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G
raduat en Esce-
nografia; gra-
duat en Dansa;
graduat enMúsi-
ca (especialitat
Interpretació)...

Noms que pertanyen ja al passat.
Tots els títols superiors que ofe-
reixen els centres espanyols d’en-
senyaments artístics han perdut
el qualificatiu de grau. Una sen-
tència recent del Tribunal Su-
prem prohibeix a aquestes esco-
les oferir títols de grau com els
de les universitats –els que subs-
titueixen les antigues llicenciatu-
res–, és a dir, que no els deixa uti-
litzar aquest nom per als seus es-
tudis i el reserva en exclusiva
per als campus i les seves facul-

tats. Tot i així, la sentència man-
té l’equivalència entre els ense-
nyaments artístics i els universi-
taris dins de l’espai europeu
d’educació superior (EEES), i ra-
tifica que aquestes escoles pu-
guin oferir títol de màster. Però
per molt que no es posi en dubte
l’equiparació d’uns i altres estu-
dis ni la seva validesa, els títols
d’art hauran de denominar-se
d’una altra manera.
Es tracta d’una qüestió només

nominal? Si fos així, el problema
quedaria fàcilment resolt. Però
tant defensors com detractors
del títol de grau per a l’art coinci-
deixen que el Suprem ha tocat

una cosa molt més profunda.
“No es tracta només d’un conflic-
te sobre la denominació, la parau-
la grau també enclou un concep-
te, una percepció social respecte
al títol que porta el nom”, adver-
teix Juan Ángel Serrano, presi-
dent de la Associació espanyola
de centres superiors d’ensenya-
ments artístics.
“Quan jo era un adolescent i

explicava als meus amics que es-
tudiava música, de seguida em
preguntaven: ‘I què més?’. Com
si l’estudi de l’art no fos una cosa
seriosa, com si estigués en un ni-
vell inferior al que s’ensenya a la
universitat”, recorda arran de la
sentència Albert Llanas, director
del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona. “El que ha
succeït desperta de nou aquesta
sensació de menyspreu”, afe-
geix. Els alumnes d’aquest cen-
tre, molts d’ells futurs alumnes
del títol superior de música –es-
tan encara en el nivell mitjà–,
han iniciat una recollida de fir-
mes per reclamar que els estudis
de les escoles superiors d’art con-
tinuïn dient-se grau. El mateix
han fet estudiants de centres de
tot Espanya. En total, 17.000
alumnes han començat a cursar
un estudi artístic amb la qualifi-
cació de grau, però ara la denomi-
nació del seu títol ha quedat en
els llimbs.
El conflicte neix d’una antiga

batalla entre les facultats de Be-
lles Arts i els centres d’ensenya-
ments artístics. El 1978 la forma-
ció dels artistes plàstics va que-
dar inscrita dins de la universitat
i es van crear les facultats de Be-
lles Arts. Aquestes facultats i les
escoles d’art i disseny van entrar
fa temps en la competència pels
alumnes. No passa el mateix, al-
menys demoment, amb les àrees
de música, art dramàtic i dansa.
LaLOE inscrivia els estudis supe-

riors artístics dins de l’EEES i re-
coneixia la seva capacitat d’ofer-
tar màsters. No establia, però, el
títol de grau per a aquests cen-
tres. No obstant això, les escoles
artístiques van aconseguir que
un decret posterior (2009) els
atorgués la potestat de d’anome-
nar les seves titulacions graus i a
més obligava les universitats a
tancar títols si entraven en col·li-
sió amb els dels centres d’art. Ai-

xò va molestar molt els campus.
La facultat de Belles Arts de Gra-
nada va ser la primera que va
moure fitxa i va impulsar un re-
curs al decret del 2009, que ha
acabat en la sentència del Su-
prem. El degà d’aquesta facultat,
Víctor Medina, afirma que no és
de “sentit comú” que centres que
no són universitats ni es regei-
xen per les mateixes normes im-
parteixin graus. Els degans asse-

nyalen que els centres artístics
no estan sotmesos a l’acreditació
d’una agència externa que verifi-
ca la qualitat dels títols –a la uni-
versitat ho fa l’Aneca– ni es do-
nen condicions acadèmiques, or-
ganitzatives i laborals iguals.
Més enllà de les especificitats
d’un i altre sector, les escoles
d’art reivindiquen el nom de
grau per formar part de l’EEES i
estar al mateix nivell que la uni-

