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La universitat és —o hauria de ser— l’ànima i el 
motor d’un país. Aquell punt de trobada on es 
formen, comparteixen i debaten les idees que 
definiran com comprenem el nostre passat i 
avancem cap al nostre futur. Tanmateix, aquesta 
importància gairebé ontològica no es veu 
reflectida en una esfera pública catalana on, com 
de costum, sol regnar el silenci sobre les reformes 
fonamentals que necessita el país.

La realitat és que la universitat catalana pateix 
severes deficiències que fa anys que frenen el seu 
potencial. Les podríem resumir en tres grans 
blocs: excessiva burocràcia, falta d’autonomia i 
falta de finançament. En primer lloc, l’excés de 
burocràcia afecta multitud d’aspectes del dia a dia 
universitari. Per una part, patim un envelliment 
sever de gran part del personal docent causat, en 
part, per dificultats regulatives i contractuals i, per 
l’altra, se’ns fa molt difícil contractar professorat 
internacional per les feixugues regulacions que 
imposa l’ANECA. Un dels efectes d’aquesta 
excessiva regulació és l’existència d’alts nivells 
d’endogàmia —el doctorand acaba de professor 
al mateix centre on ha estudiat— a les nostres 
universitats.

En segon lloc, trobem la falta de finançament. Les 
dades ens mostren que, des del 2009, els 
recursos destinats a la universitat han disminuït 
un 25% i estem molt per sota la mitjana de la 
inversió en la resta d’universitats europees. 

Això provoca una disminució del nombre i el 
prestigi dels investigadors, així com l’establiment 
d’una contínua precarietat que es veu 
incrementada per la manca de figures 
contractuals. No obstant això, encara que el 
finançament fos major, ens seguiriem trobant 
amb un problema d’arrel: la manca d’autonomia 
que tenen els centres. La regulació quasi asfixiant 
a la que estan sotmeses les nostres universitats 
redueix o elimina qualsevol autonomia per 
contractar professors, augmentar sous o canviar 
l’oferta acadèmica.

Centrant-nos en la UPF, les propostes de nou 
rector Oriol Amat es dirigeixen a pal·liar moltes 
d’aquestes deficiències. Es vol rejovenir el 
personal, augmentar la contractació de 
professors internacionals i estabilitzar als 
professors visitants, entre altres coses. Per una 
part, aquestes propostes aborden problemes que 
hem assenyalat i, de fet, la UPF no hauria de ser 
una excepció dins del sistema universitari. 
Tanmateix, els reptes més importants segueixen 
sent competència de l’estat espanyol i la 
Generalitat i, tot i que se’ns comunica que s’hi 
està treballant, les reformes necessàries no 
arriben.
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“La realitat és que la universitat 
catalana pateix severes deficiències 
que fa anys que frenen el seu 
potencial.”
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Breument, hauríem de desprendre’ns d’una 
vegada del model napoleònic, on la universitat és 
concebuda com una simple extensió de l’estat, i 
avançar cap a un model anglosaxó —mantenint la 
titularitat pública dels centres i reforçant les 
Beques Equitat— on l’autonomia i la 
independència respecte del regulador n’és el tret 
principal. Fer-ho no només ajudaria les 
universitats a sortir del pantanós pou 
administratiu i burocràtic en què es troben, sinó 
que també permetria major competència i 
cooperació entre elles, la implementació 
d’innovacions educatives, més col·laboració 
publicoprivada i, en general, la producció de més i 
millor coneixement.

Ja és hora que les nostres universitats contractin 
els millors professors internacionals, que posem fi 
a la precarietat dels associats i doctorands, i 
aprofitem tot el talent que tenim a casa per 
transformar-lo en veritable coneixement. Si el 
sistema universitari català està sobrerepresentat 
als rànquings internacionals pel finançament amb 
què compta, imaginem què podria succeir amb la 
inversió i autonomia suficients per a competir 
amb els millors centres del món. No afrontar 
aquests reptes suposa un cost d’oportunitat 
immens per la universitat, el teixit civil, social, 
empresarial i, sobretot, per nosaltres mateixos: 
els estudiants.

