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CULTURA I SOCIETAT 

Que la retallada en el pressu-
post està afectant la UdG és inne-
gable, i aquest va ser un dels temes
que més es van tocar en la darrera
jornada sobre el futur de les uni-
versitats que s’ha estat duent a ter-
me a la UdG. Les jornades van fi-
nalitzar ahir a la tarda amb el debat
«Reformant les universitats: i la
UdG, què?». Allà va quedar clar, per
les intervencions dels professors
que hi havia entre l’escàs pú-
blic –uns quants d’ells candidats a
rector en diverses ocasions– que els
perills de la situació actual no són
només que algú es quedi sense
poder estudiar per motius econò-
mics, sinó que hi ha desencant en
bona part de la plantilla per les con-
dicions laborals que tenen i les
poques possibilitats de promoció.
Per la seva banda, el representant
del rectorat va admetre que rebai-
xar més el finançament seria insu-
portable per a la UdG, i elpresident
del Consell Social, Albert Bou, va re-
cordar que no hi pot haver més di-
ners per «continuar amb jornades
de 35 hores setmanals, quan a fora
se’n treballen 40»

Entre les intervencions del pú-

blic –la pràctica totalitat docents de
la UdG– es van poder escoltar du-
res crítiques, com que «el desastre
de govern que hem tingut a la uni-
versitat els darrers anys no ha ser-

vir per gaire res excepte per com-
plicar la vida als projectes que ana-
ven sortint».

Tanmateix, el desencant i la
manca d’il·lusió d’una part de la-

plantilla que suporta «condicions
laborals vergonyants» es va desta-
car com un dels problemes actuals
en més d’una intervenció. Una d’e-
lles la del doctor Sergi Bonet, que a

més va reivindicar per la UdG «un
model públic i amb autonomia, on
cap estudiant ha de quedar exclòs
pel fet que no tingui prou poder ad-
quisitiu». «L’eficiència ha de ser
una consequencia i no un objectiu»,
va concloure.

Per la seva banda Albert Bou,
president del Consell social, va re-
marcar que no es poden demanar
més diners «perquè els treballadors
puguin continuar treballant 35 ho-
res quan a fora en treballen 40, no
són les condicions de la societat en
què vivim». Bou va indicar que a  la
UdG no hi haurà en els propers
temps «gaires canvis en la gover-
nança, però la retallada és evident
que es notarà».

Respecte al mateix problema
Martí Casadesús, vicerector de Pla-
nificació, va manifestar que tot i la
retallada del 19% «es podrà man-
tenir l’oferta de graus». «Ara bé,
abaixar més el finançament ja no
seria suportable», va avisar.

Isaac Granell, representant dels
estudiants en l’acte, va demanar que
en les properes eleccions a rector
«es debati sobre el model univers-
titari, tant pel que fa a finança-
ment com pel que fa a educació».
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Desencant de part de la plantilla de la UdG
per les poques possibilitats de promoció
El president del Consell Social critica que es vulguin treballar 35 hores setmanals quan «a fora se’n treballen 40»

El debat celebrat ahir a la Facultat d’Educació no va comptar amb gaire afluència de públic.

MARC MARTÍ

L'actor Ramon Fontseré ha ele-
git Cervantes per signar el seu pri-
mer muntatge teatral al capda-
vant d'Els Joglars, una versió lliu-
re de la novel·la El coloquio de los
perros interpretada pels cinc únics
actors que integren la companyia
i amb una posada en escena sòbria
i suggeridora.

Els Joglars afronta aquest pro-
jecte, coproduït amb la Compañía
Nacional de Teatro Clásico
(CNTC), mentre es troba immers
en una nova etapa des que Font-
seré va rellevar Albert Boadella, al
setembre de l'any passat, després
de mig segle al capdavant de la
companyia.

Però no és l'únic que ha canviat
a la companyia catalana, ja que el
seu cos d'actors s'ha vist reduït
considerablement, fins als cinc
de l'actualitat.

«Ens hem adaptat als temps
actuals», va assenyalar ahir Font-
seré durant la presentació del
muntatge al madrileny Teatro Pa-

vón. «Els cinc actors tenen pre-
sència permanent a l'escenari i
l'attrezzo és molt subtil, s'ha de
treure tot el partit als elements
escènics, és un espectacle de sug-
geriments. Hem intentat fer, amb
el mínim, el màxim», va afegir.

