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CULTURA I SOCIETAT

ELS ESTUDIS DE CATALÀ,
UNA EINA AMB FUTUR

e fa poc temps, s’ha
instal·lat un tòpic se-
gons el qual els estu-
dis universitaris de

català perden interès entre els
joves i que cada cop hi ha més
pocs estudiants d’aquesta disci-
plina. L’apreciació és falsa. És
cert que, en un moment deter-
minat, just en el canvi de segle,
el nombre d’estudiants de filolo-
gia catalana (i, en general, de to-
tes les disciplines humanísti-
ques, a Catalunya i a tot l’estat)
va disminuir significativament.
Però des de llavors, en totes les
universitats on s’ofereixen
aquests estudis el nombre d’es-
tudiants s’ha estabilitzat i fins
s’ha produït una certa remunta-
da els darrers anys.

Un segon tòpic ben arrelat és
que les disciplines universitàries
humanístiques no tenen sortides
professionals. Nova falsedat: els es-
tudis institucionals d’inserció la-
boral a Catalunya demostren que
tots els qui s’han graduat en aques-
tes disciplines en els darrers anys
han trobat feina amb facilitat i
que els nivells d’ocupació dels lli-
cenciats en filologia catalana estan
entre els més alts de tot el catàleg
de titulacions universitàries del
país.

En el cas dels estudis universi-
taris de català, a més, hem d’estar
atents a una nova i immediata
necessitat social de titulats: així ho
han manifestat tant la Coordina-
dora d’Estudis de Filologia Cata-
lana –a la qual pertanyen els de-
partaments de català de totes les
universitats públiques de Catalu-

nya, País Valencià i les Illes– com
el Departament d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa de la Genera-
litat de Catalunya. El cas és que, en
els propers anys, tant la jubilació
progressiva de la primera genera-
ció de professors de català a l’en-
senyament secundari com l’aten-
ció a les aules d’acollida de nou-
vinguts, que estableix la llei d’a-
collida, faran que les necessitats de
professionals de la llengua i la li-
teratura catalanes creixin almenys
un 20%. Ara mateix, doncs, es for-
men menys llicenciats (i propera-
ment graduats) dels que requeri-
rà el mercat laboral els pròxims
anys.

I no tan sols en l’àmbit de l’en-
senyament s’ha generat una de-
manda de professionals relacionats
amb la llengua i la literatura cata-
lanes. En una societat moderna, els
llocs de treball que requereixen
professionals de la llengua i la li-
teratura són variats: en el sector
editorial, de la traducció i de les en-
ginyeries de la llengua (traducció
automàtica, TIC i llengua...), en els
mitjans de comunicació (escrits i
audiovisuals), en la gestió del plu-
rilingüisme, en l’àmbit de l’acolli-
da de persones nouvingudes, en el
camp de la planificació i de l’as-
sessorament lingüístics, en el món
de la publicitat, en l’àmbit de la ges-
tió cultural de tota mena, etc.

En aquests moments en què
s’estan preinscrivint els nous es-
tudiants universitaris és impor-
tant que aquells que tenen dubtes
sobre si fer estudis universitaris de
català, acabin de decidir-se tot
prenent en consideració aquestes
realitats. Si d’aquí a uns anys, no hi
ha prou graduats universitaris en
català, les places corresponents a
aquests professionals, les ocupa-
ran altres, provinents d’altres titu-
lacions. El país no hauria de per-
metre’s aquest luxe: la llengua i la
literatura són una part essencial de
la seva identitat i necessitem pro-
fessionals preparats que sàpiguen
fer-ne la millor gestió.
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«L’atenció a les aules d’acollida
de nouvinguts que estableix la
nova llei farà que la necessitat
de professionals de la llengua
creixin almenys un 20%»

Una nova campanya de
sensibilització social sobre
les titulacions de català vol
difondre les creixents
necessitats dins del sector

Les estrelles Michelin del Celler
de Can Roca es podran veure, de-
gustar i escoltar cada dijous del mes
de juliol a la terrassa de l’hotel AC
Palau de Bellavista. I és que aquest
espai es transformarà en «La Ter-
rACe», una proposta que es va en-
degar l’any passat per tal d’oferir un
petit festival de caire jazzístic, i
que enguany adopta una nove-
tat: sopars supervisats pel Celler, i
maridats amb la música que s’hi
sentirà cada vetllada.