Solucions al conflicte

Q U È P R O P O S E N L E S E S C O L E S A R T Í S T I Q U E S

]El Ministeri d’Educació
té ara la pilota a la seva
teulada: li correspon tro-
bar una sortida a l’embolic
i afirma que treballa en
això. De moment, els cen-
tres d’ensenyaments artís-
tics proposen algunes solu-
cions. L’associació que les
agrupa assenyala que si la
sentència confirma aquests
ensenyaments com a part
de l’espai europeu d’educa-
ció superior i, a més, reafir-
ma la seva equivalència
amb els graus universitaris,
tenen el “dret” de dir-se
grau, “tal com passa a la
resta d’Europa”. Però la
llei és la llei. Per això apun-

ten a la possibilitat de deno-
minar els seus títols amb la
fórmula de “grau amb cog-
nom”, una espècie de sorti-
da intermèdia. També han
manifestat la necessitat de
crear una agència d’acredi-
tació externa que validi els
seus estudis, com passa a la
universitat, i que els oferei-
xi més garanties per al re-
coneixement dels seus tí-
tols a nivell internacional.
Pel que fa a la fórmula
d’adscriure aquests centres
a les universitats, hi ha mol-
tes discrepàncies. L’associa-
ció d’escoles s’inclina per
crear un espai propi més
regulat.

“Si no segueixen
les mateixes regles
no poden fer servir
el nom de grau”,
diuen les facultats

Prohibitgraduarenart
Els centres d’ensenyaments artístics reivindiquen el seu títol davant la sentència recent del Suprem

La regulació dels estudis artístics superiors
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Si pudiera le daría el Oscar a
Midnight in Paris, me gustó tanto que
volví a leer el París era una Fiesta
que ya le había regalado a mi hijo.

¡Hoy es el día en el que Chico & Rita,
Alberto Iglesias yMidnight in Paris
pelearán por los Oscar! ¿Tendrá
España un hueco en los premios?

The artistmejor película, eso
es fácil. Lo otro lo tenemos
más complicado.

Jaume Figueras Crític de cinema

Hugo arrenca i acaba fatal.
Té 40 minuts esplèndids gràcies
a Méliès, no a Scorsese.

#tuitsdecultura Esteban González Pons Polític
@gonzalezpons

Acadèmia del Cinema Espanyol

versitat. “A la resta d’Europa els
estudis superiors dels centres ar-
tístics es diuen grau i no hi ha
problema; a Espanya hem tornat
a fer un pas enrere”, coincidei-
xen Josep Borràs, director de
l’Esmuc, i Maria Serrat, directo-
ra general del Conservatori del
Liceu.
El conflicte ha reobert el de-

bat sobre el lloc dels ensenya-
ments artístics. S’haurien d’ads-
criure a les universitats?Qualse-
vol canvi en aquest sentit, asse-
nyalen Borràs i Serrat, hauria
de tenir en compte l’ensenya-
ment eminentment pràctic dels
estudis artístics o la ràtio profes-
sor/alumne més baixa que té.
La cotilla universitària també
preocupa.c