Després d'El retablo de las me-
ravillas i El Quijote, en un lugar de
Manhatthan, és la tercera ocasió
que Els Joglars recorre a l'obra de
Cervantes, perquè la seva visió
«pura i potent de la realitat», per
molt cruel que aquesta fos, i car-
regada ironia, resulta molt afí a la
filosofia de la companyia que di-
rigeix Fontseré.

Una mirada «desmitificada» del
món que en el cas d'El coloquio de
los perros és la que ofereixen els
seus propis protagonistes, els gos-
sos Cipión i Berganza.

La directora del CNTC, Helena
Pimenta va subratllar la fidelitat
d'aquest muntatge amb la línia que
desenvolupa el centre en els últims
mesos d'apostar per «noves i pe-
culiars mirades» de les obres clàs-
siques.

Pimenta i Fontseré van confes-
sar que volen apropar-se a públic,
inclòs el jove, al qual s'intentarà
acostar a l'obra de Cervantes amb
un quadern pedagògic que enlla-
ça l'obra amb el text original.
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L’actor s’estrena com a
director sota mínims amb
una obra titulada «El
coloquio de los perros»



Els Joglars, amb Fontseré
al capdavant, intenten
sobreviure a la crisi

L'edició per primera vegada en
DVD i CD de l'òpera Babel 46, el re-
copilatori musical Montsalvatge
Live!, i una selecció de crítiques
dels seus quaranta anys de treball
són els tres projectes amb els quals
conclou l'Any Montsalvatge, en
què s'ha aprofundit en l'extensa
obra del compositor.

Des de febrer de l'any passat fins
avui, el nom de Xavier Montsal-
vatge, considerat com la gran fi-
gura de la música catalana de la se-
gona meitat del segle XX, ha estat
present en diferents àmbits a tra-
vés d'exposicions, concerts, discos
i conferències, amb els quals el
gran públic ha pogut conèixer mi-
llor a un home polifacètic, mort el
2002, als 90 anys.

El seu fill Xavier Montsalvatge va
agrair durant un acte celebrat en el
Gran Teatre del Liceu tot l'extens
programa preparat i va destacar
que, per primera vegada, es podrà
adquirir un DVD i un CD amb Ba-
bel 46, una òpera en què tenia
«molta fe, encara que amb ella va
tenir alguns disgustos perquè no va
guanyar un concurs al qual es va

presentar i que va acabar que-
dant desert».

Montsalvatge la va compondre
en els anys seixanta i la va pre-
sentar a un concurs del Liceu el
1967 que no va guanyar ningú.

Guardada en un calaix durant
temps, es va acabar estrenant el
1994 en el Festival de Peralada. 

D'altra banda, l'any finalitza
amb l'edició d'un recopilatori amb
el nom de Montsalvatge Live!, amb
peces rescatades de l'arxiu de l'e-
missora Catalunya Música que
ofereixen un retrat de la vida crea-
tiva d'aquest compositor polièdric,
segons ha assegurat el coordinador
de Catalunya Música, Àlex Ro-
bles.

L'estoig amb els quatre CD con-
té obres gravades per intèrprets de
prestigi internacional en les quals
es pot apreciar la varietat del seu
llegat.

A més, l'any ha servit per editar
el llibre Xavier Montsalvatge, una
estètica des de la premsa (Diputa-
ció de Girona), un conjunt de tex-
tos extrets de les tres publicacions
en les quals va treballar regular-
ment com a crític musical al llarg
de més de quatre dècades.

El director d'orquestra Antoni
Ros-Marbà va subratllar també
que ha quedat clar durant aquests
mesos que el compositor nascut a
Girona és «el més universal» dels
compositors catalans.
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Tres obres apleguen i
aprofundeixen en l’obra del
compositor per concloure
l’«Any Montsalvatge»



Celebren la primera edició de DVD+CD
de l’òpera «Babel 46» de Montsalvatge

Exposició de Montsalvatge l’any passat al Museu d’Història de Girona.
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