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La manera més fàcil de trobar un habitatge
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● «M’agraden les llen-
gües minoritàries i he estu-
diat euskara, japonès i ara
català.» L’universitari me-
xicà Aarón López Pérez és
un dels trenta alumnes que
participen aquests dies en
la setena edició del Cam-
pus Universitari de la
Llengua Catalana, una tro-
bada que aplega cada any
estudiants d’arreu del món
que aprenen català. I no
són pocs. Només en el
campus d’enguany hi par-
ticipen trenta joves de set-
ze nacionalitats ben diver-
ses: des d’equatorians fins
a russos, passant per fran-
cesos, alemanys i un llarg
etcètera. La majoria són
estudiants universitaris
d’entre 19 i 27 anys que
aprofiten l’oportunitat per
fer una immersió lingüísti-
ca i cultural, organitzada
pel govern d’Andorra i
l’Institut Ramon Llull,
subvencionada en una
quarta part, a banda de les
deu beques que ofereix el
Llull.

Els alumnes visitaven
ahir Barcelona després de
passar gairebé dues setma-
nes a Mallorca, a Artà, on
han assistit a conferències,
classes, tallers, passeja-
des... tot per captar bé la
realitat cultural del país.
«És molt interessant poder
descobrir diferents territo-
ris on es parla català. A
Mallorca, quan vam arri-
bar-hi no enteníem res, pe-
rò ara ja hem incorporat
aquest nou accent», co-
mentava ahir Danilo Dras-
kovic, un estudiant serbi.
Draskovic va veure clar
que havia d’estudiar català
quan va visitar, l’estiu pas-
sat, Barcelona i es va tro-
bar en un pis on el seu
company només parlava

català. «Desconeixia la
llengua, i em va entrar
molta curiositat», deia
amb un català perfecte de
només nou mesos. «Estu-
dio filologia espanyola i
m’ha estat més fàcil apren-
dre el català, tot i que trobo
que és més difícil per la
gramàtica.»

La Maarja Sepp i la
Kristi Kutsar també són
estudiants de filologia es-
panyola a Estònia. Es van
interessar pel català ara fa
dos anys, quan al seu país
es va oferir per primer cop
la possibilitat d’estudiar-
lo. La Maarja, a més, va fer
un Erasmus a Girona, on
va decidir aprofundir en la
llengua. «Moltes vegades
els meus amics em pre-

gunten: ‘per què estudies
català?’ i jo els responc: ‘i
tu per què estudies esto-
nià?’ Finament són dues
llengües minoritàries, ja
que a Estònia som un milió
de persones; per això te-
nim molta simpatia pels
catalans.» En un idioma
com l’estonià, més proper
al complicadíssim finès
que al rus, encara està tot
per fer, i la Maarja ja veu
sortides professionals al
català: «No es troba mate-
rial didàctic ni tampoc cap
diccionari català-estonià.
Per això ara cursaré un
màster a la Universitat de
Barcelona dedicat a l’ela-
boració de diccionaris.»

Però en el campus no
tots els alumnes vénen de

la filologia. N’hi ha que
provenen de carreres total-
ment allunyades a l’estudi
de la llengua, com la jove
txeca Darina Koubínová,
que estudia zoologia i que
s’interessa pel català sim-
plement perquè li agraden
les llengües: «Havia après
l’anglès, l’alemany i el
francès, i ara volia estudiar
una llengua minoritària.
Com que a Praga el lecto-
rat de català és molt actiu,
m’hi vaig acabar inscri-
vint.» El lectorat de Praga
depèn del govern d’An-
dorra, impulsor del cam-
pus, i tres places estan re-
servades als seus alumnes.
Koubínová comenta que a
Praga hi ha més estudiants
de català que de castellà.

«De català s’inscriuen uns
cent alumnes, tot i que aca-
ben els estudis uns trenta.»

Aarón López, que estu-
dia per ser advocat, s’inte-
ressa per les llengües mi-
noritàries pel tema dels
drets lingüístics: «Espa-
nya té una regulació més
bona que la mexicana, i
m’agradaria conèixer-la
més a fons, encara que
veig sobre el terreny que
una qüestió són les lleis i
l’altra, molt diferent, la se-
va aplicació.»

L’estudiant de Tecamac
explica que al seu país hi
ha més de tres-centes llen-
gües minoritàries indíge-
nes, de les quals només co-
neix una mica el nàhuatl:
«Buf! És bastant més difí-

cil que el català!»
A Barcelona els alumnes

van visitar l’Ateneu Barce-
lonès i després van fer la
Ruta Rodoreda pel barri de
Gràcia. Avui mateix tenen
previst marxar cap a An-
dorra, on els espera un pro-
grama atapeït d’activitats,
entre cursos de llengua i vi-
sites de lleure i culturals,
com ara la del centre d’au-
toaprenentatge del català
d’Escaldes-Engordany.

«El més interessant del
campus –conclou Danilo
Draskovic– és que et per-
met conèixer gent d’arreu
del món a través del català i
veure que moltes idees que
ens fèiem sobre altres na-
cionalitats no són més que
prejudicis.»

Trenta alumnes de 16 països, des de l’Equador fins a Rússia, conviuen un mes per aprendre català i conèixer des de dins la cultura catalana

VALÈRIA GAILLARD

Esperanto? Català!

Alguns dels estudiants del Campus Universitari de la Llengua Catalana, ahir, durant la visita a l’Ateneu Barcelonès. / ORIOL DURAN

● Les obres de reforma de
L’Antic Teatre de Barce-
lonaja han començat amb
la previsió de tornar a la
programació habitual
l’octubre vinent, després
d’un juliol ple d’especta-
cles en el marc de La Tor-
na del Grec, l’alternativa
al festival d’estiu de
l’Ajuntament de Barcelo-
na. La rehabilitació

d’aquest edifici neoclàs-
sic, situat al costat del Pa-
lau de la Música, serviran
per adequar les instal·la-
cions a les normatives mu-
nicipals vigents en matèria
d’accessibilitat, medi am-
bient i seguretat, i estan fi-
nançades pel Consorci de
Rehabilitació i Equipa-
ment de Teatres de Barce-
lona, «la Caixa» i l’empre-
sa cervesera Moritz.

L’Antic Teatre de Barcelona
comença la reforma per
tornar a obrir a l’octubre
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