats 

exàmens es centra exclusivament en evitar el 

frau a tota costa.

N’hi ha que són autèntics còctels molotov. Fa 

poc vaig realitzar un test de preguntes de càlcul 

amb un temps extremadament limitat, 

seqüencial, sense possibilitat de tornar enrere i 

modificar l’opció escollida, una pregunta per 

pantalla, càmera oberta i penalització per 

resposta incorrecta. El problema no radicava en 

la dificultat de la prova sinó en realitzar-la en 

aquelles condicions que perjudiquen 

enormement a l’estudiant en la seva gestió del 

temps durant l’examen i l’obliga a contestar, 

abandonar o donar per perdudes preguntes 

per tal de poder avançar per la prova.

El Ministeri recomana un temps “suficient per 

garantir una lectura reflexiva de l’examen i 

proporcionar respostes, però tampoc 

excessivament llarg per evitar conductes no 

apropiades”. Escac i mat, aquí és on radica gran 

part del problema. Un temps tan limitat redueix 

exponencialment la possibilitat de consultar 

apunts i impedeix el procés reflexiu i analític 

que requereix la realització de qualsevol 

prova. No es tracta d’una qüestió exclusiva del 

model “test”. L’escassetat del temps en altres 

tipologies de proves m’ha anul·lat pràcticament 

poder pensar i haver de contestar, encara que

“Un temps tan limitat […] impedeix el 
procés reflexiu i analític que requereix la 
realització de qualsevol prova”
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fos de manera “escueta”, totes les preguntes per 

aconseguir una mínima puntuació en cadascuna 

Els casos pràctics o preguntes curtes poden ser 

un bon mecanisme per evitar conductes 

fraudulentes, sempre que es deixi un temps 

suficient perquè l’estudiant pugui plasmar el seu 

coneixement i no prevalgui l’anar a contra rellotge.

Si el que preocupa és el plagi massiu convindria 

buscar altres mecanismes d’avaluació, o optar per 

softwares més especialitzats com els escollits en 

altres universitats. El que sembla evident és que 

l’obsessió per evitar la còpia no ho justifica tot, i 

que no pot traduir-se en un perjudici per a 

l’estudiant que té interès en mostrar l’esforç 

realitzat.

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

luniversitari.cat/escriu
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“L’obsessió per evitar la còpia no ho 
justifica tot i [...] no pot traduir-se en un 
perjudici per a l’estudiant [...]”



La gestació subrogada, 
a debat

La gestació subrogada o “ventre de 

lloguer” és una tècnica de reproducció 

assistida en què la persona que passa el 

procés de l’embaràs no cuidarà el nadó, 

sinó que ho farà la família usuària 

d’aquest servei (remunerat o no). Al 

VERSUS confrontem arguments a favor i 

en contra d’aquesta pràctica. 

FAUSTO DE FELICE Alumni de Ciències Polítiques

A FAVOR DE LA GESTACIÓ SUBROGADA. 

FAUSTO DE FELICE/ La gestación subrogada es la 

práctica controvertida de que una mujer dé a luz 

para otra pareja, progenitores biológicos del bebé. 

Es tan polémica que, en muchos países, es un 

servicio alegal y, a nivel europeo, hay una 

diversidad amplia. Aunque existe esta situación 

semiilegal y ambigua con la maternidad 

subrogada, debería ser legal con tal de defender 

la libertad individual, la seguridad colectiva y la 

prosperidad económica.

En primer lugar, cualquier adulto es libre de 

trabajar en lo que quiera y de hacer lo que desee 

con su cuerpo si tal decisión no limita la libertad 

de otra persona. Si hay personas que trabajan en 

la industria pornográfica o que interrumpen el 

embarazo, también podría haber personas que se 

dedican de manera altruista a la gestación 

subrogada.

En segundo lugar, al gobierno le corresponde 

buscar el beneficio social y encontrar mecanismos 

para preservar la vida y promover el bien común 

de los ciudadanos. Mediante la legalización, la 

maternidad subrogada se podría convertir en una 

práctica regulada y se podría promocionar la 

seguridad de las personas involucradas. Por 

ejemplo, legalizar la gestación subrogada y apoyar 

normativamente a sus participantes eliminaría 

que muchas parejas, tanto si son del mismo sexo 

como no, tengan que cruzar fronteras para ir a 

países menos desarrollados para solicitar este 

servicio a “organizaciones opacas” que explotan 

mujeres desfavorecidas típicamente asociadas 

con este negocio..

SOFIA WAINSZTEIN 3r de Global Studies
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“[...] cualquier adulto es libre [...] de hacer 
lo que desee con su cuerpo si tal decisión 
no limita la libertad de otra persona”



En tercer lugar, la legalización de la gestación 

subrogada sería un avance ético y aportaría 

beneficio económico al Estado.

