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És la cultura del no l’origen del conflicte
ambiental i territorial que es viu avui a
Catalunya?, era el títol de les jornades de
reflexió i debat que la Universitat de
Vic va organitzar els dies 21 i 22 de no-
vembre, en les quals es va analitzar el
sorgiment en els darrers anys a Cata-
lunya d’un seguit de “conflictes relacio-
nats amb el territori”. 

Hi ha un munt d’infraestructures que
han originat un conflicte en lloc on es
pretenien implantar: parcs eòlics, pre-
sons, zoològics, autovies, carreteres,
autopistes, TGV, polígons, etcètera.
Recentment apareixen propostes no-
ves que qüestionen el model de desen-
volupament que se segueix i que van
més enllà del simple “aquí no” com ara
“una nova cultura de l’aigua” o “una
nova cultura del territori”.

Les jornades comptaren amb po-
nents destacats, com Jordi Pujol, presi-
dent de la Generalitat de Catalunya de
1980 a 2003; Oriol Nel·lo, secretari ge-
neral de Planificació Territorial; Joa-
quim Brugué, director general de
Participació Ciutadana; Jaume Terra-
das, investigador de la UAB i membre
del CREAF; Margarida Castañer, pre-
sidenta de la Societat Catalana d’Orde-
nació del Territori; Joaquim Nadal,
conseller de Governació en funcions;
Rafael Ribó, Síndic de Greuges, que va-
ren analitzar casos reals com la línia de
les Gavarres i la MAT, el túnel de Bra-
cons, el 4rt cinturó, l’ampliació de Ba-
queira-Beret, o el model de producció
del porcí a Osona, entre altres.

La rectora de la UVic, Assumpta Far-
gas va centrar el tema amb un inter-
rogant “té sentit desitjar un món que
només tingui avantatges sense cap in-
convenient?”. Oriol Nel·lo opinava que
“La ‘cultura del no’ no és l’origen del
conflicte ambiental i territorial, si un
cas n’és l’expressió”. Sergi Maya, d’ICV
va apuntar la part positiva d’algunes ne-
gacions: “Dir no a la MAT pot voler dir
sí a les enegies alternatives”. Jordi Pujol
va matisar que “si la gent no pogués dir
no, no hi hauria democràcia, però si 
s’hi aficionen molt, el país no va”. Dar-
rere del no “sempre hi ha interessos le-
gítims, però algú ha de decidir, la
societat civil és molt important, però
no pren decisions”. En la jrnada de
clausura Rafael Ribó va fer notar un dè-
ficit d’informació en la major part de
les decisions que afecten el territori:
“La gent agraeix que que se l’informi i
que se l’escolti”, i el conseller Joaquim
Nadal va insistir que “no hi ha conflic-
te ambiental ni territorial, com tampoc
no hi ha una ‘cultura del no’, però hi ha
un problema i cal un acord necessari
per desbloquejat situacions”.

L’organització de les jornades va anar
a càrrec de Carme Casas i Antoni Fer-
ran, de l’Escola Politècnica Superior de
la UVic.

La “cultura del no” a debat

Jordi Pujol

Joaquim Nadal, Assumpta Fargas i Rafael Ribó

Oriol Nel·lo
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La Universitat de Vic ha signat un con-
veni de participació en la producció
d’una minisèrie sobre el bandoler Joan
Sala, àlies Serrallonga, que preparen les
productores Oberon, Alter Ego i TV3.

El projecte és interesant per a la
UVic sobretot per la participació que
podran tenir-hi els estudiants de les
carreres de Comunicació Audiovisual,
Periodisme, Publicitat i Relacions Pú-
bliques, Informació i Documentació,
posant en pràctica els seus coneixe-
ments en els rodatges, establint contac-
tes, aportant documentació o fins i tot
participant com a figurants i secundaris
en el projecte, i per la projecció que un
projecte d’aquestes característiques
aportarà a les comarques d’Osona i el
Ripollès.

El conveni signat especifica la parti-
cipació directa del Servei d’Audiovi-
suals de la UVic en el projecte amb la
cessió dels platós de televisió per a la
realització de càstings, amb la realit-
zació del making of de la sèrie i amb la
col·laboració en l’establiment de con-
tactes amb empreses i institucions de
la comarca que vulguin aportar el seu
patrocini al projecte i aportant asses-
sorament per part de documentalistes,
localitzadors, historiadors i lingüistes.

Pel novembre va tenir lloc a la Uni-
versitat de Vic una trobada entre les
productores de la sèrie i empresaris de
les comarques d’Osona i el Ripollès
per tal de trobar un finaçament ade-
quat als requeriments de qualitat que
es vol que tingui la minisèrie.

La UVic participa en una minisèrie de
TV3 sobre el bandoler Serrallonga

Fins fa quatre dies la traducció ha estat
invisible. Les dones, també. Amb la ini-
ciativa de divulgació d’uns quants noms
de traductores de la nostra tradició
immediata a través de l’exposició Tra-
ductores, que s’anirà exposant a les bi-
blioteques de la xarxa de la Diputació
de Barcelona i d’algunes universitats,
volem recuperar i reconèixer una feina
discreta, sovint mal pagada, i gairebé
sempre vocacional de dotze dones de

lletres diferentment reconegudes: des
de clàssiques com Maria Antònia Salvà
o Carme Montoriol, fins a professio-
nals com Carme Serrallonga o Roser
Berdagué, passant per novel·listes com
Helena Valentí o Maria Antònia Oli-
ver. D’algunes, la seva faceta de traduc-
tores resulta poc coneguda, encara que
va ocupar bona part de la seva activitat
intel·lectual, com Maria Aurèlia Cap-
many o Maria Àngels Anglada. En altres
casos la traducció ha estat un mitjà per
arribar a conèixer llengües i obres que
els exercien una gran fascinació, com
Montserrat Abelló o Marta Pessarro-
dona. Finalment, algunes creadores,
com Maria Teresa Vernet i Maria-Mercè
Marçal, van triar traduir uns quants tí-
tols significatius per a la seva obra prò-
pia. El recorregut de l’exposició segueix

un ordre cronològic i, de les dotze tra-
ductores escollides, en presentem les
dades biogràfiques, una mostra d’origi-
nals acompanyada de les traduccions i
alguns textos introductoris a les seves
versions. 