El menú el dissenyarà el res-
taurant Numun - Celler de Can
Roca, i els cinc convidats s’han
seleccionat d’entre el panorama
jazzístic català. Els concerts recor-
ren les diverses vessants d’aquest
estil, des de la bossanova fins al la-
tin - jazz. D’aquest manera, s’ha
programat un cartell en el qual hi
ha tant propostes més avantguar-
distes com d’altres que recorren es-
tàndards del gènere.

La temporada d’enguany de La

TerrACe s’inaugura el proper 1 de
juliol, on s’hi comptarà amb la
presència del mateix Josep Roca,
el sommelier del restaurant. En el
decurs de la vetllada es farà una
presentació de vins, seguida del
primer concert. Aquest anirà a
càrrec dels Soniketeké, que van ser
els guanyadors del concurs Frin-
ge del Festival de Jazz de Girona
2009. Aquest certamen té com a
objectiu promocionar joves ta-
lents del món del jazz que encara

es mouen en l’emergència, per tal
de donar-los ressò i promocio-
nar-los dins el circuit.

Sis nits de música en total
El cartell, programat per Salmon
Brothers en col·laboració amb Bra-
veCoast, comprèn són el dúo A + F,
format per Adriana Prunell i Fran-
cesc Ubanell (8 de juliol); el com-
bo format per Trianglezz acom-
panyats de Marina Mautino (15 de
juliol); mentre que Jazz de Copes i
Guataca actuaran el 22 i el 29 de ju-
liol, respectivament.

Tot i que les «JazzSessions» prò-
piament dites, es duran a terme tots
els dijous de juliol, la música s’a-
llargarà fins el 5 d’agost amb una
festa de clausura de la temporada.

Els sopars començaran a dos
quarts de nou del vespre; val a dir,
però, que hi ha la possibilitat d’as-
sistir només als concerts amb una
entrada reduïda. En aquest cas, les
activitats comencen a les 11 de la
nit, a la mateixa terrassa.

GIRONA | M. PALLARÈS

LesestrellesdelCellerde
CanRocabrillendenit a les
«JazzSessions»de l’hotelAC
Per segon any consecutiu, «La TerrACe» organitza nits de jazz a la

fresca, i enguany ofereix soparsmaridats amb l’artista de cada vetllada
�

� EL PROGRAMA

Es pot assistir al sopar i concert, o al concert sol

Les «JazzSessions» del 2010
ARTISTES CONVIDATS

GRUP HORA

1 de juliol Soniketeké 21.30
8 de juliol A & F 21.30
15 de juliol Trianglezz 21.30
22 de juliol Jazz de Copes 21.30
29 de juliol Guataca 21.30
5 d’agost Closing Party 21.30

L’associació cultural Desat’Art
porta 12 hores d’art a la Rambla de
Figueres, dins el Glam Festival
que se celebra avui. Si l’any passat
la trobada es va anomenar Nit
d’Art Glam, enguany es reinventa
com a festival per la seva llarga du-
rada. En total, s’hi podran veure
una cinquantena de parades d’ar-
tistes d’arreu de Catalunya.

La filosofia d’aquest festival es
que l’art arribi a peu de carrer, i així
l’entitat figuerenca aposta per fer
una fira i mostra d’art amb l’in-
corporació de diferents perfor-
mances i instal·lacions artísti-

ques. El Glam Group, que acull les
arts escèniques de l’associació, ha
preparat un muntatge que repas-
sa diverses èpoques històriques, de
l’antic Egipte a Versalles. També re-
peteix la «Passarel·la d’art» cele-
brada l’any passat, consistent en un
passi d’obres d’art.

Carles Castellnou, un dels or-
ganitzadors del Glam Festival, ar-
gumenta que la nostra societat
«no dóna temps per visitar els es-
pais d’art de les ciutats». És per
aquest motiu que Desat’Art pretén
«sortir al carrer i arribar al vianant
en el seu dia a dia, acompanyant-
lo mentre passeja».
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El festivald’artcontemporani
Glamompleavui laRambla
deFigueresamb50artistes

El director Joan Ollé portarà a es-
cena quatre dels contes que va es-
criure el renovador del teatre nô, el
japonès Yukio Mishima; un «còc-
tel entre orientalisme i occidenta-
lisme» que es veurà en el marc del
estival Grec, aquest any dedicat al
Japó. En aquest muntatge, Ollé
portarà a escena quatre dels nou
contes que va escriure, tots ells
marcats per «la complexitat de
l'amor». Encarnaran els perso-
natges els actors que habitual-
ment treballen amb Ollé: Mont-
serrat Carulla, Marta Marco, Vic-
tòria Pagès i Enric Majó.
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