Por un lado, la gestación subrogada sería un 

trabajo que permitiría ciertos derechos a las 

participantes que, mayoritariamente, son mujeres 

de clase no acomodada. Incluso, mediante un 

contrato temporal con un sueldo adecuado que 

dure para el período de la gestación, estas 

personas podrían favorecerse de todos beneficios 

y derechos como cualquier otro trabajador.

Por otro lado, si se legalizara la gestación 

subrogada, se recaudarían impuestos para 

mejorar el Estado del Bienestar y se fomentaría 

dar trabajo en el mismo país de residencia, ya que 

las mujeres contratadas tendrían que ser 

obligatoriamente residentes legales. Asimismo, los 

impuestos en este tipo de servicio y la cotización a 

la Seguridad Social mejorarían la recaudación del 

Estado para invertirlos en otros bienes y servicios 

sociales.

Existe una realidad invisible porque está 

aumentando la demanda de gestación subrogada. 

El intercambio de dicho servicio debería ser legal, 

regulado, garantizando los derechos laborales y 

protegiendo de estigma a los participantes. 

Además, la legalidad de los procesos para la 

gestación subrogada aumentaría la seguridad de 

la sociedad y beneficiaría a toda la comunidad.

EN CONTRA DE LA GESTACIÓ SUBROGADA. 

SOFIA WAINSZTEIN/ La gestació subrogada és

una pràctica que ha creat molta controvèrsia en 

els últims anys, tant a nivell espanyol com 

internacional. Malgrat que a Espanya està

prohibida sota la Llei de Tècniques de 

Reproducció Assistida, és legal viatjar a un altre 

país per tenir un fill mitjançant aquest 

“tractament”. D'aquesta manera, s'estima que 

entre els anys 2010 i 2016 es van concebre 

gairebé mil naixements per gestació subrogada de 

parelles espanyoles a altres pai ̈sos (tal com 

assenyala el Ministeri d’Assumptes Exteriors). Però 

el que pot semblar una alternativa viable per a 

parelles o persones solteres que, per una raó o 

altra, no puguin tenir fills és en realitat una 

pràctica ètica i moralment molt qu ̈estionable.

El principal argument que utilitza la gent a favor 

de la gestació subrogada és que qui lloga el seu 

ventre ho fa per voluntat pròpia, que ningú obliga 

a ningú a gestar un fill per a una tercera persona, 

però això és simplement una fal·làcia. Aquesta 

explicació utòpica recau en el mite de la llibertat 

d’elecció, que intenta legitimar totes aquestes 

pràctiques que atempten contra la llibertat de la 

dona. El sistema neoliberal en el qual vivim està

obsessionat en fer-nos creure que, igual que amb 

la prostitució, aquestes dones entren en el negoci 

perquè així ho desitjaren, quan en realitat es 

troben obligades, en la majoria de casos per la 

seva situació econòmica. És erroni pensar que 

com ningú les obliga directament a fer-ho, són

lliures d'escollir. Perquè no és llibertat si 

l'alternativa que et queda és pitjor.

A més, estem parlant d'un negoci que beneficia 

principalment a les elits, que són les que es poden 

permetre pagar entre 35.000 i 150.000 euros, a 

costa de les dones de classe més baixa o amb 

menys recursos. De nou, el sistema ens ha fet 

creure que podem satisfer tots els nostres 

desitjos si tenim els mitjans, és a dir, els diners per 

fer-ho, independentment del patiment dels altres. 

Altrament, estem tractant el cos de la dona com a 

un objecte, com a un mer recipient en el qual 

gestar un fill. Això no és res més que la 

mercantilització del cos de la gestant.

I si els ventres de lloguer fossin l’única alternativa 

possible per a parelles infèrtils o dones i homes 

solters, encara es podria raonar aquest mètode

com a alternativa possible. Però no és el cas; 

arreu del món hi ha milers de nens i nenes en 

adopció esperant a ser acollits per una família, i 

aquest nombre no fa més que créixer any rere 

any. Acabar amb la gestació subrogada és una 

qu ̈estió feminista i de lluita de classes, i hauria 

d’estar prohibida a nivell global.

“Perquè no és llibertat si l’alternativa 
que et queda és pitjor”
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Pop, while being the musical genre with the 

greatest diffusion and popularity, is also the 

target of various criticisms. Some of the most 

repeated comments among pop detractors are 

the ideas of “unauthenticity”, “profit”, or 

“voidness”. In fact, I am quite sure most of us had 

a more “alternative” phase in which we firmly 

refused to listen to mainstream music because 

that was just a “bunch of catchy melodies without 

any real artistic value”.

In this sense, 2020 must have been a complete 

nightmare, not because of the pandemic, but 

rather due to the fruitfulness the genre has 

cultivated. Again, many will say that Dua, Gaga, 

and Ariana, just to name a few, have released 

danceable bops with the sole purpose of making 

it to the top of global charts. However, I would 

like to make a plea on behalf of a record that, 

beyond its great production and freshness also 

breaks the stereotype of meaningless lyrics in 

the genre. And that is no other than SAWAYAMA.

