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El vel integral: llibertat
o discriminació

ROGER BRILS 3r de Global Studies
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“Extremismus stoppen!”. Aquest és el lema de la 

campanya contra el nicab a Suïssa, encapçalada 

per les organitzacions ultraconservadores de 

l’SVP (Partit Popular Suís) i l’Engerkinder Komitee. 

Si bé altres paradigmes rellevants com el cas

francès il·lustren el complicat debat entre 

defensors i detractors del vel integral, Suïssa és 

l’exemple extrem portat a la pràctica. El seu 

sistema de democràcia directa permet la 

celebració de referèndums de manera regular, i el 

passat 7 de març s’aprovà el projecte de llei que 

prohibeix que les dones utilitzin en qualsevol

espai públic el vel integral o el burca.

Si obviem el fet que el resultat de la consulta fou 

molt ajustat (52% dels vots favorables), i que tant 

el Govern com la majoria de l’Assemblea Federal 

de Suïssa s’oposen obertament a la proposta de 

llei, es pot interpretar que hi ha molts suïssos 

preocupats pel perill que suposaria per a la 

seguretat pública dur un burca en manifestacions, 

protestes o altres formes d’acció política no 

convencionals.

La realitat però, és que la proporció de dones que 

utilitzen aquest tipus d’indumentària a Suïssa és 

ridículament baixa. Si en un sistema democràtic-

liberal entenem la llei com aquella autoritat 

reguladora que cerca protegir i blindar els drets 

del màxim de ciutadans possibles, és inevitable 

pensar que aquesta proposta legislativa aprovada 

en referèndum representa una antinòmia al 

sistema constitucional suís, però també als 

preceptes legals internacionals.

En aquest context, els òrgans reguladors 

superiors, com els Tribunals Constitucionals, 

tenen la funció de determinar si qualsevol llei 

s’ajusta a dret, en aquest cas, mitjançant el 

subprincipi de necessitat. Aquest subprincipi

consisteix en comprovar si el sacrifici del dret 

constitucional que suposa aquesta mesura és 

necessari, en el sentit que no existeixi cap 

alternativa menys perjudicial i com a mínim amb 

el mateix grau d’idoneïtat per aconseguir la 

finalitat constitucionalment legítima.

Si, finalment, el projecte de llei tira endavant 

sense que les autoritats judicials es pronunciïn 

degudament, el debat sobre els vels integrals 

s’hauria de redirigir a l’arena política. Més enllà de 

la discussió ètica sobre la intromissió de qualsevol 

institució religiosa en els hàbits de vida dels 

individus en ple s.XXI, els grups reaccionaris 

occidentals postindustrials se solen emparar en 

qüestions de seguretat ciutadana o lluita contra la 

radicalització islàmica per executar les seves 

campanyes polítiques i mediàtiques, i ocupar així 

un paper cada cop més important en les agendes 

públiques nacionals europees. L’ús de missatges

verbals i visuals violents busca una clara 

confrontació oberta amb les comunitats

més desafavorides del sistema, ja no només la 

població immigrant, sinó també les agrupacions 

antifeixistes, antiracistes, ecologistes o feministes.

I com a prova n’és el cas suís. Un país amb menys 

de 9 milions d’habitants, i una comunitat 

musulmana que tan sols representa el 5% de la 

població -la comunitat islàmica a França era del 

12,5% el 2017- pretén estructurar un marc 

normatiu per “alliberar a les dones de l’opressió 

islàmica”, tal i com ho justifiquen els impulsors de

la proposta de llei. Per a altres organitzacions, 

com Amnistia Internacional, aquesta llei suposarà 

“una política perillosa que viola els seus drets, i 

que tindria un efecte negatiu per a les dones 

musulmanes”.



Ser de dretes no està de moda
ALEXANDRE PRAT 2n de Ciències Polítiques

L’últim baròmetre d’opinió política del Centre 

d’Estudis d’Opinió(CEO), tret a finals de novembre 

de l’any passat, així com l’enquesta sobre context 

polític a Catalunya d’un mes després, van mostrar 

una dada simptomàtica i m’atreviria a dir que 

fascinant. Ara que han passat les eleccions, no 

podem afirmar fins a quin punt els partits van 

tenir-la en compte abans de llençar-se a la 

campanya. Ras i curt: si ens refiem del CEO, tenim 

suficients motius per afirmar que a Catalunya 

només una minoria residual afirma ser de dretes.