Traductores és fruit d’una feina de re-
cerca dilatada i entretinguda que va co-
mençar fa uns quants anys en el marc
del grup de recerca “Estudis de gènere:
dona i societat” del Centre d’Estudis
Interdisciplinaris de la Dona de la Uni-
versitat de Vic amb l’objectiu de recu-
perar i visibilitzar dones rellevants del
segle XXque han esmerçat una dedica-
ció especial a la cultura, a les idees o a la
ciència dels països catalans. Sortosa-
ment, aquesta és la primera d’una sèrie
d’exposicions previstes, que l’any vi-
nent continuarà amb Dones de teatre.

Pilar Godayol
Centre d’Estudis

Interdisplinaris de la Dona

Traductores: visibilitzar la traducció al català
feta per dones

Edita: Servei de Publicacions de la Universitat de Vic. Redacció: Manuel Llanas, Teresa Lleopart, Mercè Rocafiguera, Carlos Scolari i Miquel Tuneu. Fotografies:
Servei d’Audiovisuals de la UVic. Disseny: Eumogràfic. Imprès a: Novoprint. D.L.: B-40.564-90

Jordi Serra, Assumpta Fargas, Antonio

Chavarrías, Esteve Rovira i Francesc Escribano



La Universitat Eötvös Loránd de Buda-
pest va hostatjar, del 4 al 9 de setembre
passat, el XIV Col·loqui Internacional
de Associació Internacional de Llengua
i Literatura Catalanes (AILLC) en el
qual la UVic, amb set integrants del
professorat i un becari de doctorat FI
(Formació d’Investigadors), hi va ser la
universitat més ben representada. Tots
vuit hi van llegir les comunicacions prè-
viament acceptades en un dels quatre
àmbits temàtics del col·loqui: contac-
tes lingüístics, fraseologia, literatura i
traductologia. Heus-ne aquí la llista
completa: Eusebi Coromina (“L’article
personal en la traducció de narrativa
literària i cinematogràfica”), Josep M.
Frigola (“Les traduccions de l’hongarès
a Catalunya en la immediata postgue-
rra [1939-1945]”), Pilar Godayol (“Tra-
ductores de Virginia Woolf al català”),
Manuel Llanas i Ramon Pinyol (“L’ac-
tivitat de Ferenc Olivér Brachfeld a Ca-
talunya: algunes notícies”), Pere Quer
(“La traducció de textos llatins al ca-
talà: un exemple historiogràfic dels se-

gles XIV i XV”), Llorenç Soldevila (“El
procés de traducció d’obres de Jaume
Cabré a llengües centreuropees”) i Ri-
card Torrents (“Vers una traductologia
catalana”). Les actes del col·loqui de
Budapest recolliran totes les contribu-
cions que s’hi van presentar.

La universitat amfitriona és una de
les 103 que, arreu dels cinc continents,
imparteixen docència de la nostra llen-
gua, literatura i cultura.

La UVic a Budapest

Les universitats amb una certa expe-
riència acumulada en l’oferta d’edu-
cació digitalitzada fa temps que han
introduït en les seves plataformes d’a-
prenentatge electrònic aplicacions per
a l’ús de portafolis electrònics com a
instruments educatius. Cada estudiant
confecciona el seu propi portafoli que
consisteix en un espai digital on desen-
volupa el treball alhora que va reflexio-
nant sobre el procés d’aprenentatge,
porta a terme una autoavaluació, va
acumulant les evidències del que ha fet
i demostra com ha adquirit de manera
responsable les competències requeri-
des per al perfil professional desitjat. 

Els portafolis electrònics es fan servir

a moltes universitats com un dels ins-
truments per portar a terme el principi
de l’Espai Europeu d’Educació Supe-
rior que demana el pas d’enfocaments
pedagògics basats exclusivament en
l’ensenyament a enfocaments basats
també en l’aprenentatge. Als portafolis
electrònics els estudiants desenvolupen
els seus plans personals d’aprenentatge.
El procés individual d’aprenentatge té
lloc al portafoli, en el qual queden a-
cumulats tant el producte particular
d’aquest procés com l’evidència de l’ad-
quisició de competències i la reflexió
autoavaluadora. 

Al recent 4t congrés internacional
sobre portafolis electrònic celebrat a
Oxford fa unes setmanes es van debatre
les diferents experiències en l’ús de por-
tafolis electrònics a les escoles i univer-
sitats, a les agències de col·locació, a les
professions i a les agències d’acredita-
ció i assegurament de la qualitat. 

Un dels problemes tractats va ser el

d’aconseguir la interoperabilitat i la
compatibilitat entre les diferents plata-
formes disponibles. Però el problema
més interessant debatut a Oxford va
ser, potser, el de les conseqüències de la
revolució de les tecnologies mòbils i de
la internet interactiva. Molts estu-
diants avesats a l’accessibilitat d’aques-
tes tecnologies estan reclamant que les
universitats els donin la docència de
forma més i més personalitzada i direc-
ta. De manera semblant a la tendència
a reclamar que si estem només cinc
minuts en un aparcament no ens facin
pagar una hora o que si volem només
quatre canals de televisió no ens en fa-
cin pagar paquets de cinquanta, hi ha
nombres creixents d’estudiants que es-
tan qüestionant el concepte de carrera
acadèmica i reclamen que les universi-
tats els donin i els acreditin combina-
cions d’assignatures i cursos basats en
el propi pla personal d’aprenentatge i
no en paquets preconcebuts d’estudis.
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Joan Solà
Director de l’Àrea de Planificació

Estratègica de la UVic

Portafolis electrònics

R. Pinyol, M. Llanas i J. Mas

Tres professors de la UVic en

el darrer volum de Totes les

Obres de Verdaguer

Amb Poesia 2 (Proa, 2006) que recull la

poesia dispersa i no publicada en vida

per l'autor, acaba la publicació de Totes

les Obres de Verdaguer. Ramon Pinyol i

Torrents ha rescatat un total de110

poemes dispersos, 40 dels quals van ser

localitzats en manuscrits que el poeta

tenia en preparació abans de morir. Entre

el material inèdit destaquen quatre

poemaris religiosos que es varen treure

d’amagat de l’habitació on Verdaguer va

morir el 1902.