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

luniversitari.cat/escriu
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Guía no oficial de la Pompeu 
Fabra

MARTA DEL HOYO 2n de Comunicació Audiovisual

Benvingut! Segurament ja coneixes el discurs 
oficial sobre la UPF, però ara és hora que 
coneguis, de debò , com és ser-ne estudiant.

D’entrada cal tenir en compte que tant els 
docents com els alumnes d’aquesta institució són 
uns ‘flipats’ de categoria pel tema de ser “la millor 
Universitat d’Espanya”. Els ara convertits pixapins 
fa anys que estan exposats les intoxicades aigües 
de la capital i això els deu haver fet embogir: 
diuen “nosequè” de crear un Harvard català!

Parlant de la ubicació de la Pompeu, l’il·luminat 
que va decidir ubicar una Universitat nova al 
centre de la Barcelona postolímpica era, per 
força, un optimista de mena. Diguem que li va 
quedar un campus… poc homogeni. De fet, la UPF 
té no un, sinó tres campus distribuïts per les 
zones més turístiques, hipsters i cares de la ciutat, 
cosa que els seus estudiants no barcelonins 
agraeixen cada mes quan toca pagar el lloguer. El 
cas és que en uns pocs quilòmetres de jungla 
urbana passem de perfils “perroflauta-bohemi” a 
perfils “pijo-luisvi”.

Els campus de Ciutadella i Poblenou s’assemblen 
com un ou a una castanya i el fet que ho enrareix 
encara més és l’existència d’un campus fantasma 
com Mar, del que tothom parla, però del que 
ningú en coneix els estudiants.

Comencem pel campus de la Ciutadella. Aquests 
es creuen els reis de la Universitat per tenir una 
biblioteca certament bonica que s’omple 
d’estudiants de batxillerat que roben els llocs als 
consentits de Global. En aquest campus s’hi 
concentren les carreres més estranyes d’Espanya: 
que si Global Studies (també conegut com “tinc 
un 13 a la selectivitat i no sé què estudiar”), que si 
Filosofia, Política i Economia (que no te la colin, no 
és un triple grau!)… Total, el mateix repartit de 
diverses maneres. Però, el major tòpic que un 
ciutadallenc es pot endur, és ser el campus amb 
més “pijos” per metre quadrat. Què pots esperar 
d’estudiants de facultats com Economia o Dret, 
que creuen que anar amb tratge un dissabte de 
recuperacions en ple juliol els farà aprovar?

Els de Ciutadella estan al costat del Zoo de 
Barcelona, però la veritable fauna la trobem al 
Campus Poblenou. Podríem considerar els 
poblenouencs com aquell nen raret de classe que 
anava d’alternatiu per escoltar als Beatles, que la 
seva pel·lícula preferida era Pulp Fiction o tenia un 
crush pel Tomàs Molina. 
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“[...] diuen “nosequè” de crear un 
Harvard català!”
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Els podem considerar “l’ovella negra” de la 
Pompeu. En primer lloc, perquè per no fer no fan 
ni exàmens i obtenen el mateix graduat. I, en 
segon lloc, perquè es queixen del seu “poc futur 
laboral” però sincerament no m’estranya, si es 
passen les tardes procrastinant, vestint com sense 
sostres, i rajant sobre els de Publicitat. Perquè 
l’únic característic que tenen és com no hi ha ni 
una persona heterosexual en aquell campus, cap, 
i ho dic seriosament. L’únic que saben fer és 
muntar les millors festes de la Pompeu. És clar, es 
podrien considerar “la crème de la crème” dels 
“ninis” catalans. 

Un fet que em sembla paradoxal és com els 
d’humanitats són els únics que s’atreveixen a 
vestir xandall per Ciutadella, i els de Publicitat són 
els únics amb roba de primera mà que trobaràs a 
Poblenou. En aquest punt sembla que els campus 
troben una coincidència. Però, per què mentir, el 
que realment uneix a la Pompeu no són les seves 
diferències, ni tan sols els seus estereotips, sinó, el 
que garanteix que els de segon, tercer i quart no 
deixin la carrera: la vida universitària i la birreta a 
la plaça de torn. 