Els dos gràfics mostren que les columnes 

corresponents a l’espectre de les dretes tenen 

uns nivells de suport baixíssims. Si els partits es 

refiessin de les enquestes, aquest espai hauria de 

quedar pràcticament orfe. El mínim moviment 

conservador comportaria la ruïna de qui el 

dugués a terme. En canvi, en el primer gràfic 

destaca per sobre de tot la columna del 5, 

interpretant-ho com el centre, amb un 29,1%, que 

curiosament es redueix fins a l’11,7% al gràfic 

següent. Quan a l’enquestat se li ofereixen 

directament les etiquetes, l’esquerra se li menja 

clarament el terreny.

Les percepcions dels ciutadans són enganyoses, 

però al cap i a la fi aquestes neixen d’una idea, i 

les idees ens marquen i influeixen. Queda prou 

clar que, a Catalunya, ser de dretes no està de

moda. Seria interessant comprovar si existeix 

algun altre indret democràtic on una enquesta 

governamental planteja que la totalitat d’un 

espectre ideològic té un suport popular marginal. 

Fent cas als ciutadans, i traslladant-ho a l’arc 

parlamentari, la tradicional divisió esquerra-dreta 

s’hauria de convertir en una hegemonia 

esquerrana on l’oposició també formés part del 

mateix cercle. Quin tipus d'alternança 

governamental hi pot haver si no hi ha una 

mínima distinció entre les esquerres i les dretes?

Una altra hipòtesi per explicar el buit de la dreta 

és que gran part de la gent que vota partits amb 

aquesta etiqueta prefereix no posicionar-se 

ideològicament, o directament no diu la veritat. El 

que vindria a dir que tenim un problema 

democràtic de fons. S’ha aconseguit el que els 

amants del sentimentalisme polític volien. 

Reivindicar obertament el propi perfil 

conservador no és popular, és incòmode pels 

clixés que es dibuixen i fins i tot, segons el més 

estricte judici moral progressista, poc ètic. Ens 

trobem davant dels efectes d’uns representants 

de la dreta estatal que han jugat a normalitzar el 

nacionalisme retrògrad de l’extrema dreta, i d’un 

independentisme amb ganes de sentir-se progre 

que va endur-se per davant la federació de 

centredreta que va governar ininterrompudament 

vint-i-tres anys. Avui en dia sembla que això no 

hagi passat mai. Una amnèsia que podria 

considerar-se una pèrdua d’identitat. Josep Pla
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“Reivindicar obertament el propi perfil 
conservador no és popular, és incòmode 
pels clixés que es dibuixen […]”



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

luniversitari.cat/escriu
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al·lucinaria si li diguessin que una alternativa real 

de dretes a Catalunya, l’epicentre de la burgesia 

durant dècades, no representa a gairebé ningú. Si 

la política és una batalla pel relat, l’esquerra l’ha 

acabat guanyant. Per als catalans la dreta ha 

passat de moda.

A
CT

U
A

LI
TA

T



L’edat de vot als 16 anys, 
a debat

El debat sobre el vot als 16 anys és 

recurrent. Actualment, poques 

democràcies liberals permeten la 

participació política a partir d’aquesta 

edat. Al 2020 ERC va portar la proposta al 

Senat, però no va tirar endavant per 

l’oposició dels principals partits. Al VERSUS

d’aquesta edició, confrontem arguments a 

favor i en contra de la mesura. 

POL VILLAVERDE 2n de Filosofia, Política i Economia

A FAVOR DEL VOT ALS 16. POL VILLAVERDE/ A 

tu ja et sembla bé donar veu als joves i tota la 

pesca... però és que hi ha cada xaval que déu n’hi 

do. Als 16 anys no estan preparats per decidir el 

futur d’un país! Doncs resulta que el cap de 

Polítiques de la Universitat de Cambridge proposa 

rebaixar l’edat de vot als 6 anys. Sí, has llegit bé. 

Però no fa falta anar tan enllà. Al 2015 el 

Parlament Europeu va aprovar àmpliament una 

moció pel vot als 16 i -alerta- el partit al que votes 

segurament hi estava a favor. Potser ara ja no 

sembla tan esbojarrat això d’avançar un parell 

d’anys l’edat de vot.

Per començar, podríem referir-nos a motius que 

apel·len a la justícia, com ara la contradicció 

existent entre el fet que els majors de 16 puguin 

assumir responsabilitats penals i que tanmateix 

no se’ls tingui en compte pel procés de creació de 

les lleis que poden dur-los a la presó. O podríem 

posar de relleu que hi ha un munt de nois de 17 

anys molt més capacitats per votar que bona part 

dels adults desconnectats de la política. De 

persones crítiques i compromeses n’hi ha entre 

joves i grans en proporcions equiparables. Sigui 

com sigui, aquesta mena d’arguments són 

secundaris. Anem a la teca.