Un altre apartat interessant és el de les

poesies sobre Barcelona que Francesc

Codina ha recuperat en el seu llibre

Barcelona. Textos per a un llibre (Eumo,

2006), i que també figuren en aquest

volum. Codina també s'ha ocupat del

pròleg i de l'edició del llibre pòstum

Eucarístiques. Pere Tió ha tingut cura de

l'edició del llibre Al Cel, i Ricard Torrents

ha estat el prologuista de Jovenívoles.

El volum es completa amb índexs de títols i

primers versos elaborats per J.M.Frigola.

Pinyol, Codina, Tió i Torrents són

membres de la Societat Verdaguer i del

grup de recerca Edició de textos literaris

del segle XIX de la Universitat de Vic.
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Estudiants a Turquia

Els estudiants de Teràpia Ocupacional

Elisabet Llauradó, Sarah Mir i Rafael

Casajús van participat conjuntament

amb el professor Salvador Simó i

Algado en el IP Intensive Course

celebrat a Ankara, Turquia, del 9 al 18

d’octubre. Es tractava d’un curs

organitzat per la Xarxa Europea de

Teràpia Ocupacional en Educació

Superior (ENOTHE) amb estudiants i

professors de 9 països europeus sobre

problemàtiques d’inclusió social i

ocupacional.

L’ISEP comença el curs amb

nous horitzons formatius

L'Institut Superior d’Estudis Psicològics

(ISEP) va començar el nou curs

acadèmic amb una oferta àmplia i

renovada de programes de màster i

postgrau i ha confirmat l’obertura del

seu primer centre a Llatinoamèrica,

concretament a la ciutat de Buenos

Aires (Argentina), un centre que

combinarà la formació amb la pràctica

clínica. L’ISEP dóna resposta, d’aquesta

manera, a la gran demanda provinent

d’aquesta zona constatada en els

darrers anys.

II Jornades d’Arts

Escèniques de Madrid

La Universidad Carlos III va convidar les

Aules de Teatre i Dansa de les

universitats espanyoles i europees a

participar en les II Jornades d'Arts

Escèniques Universitàries amb

l'objectiu de crear un espai de reflexió i

diàleg sobre el fet teatral.També es

dugué a terme el curs Amanecer en las

nubes, dirigit per Amalia Fernández i

Juan Domínguez, dos prestigiosos

actors.

El nou espectacle de l’’Aula de Teatre de

la UVic és una obra d’Ignasi Garcia

titulada Futur Perfecte.

L’estudiant de Traducció i Interpre-
tació de la Universitat de Vic, Núria
Camps i Casals, ha estat mereixedora
del Premio Nacional de Fin de Carrera de
Educación Universitaria del Ministerio
de Educación y Ciencia.

Aquests premis són un reconeixe-
ment oficial als alumnes més brillants
que han cursat els estudis universitaris
a l’Estat espanyol. A més d’una dotació
de 3.000¤, Núria Camps rebrà un
diploma acreditatiu d’aquesta menció,
que li serà incorporada a l’expedient
acadèmic.

Aquests premis es concedeixen a
cada una de les diferents titulacions
universitàries oficials, algunes de les
quals hi concorren per grups de titula-
cions, segons el nombre d’estudiants
que tenen. Els candidats són seleccio-
nats en funció del seu expedient acadè-
mic, a partir de la mitjana de les quali-

ficacions obtingudes en cada una de les
assignatures de la titulació.

Núria Camps té 22 anys i és de Ripoll.
Actualment està fent el treball d’inves-
tigació de doctorat a la Facultat de
Ciències Humanes, Traducció i Docu-
mentació de la Universitat de Vic, on
també imparteix llengua anglesa a la
carrera de Biblioteconomia i Docu-
mentació.

Núria Camps, Premio
Nacional de Fin de Carrera

Durant la segona meitat del segle XIX,
Barcelona va sofrir una autèntica meta-
morfosi provocada tant pel creixement
econòmic, a cavall de la industrialit-
zació, com per la modernització urba-
nística. Aquest fenomen històric va
produir un gran impacte en Verdaguer,
que se sentí atret per la ciutat, hi va
viure, la mitificà, en va ser expulsat i hi
va morir. El reflex en l’obra del poeta

fou tan gran, que podem atorgar a Ver-
daguer l’atribut de poeta de Barcelona.

Amb el títol Barcelona. textos per a un
llibre, el Dr. Francesc Codina edita tots
els textos que Verdaguer havia previst
que formessin part del seu gran llibre
sobre Barcelona i que en morir va dei-
xar en un estadi d’elaboració molt
avançat.

En l’estudi preliminar Codina analit-
za la relació Verdaguer amb Barcelona,
la gènesi del llibre, el contingut previst
pel poeta, les fonts i les vicissituds pòs-
tumes. El volum recull tots aquells es-
crits que Verdaguer havia previst que
en formessin part i que no havien estat
inclosos en cap de les seves obres publi-
cades en vida. Es tracta de vint-i-cinc
poesies i cinc proses, totes d’un gran in-
terès literari, social i biogràfic. El text
d’aquesta edició, ha estat establert per
Codina a partir dels manuscrits i de les
edicions parcials aparegudes a la prem-
sa i en fulls solts en vida de l’autor.