.
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Rebràs mensualment la revista dels 
estudiants amb veu.

luniversitari.cat

“[...] tant els docents com els alumnes 
d’aquesta institució són uns ‘flipats’ de 
categoria pel tema de ser “la millor 
Universitat d’Espanya”



L’a regulació del preu del 
lloguer, 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. 

LUCA MORET 2n de Filosofia, Política i Economia

A FAVOR DE LA REGULACIÓ. LUCA MORET/ El 
problema del lloguer és, sens dubte, un tema 
candent. I ho és, sobretot, per a les generacions 
joves, que veuen impossible emancipar-se quan el 
que es demana en concepte de lloguer equival, al 
primer trimestre de 2021, a 905 euros de mitjana 
a Barcelona (essent el Sou Mínim 
Interprofessional, actualment, de 950 euros 
mensuals).

Aquesta és una problemàtica transversal i urgent 
que cal afrontar com a societat. Espanya és un 
país de propietaris, herència d’una dictadura que 
se centrà a crear-lo i produir, en paraules del 
diputat madrileny Jorge Moruno, “un sentiment 
transversal d’empatia propietària”, que fes passar 
els interessos particulars del negoci immobiliari 
per interessos generals.

Així doncs, actualment més de tres de cada quatre 
llars a Espanya són de propietat. Però això està 
canviant: del 2004 al 2019, segons dades de l’INE, 
les llars llogades han passat del 13,9 al 18,1% (i tot 
apunta al fet que, per factors com la precarietat 
laboral, la xifra no deixarà d’augmentar). A més, 
segons dades de l’OCDE (2018), un de cada quatre 
euros que ingressen les llars espanyoles en règim 
de lloguer es destinen a pagar-lo.

Arribats a l’hora de decidir com afrontar el 
problema, se’ns presenten dues alternatives: la 
proposta neoliberal o la regulació del preu dels 
lloguers. La primera opció aposta per augmentar 
el parc d’habitatge públic construint nou habitatge 
social. Això, però, no té en compte l’evident manca 
d’espai a les grans ciutats. És el cas de Barcelona, 
on, a menys que no es pretengui construir a milles 
del centre de la ciutat, no hi ha pràcticament cap 
lloc on es puguin edificar nous habitatges socials. 

MARC GONZÀLEZ 4t d’International Bussines Economics
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Aquest fet ens deixa amb un problema encara 
major: renunciant a fer “habitable” per a tothom 
tota la ciutat (només possible regulant els preus a 
les “zones tensionades”), es crea una fragmentació 
de la societat per la qual els “pobres” es veuen 
obligats a marxar cap a la perifèria, i només els rics 
(o els turistes) es poden permetre viure al centre o 
a la resta d’àrees de la ciutat. Aquesta expulsió 
porta el nom de gentrificació, i la proposta 
neoliberal només l’agreujaria.

En canvi, la regulació del preu dels lloguers sí que 
representa una esperança per conservar una 
ciutat per a tots. Posant un topall als preus de les 
zones tensionades, es protegeix un dret humà 
com és l’habitatge digne i segur, a preu assequible 
i no abusiu. Els crítics afirmen que, en cas 
d’imposar-se aquesta mesura, l’oferta d’habitatge 
de lloguer s’enfonsaria i augmentaria dràsticament 
la d’habitatge en venda (car, asseguren, als 
propietaris els sortiria millor vendre que llogar). 
Però, en cas de fer-se realitat, aquesta situació 
podria suposar una oportunitat d’or: acompanyant 
la regulació amb una reforma fiscal ambiciosa que 
faci realment equitatiu i progressiu el sistema 
fiscal nacional, l’Estat es veuria amb la força 
suficient (mitjançant programes d’habitatge social) 
per adquirir aquests nous habitatges en venda a 
un preu menor de l’actual (car, seguint la llei de 
l’oferta i la demanda, una major oferta d’habitatges 
en propietat, davant d’una demanda igual o 
menor, faria baixar els preus).