Una de les grans conseqüències positives de 

reduir l’edat de vot és l’augment de la participació, 

cosa vital en democràcia. Com és això, si 

precisament entre els joves es registra més 

abstenció? Doncs perquè la gent no va a votar 

sola. Votar és un acte social, que s’aprèn i 

s’interioritza durant els primers processos 

electorals de la vida d’un ciutadà. Per tant, si hi ha 

eleccions quan el jove encara viu a casa els pares -

en lloc d’estar estudiant fora, posem per cas- es 

potencia l’adquisició de l’hàbit de votar. Quan 

arriba el moment d’independitzar-se és fàcil que

LUCAS MARTÍN Màster d’accés a l’advocacia
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https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/06/give-six-year-olds-the-vote-says-cambridge-university-academic


els nous convivents segueixin la inèrcia i celebrin 

en família “la festa de la democràcia”. A curt 

termini, incloure els joves d’entre 16 i 18 anys al 

cens pot perjudicar les dades de participació en 

unes dècimes, però a mitjà i llarg termini suposa 

un increment de diversos punts. Tot això no és 

invent meu; ho avala la recerca empírica de 

politòlegs reputats (Fieldhouse et al., 2018) en 

relació a països que ja ho apliquen, com Àustria.

Si se t’ha escapat el riure quan has llegit 

“independitzar-se” i “18 anys” en dues frases 

consecutives, aquest altre argument és per a tu. 

Precisament la situació crítica del jovent -amb un 

atur astronòmic fregant el 40% i una edat 

d’emancipació propera als 30- posa de manifest el 

fracàs de les polítiques de joventut. Incrementar 

els electors joves ofereix un incentiu per a que els 

partits polítics es prenguin seriosament aquests 

temes, i és que actualment l’edat mitjana del 

votant espanyol és de 50 anys. Si el gruix dels 

votants dels partits tradicionals són pensionistes, 

com hem d’esperar que prioritzin les mesures de 

suport als joves? Aquí emergeix una qüestió 

demogràfica summament rellevant. Anem cap a 

una Europa envellida, i dotar d’una mica més de 

poder polític al jovent pot mitigar aquest efecte, 

beneficiant tothom.

Perquè així prendrem accions més determinades 

en la lluita climàtica. Perquè així abordarem millor 

la transició digital. Perquè generarem riquesa i 

podrem finançar una atenció digna i de qualitat 

pels més grans. Perquè avançarem una mica més 

ràpid cap a una societat oberta i feminista. Però 

per a que tots aquests temes s’obrin pas a 

l’agenda política, els joves hem de tenir veu. I 

també vot.

EN CONTRA DEL VOT ALS 16. LUCAS MARTÍN/

En una democracia como la nuestra, el sufragio es 

atribuido prima facie a todos los habitantes, y es la 

exclusión de un determinado colectivo lo que 

debe ser justificado. En el caso de los menores de 

edad, ello se justifica tanto por su falta de 

capacidad, como de legitimidad.

Si bien es evidente que una persona de 8 años de 

edad no tiene la capacidad suficiente para poder 

ejercer el derecho a voto, lo mismo no es tan 

evidente respecto a una persona de 16. Pero lo 

que es innegable es que la capacidad electoral 

tiene una fuerte correlación con la edad, lo que 

nos obliga a elegir entre preservar la puridad de 

las elecciones evitando que puedan votar aquellos 

que no deberían hacerlo, o bien salvaguardar el 

derecho de aquellos que teniendo la capacidad 

para votar, no pueden.

Tanto yo como el ordenamiento jurídico nos 

decantamos por la primera opción (evidencia de 

ello son los importantes requisitos 

procedimentales para votar desde el extranjero, o 

las limitaciones del voto de los residentes que aún 

no son ciudadanos nacionales). Es más importante 

tener un resultado electoral sin contaminar, que la 

alternativa, especialmente cuando los jóvenes no 

están siendo ni discriminados ni oprimidos, más 

teniendo en cuenta que este perjuicio tan solo 

durará media legislatura.

Pero el quid de la cuestión es que es un error 

encuadrar este debate tan solo en una discusión 

sobre las capacidades de los menores, puesto que 

la capacidad electoral no es el factor dominante 

en nuestro sistema (Art. 23 CE, Art. 2 y 3 LOREG). 

Si lo fuera, tendríamos tests electorales para 

valorar las capacidades de los votantes. En 

cambio, lo decisivo es atender a la legitimidad 

electoral del colectivo.

Por lo tanto, la pregunta no es si los pre-adultos

son lo suficientemente capaces para ejercer dicho 

derecho, sino si están legitimados para ello. 

