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D
iuen que el Cid va gua-
nyar una batalla quan ja
era mort. A Pepe Rubia-
nes, en canvi, ara que ja

fa sis anys que és mort, li volen co-
brar impostos. A l’Aquitània de Bar-
celona, un espai que ha estat cinema,
filmoteca i, ara, teatre, s’hi represen-
ta Tributo a Pepe Rubianes. El local
de la carretera de Sarrià acull un ho-
menatge a l’artista galaicocatalán de
la mà de l’imitador Ferran Terraza.
El problemano és l’actor, ni els nú-

meros que interpreta, ni que el tea-
tre hagi tingut altres usos anteriors,
ans al contrari. Durant molts decen-
nis, els teatres que desapareixien els
convertien en cinemes i ara, en can-
vi, sembla que la tendència és la con-
trària. De la mateixa manera que hi
hamulticines, és a dir, complexos on
hi ha diverses sales on es projecten
mitja dotzena de pel·lícules alhora,
ara també hi ha teatres que tenen
més d’una sala o, com als Minitea-
tres del Raval, fins a quatre saletes.
L’exemple per antonomàsia

d’aquesta evolució és l’actual Barts,
al Paral·lel barceloní. Va ser teatre
durant bona part del segle XX amb
noms diversos, però el que va durar
més va ser el de Talia. Va lluir el nom
de la musa de la comèdia del 1924 al
1982,moment en què el propietari va
morir i li van posar el seu nom:Mar-
tínez Soria. A més de teatre, però, va
ser cinema i plató de rodatge.
Després es va convertir en discote-

ca, Studio 54, i una mena de Scala
postmodern. Fins i tot van voler con-
vertir-lo en el prostíbul més gran
d’Europa, fita que no es va assolir
mai. La SGAE el va recuperar per a
les arts escèniques amb el nom d’Ar-

teria, i continua amb aquest propò-
sit, ara com a Barts. Tornen, doncs,
els teatres iminven els cinemes,mal-
grat esforços exemplars com el del
Texas de Ventura Pons a Gràcia.
Deia que en el cas del record a Ru-

bianes el problema no és res de tot
això, sinó el nom de l’espectacle. És
un homenatge?, és una retrospecti-
va? No: és un tribut. I què és un tri-
but? No és altra cosa que un impost.
Ai, els falsos amics, aquelles paraules
de dos idiomes que s’assemblen en la
forma, però que tenen significats
diferents: com la cama catalana i la
cama castellana (llit).
És cert que alguns diccionaris d’ús

reconeixen aquesta desviació del sen-
tit genuí per la influència de l’anglès
tribute, que en aquesta llengua sí que
vol dir homenatge, però per a nosal-
tres un tribut sempre ha estat un im-
post. En què quedem: “Impost a
Pepe Rubianes” o “Homenatge a
Pepe Rubianes”? Amb l’IVA cultural
al 21% no és cosa per fer-hi broma,
però segur que Rubianes es deu es-
tar fent un tip de riure perquè no
pensa pagar ni un duro.
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El grau de Filologia Romànica de la UB va desaparèixer aquest curs
LVE

Les facultats
busquenalumnes
internacionals

MAITE GUTIÉRREZ

Barcelona

La secretaria d’Universitats i Recerca i
les universitats tenen sota la lupa una
sèrie de títols que s’han de “reformar”.
És el cas de les filologies, que enmoltes
universitats fa temps que perden alum-
nat. Una de les possibilitats que es plan-
tegen per a aquests estudis és que
passin a durar tres anys en lloc dels
quatre actuals, amb especialitzacions
posteriors, assenyala el director gene-
ral d’Universitats, Lluís Jofre.
El Govern i els campus han creat

tres comissions per avaluar quins títols
de grau valdria la pena reduir a tres cur-
sos a partir del 2016 seguint el decret
delMinisteri d’Educació. “Aquesta po-
dria ser una solució per als estudis de
Filologia, malgrat que no l’única”, afir-
ma Jofre. L’altra proposta és que els
graus de Filologia i Humanitats es fusi-
oninmitjançant diverses fórmules, que
els estudiants de les diferents carreres
facin el primer curs o curs imig plegats
i després se separin en itineraris, igual
que ja s’ha fet en algunes enginyeries.
“És el que preveia la Universitat de
Lleida per al curs que ve, agrupar els
graus d’humanitats en dos o tres títols
d’entrada, però al final ho ha ajornat
fins al 2016”, continua el director d’Uni-
versitats.
Excepte a la Universitat de Barcelo-

na (UB), els graus de Filologia concen-
tren pocs alumnes. Tot i així, aquesta
universitat ja va haver d’eliminar un tí-
tol aquest curs per falta d’estudiants, el
de Filologia Romànica. L’any passat no-
més s’hi van matricular onze persones.
Aquest any ja no existeix, encara que
s’hanmantingut els continguts amb iti-
neraris dins els graus actuals.