Així doncs, tant si es fes realitat aquesta “predicció” 
neoliberal, com si no, la regulació del preu dels 
lloguers és una necessitat imperant que, duta a 
terme correctament, només pot millorar una greu 
situació que posa en perill el benestar social.

EN CONTRA DEL VOT ALS 16. LUCAS MARTÍN/La 
regulació dels preus dels lloguers i l’etern debat 
entre la intervenció o no dels reguladors en els 
mercats imperfectes. Aquest versus tracta un 
debat excepcional, un problema diagnosticat per 
pràcticament tota la societat, que demana 
solucions eficients però on tothom té una solució 
diferent. És curiós perquè això no és tan habitual 
com podria semblar, moltes vegades hi ha una 
part de la societat que diagnostica problemes que 
per una altra part d’aquesta no són tan flagrants o 
evidents.

Prestant atenció a les dades de l’INCASÒL i de 
l’Idescat, podem observar que en els últims 5 anys 
el preu del lloguer a Barcelona ha augmentat un 
42%, en canvi, els salaris només han pujat entre 
un 6% i un 9% (dades fins 2019 per evitar 
distorsions relacionades amb el Covid). És 
innegable que tenim un problema greu que cal 
afrontar. Dit això, seria bo no caure en el parany 
d’intentar solucionar-ho amb la solució que millor 
premsa tingui, sinó amb la més eficient i per això, 
cal entendre molt bé la complexitat del mercat. 
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“[...] actualment més de tres de cada 
quatre llars a Espanya són de 
propietat”
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“[...] no hi ha pràcticament cap lloc 
on es puguin edificar nous 
habitatges socials.

“[...] en els últims 5 anys el preu del 
lloguer a Barcelona ha augmentat 
un 42%



En contra s’ha dit habitualment, a Barcelona 
només el 1,22% dels pisos estan buitsi gairebé el 
70% dels immobles son de petits propietaris (que 
tenen 1 o 2 habitatges).

Entre els economistes, hi ha un consens 
generalitzat pel que fa a les possibles 
conseqüències que pot tenir aquesta regulació. 
Generalment, es parla d’una més que probable 
disminució de l’oferta així com de la construcció 
de nous habitatges. També pot generar tensions 
en els preus dels lloguers en les zones no 
regulades i senzillament desplaçar el problema, i 
és probable que els immobles estiguin molt més 
deteriorats. Tots aquests fenòmens s’expliquen 
atenent-nos a que el marge de benefici que 
trauran els propietaris és més petit i, per tant, 
alguns deixaran de voler invertir temps i diners en 
treure-les al mercat i altres decidiran fer-ho però 
reduint els costos (manteniment). Però, és 
realment així? Tenen (i que no serveixi de 
precedent) raó els economistes i la seva literatura 
coincideix amb la realitat? Només cal observar 
altres mercats amb regulacions similars.

El primer exemple és Berlin, on van començar a 
aplicar-la al voltant del 2015 i cinc anys després un 
informe de Immobiliescout 24, afirma que ha 
provocat una “significativa” reducció de la oferta 
de lloguer així com un augment de la oferta de 
venta de apartaments (que implica una reducció 
del valor de l’immoble i una pèrdua pels 
propietaris).

També es va aplicar a París  on no només s’ha 
reduït l’oferta, sinó que s’ha produït una 
discriminació cap els usuaris de renda baixa, és a 
dir, els propietaris són conscients que la demanda 
excedeix per molt a l’oferta així que acaben 
sempre triant arrendataris que ofereixen moltes 
més garanties i solvència.

Existeixen altres exemples com Estocolm on la 
llista d’espera per llogar un pis va augmentar 
desmesuradament i San Francisco on la reducció 
de l’oferta va acabar afectant al preu a llarg 
termini, que va augmentar un 5%.