Alcanzar la mayoría de edad implica un cambio de 

paradigma en la relación con la sociedad, la 

adquisición de nuevos derechos y obligaciones, 

dejar de necesitar complementos de capacidad de 

los progenitores para tomar ciertas decisiones 

sobre la propia vida: la adquisición de la condición 

de ciudadano de pleno derecho. Y con ella, la 

legitimidad para ejercer el derecho a voto.

“Alcanzar la mayoría de edad implica 
un cambio de paradigma en la relación
con la Sociedad [...]”
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“Incrementar els electors joves ofereix 
un incentiu per a que els partits es 
prenguin seriosament aquests temes”
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Y que quede claro que a mi juicio los efectos de 

permitir el voto a partir de los 16 años serían 

positivos, sobretodo porque ello implicaría que la 

clase política trataría de apelar a una nueva base 

de votantes zoomers, lo que en mis fantasías más 

salvajes culminaría con un TikTok electoral en el 

que Salvador Illa pidiese el voto en skate por el 

MACBA. Pero ni el fin justifica los medios, ni 

podemos pretender que no sea problemático e 

incoherente el voto de aquellos a quienes no 

dejamos comprar tabaco. No debería poder influir 

en el resultado de unas elecciones aquél que no 

puede decidir sobre sí mismo de forma 

autónoma.

Soy consciente de que una postura defendiendo 

el status quo es mucho menos atractiva que la de 

la contraparte, y que es el equivalente a decir “Ya 

tenemos comida en casa” cuando los niños ven un 

McAuto, pero así acostumbra a ser la defensa de 

los procedimientos y las instituciones. (No) hace 

falta que seas mayor de edad para entenderlo.
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Celebrem 12 edicions.
Un any sent l’espai de trobada de 

la comunitat universitària.

luniversitari.cat/nosaltres



La joguina del futur té més de 200 anys, ve del 

Japó i es diu Kendama.

Aquesta joguina d’habilitat d’entrada us pot 

semblar l'enèsima pèrdua de temps o una afició 

infantil, tanmateix, en aquest article us proposo 

conèixer-la des de la meva perspectiva.

Us estareu preguntant què carai és un Kendama

i per a què serveix. Bona pregunta! Doncs bé, 

francament la millor manera de saber-ho és 

veure’l a les mans d’algú, però intentaré posar-ho 

en paraules perquè no es digui. Objectivament, 

un Kendama és una estructura de fusta amb 

forma de creu cristiana la qual està unida per un 

fil a una esfera foradada. Aquestes dues peces 

s’equilibren una sobre l’altra de tantes maneres 

com un pugui imaginar, amb la condició de 

només fer servir una mà (ara sí, si no ho heu fet 

encara, feu el favor de clicar l’enllaç anterior per 

veure un Kendama en acció o no entendreu res 

de res).

Més enllà de l’àmbit físic d’aquesta fusteta polida, 

m’atreveixo a dir que existeix un procés 

d’aprenentatge muscular i cognitiu al seu 

darrere. M’explico, les primeres vegades que 

agafes un Kendama et transformes en un perill 

per tu mateix i pels altres, no controles. Tot 

seguit, després d’intentar-ho unes poques 

vegades és probable que puguis coordinar algun 

truc. T’engresques, vols més. A partir d’aquí 

comença aquest camí de prova-ERRORS-encert 

fortuït-aprenentatge el qual és sanament 

addictiu. El resultat és una presa de consciència 

de la teva motricitat buscant l’equilibri i la 

coordinació. Per mi, també és un mecanisme 

d’abstracció amb el qual perdo la noció del 

temps amb l’atenció fixa a uns objectius senzills 

però desafiants. D’alguna manera, penso que 

s’assembla a la meditació.

Finalment, aquí ja entrant a un esoterisme potser 

innecessari, m’agrada imaginar el Kendama com 

a una metàfora que manifesta aquesta 

seqüència de prova-error constant a la qual ens 

enfrontem periòdicament a la vida. Una 

seqüència on els cops de sort existeixen i ens 

animen a seguir, però que només es venç amb 

constància.

Aterrant del món de les idees i per acabar, us 

recomano que si mai en cau un a les vostres 

mans, li doneu una oportunitat. Indiferentment 

de la vostra edat, gènere, forma física, i inclús 

coordinació, és un joc que funciona en mans de 

qualsevol. Tinc amics que aguanten els “cubates” 

amb dificultat i que manipulen les lleis de la física 

que dona gust. Vosaltres no sou menys, us ho 

garanteixo.