@AcademiaCineEs
Lucía Etxebarria Escriptora
@LaEtxebarria@jaumefigueras

El xató

E l xató, plat característic de la costa del Garraf i el
Penedès, és una amanida d’escarola untada amb
una salsa molt similar al romesco i amenitzada
amb filets d’anxova, olives –arbequines o ne-

gres–, bacallà esqueixat i tonyina en conserva.
Xató? S’ha dit que el mot ve del francès chateau, pel vo-

lum que pren en el plat l’escarola, l’ingredient principal,
amb els seus arrissaments i crestes. Per alguna cosa la mi-
llor escarola per al xató és l’anomenada de la perruqueta.
També s’ha dit que el mot té a veure amb aixetonar o

posar l’aixetó a la bota quan és arribat el moment de tastar
el vi novell. El plat, diuen, acompanyaria una festa ritual de
celebració bàquica.
És una explicació enginyosa, que corrobora la nostra in-

veterada afició per l’e(t)nologia i la festa. Semblamés raona-
ble, però, de suposar, amb Joan Coromines, que el mot xató
té relació amb aixetar, sí, però com a variant de deixatar,
que és el verb que explica una operació bàsica per fer la
barreja que dóna nom al plat. Tots aquests mots, si no vé-
nen del llatí ex-aptare (deslligar), tal com dictamina Coro-
mines, bé podrien procedir de l’àrab medieval, com la ma-
teixa salsa.
Deixatar és dissoldre una substància sòlida fins a fer-la

líquida. Per fer una truita (a la francesa) s’ha de deixatar o
batre un ou. En castellà és desleír. Per fer la salsa del xató
s’han de deixatar o desfer en unmorter uns quants ingredi-
ents que primer han de ser desfets o deslligats i després
entrelligats amb l’oli.
La picada del (dei)xató, com se sap, s’obté a còpia demat-

xucar en unmorter uns quants ingredients: l’ametlla o l’ave-
llana torra-
da, l’all, la
molla de pa o
la polpa de
nyora escal-
dada.Matxu-
car és picar
amb insistèn-
cia fins a es-
micolar una
substància sò-

lida. En sentit figurat, s’aplica també al fet d’insistir amb
reiteració, que tan bé descriu el verb amaçar o sotmetre als
cops d’una maça (i que potser ha donat lloc al castellà
amasar, o pastar).

Unmachacón, que diuen en castellà, és un que insisteix, un
pesat, un corcó. En l’argot juvenil d’avui, machacar algú no
solament s’interpreta com fer-lo objecte de violència física o
verbal sinó també com fer-li escoltar allò que no vol sentir.
La reacció adolescent a una reconvenció pot molt bé ser

un sec i desdenyós no em ratllis (de ratllar en el sentit de
triturar passant pel ratllador i no, és clar, del rallar o parlar
mallorquí) o un no em taladris, un castellanisme equivalent
a un no em barrinis, un no m’atabalis o un no m’emprenyis.
Doncs bé, en català genuí també s’usa el verb deixatar en

el sentit, per ara només recollit pel diccionari de l’Enciclo-
pèdia, de porfidiar o expressar amb excés i repetició de pa-
raules. Equival a una de les significacions del castellà
machacar, la que el diccionari de la RAE defineix també
com porfiar e insistir sobre algo.
És evident que el xató (afèresi de deixató) no s’obté sinó a

còpia de molt deixatar, de molta mà de morter.

U
na sentència del
Tribunal Su-
prem s’ha pro-
nunciat en con-
trade ladenomi-

nació de grau que la recent
normativa estableix per als en-
senyaments artístics superi-
ors. Una normativa que, par-
tint de llei orgànica d’Educa-
ció (LOE), va sorgir d’un dila-
tat procés d’elaboració, en el
marc del Consell Superior
d’Ensenyaments Artístics de
l’Estat, amb la participació de
tots els centres implicats i de
les seves associacions, en un
esforç compartit i exemplar
de rigor i d’exigència, on l’am-
bició a favor de les arts va ca-
minar sempre per davant dels
freqüents i fins i tot legítims in-
teressos gremials.
Tots els que vam participar

en el procés ho vam fer en la
convicció d’estar realitzant
una missió superior, que ens
transcendia. Això és: posar fi
al greuge que pesava sobre les
arts entre nosaltres. Calia
homologar el saber artístic als
sabers humanístic, científic i
tècnic, com passa a tot el món
desenvolupat; i fer-ho de tal
manera que els ensenyaments
artístics no fossin presa de la
cotilla universitària, sinó que
podrien viure i créixer en les
condicions que els són impres-