En definitiva, és evident que cal intervenció pública 
però el que no és tan evident és que la regulació 
dels preus sigui la solució que ens porti en la 
direcció correcta. Diversos economistes (entre ells 
el think tank català, Institut Ostrom) proposen 
solucions diferents com augmentar el parc 
d’habitatge, incrementant la provisió d’habitatge 
públic, on Espanya (4%) està a la cua dels països 
de l’OCDE (8% de mitjana), o reduir les traves 
administratives per les noves construccions. 
Milton Friedman va dir: “El problema de moltes 
polítiques públiques és que les valorem únicament 
per la seva finalitat, però realment, aquestes, s’han 
de valorar per la seva efectivitat” i justament això 
és el que cal demanar als nostres gestors públics.

.
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“[...] el que no és tan evident és que 
la regulació dels preus sigui la 
solució que ens porti en la direcció 
correcta.”



Barcelona sempre ha estat un formiguer. A finals 
del segle XIX, amb l’Exposició Universal del 1888, 
la capital catalana va esdevenir el centre cultural 
del moment. En lloc de tractar-se d’una moda 
passatgera, efímera, el moviment modernista, 
amb la figura d’Antoni Gaudí al capdavant, va 
impulsar no només el món de l’art, sinó també el 
de la indústria, promoguda a més per una 
burgesia que va saber imposar el seu savoir-faire
a tota la ciutat.

Una nova fornada d’artistes apareixeria a inicis 
del segle següent. No tots formaven part dels 
mateixos corrents artístics, però tots ells tenien 
Barcelona com a nexe. Alguns d’ells, com Joan 
Miró i Antoni Tàpies, nascuts a la ciutat comtal, 
van trobar a Barcelona un lloc per a la seva 
creació. 

D’altres, com Pablo Picasso, fins i tot en farien la 
seva segona llar. El més curiós d’aquest nexe és 
la relació que va sorgir entre ells. Picasso va 
causar sensació entre els artistes catalans, entre 
els quals Miró, arran de la seva presentació al 
Liceu, l’any 1917, del ballet Parade. Es diu que 
l’inici de la seva amistat personal va anar 
acompanyada d’una ensaïmada -la que Miró va 
portar a Picasso quan el va visitar el 1920 a París-
, però això ja és una altra història (que va més 
enllà de Barcelona). No es tractava, però, només 
d’amistat, sinó de relacions d’admiració i 
respecte que van durar tota la vida. Tàpies 
reconeixeria, per exemple, com la influència de 
Miró el va ajudar a refer el seu camí artístic a 
partir dels anys 40. De fet, Picasso tenia en la 
seva col·lecció privada obres de Miró, Miró de 
Tàpies, i Tàpies tant de Picasso com de Miró.

Aquesta teranyina no incloïa només artistes 
plàstics. Hi havia, entre altres, arquitectes com 
Josep Lluís Sert, poetes com J.V. Foix i Joan 
Brossa, promotors culturals com Joan Prats i els 
membres del grup ADLAN (una exposició del 
qual es pot visitar fins al 5 de setembre a la 
Fundació Miró de Barcelona), i un llarg etcètera. 
Això sense comptar que, durant els anys que van 
des de la primera guerra mundial fins a l’esclat 
de la guerra civil espanyola, Barcelona va ser 
també ciutat d’acollida de nombrosos artistes de 
renom internacional, com ara Duchamp, Dalí, Le 
Corbusier, Picabia...

On ha quedat, avui, tota aquesta esplendor? 
Quins artistes són un referent en el nostre 
panorama? Per a mi, els tres mestres en els 
quals s’emmiralla encara una part de les 
generacions actuals són Picasso, Miró i Tàpies. 
Malauradament, el patrimoni a Barcelona de tots 
tres trontolla. Els museus barcelonins -avui 
fundacions- que van ser creats sota l’impuls de 
tots ells es troben en una situació deficitària 
arran de la pandèmia, que ha demostrat que els 
intocables ja no ho són tant. Però segueixen 
essent el patrimoni de tots els ciutadans 
(burgesos o no) de Barcelona. Esperem que la 
nostàlgia per aquesta esplendor deixi de ser 
agredolça aviat. Potser l’any 2023, en què se 
celebraran els 100 anys del naixement de Tàpies, 
els 50 de la mort de Picasso i els 40 de la de 
Miró, podrem celebrar també la “nova vida” de 
les seves respectives fundacions.