Released in April 2020, this is the debut studio 

album by Japanese-British singer Rina Sawayama, 

who defined it as being "about family and 

identity" and a lyrical exploration of personal 

experiences from both her childhood and 

adulthood. The initial track, “Dynasty”, describes 

her unearthing and coming to terms with her 

childhood and generational trauma. Likewise, 

she opens about the separation of her parents 

and the loneliness her mother must have 

experienced as both a Japanese immigrant in the 

UK and as a recently divorced single mother.

SAWAYAMA also delves into the issue of cultural 

identity and the relationship Japanese culture 

has with western consumers in “Tokyo Love 

Hotel”, in which she compares the use and 

discarding of Japanese culture and aesthetics by 

the west to a one-night stand. Towards the end, 

“Chosen Family” examines the formation of 

families amongst LGBT community members and 

the fulfillment of roles the birth family is no 

longer willing to perform.

Beyond her personal struggle, Sawayama tackles 

issues related to neoliberalism and climate 

change. In one of the most emblematic songs of 

the record, “XS”, the artist pokes fun at the 

absurdity of benchmarks of wealth (Teslas, 

Cartier bracelets, or living in Calabasas) and 

denounces the accelerated pursuit of wealth at 

the expense of the environment. She likewise 

develops these fierce criticisms in “Fuck this 

world”, a title perhaps needless of explanation. 

The artist is outraged at the growing inequality of 

the world and the continued movement of 

resources and wealth from the poorest to the 

richest in society, while simultaneously pointing 

out the cowardice and inability of humankind to 

deal with the climate crisis.

Taken all together, the album is a complicated 

picture of Sawayama’s past, present, and future 

aimed at exploring her roots and finding herself. 

Interest might, of course, be in the eye of the 

beholder. But what seems indisputable is that 

SAWAYAMA touches upon current complex and 

relevant issues that are anything but 

meaningless. Who said personal demons’ 

exorcism and social justice were incompatible 

with electric guitars and synchronized 

choreographies?

“Sawayama”: 
the meaning 
behind pop 
music

NATALIA GARCIA 3r Global Studies
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“Who said personal demons’ exorcism and 
social justice were incompatible with 
electric guitars and synchronized 
choreographies?”



Solament som un número?
LEYRE DE LA CALZADA Enginyeria en Tecnologies Industrials (IQS)

279.000 estudiants a tota Catalunya, 253.000 

matriculats a universitats públiques i 26.000 a 

universitats privades. Però, i si solament som un 

número? Aquesta és la pregunta que milers 

d’estudiants es plantegen abans de triar quin 

mètode educatiu els convé més per continuar 

amb el seu recorregut acadèmic. Però la realitat 

és que aquesta tria no té resposta correcta, no 

existeix un “one size fits all”, ja que hi ha molts 

factors que cal tenir en compte abans d’optar per 

una llicenciatura pública o una privada.

D’una banda, les xifres de matriculats ja 

reflecteixen l’exclusivitat de les universitats 

privades. Aquestes ofereixen un seguiment 

personalitzat per a cada estudiant amb l’objectiu 

de potenciar el seu rendiment acadèmic, a més 

de promoure també la inserció laboral mitjançant 

els convenis de pràctiques i d’estades a 

l’estranger. Per contra, les facultats públiques 

acostumen a tenir més places i poden acceptar a 

més estudiants, els quals majoritàriament es 

veuen atrets a aquestes institucions degut a 

l’àmplia varietat de graus que s’imparteixen. La 

qual cosa les fa destacar positivament per la seva 

riquesa en diversitat, tant a nivell acadèmic com 

social.

A més, les institucions públiques, a causa de la 

seva antiguitat acostumen a tenir generalment, 

més renom internacional. Però, cal destacar el 

terme “generalment”, ja que estudiar X grau a Y 

universitat pública no garanteix que a Z país 

estigui molt ben reconegut i, per tant, no siguis 

simplement un número més. D’igual manera que 

estudiar aquest mateix grau a una universitat 

privada tampoc garanteix un procés efectiu 

d’inserció laboral. I més encara en la situació 

d’inestabilitat educativa que s’està patint avui en 

dia, on l’adaptació als nous mètodes 

d’aprenentatge està evidenciant les carències tant 

d’un sistema com l’altre.

Tot i això, els estudiants continuen lluitant per 

mantenir el nivell que exigeixen aquestes 

institucions. Fet que demostra que la qualitat 

d’una persona no necessàriament ha de 

dependre de la seva institució d’origen. Per tant, 

no es tracta de comparar l’educació pública amb 

la privada, sinó de l’adequació, l’afinitat i 

l’oportunitat de l’alumne amb cadascun dels 

sistemes. Perquè si ningú no ens pot garantir que 

no som solament un número, aleshores nosaltres 

mateixos hem de poder garantir a la societat que 

som un 10 sobre 10.
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Rebràs mensualment la revista 
dels estudiants amb veu.
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