El Kendama és
el futur

MARTÍ FREDERIC ROSSELL 3r d’IBE
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“m’agrada imaginar el Kendama com a
una metàfora que manifesta aquesta
seqüència de prova-error constant [...]”

https://www.youtube.com/watch?v=-5aRFOlgRSw


Entrevista a Jaume Casals
RECTOR DE LA UPF (2013-2021)
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Quina va ser la seva experiència com a 
estudiant de filosofia a la universitat i per 
què va decidir no marxar-ne?

Jo vaig estudiar Filosofia de l’any 75 a l’any 80 a la 

Universitat Autònoma; quan vaig entrar a la 

universitat Franco encara era viu. Prèviament 

havia fet el batxillerat de ciències de l’època (el 

COU). Jo era un bon estudiant i tothom deia que 

tindria èxit en el món de les ciències i m’estava 

plantejant estudiar una enginyeria. No obstant 

això, de cop i volta vaig decidir passar-me a 

Filosofia ja que podies escollir els estudis 

universitaris independentment del que haguessis 

estudiat al COU i a mi sempre m’havien interessat 

la literatura i la música. El primer curs de Filosofia 

vaig tenir una gran decepció, fins al punt que vaig 

estar temptat de no continuar. A final de curs, 

però, un professor em va posar matrícula d’honor 

en un dels exàmens finals i allò em va animar a 

continuar. El segon any vaig trobar els professors 

que més m’han influït. Gràcies a ells vaig aficionar-

me a estudiar, vaig anar deixant les coses 

artístiques i vaig començar a sentir que volia fer 

una vida acadèmica. És una història bastant 

senzilla. El 80% de la meva passió per la filosofia i 

l’estudi sorgeix de l’amistat amb els professors 

que mencionava abans.

Més enllà de la vida universitària, què fa el 
rector de la Universitat Pompeu Fabra en el 
seu temps lliure? Té algun hobby?

Tinc moltes aficions. A mi, en general, l’escola no 

m’ha agradat mai. Prefereixo fer altres coses. 

L’acadèmia com a institució genera alguns 

sentiments positius, que no dominen sobre els 

negatius. Quan me’n vaig de vacances amb les 

meves filles no tinc ganes de tornar a la 

universitat. No és que jo em dediqui a la 

universitat i quan puc faig d’altres coses; jo 

considero que em dedico a altres coses i tinc com 

a professió anar a la universitat i fer una vida 

acadèmica que he procurat que sigui de bona 

qualitat. És cert que he dedicat més temps a la 

universitat que a qualsevol altra cosa, però 

mentalment jo estic en els ‘hobbies’. Per exemple, 

encara em dedico a la música. Tinc una guitarra 

elèctrica i en els últims anys he reprès aquest 

hobby que tenia de jove amb certa intensitat. Tinc 

una Gibson Les Paul ben maca d’un model del 58. 

A part de la música, també m’agrada molt l’esport 

i, de tots ells, l’alpinisme és sempre el que m’ha 

agradat més. No obstant això, com que no puc 

anar molt sovint a la muntanya, per mirar d’estar 

en forma soc runner. 

Quin era el seu objectiu quan va presentar-
se com a candidat a rector el 2013?

Jaume Casals i Pons és catedràtic de 
Filosofia i Rector de la Universitat Pompeu 
Fabra des del 2013. Ha estat professor de 
la UAB i la Universitat de París, i faria falta 
una pàgina per esmentar tots els càrrecs 
que ha exercit a organitzacions, revistes i 
institucions (CBUC, CE, IDEC, FIEC...). Havent 
esgotat els mandats dirigint la UPF, ens 
acompanya com a entrevistat especial a 
l'edició d'aniversari de la revista per 
repassar el seu pas pel rectorat i la seva 
carrera professional.



Tal com està formulada aquesta pregunta el que 

t’he de contestar és que el meu objectiu era 

acceptar un desafiament que m’estaven plantejant 

diverses persones. En certa manera, vaig acabar 

percebent que la institució volia que jo fos el 

responsable de la universitat en la següent fase. 

Vaig preguntar a casa què n’opinaven i em van dir 

que seria un bon rector. Finalment, vaig decidir 

acceptar el desafiament que em presentava el 

rector anterior. Malauradament no tenia un 

objectiu per a la universitat. Jo coneixia el govern 

de la universitat i havia fet de vicerector durant 

alguns períodes, però no tenia un objectiu clar. Al 

començar a fer de rector, vaig decidir que ho faria 

bé, almenys tan bé com pogués. Em vaig 

qüestionar què creia que la universitat necessitava 

i he intentat dur-ho a terme.