Barcelona, 
Ciutat 
d’artistes en 
perill

ABDON VILÀ 
3r d’International Bussines Economics

“Quins artistes són un referent en 
el nostre panorama?”
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Entrevista a Farru
MASCOTA DE LA POMPEUFARRA

Qui és Farru us preguntareu? Doncs 
l’ánima de la festa!
Però, a més de això, Farru és la mascota de 
la Pompeufarra, una organització 
universitària que des de 1992 es dedica a 
organitzar festes i activitats adreçades a 
tota la comunitat d’estudiants (i qui més es 
vulgui apuntar) com ara la famosa Esquiada 
o la festa de Sant Valentín. Els beneficis 
d’aquestes son destinats a ajudar al 
Programa d’Ajuts d l’estudi de la UPF. 
Farru mai li dirà que no a una bona festa o 
als estudis! 

Com et trobes, Farru? T’avorreixes ara que no hi 
ha farres?

Estic una mica trist i avorrit, des de febrer del 
2020 que no sé el que és una PompeuFarra. La 
COVID-19 ens ha afectat a tots d’una manera o 
una altra; a mi, però, m’ha fet estar descansant 
esperant que la situació sigui l’òptima per tornar 
amb més força que mai! Sé de primera mà que 
tots els Pompeufarrxs estan desitjant que torni 
per la universitat, i crec que el retorn serà més 
especial que qualsevol altra aparició anterior.

Què vas fer durant el confinament?

Dins Durant el confinament vaig estar trist, amb 
impotència per la greu situació que molta gent 
estava patint i intentant digerir la situació. A poc a 
poc, a mesura que la situació millorava, 
començava a tenir més força per a, un cop tot 
això hagués acabat, tenir la capacitat i les idees 
per tornar a gaudir amb tots els Pompeufarrxs de 
tots els esdeveniments que compartim al llarg de 
cada curs. 

Ron o ginebra?

És el gran debat de la Farra al segle XXI. Demanar 
què és millor, si el ron o la ginebra, és com 
demanar-li a un nen si es millor Messi o Cristiano, 
o si prefereix al Papa o la Mama. Es una incògnita 
que només es pot resoldre bevent ambdós, 
sempre que no es barregin sota cap 
circumstància.

Què és Pompeu Farra per als universitaris?

Des dels seus inicis la UPF ha anat acompanyada 
de la nostra associació, la Pompeufarra. Aquesta, 
des d’un inici, ja organitzava totes les festes que 
es feien amb la nostra comunitat universitària. A 
pesar de tots els seus canvis i millores al llarg dels 
anys, l'essència de la Pompeufarra sempre ha 
estat la cohesió de la comunitat universitària de la 
UPF per a generar un ambient brutal entre 
estudiants. Jo crec que un cop entres a la 
universitat no pots entendre la UPF sense pensar 
en la Pompeufarra, per tot el que aporta dins de 
la comunitat universitària i en les vides de 
cadascun dels Pompeufarrxs que gaudeixen al 
llarg de la seva etapa universitària dels nostres 
esdeveniments. A més, el rerefons de la 
Pompeufarra és ajudar a tots els estudiants que 
per situacions sobrevingudes han de deixar 
d’estudiar a poder seguir amb els seus estudis, 
cosa que encara fa més especial per a tots els 
estudiants de la UPF la nostra associació.
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Tots els diners que recaptes els destines al 
programa d’ajudes a l’estudi de la UPF. Quants 
n’has recaptat fins ara?

Cada final de curs intentem aportar el màxim que 
podem, deixant un marge que ens permeti poder 
preparar la Primera Farra de l’any vinent. Però si, 
tots els beneficis que obtenim els destinem al fons 
de la Universitat, que com he comentat 
anteriorment, ajuda a estudiants amb situacions 
inesperades i sobrevingudes a seguir estudiant.