Francesc Codina edita
Barcelona, de Verdaguer
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El prestigi i la normalitat d’una llen-
gua requereixen la incorporació de
qualsevol obra qualificada de clàssica.
Faria estrany que una llengua de cul-
tura no posés a l’abast dels seus par-
lants les obres d’Homer, Cervantes o
Shakespeare, per citar tres noms re-
presentatius de la literatura universal. 
Malauradament, però, de la cultura,
se’n té un concepte esbiaixat. Cap per-
sona amb ínfules de lletrada no pot
desconèixer aquests noms. En canvi,
és ben possible que no sàpiga com re-
ferir els noms d’Euclides, Newton,
Heisenberg o Maxwell. Com si aquests
personatges no formessin part essen-
cial del saber, de la cultura universal. 

Traduir Maxwell al català (Escrits cien-

tífics i d ’assaig, Eumo Editorial i altres,
2006) és incorporar un clàssic de la fí-
sica a la nostra llengua i és enaltir-la. Max-
well va introduir el concepte de camp
electromagnètic, va concebre la llum
com una ona electromagnètica i va ob-
tenir les equacions que de manera pre-
cisa i elegant descriuen els fenòmens
electromagnètics: les anomenades equa-
cions de Maxwell. Però, a més a més,
format en l’exigent cultura humanísti-
ca del segle XIXa Cambridge, també ens
ha deixat escrits d’assaig que traspuen
inquietuds científiques, preocupacions
docents, qüestions filosòfiques, senti-
ments religiosos, inclinacions poèti-
ques i dubitacions metafísiques. Amb la
persecució constant d’encabir en un
mateix sistema de coneixement distin-
tes branques del saber i amb un anhel
d’establir relacions entre disciplines
acadèmiques diverses.  

Apropar-se als textos de Maxwell,
d’una banda, és conèixer de primera mà

l’origen de les equacions que fonamen-
ten elements que han transformat la
nostra vida quotidiana i que ens oferei-
xen un ventall de possibilitats mai abans
albirat, com la ràdio, la televisió, els 
forns de microones, la telefonia mòbil,
Internet o les ressonàncies magnètiques
nuclears per al diagnòstic mèdic, per es-
mentar exemples ben significatius. D’al-
tra banda, amb escrits de divulgació cien-
tífica, Maxwell ens brinda l’oportunitat
d’entendre de manera planera i precisa
la problemàtica de l’acció a distància (la
gravetat de Newton), la concepció atò-
mica de la matèria o el funcionament del
telèfon just quan s’acabava d’inventar.

Ultra tot això, es poden tafanejar els
papers de Maxwell per trobar textos
que ens recorden, que la llengua i la
matemàtica són dos pilars del procés
de formació d’un estudiant i que una
formació de cultura requereix saber de
«ciències» i de «lletres», per defugir la
idea de dues cultures. 

Per què traduir Maxwell?

Teràpia Ocupacional sense

fronteres

El professor Salvador Simó Algado ha

presentat la versió en castellà del llibre

Teràpia Ocupacional sense Fronteres:

aprenent del esperit de supervivents, que

ha coordinat juntament amb Frank

Kronenberg i Nick Pollard. La versió

anglesa, publicada per Elseviers, ja ha

venut més de 4000 copies i s’ha convertit

en un best-seller a Teràpia Ocupacional.

Es de destacar que en el projecte

editorial hi han participat més de 40

autors de quatre continents.

El llibre es va presentar en les Jornadas

Nacionales de Terapia Ocupacional,

celebrades a Burgos a l’octubre.

El Dr. Manuel Llanas, docent a la Facul-
tat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació i a la Facultat d’Em-
presa i Comunicació, acaba de publicar
el seu sisè llibre sobre la història de l’e-
dició a Catalunya, un projecte patroci-
nat pel Gremi d’Editors de Catalunya.
El volum, segon dels dedicats al segle
XX i acompanyat d’il·lustracions com
tots els altres, abraça els anys compre-
sos entre 1939 i 1975 i ressegueix el pa-
norama editor durant la dictadura fran-
quista alternant les visions generals i
l’examen d’una cinquantena d’edito-
rials. Així, analitza realitats com la re-
pressió, la censura i l’activitat gremial i
descriu els diferents aspectes econò-
mics, comercials i professionals de l’o-
fici, mentre que els segells editors els
classifica en sis àmbits temàtics: l’edició
generalista, la d’arrel o inspiració reli-

giosa, la tècnica i científica i de ciències
socials, la de llibre de text, la infantil i
juvenil i la literària (la més nodrida).
Està previst que aquest projecte del Dr.
Llanas culmini amb el darrer volum
l’any vinent, coincidint amb l’edició de
la fira del llibre de Frankfurt que tindrà
de convidada la cultura catalana.

Sisè llibre del Dr. Llanas
sobre l’edició a Catalunya

Joaquim Pla
Escola Politècnica Superior 
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Verdaguer, Gaudí i la 
Sagrada Família

En el seu llibre Art, poder i religió. La Sa-
grada Família en Verdaguer i en Gaudí,
Ricard Torrents elabora un elegantíssim
relat sobre el mite de la família divina a
partir de la coincidència temporal de les
obres de la Sagrada Família i la compo-
sició per part de Verdaguer de la trilo-
gia Betlem, Fugida a Egipte, Natzaret.

La qüestió que ronda pel cap durant

la lectura és: què hi ha de veritat en
aquesta inflació del mite, que Torrents
imposa per damunt del dogma i de la
teologia en la confecció de les obres?
Eren realment conscients els dos artis-
tes de tocar un mite tan fondo o era
pura beateria sense altra intencionalitat
que l’adoctrinament? Possiblement no
n’eren conscients, n’eren inconscients
–inconscients avant la lettre ja que pa-
ral·lelament S. Freud tot just elaborava
la seva teoria de la ment humana–. Però
aquesta inconsciència, més que un hàn-
dicap podria ser una raó incontroverti-
ble, ja que mostra la potència del mite,
que treballa sempre i sense que ens n’a-
donem, a través dels nostres construc-
tes culturals, religiosos o del simple es-
perit dels temps. 

