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� El sistema de tarifació dels
preus de la universitat en funció
de la renda i les beques Equitat en
funcionament a Catalunya des
del  no ha tingut efectes ne-
gatius en l'accés a la universitat ni
sobre l'abandonament dels estu-
diants universitaris.

L'estudi encarregat pel Consell
Interuniversitari de Catalunya
(CIC), l'òrgan de coordinació del
sistema universitari català i d’as-
sessorament del govern de la Ge-
neralitat, elaborat pel catedràtic
d'economia de la UPF) José Gar-
cía Montalvo, assenyala que el ni-
vell de preus públics de la univer-
sitat «no és rellevant», l'important
és si aquests preus «tenen impac-
te sobre les taxes d'accés i aban-
donament».

Durant la presentació de l'estu-
di ahir a Barcelona, el catedràtic
va defensar que preus públics

zero per a les universitats «no po-
den ser sempre i en qualsevol si-
tuació la millor solució».

En un sistema amb elevat nivell
de recaptació impositiva com
l'alemany o l'escandinau «és lògic
que la universitat sigui gratuïta o
gairebé gratuïta», argumenta l'es-
tudi, no obstant això «en un que
recapta poc com el català no és lò-
gic que el preu de la universitat si-
gui baix o nul per a tothom».

«El mínim exigible és que hi
hagi coherència entre les propos-

tes impositives i els preus pú-
blics», segons Montalvo, i en
aquest sentit concreta que «si es
vol apujar els impostos a les famí-
lies que guanyen més de .
euros serà perquè no contribuei-
xen suicient als serveis públics».

L'estudi també conclou que els
preus de la universitat catalana
establerts en funció de la renda i
el funcionament de les beques
Equitat han permès «revertir, al-
menys parcialment, la insuicièn-
cia inancera de les universitats i
augmentar la progressivitat del
sistema tributari».

Segons l'estudi, «és molt més
eicient» la redistribució que es
produeix a la universitat catalana
que el d'altres comunitats autò-
nomes, ja que aquí «els preus pú-
blics pagats per famílies amb més
poder adquisitiu subsidien de for-
ma indirecta les famílies amb in-
gressos baixos».

L'encariment a Catalunya
de la universitat no ha restat
alumnes, segons un estudi
José García Montalvo sosté que «preus públics zero» no són sempre la
millor solució Les beques han permès revertir la manca de finançament

G
ergiev, un dels millors
mestres de la batuta del
món, continua dominant

la seva orquestra amb la mateixa
facilitat de sempre. La veritat és
que no tots els directors aconse-
gueixen ser el veritable capità i,
per tant, la veu cantant, d'una for-
mació de gran envergadura. Es
veu i s'escolta a la primera com els
professors de l'orquestra toquen
seguint la gestualitat particular

del mestre. En aquesta ocasió
afortunadament el programa no
feia gaires concessions als clàssics
populars malgrat que la duració
del concert va ser clarament ex-
cessiva. El que no ho és gens és la
sonoritat vibrant i magníica dels
de Sant Petersburg. Aquesta vega-
da més cautelosa que en les darre-
res visites, l'embranzida de l'or-
questra va brillar pel seu compro-
mís i sonoritat oberta. Respira sin-
ceritat en la concepció del so pel
seu equilibri i colors esplendoro-
sos. El pianista Sergei Redkin va
oferir una versió de primera de la
Rapsodia sobre un tema de Paga-
nini, op.  amb una dicció acura-
da i molt ben concertada amb l'or-
questra de la qual segueixen so-
bresortint per la seva gran sonori-
tat els músics de la secció de vent.
Les cordes baixes, esplèndides i
sense efectes dramàtics i les
 agudes –primers i segons violins–
amb una certa manca de corpu-
lència encara que la seva elegàn-
cia sigui de primera.

Considerada una de les millors 20 orquestres del món, la
Simfònica del Teatre Mariinsky amb el seu director titular Valery
Gergiev omple tot l'aforament de l'Auditori de Girona
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ART

Mery Cuesta exposa còmics sobre art a les
Bernardes de Salt al costat de tres artistes més

La Casa de Cultura Les Bernardes de Salt inaugurarà divendres
(:h) quatre exposicions que, malgrat les seves diferències, oferei-
xen en comú un acostament irònic i crític al món de l’art i la cultura.
«Realment sabem mirar per nosaltres mateixos?», es pregunten els
quatre artistes que irmen les exposicions. La sala Vestíbul acull Deep
Ocean Mantra, de IEX Cosmonauta, amb dibuixos de gran format sobre
mons onírics. La sala m presenta Històries de l’art, irmada per Las
Bistecs, amb treballs de videoreació i instal·lació del popular grup de
música Las Bistecs. A la Sala Photo hi ha Devotos, de Toni Amengual,
sobre el consum d’imatges. I la Sala Sant Jordi mostra Sala Debacle, de
Mery Cuesta, amb còmics sobre art, cultura i feminisme de la comis-
sària del Pavelló Català a la propera Biennal de Venècia.  DDG GIRONA

� L'actor espanyol Antonio Ban-
deras va dir ahir que ja es troba re-
cuperant-se a casa, al comtat de
Surrey, al sud d'Anglaterra, des-
prés d'haver sofert «un petit es-
glai» la setmana passada, a causa
d'un fort dolor al pit. «Gaudint de
la naturalesa després d'un petit
esglai», va publicar Banderas al
seu compte oicial de Twitter,
acompanyat d'un seli amb la seva
parella, l'executiva holandesa Ni-
cole Kimpel. L'actor malagueny
va ser traslladat el dijous en am-
bulància al St Peter's Hospital, al
municipi de Chertsey, després de
sofrir un «dolor agònic» al pit
mentre mentre es trobava practi-
cant exercici físic.  EFE LONDRES
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Banderas es recupera
d’un «petit esglai»

� Un total de  caixes amb foto-
graies, programes de mà, articles,
guions, cartes, premis i cartells
conformen el fons de l'actriu Rosa
Novell, que la seva família va do-
nar ahir a l'Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona. Novell,
que va morir al febrer del , va
ser una de les grans actrius de l'es-
cena teatral catalana i va dirigir
també destacats muntatges, com
Fi de partida (), de Samuel
Beckett, i Vells temps (), de
Harold Pinter. La presidenta de la
Diputació de Barcelona i de l'Ins-
titut del Teatre, Mercè Conesa, i el
germà de l'artista, Queco Novell,
van signar ahir el contracte de do-
nació.  EFE BARCELONA

ART DRAMÀTIC

L’institut del Teatre
rep el fons Rosa Novell 