Durant els últims anys ja hem aportat més de 
75.000€, i esperem que en siguin molts més. 
L’aportació varia segons les circumstàncies de 
l’any.

Què ha suposat per Pompeufarra la pandèmia de 
la covid-19?

Ha suposat un repte. Teníem molt clar que el 
primer era que la situació de la pandèmia anés a 
millor i fins que no fos segur, les farres no 
tornarien. És per això que vam haver de plantejar 
el curs d’una manera diferent, ja que tot el que 
portàvem fent fins al moment no ho podíem fer. 
Vam aprofitar per potenciar els projectes que 
havíem deixat més aparcats com ara la venda de 
roba. A més, arran de la Covid, les xarxes socials 
han estat el nostre motor, i hem intentat crear 
contingut diferent i entretingut. Vam començar a 
fer Guies sobre els diferents barris de Barcelona 
per així fer conèixer la ciutat i potenciar els 
diferents racons i bars/restaurants de la ciutat. 
També ens hem posat en contacte amb diferents 
establiments comercials i hem anat realitzat 
sortejos al llarg del curs que han tingut molt d'èxit.

Com creus que serà el món de les festes post 
pandèmic?

Com que tot és tan incert és difícil de saber. El 
que tinc clar és com m’agradaria que sigués: com 
abans. Ara últimament les festes que hi ha hagut 
són amb mascareta, respectant les distàncies de 
seguretat, en alguns casos també demanaven 
antígens negatiu… Esperem que dins del possible, 
siguin el més semblant a abans del Covid. 
Nosaltres preservarem la salut dels Pompeufarrxs 
per davant de tot, però òbviament som els 
primers que volem que la normalitat torni.

Comptes amb col•laboradors com Razzmatazz, 
Apolo i Pachá. Com ha estat la vostra relació 
durant la pandèmia?

Durant la pandèmia hem trobat molt a faltar el 
contacte amb les discoteques. Sempre ens 
commovia veure fotos a les seves xarxes socials i 
ens preguntàvem com ho devien estar passant. 
Hem vist com Apolo va fer algun concert, ens vam 
il·lusionar quan Razz va fer una publicació que 
donava a entendre que tornarien aviat i ens vam 
posar tristos quan vam veure els seus comunicats 
que ens indiquen que seguiran tancats el següent 
mes. Al final sabem de primera mà que ells estan 
patint com ningú ja que el seu sector és dels més 
afectats per la pandèmia. Els hi donem el màxim 
suport possible i ens mantenim en contacte amb 
ells a l'espera de poder portar sorpreses 
properament.

Creus que tornaràs a fer l’esquiada de cara a l’any 
vinent?

Si la situació de la pandèmia ens ho permet, ens 
encantaria. L’esquiada és un cap de setmana que 
preparem amb temps i amb molta il·lusió. Un cop 
allà és molt satisfactori veure que el que portem 
preparant i treballant durant molt de temps surt 
tan bé i com la gent ho gaudeix. Al mateix temps 
són uns dies que ajuden a fer més pinya i 
cohesionar la comunitat universitària al màxim. 
Normalment ho fèiem seguit d’una Pompeu Farra, 
ja que fa molta il·lusió reconèixer gent de 
l’esquiada a les farres. Són uns dies diferents, es 
creen molts vincles i amistat i ens enriqueix molt. 
En definitiva, aquest any 2021 ho vam trobar 
massa a faltar. 

Creus que tornarem, en algun moment, a fer 
farres com les del 2019?

Personalment confio en l’efecte de la vacuna i 
m’agrada pensar que amb més immunitat la Covid 
es relaxarà i ja no hi haurà més onades. Així que 
quan la majoria de gent -especialment els joves-
tingui la pauta completa de vacunació, podria ser 
un bon moment. Tot i això estarem pendents de 
les novetats sanitàries per a poder tornar el més 
aviat possible, us ho assegurem!
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