Sigui com sigui, Torrents posa de ma-
nifest amb el seu llibre una veritat la-
tent, o un aspecte latent de la realitat
que, un cop ha estat posat en evidència,
un cop ha emergit, passa a ser, també,
realitat, veritat, i ningú no pot ja igno-
rar-la, ni que ho vulgui.

Són poques les dones que al llarg de la
història han destacat per haver-se de-
dicat a l’estudi de les matemàtiques i,
d’aquestes, només unes quantes desta-
quen per les aportacions que han fet
en aquesta matèria i tenen l’honor de
ser citades en alguns llibres d’història
de la matemàtica. I encara una altra
observació sobre aquesta escasedat és
que fins i tot les que apareixen en
aquests llibres ho són més per la singu-
laritat que representa el fet de ser dona
que no pas per la notorietat de les se-
ves aportacions. Ni que sigui com a
petit homenatge, cito les més signifi-

cades: Hypatia (370-415), Émilie de
Châtelet (1706-1749), Maria Gaetana
Agnesi (1718-1799), Sophie Germain
(1776-1931), Mary Somerville (1780-
1872), Ada Lovelace (1815-1852), Sofia
Sònia Kovalevskaia (1850-1888), Grace
Chisholm Young (1868-1944), Emmy
Noether (1882-1935).  

La primera pregunta que sol fer-se
davant aquest escàs nombre de dones
és si la disciplina matemàtica presen-
ta unes característiques que la fan es-
pecialment dificil o poc atractiva per
al sexe femení. I la primera resposta
que cal donar és que el fet que el nom-
bre de dones sigui tan escàs no permet
de cap de les maneres afirmar que en
la matemàtica es donin aquestes ca-
racterístiques. Efectivament, l’escase-
dat cal explicar-la en primer terme pel
fet de ser dona, no per la matemàtica

en si mateixa. Les dones sempre han
tingut al llarg de la història una major
dificultat que els homes per dedicar-
se a l’estudi, i més encara en les disci-
plines considerades de ciències, com
ho és la matemàtica. L’espai reservat
per a les dones ha estat sempre el de la
llar, i les dones “sàvies” han estat siste-
màticament apartades dels cercles
científics. Només cal fer una ullada a
les biografies de les nou dones aquí
ressenyades per veure que totes elles
són filles, esposes o germanes de cien-
tífics i pertanyents a una elevada es-
fera social. És a dir, és més correcte i
coherent considerar-les dones privile-
giades que no pas heroïnes. Podem
fins i tot afirmar que no és pas la ma-
temàtica que aparta les dones, més
aviat és la condició de ser dona que les
ha apartat de la matemàtica. 

Dones matemàtiques I

Montse Vilalta
Professora de Matemàtica de

l’Escola Politècnica Superior

Bonafont premiada per la
millor carrera professional

El Col·legi Oficial d’Infermeria de

Barcelona (COIB) va reconèixer Anna

Bonafont –professora de l’Escola

Universitària de Ciències de la Salut,

regidora de Benestar Social de

l’Ajuntament de Vic i cosecretària

executiva del Centre d’Estudis per a

l’Envelliment a Catalunya–,amb el Premi

a la Millor Carrera Professional entre les

infermeres i infermers col·legiats que

s’han distingit per la dedicació a la

professió infermera i que han estat

protagonistes del seu desenvolupament.

L’entrega dels premis COIB va tenir lloc el

29 de novembre de 2006,en l’acte A prop

teu a l’Auditori de l’edifici Fòrum de

Barcelona.



CAMPUS UNIVERSITAT DE VIC08

Quan vas començar a traduir? Quina
va ser la teva primera feina? 
Vaig començar a traduir l’any 1962 a l’e-
ditorial Seix Barral, que en aquells temps
dirigia Joan Petit, un home savi que em
va anar donant feina molt temps fins que
em vaig obrir camí en altres editorials.
Eren sobretot llibres d’assaig literari tra-
duïts de l’anglès al castellà. 

Quin paper té la traducció en la teva
vida? 
La traducció, després de més de 40 anys
de practicar-la, ha esdevingut una part
tan important a la meva vida que em
sento buida el dia que no puc traduir. Sé
que sembla exagerat, però és realment
així. Per a mi no és una feina feixuga,
sinó un repte diari, un enriquiment a
través de la lectura profunda d’un text,
una immersió en unes descripcions i
disquisicions per tal d’explicar-les mit-
jançant unes altres paraules que volen
dir el mateix. 

Has girat obres de l’anglès, italià i
francès cap al català i castellà. Amb
quina combinació ets sents més a
gust? 
Amb totes. El català és la meva llen-
gua, la que em surt de manera espontà-
nia per queixar-me si em fan mal o per
proferir una exclamació de felicitat en
cas contrari. Però el castellà –i les altres
llengües que conec– també em donen
moltes satisfaccions, cadascuna a la seva
manera. 

Quina metodologia segueixes quan
t’encarreguen una traducció?
Cap metodologia. M’hi poso i ja està.

Quin ha de ser el paper que ha de te-
nir la traductora vers l’original? 
Cal que faci el miracle d’aconseguir que,
tot mantenint-se el més a prop possible
de l’original, sembli que allò que es lle-
geix hagi estat escrit en la llengua d’arri-
bada. No es poden fer canvis ni modi-

ficacions, ni tenir la pretensió de creure
que es millora l’original en traduir-lo. El
traductor fa d’intermediari. Res més. 

Quina ha estat l’obra que més t’ha
agradat traduir, de la que t’has sentit
més satisfeta? 
Ara estic traduint el llibre número 334.
Seria molt difícil triar-ne un entre tants.
N’hi ha uns quants que m’han fet gau-
dir. Sempre els menys comercials, per-
què la bona literatura només és recone-
guda al cap dels anys i aquí també hi
entren els gustos personals de cadascú.
Esmentaria Ull de gat, de Margaret
Atwood; Menos que uno, de Joseph
Brodsky; El archivero, de Martha Coo-
ley; Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Euge-
nides i alguns altres que oblido. I fora
del camp literari, els llibres d’arquitec-
tura de Bruno Zevi. Jo sóc dels que
diuen que no hi ha traduccions fàcils.
Totes tenen alguna cosa que comporta
esforç. 