cindibles. Amb tot això, tancà-
vemdefinitivament aquell pas-
sat esperpèntic en el qual els
comediants eren sepultats fo-
ra de sagrat.
La notícia de la sentència ha

aixecat tots els fantasmes i
malsons adormits en el nostre
inconscient i, per uns mo-
ments, ens hem sentit abocats
una altra vegada a la vella diàs-
pora de la gent de mal viure
(endimoniats, bruixes, jueus,
protestants, comediants...).
Per sort, s’ha tractat tan sols
d’una primera impressió, per
tal com la sentència del Tri-
bunal Suprem abunda en la
confirmació dels ensenya-
ments artístics superiors com
a subjectes de ple dret de l’es-
pai europeud’educació superi-
or i en la confirmació dels cen-
tres que els imparteixen coma
centres competents per al des-
envolupament tambédel post-
grau. En bona mesura es trac-

ta, doncs, d’una falsa alarma. I
de la consolidació, mitjançant
la jurisprudència de l’Alt Tri-
bunal, de la normalitat acon-
seguida pels nostres ense-
nyaments.
Encara que només en part,

perquè la sentència conté al-
guns elements realment preo-
cupants, particularment la ne-
gativa a acceptar la denomina-
ció de grau que va establir, per
aaquests ensenyaments, el cor-
responent reial decret d’Orde-
nació i a partir del qual ja
s’han implantat els cursos pri-
mer i segon dels diferents
graus artístics, en què estan
matriculats en aquests mo-
ments al voltant de 15.000
alumnes.
Cal dir sobre aquest fet que

la denominació dels títols su-
periors, a totEuropa, és comu-
na per a les universitats i per a
les escoles superiors. No en va
es tracta de l’espai europeu
d’educació superior i no no-
més d’educació universitària.
Aquesta última és una de les
dues modalitats de l’educació
superior i no pot plantejar-se
en detriment de l’altra. Per
més que li dolgui a un petit
segment universitari recalci-
trant, que sent frustrat el seu
afany per colonitzar espais de
saber artístic per als ensenya-
ments dels quals no està dotat.
Els ensenyaments artístics
s’han adaptat plenament als
paràmetres de l’espai europeu
d’educació superior i en for-
men part a tots els efectes.
També, doncs, referent a la de-
nominació de les seves titula-
cions, de les quals no poden
ser excloses.
Per ser coherents amb això,

en vista de la sentència, farà
falta que el Govern promogui
ara l’esmena de la LOE (2006)
per establir el grau com a de-
nominació dels ensenyaments
artístics superiors, cosa que
ara només consta als reials
decrets posteriors, perquè no-
més posteriorment (2007) es
va introduir el vocabulari de
l’espai europeu. Reparat
aquest dèficit legislatiu, no
crec que pugui establir-se l’ex-
clusivitat universitària per a la
denominació de grau. Això
contravindria el que regeix
per al conjunt de l’espai eu-
ropeu.
Les arts exigeixen igualtat i

no poden acceptar diferències
que només s’entendrien com
la reedició dels vells estigmes,
exigits no japels inquisidors si-
nóper aquells que pretenen fi-
car-se a fer del que no saben i
a sobre jugar amb avantatge.c

J. Font, director de l’Institut del
Teatre i membre del Consell Superior

d’Ensenyaments Artístics de l’EstatMAITE CRUZ / ARXIU

Per uns moments,
ens hem sentit
abocats a la vella
diàspora de la gent
‘de mal viure’

S’ha dit que xató ve del
francès chateau pel volum
que pren en el plat l’escarola,
l’ingredient principal, amb els
seus arrissaments i crestes

Noals
estigmes

Alumnes en els llimbs.
Els gairebé 17.000
estudiants de grau
artístic recullen firmes

Oriol Pi
de Cabanyes

Jordi Font