Com és un dia típic treballant com a rector 
de la UPF?

El treball típic d’un rector és estar parlant amb 

gent; parlo amb gent i rebo gent. La feina es 

divideix entre les coses que els altres volen que 

facis i les coses que vols fer tu. Per a mi, fer de 

rector ha sigut una lluita per tenir temps per fer i 

aconseguir les coses que volia fer jo i no les coses 

que volien els altres. Per què? Perquè les coses 

que volen els altres són en certa manera 

esperables. Les podria fer qualsevol però com 

que jo estic en aquesta posició em demanen que 

les faci. Poden ser des d’accions banals fins a 

accions que tenen un impacte per a la comunitat 

universitària. Per exemple: estar present en actes, 

conferències, viatges, representar la Universitat a 

l’Ajuntament, a la Generalitat, en una universitat 

europea o americana, en un congrés… o estar 

present en una reunió d’una d’aquestes empreses 

que organitzen els rànquings mundials.

Pel que fa a les coses que jo vull fer, jo he donat 

molta importància a accentuar els perfils 

d’aquesta universitat, que aquelles coses que ens 

fan diferents estiguessin al primer pla. Jo volia que 

aquesta universitat tingués una gran deferència 

per la qüestió de la recerca i en la qualitat de 

l’educació. També volia que la universitat tingués 

una relació molt forta amb altres organitzacions 

que no són universitats (un hospital, una ONG, 

una empresa industrial…). Sobretot hi havia dues 

coses clau que volia fer. En primer lloc, que com a 

institució fos una universitat totalment 

internacional; he fet moltíssims viatges amb 

aquest objectiu per difondre l’esperit de la nostra 

universitat al món. En segon lloc, imaginar que 

aquesta universitat no és només la universitat en 

si, sinó també les companyies que té, amb qui es 

posa d’acord. En els últims anys sobretot he 

intentat que la universitat tingui una línia de 

treball molt efectiva en l’àmbit de la biomedicina. 

Per exemple, necessitàvem un hospital i per això 

hem fet uns estudis de Medicina amb l’Hospital 

del Mar; també necessitàvem una bona sintonia 

amb el Parc de Recerca Biomèdica.

A part d’això, també m’ha agradat intentar que la 

universitat funcioni a través dels seus vuit àmbits 

acadèmics i que cadascun d’ells participi en el 

govern de la universitat.

Quina és la situació més surrealista que s’ha 
trobat al llarg de la seva trajectòria?

Una anècdota surrealista és la d’una professora a 

la qual vaig haver d’obrir un expedient. L’acusació 

no em va semblar que estigués prou justificada i 

vaig arxivar l’expedient i el vaig resoldre 

favorablement a ella. La persona es va considerar 

castigada i a partir d’aleshores ni tan sols em 

saluda i ha fet per molestar per totes les vies 

possibles. De fet, si a aquesta universitat hi ha una 

microoposició a la línia general del model 

d’universitat que tenim prové precisament 

d’aquest punt. La situació més surrealista que he 

viscut és que un grup tan petit s’inventi qui soc jo, 

qui són els altres, intentin anar a la premsa, als 

organismes jurídics; pendents que faci un pas en 

fals per assenyalar-lo.

Una universitat dins el sistema espanyol és una 

entitat molt poderosa, però també molt delicada i 

una sola persona pot fer molt mal si se salta els 

costums i el fair play propis de la universitat. Un 

dit assenyalant una infàmia, encara que aquesta 

sigui falsa, em pot fer molt mal a mi personalment 

i a la institució. És per això que jo crec que a la 

universitat tothom ha de poder-se expressar, per 

molt en desacord que jo hi estigui. Perquè si una 

persona es sent atrapada pel sistema que 

l’envolta, és una invitació a seguir canals fora de 

l'elegància que ha de caracteritzar l’acadèmia.

“El treball típic d’un rector és estar 
parlant amb gent [...]”
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Després de la sentència pel procés, el 
claustre va emetre un comunicat de suport 
als presos. Com valora la recent decisió del 
Tribunal Suprem confirmant que la UPF va 
vulnerar la neutralitat política amb aquella 
acció?

La valoro pèssimament, no ha atès en absolut a 

cap dels nostres arguments. No puc explicar-los 

en detall, però resumidament serien els següents:

Primer, nosaltres denunciem que la persona 

acusadora no reunia els requeriments per poder-

nos denunciar, perquè al començament del 

procés era dins la JEC, i per tant és part 

interessada. Seguidament, al·leguem que no és el 

mateix la representació de la comunitat 

universitària que la representació de la 

Universitat. El claustre representa les persones 

individuals que participen en la Universitat a 

través de les eleccions, i el rector representa la 

Institució. Jo entenc que la Universitat com a 

institució no pugui al·legar llibertat d’expressió 

dins un procés electoral, i que és normal que jo 

com a representant no pugui fer declaracions al 

respecte durant un procés electoral. Tanmateix, jo 

no puc decidir què diu el Claustre per molt que no 

hi estigui d’acord.