Entrevista a Roser Berdagué, 
traductora literària

ENTREVISTA

Roser Berdagué és una de les
traductores literàries més
importants de la Catalunya
contemporània i ha estat
seleccionada com una de les
traductores representatives de
la traducció feta per dones a
Catalunya que divulgua
l’exposició Traductores
comissariada per les doctores
Montserrat Bacardí,Pilar
Godayol i Carme Sanmartí i
organitzada pel grup de recerca
“Estudis de gènere,dona i
societat”del Centre d’Estudis
Interdisciplinaris de la Dona de
la UVic.
L’entrevista ha estat feta per
Marta Company,becària en
Formació d’Investigadora del
mateix grup de recerca.

Roser Berdagué
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La traducció literària és mal pagada?
Sí, és una feina mal pagada i poc reco-
neguda. La gent s’omple la boca parlant
de Shakespeare, de Balzac, de Goethe,
de Dostoeivsky, etc., esmenta frases
que han dit i , quan les esmenta, ho fa en
català o en castellà sense adonar-se que
aquests autors no les haurien enteses. Si
no hagués estat pels traductors, la gent

parlaria d’aquests autors? El fet que 
se’ns pagui malament és conseqüència
de la invisibilitat dels traductor i aquí hi
tenim poca cosa a fer. Jo crec que la mi-
llora econòmica de la situació passa
per la gestió de les associacions. De mo-
ment, ja hem aconseguit contractes;
abans no en teníem.            

La traductora neix o es fa? 
La traducció literària és vocacional. Hi
ha altres tipus de traduccions que es
poden aprendre. 

En la traducció especialitzada es de-
bat: cal ser llicenciada en medicina
per poder traduir textos mèdics? En
la traducció literària, creus que cal
conèixer a fons l’obra d’un autor o
autora per traduir-ne un llibre? 
Si ets llicenciat en medicina o en dret
estaràs més ben equipat per traduir un
llibre d’aquests temes, però no és im-
prescindible que ho siguis. El vocabulari

s’adquireix o es busca i, si vols, t’acabes
especialitzant en un determinat camp.
No cal haver llegit l’obra completa d’un
autor per traduir-ne una obra. Si l’has
llegida, però, millor. Diuen que “el saber
no ocupa lloc” i jo afegiria que sempre
fa servei.

Ricard Salvat, president de l’AIET i
fundador de l’Escola de Teatre Adrià
Gual l’any 1960, va comentar, en les
últimes Jornades sobre Traducció i
Literatura de la UAB, que tenim
unes bones traduccions d’aquella
època perquè els traductors i tra-
ductores no s’hi dedicaven profes-
sionalment. Una dedicació profes-
sional pot acabar maltractant les
traduccions? 
Jo penso que la dedicació professional,
al contrari, pot millorar la feina. Els di-
letants són molt perillosos. I no parlo
solament de traducció. 

Com veus la traducció d’aquí 10 o 20
anys? Creus que les noves tecnolo-
gies l’ajudaran o perjudicaran? 
Poden ajudar. Però, una vegada més, la
traducció literària és tota una altra cosa.
L’ordinador ens ha ajudat, això és in-
discutible, però només pel que fa a con-
sultes a través dels diferents cercadors.
La consulta de diccionaris, enciclopè-
dies, d’infinitat de dades és una merave-
lla que comprovo diàriament. No té
punt de comparació amb la situació d’a-
bans. Però parlo només d’accessibilitat
a la informació; la tecnologia no m’ajuda
a redactar. 

Quin consell els donaries als i les es-
tudiants de traducció? 
Que no n’hi ha prou amb conèixer la
llengua d’origen, que és molt impor-
tant dominar la llengua d’arribada i que
l’únic camí per assolir aquesta fita és
llegir els bons autors. Cal llegir, llegir,
llegir. 

Entrevista de Marta Company
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ENTREVISTA

Recital interpretatiu

d’Emma Vilarasau en la

presentació del llibre

Catalanes del XX

L’actriu Emma Vilarasau va regalar un

recital interpretatiu als assistents a la

presentació del llibre Catalanes del xx

(Eumo-UVic), coordinat per Pilar

Godayol, que va tenir lloc el 30 de

novembre a l’Espai Francesca

Bonnemaison de Barcelona. L’actriu va

emocionar el públic amb la lectura de

textos de diverses dones biografiades

al llibre, com les poetes Antònia Salvà i

Maria-Mercè Marçal o les narradores

Víctor Català, Mercè Rodoreda i

Montserrat Roig.

Jorge Wagensberg a la
Setmana de la Ciència

Jorge Wagensberg va ser a la UVic per

impartir la conferència El goig

intel·lectual.Teoria i pràctica per

capturar la intel·ligibilitat i la bellesa amb

motiu de la Setmana de la Ciència

que va tenir lloc de l’11 al 19 de

novembre.El programa d'enguany,tenia

com a tema central l'alimentació i s'hi

podien trobar conferències,sessions

científiques,tallers i exposicions.

Roser Berdagué ha fet més de 325 traduccions d ’autors i
autores com Margaret Atwood, Charles Dickens, Herman
Melville, Edgar Allan Poe, Terry McMillan o Nadine
Gordimer, entre molts d ’altres. 

D’esquerra a dreta:Pilar Godayol, coordinadora del

llibre;Assumpta Fargas, rectora de la Universitat de Vic;

Emma Vilarasau;Carme Sanmartí, directora del Centre

d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona de la UVic; i

Montse Ayats, directora d’Eumo Editorial.
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Tot i aquesta bona dada hi ha grans di-
ferències entre els estats membres. A la
banda alta hi ha països com Luxem-
burg, en què el 99% de la població asse-
gura conèixer com a mínim una llengua
estrangera, o els Països Baixos, Dina-
marca i Suècia, en què el 77% de la po-
blació parla una llengua diferent de la
llengua mare. A la cua d’aquesta classi-
ficació trobem el Regne Unit en què
només el 30% de la població parla una
llengua estrangera, i immediatament
després Portugal, Espanya i Itàlia en

què només el 36% de la població afirma
poder mantenir una conversa fluïda en
una llengua diferent de la materna.