En les dades de la Generalitat consta
que el curs passat es van matricular a
Filologia Catalana 43 alumnes a la UB
–menys que a Filologia Clàssica, amb
47 alumnes– i 109 a Filologia Hispàni-
ca. Però a l’Autònoma es van matricu-
lar 13 estudiants a Llengua i Literatura
Catalanes –si bé aquesta universitat ofe-
reix diverses combinacions de títols de
Filologia–, i a la Universitat de Girona

aquest títol va atreure 18 persones. A la
Universitat de Lleida, sumant Filologia
Anglesa, Filologia Catalana i Filologia
Castellana, s’hi vanmatricular 61 perso-
nes, i a la Rovira i Virgili, les carreres
de Llengua i Literatura Catalanes i de
Llengua i Literatura Hispàniques van
sumar 45 alumnes de primer curs.
Arquitectura, Comunicació, Turis-

me i les enginyeries són els altres estu-
dis que s’estan analitzant. “Els dos pri-
mers, perquè al sector hi ha poca feina
i ara calen perfils professionals dife-
rents”, afirma Jofre. En Arquitectura,
per exemple, es vol introduir a la uni-
versitat l’especialitat de gestor de
grans infraestructures –facility mana-
ger–. I en Comunicació, transformar el
títol en un màster o itinerari dins de
carreres comaraDret, Polítiques oHu-
manitats.
Quant a les enginyeries, alguns títols

també es podrien agrupar. “Catalunya
té un sector tecnològicmolt potent, pe-
rò en canvi costa d’atreure estudiants a
les enginyeries, tot i que el nombre
d’alumnes es manté i creix lleugera-
ment”, subratlla Jofre.
De cara al curs que ve, les universi-

tats catalanes oferiran 475 títols de
graus i un nombre similar demàsters.c

A finals del segle XX els
teatres eren substituïts
per cinemes i ara la
tendència és la contrària

NÚRIA FELIP Palma

Els catòlics de Mallorca que van assis-
tir ahir a missa van escoltar la carta
que el bisbe d’aquesta diòcesi, Javier
Salinas, va escriure per condemnar els
presumptes casos de pederàstia que
viu l’Església de l’illa. En lamissiva, su-
bratlla que “davant qualsevol abús a un
menor” cal estar al seu costat i “mante-
nir tolerància zero amb qui ha abusat”.
El prelatmallorquí va ordenar que el

text es llegís als temples després de les

denúncies contra el prior de Lluc per
presumptes abusos sexuals sobre un
menor i contra el rector de Sa Pobla.
El bisbe mallorquí posa l’accent en

la necessitat d’emparar els denunci-
ants: “Seria una corrupció inaccepta-
ble oblidar-nos de les víctimes”. “Són
uns fets molt greus que ens afecten a
tots com a comunitat eclesial i que el
tribunal eclesiàstic de la nostra diòcesi
està investigant”, insistia el prelat, se-
gons el qual “tot abús destrueix la dig-
nitat dels menors i deixa en ells una fe-

rida que és font de patiment”. Salinas
va indicar que els comportaments de-
nunciats, si es proven, “s’allunyen radi-
calment de la missió pròpia de qui ha
estat posat com a pastor”.
Mallorca concentra diversos pre-

sumptes casos d’abús sexual per part
de religiosos, alguns d’ells molt cone-
guts, fet que ha causat una forta com-
moció. El prior del santuari de Lluc,
Antoni Vallespir, i el rector de Sa
Pobla, Joan Pons, han estat denunciats
i apartats temporalment dels seus càr-
recs mentre la justícia investiga. A
més, l’exrector de Can Picafort, Pere
Barceló, serà processat per un altre cas
de presumpta agressió sexual a un
menor de dotze anys. Barceló va ser
expulsat de l’Església el 2013 per
aquests fets.c

]Un altre dels objectius de la
secretaria d’Universitats i Re-
cerca és el d’augmentar el
nombre d’estudiants internaci-
onals, sobretot extracomunita-
ris, a les facultats. “Volem
passar del 5% actual en els
graus a un 11%, i doblar la pro-
porció en els màsters, que ara
és del voltant d’un 30%”, asse-
nyala el director general
d’Universitats, Lluís Jofre.
Per això s’han aprovat diver-
ses mesures. La primera: els
alumnes no comunitaris po-
dran accedir a les facultats
sense haver de superar la se-
lectivitat. A canvi, com ja va
explicar aquest diari, hauran
de pagar la carrera a preu de
cost real. Les facultats faran
una reserva de deu places per
a aquests alumnes.
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ElbisbedeMallorca clama
contra els abusos del clergat

Universitatsplantejareduir
elsgrausdeFilologiaa tresanys
Arquitectura, Turisme, Comunicació i Enginyeries, en el punt demira

Tres comissions avaluaran
quines carreres val
la pena escurçar a partir
del curs 2016-2017