A la sentència hi ha una transposició, sembla que 

la UPF hagi estat condemnada pel TS quan ni la 

Universitat ni jo podem ser condemnats per 

aquests motius, i el claustre tampoc, ja que aquest 

evidentment té llibertat d’expressió en qualsevol 

moment o circumstància, encara que sigui per dir 

que la lluna és quadrada. De tots els nostres 

arguments, el Tribunal Suprem ni en fa cas.

Durant el primer trimestre del curs 2019-
2020 hi va haver nombroses vagues, fins i tot 
arribant a confrontacions entre estudiants 
degut al tancament forçat de la Universitat . 
Quina lectura en fa d'aquests fets?

Jo opino que les universitats han de fer 

d’universitats. Això no vol dir que han de ser 

apol·línies, i no reaccionar al context social perquè 

no tindria sentit. El coneixement especialitzat no 

està desconnectat del que passa al món i per tant 

és normal que hi hagi protestes i reaccions. Tot i 

així, quan la confrontació és entre persones que 

volen continuar les activitats acadèmiques i 

persones que no volen que continuïn, em sembla 

que la discussió és fraudulenta.
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Creu que hi ha la percepció de la UPF com a 
una universitat elitista?

No sé què vol dir elitista, però sembla que tingui 

connotacions negatives…

En té, en té…

Des d’aquest punt de vista jo crec que no és 

elitista, però si elitista volgués dir una universitat 

que intenta i aconsegueix tenir els millors 

professors i els millors estudiants, i que té un 

prestigi gran al món... Si això és ser elitista, llavors 

estaria molt content que la UPF ho sigui, i la meva 

feina és que ho segueixi sent i que hi pugui venir 

tothom independentment de les seves 

possibilitats econòmiques, del seu origen, de la 

seva nacionalitat -que és una de les coses que no 

podem aconseguir i em molesta moltíssim-, etc.

Com ha canviat la UPF en els 8 anys que n’ha 
estat vostè al capdavant?

Les coses són lentes, però quan mires enrere 

veus molts canvis… Tal com ho veig jo, el que més 

caràcter imprimeix a una universitat son les 

persones que hi treballen com a professors, 

administració i serveis.

En el sentit de les persones que la formen, la 

universitat ha canviat poc. Ara bé, la mentalitat 

d’aquestes persones sí que ha canviat. Per una 

banda, el respecte mutu entre treballadors i la 

direcció que venia impulsada per l’anterior rector 

ha augmentat i, per altra, el sistema de projectes 

que hem iniciat donarà moltes facilitats per 

afrontar l'evolució i la renovació de la generació 

que es jubilarà aviat.

A més a més, crec que ara la Universitat Pompeu 

Fabra és una universitat coneguda i respectada. El 

món ha adquirit consciència que aquí hi ha una 

universitat molt forta i amb molt recorregut per 

endavant. Hi ha universitats que s’han de 

conformar a ser com són per no ser pitjors, 

perquè són una massa informe d’infinites coses i 

massa feina. La UPF és una de les universitats 

europees que tenen una trajectòria prometedora 

per davant.

En els últims mesos, el rectorat ha hagut de 
prendre diverses decisions pel que fa a la 
situació d’excepcionalitat que tots vivim. 

Què n’opina de la docència online i mixta? 
Vostè era partidari d’aquesta opció?

Tot això a mi no m'és indiferent, i jo he intentat 

estar al meu lloc en el sentit de no pretendre que 

la meva feina fos ocupar-me de les decisions 

tècniques. Per aquest motiu he creat una 

comissió que ha estat molt atenta i ha fet el millor 

que podia mentre jo em reservava el paper 

d’ocupar-me de la Universitat en general com si la 

situació actual fos passatgera. Sé que pels que 

esteu a la Universitat, la COVID s’ha endut una 

mossegada molt gran dels vostres anys a la 

Universitat, i això és difícil. Per tant, dir ara que el 

sistema virtual ens ha ensenyat moltes coses, s’ha 

de fer amb molta prudència perquè la situació ha 

estat lamentable. La UPF ha dut a terme un 

projecte molt relacionat anomenat “Edvolució” 

que ha obert el debat sobre els diferents 

elements del futur de l’educació, entre ells la 

docència en línia.