Si tenim en compte que l’anglès és la
llengua hegemònica a l’hora de fer ne-
gocis o de comunicar-se globalment,
l’Estat espanyol queda, pel que fa a
competitivitat en aquest terreny, gai-
rebé a la cua de la Unió Europea. Di-
versos estudis ens mostren que l’anglès
s’està convertint en una ‘commodity’,
és a dir que tothom en disposarà i que
no serà un tret diferencial. El futur
d’Europa és multilingüe, la Comissió
Europea al Llibre Blanc de 1995, En-
senyar y aprendre: cap a la societat cogni-
tiva, va establir l’objectiu que tots els
ciutadans de la UE siguin competents
en tres llengües europees: la materna i
dues més.

L’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES) aposta per una Europa del co-
neixement, on les universitats s’adap-
taran més a les exigències de la societat
i del mercat laboral. Un mercat laboral
amb dos trets molt marcats: global i
tecnològic. La mobilitat de l’alumnat,
professorat i investigadors/es és un dels
objectius pricipals. Cada vegada hi ha
més cursos, màsters, postgraus..., im-
partits, bàsicament, en anglès i adre-
çats a professorat, alumnat i personal
administratiu de les universitats.

A la UVic el nombre d’alumnes ins-
crits a l’Escola d’Idiomes ha crescut
enguany un 26% i hem rebut gairebé el
doble d’estudiants internacionals res-
pecte de l’any passat, dades que ens si-
tuen en aquest procés general.

El 56% dels europeus parlen una llengua 
estrangera

Sergi Domínguez

Director de l’Escola d’Idiomes

Equip UVic de hoquei patins

El 29 de novembre el Servei d’Esports
de la Universitat de Vic va organitzar la
Fase Classificatòria del Campionat de
Catalunya Universitari d’hoquei patins
amb la participació de les universitats
de Barcelona, Girona, Politècnica, Ra-
mon Llull, Pompeu Fabra i UVic. La
jornada es va desenvolupar a les ins-
tal·lacions del Club Patí Vic amb una

cinquantena de participants. Van supe-
rar aquesta fase la UB, la URL, la UPC
i la UVic, que passen a la jornada final
que se celebrarà a Cambrils a principis
de març. Es dóna la circumstància que
tot i ser un campionat en què hi podien
participar tant nois com noies, només
la Universitat de Vic comptava amb ju-
gadores femenines.

Campionats de Catalunya 

Universitaris d’hoquei patins
Plataforma per la Llengua
amb els Erasmus

La Universitat de Vic va acollir a finals

d’octubre una de les activitats que la

Plataforma per la Llengua organitza per

als estudiants Erasmus de tot Catalunya.

Al matí el professor Joan Masnou, adjunt

per a la Formació Continuada i la Comu-

nitat Universitària, va donar la

benvinguda als 40 estudiants que van

participar en l’acte. Després hi va haver un

joc de proves pel barri antic de Vic per

descobrir la ciutat, la llengua i la cultura

catalanes. Al migdia es va oferir un dinar

als estudiants i a la tarda l’Oficina de

Turisme va organitzar una ruta guiada per

Vic amb visita al Museu Episcopal i a la

Catedral. Un total de 12 estudiants de la

UVic van col·laborar en l’execució del joc

de ciutat, que va incloure, entre altres

proves, aprendre l’himne de Catalunya,

ballar una sardana i fer pa amb tomàquet.

Els estudiants van gaudir d’un dia lúdic

durant el qual van aprendre una mica més

sobre el país que els acull.
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Aquest torneig interuniversitari ha
comptat amb la participació de les uni-
versitats de Barcelona, de Lleida, de
Girona, de Vic i la Ramon Llull. 

El “Trofeu Garrí” va acomplir, en
aquesta seva primera edició, els objec-
tius que s’havia proposat: fomentar
l’activitat física, gaudir d’una jornada
festiva de rugbi, fomentar la coneixença

entre els equips de rugbi universitaris.
Els equips femenins van jugar un to-

tal de 10 partits, durant tot el matí. “Les
Garrines” varen mostrar una millora
notable respecte a temporades ante-
riors i tot fa pensar que tindran una
temporada molt favorable.

A la tarda es va jugar el quadrangular
de rugbi 15 masculí. “Els Ossos” de l’I-

NEFC de Barcelona i “Els Cocodrils”
de la Ramon Llull. La final, disputada
entre “Els Aligots” de Girona i “Els
Garrins” de la UVic, va acabar en
empat a dues marques (10-10). Els dos
equips van decidir compartir el “Trofeu
Garrí” d’aquesta temporada.

Trofeu de rugbi de la UVic
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Tots els equips esportius de la Univer-
sitat de Vic han estrenat aquest curs ves-
tuari patrocinat per Caixa Manlleu amb
el logotip nou de la Universitat, més fà-
cilment identificable a distànciaque el
que portaven fins ara. 

Enguany la UVic competirà en la lliga
interuniversitària amb equips de fut-
bol 11 masculí, d’hoquei patins, de volei-
bol femení, de rugbi masculí i femení i
de bàsquet masculí i femení. A més a
més, el Servei d’Esports ha organitzat
una lliga interna de futbol sala amb deu

equips i classes de hip-hop. Pel que fa a
esports individuals, el curs passat els
estudiants de la UVic van participar en
judo, atletisme, karate, duatló, pàdel,
bàdminton, vòlei platja, marató, esports
d’hivern, natació, taekwondo, pitch and
putt i raid d’aventura. 

Les previsions per a aquest curs són de
competir en les mateixes disciplines. En
conjunt aquest any participaran en algu-
na activitat esportiva prop de quatre-
cents estudiants.