Diversos alumnes ens han preguntat quan 
tornarem a la presencialitat. Ens pot avançar 
alguna cosa?

Serà aviat! Jo estic convençut que el curs que ve 

serà tal com havíem imaginat que podria ser en el 

millor dels casos el curs present, o millor.

Entre els alumnes hi ha una sensació 
generalitzada que a la universitat privada es 
realitzen més classes presencials que a la 
UPF. Què ens pot comentar sobre aquest fet?

Mireu, les universitats privades, si estem parlant 

de Catalunya, us he de dir que en general no hi ha 

color respecte a les públiques, amb algunes 

excepcions. No fan recerca i no conviden a la 

experimentalitat dels alumnes, tenen un cànon de 

coneixement que a falta d’activitat científica no sé 

d’on el treuen, és una paradoxa. A les reunions 

que hem fet al Consell Interuniversitari de 

Catalunya (CIC), les universitats privades tenien 

una gran fal·lera per tornar a la presencialitat. Per 

què? Jo penso que una bona part d’això ve de que 

veuen perillar els seus ingressos els quals, per 

moltes donacions i molta relació que puguin tenir 

amb el sector privat, la majoria venen dels 

estudiants. La situació actual posa de manifest 

que quan la virtualitat sobrepassa la presencialitat, 

els seus estudiants perceben que els seus diners 

estan més mal utilitzats, tot i que les despeses de 

la universitat segueixin gairebé igual.
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Al CIC hem acordat que el comportament seria el 

mateix per part de les privades i les públiques...

Ja li ho dic jo que no és així…

M’ho crec, però és fent trampa a allò que hem 

acordat a la Junta del CIC i en les seves respectives 

comissions.

Molts alumnes es van sorprendre en 
assabentar-se que, segons vostè, “la 
Pompeu” s’hauria d’anomenar “la Fabra”. Per 
què? Podria trencar una llança a favor de la 
seva teoria?

És cert que hi ha la campanya “Jo, la Pompeu”. Ara 

bé, si busquem universitats que tinguin el nom 

d’una persona, no n’hi ha. En aquest cas és un 

nom una mica estrany i per això tolera aquest 

tractament. No obstant, oi que si parlem de la 

Universitat Ramon Llull i diem “la Ramon” ens 

sonarà molt estrany? O si diem “la Johns” per 

referir-nos a la Johns Hopkins? Oi que direm 

abans “la Llull” i “la Hopkins”? Per tant, jo considero 

que també hauríem de dir “la Fabra”. Jo intento dir 

“la Fabra” però ja he claudicat, és una empresa 

inútil.

Quins consells té per al rector entrant?

No els he pensat… estic en una situació una mica 

anàloga a quan vaig començar, en el sentit que no 

he pensat bons consells. Sí que hem estat molt en 

contacte i li he donat l’opinió sobre decisions que 

haurà de prendre properament. Ara mateix us 

puc dir que crec que no li’n calen. L’Oriol Amat sol 

dir que ell és una persona amb molt respecte pel 

pensament estoic, per una capacitat de ser molt 

resistent a tots aquells atacs que fan que la vida 

sigui més difícil.

La universitat exagera una mica en la demanda 

personal del rector i sent una posició temporal, 

sembla com si la institució anés a fons a treure el 

màxim de la persona que ocupa la posició.

Jo li recomanaria que intenti mantenir-se el més 

tranquil possible, que no canviï encara que 

canviarà, que es cuidi i que intenti fer les coses 

que ell vulgui fer i no les que els altres vulguin que 

faci.

Què farà ara que deixa el rectorat?

La institució et fa canviar en molts sentits, i ara el 

que faré serà mirar de retrobar-me amb la 

persona que era jo fa vuit anys. La institució 

fabrica estats d’ànim, per exemple, jo ara dec 

estar parlant fortíssim mentre que abans parlava 

més fluix. Això és més anecdòtic, però és un 

símptoma que tu canvies i que tot es 

reconstrueix.

Ara, altra vegada vull ser pintor, escriptor, músic... 

A mi en el fons el que més m’agrada és la música, 

el Jazz i en particular la Bossa Nova. Per tant, en 

els propers anys em dedicaré a això. Si la 

Universitat o el rector em demana alguna cosa 

estaré a la seva disposició, però intentaré no 

molestar al que està al davant que és una cosa 

que sovint passa. Procuraré ser discret però estar 

a disposició, això és el que penso...

Entrevista realitzada per Musta Capdevila i 

Martí Frederic Rossell.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR
Rebràs mensualment la revista 
dels estudiants amb veu.

luniversitari.cat
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