La Universitat de Vic va obtenir en els

Campionats de Catalunya Universitaris
del curs passat una medalla d’or, dues
d’argent i onze de bronze.

Renovació del vestuari de tots els equips
esportius de la UVic

Equip UVic de bàsquet masculí

Equip UVic de bàsquet femení

Equip UVic de futbolEquip UVic de vòlei



La UVic presideix la

Comissió de Publicacions

de la Xarxa Vives

Montserrat Vilalta,delegada de la

rectora per a les Relacions Institucionals,

presideix la Comissió de Publicacions de

l’Institut Joan Lluís Vives.Així ho va

aprovar el Consell General de l'Institut,

celebrat a València el passat 10 de

novembre,en què es va aprovar també el

canvi de denominació de  la institució que

passa a anomenar-se Xarxa Vives

d'Universitats.

Al capdavant de la Comissió,que aplega

tots els serveis de publicacions i

editorials universitàries de la Xarxa,

Montserrat Vilalta té com a principals

objectius organitzar la presència de la

Xarxa a la Fira del Llibre de Frankfurt.

La Xarxa Vives d'Universitats aplega

totes les unviersitats de Catalunya,País

Valèncià,Illes Balears,Catalunya Nord i

Andorra,en coordina la docència i la

recerca i les activitats culturals.

Nous perfils professionals,

l’actual panorama informatiu i

multimèdia de Catalunya

Aquest informe, elaborat pel Grup de
Recerca d’Interaccions Digital (GRID),
vinculat al Departament de Comunica-
ció Digital de la Facultat d’Empresa i
Comunicació de la UVic, és el resultat
d’un projecte d’investigació anual finan-
çat pel Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya (CAC). L’estudi va començar el
juliol de 2005 i va finalitzar el setembre
de 2006.

El GRID s’ha especialitzat en l’estu-
di dels processos de digitalització i en les
conseqüències de l’entrada de les noves
tecnologies en la producció de la infor-
mació. Amb aquesta recerca, dedicada
als “Nous perfils professionals de l’actual
panorama informatiu audiovisual i mul-
timèdia de Catalunya”, el GRID contri-
bueix al coneixement dels processos de
remodelació de l’ecosistema mediàtic del
país que viuen els mitjans de comunica-
ció. Gràcies a aquest estudi finançat pel

CAC, el grup consolida la seva situació
en l’àmbit de la investigació nacional i
internacional com a punt de referència
en la recerca sobre comunicació digital.

Formen part del Grup de Recerca d’In-
teraccions Digitals els doctors Carlos
Scolari, Héctor Navarro i Hugo Pardo
Kuklinski per la UVic, i el Dr. Josep Llu-
ís Micó per la UVic i la URL.



Un any més, les dades quantitatives de
l’e-week, setmana digital, han superat
les dels anys anteriors i permeten con-
siderar que la iniciativa està plenament
consolidada. La setmana digital, que
celebrada del 6 al 12 de novembre, ha
comptat amb un nombre més elevat
tant d’activitats (42,37%) com de parti-
cipants (8,31%).

Pel que fa a l’àmbit acadèmic, la set-
mana ha comptat amb 11 conferències

i 5 taules rodones. Hi han participat
teòrics reconeguts mundialment, com
Pierre Lévy (vegue-ne l’entrevista a la
pàgina següent). Altres professionals
del sector, com Santiago Miralles, a més
de professors i periodistes especialit-
zats, han aportat les últimes novetats
sobre els usos i les aplicacions de les
tecnologies de la informació.

També ha posat a l'abast un programa
d'alfabetització digital que ha aplegat
més de 35 tallers de diferents temàti-
ques amb 419 places gratuïtes. 

En l'àmbit econòmic cal destacar l'in-
crement d’un 100% d’inscripcions als
tallers específics per a professionals i
empreses, estratègia engegada l'edició
passada.

Finalment, en un àmbit ludicocultu-
ral, la incorporació de les Nits Digitals
ha donat major força a la programació
general i la gratuïtat ha contribuït a
augmentar-ne la participació. 

La setmana digital es

consolida en la tercera edició

Uns bons hàbits alimentaris són fona-
mentals per a la salut. Quan ens allu-
nyem d’una alimentació equilibrada,
sigui per excés o per defecte, aparei-
xen trastorns de l’estat nutricional que
provoquen greus problemes de salut.

Estudis recents duts a terme en dife-
rents països europeus mostren que la
incidència d’obesitat és altíssima, de
fet l’Organització Mundial de la Salut ja
alerta que l’obesitat és l’epidèmia del se-
gle XXI. I el que és més alarmant és que
l’obesitat està augmentant molt entre la
població infantil. 

Entre nosaltres, el grup de recerca
Alimentació i Salut avalua si l’obesitat
infantil a Osona és alta i quina relació

s’estableix entre l’estat nutricional i els
hàbits alimentaris d’aquesta població
per tal de saber si cal dissenyar progra-
mes per prevenir l’aparició de l’obesitat
o bé programes d’intervenció per trac-
tar aquest problema de salut. 

Durant el curs 2005-06 s’ha iniciat
l’estudi amb 200 nens d’entre 9 i 11 anys
de 18 escoles. Els resultats obtinguts en
la primera fase mostren que un 18%
dels nens presenten sobrepès o obesitat
i això es correlaciona amb el fet que els
hàbits alimentaris no són del tot cor-
rectes. S’observa que el consum de frui-
ta i verdura és molt més baix del reco-
manat per la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria i que el de carn
és lleugerament superior a l’esperat, so-
bretot pel costum de sopar pa amb to-
màquet i embotit. Per altra banda,
també s’observa entre aquests nens un
estil de vida bastant sedentari. Per
exemple un 60% dels nens van a l’escola

amb cotxe o amb transport públic, fet
que d’entrada sorprèn en tractar-se
d’una comarca rural. Una altra dada re-
llevant és el fet que el 79% dels nens i el
40% de les nenes tenen videoconsola i
hi destinen de mitjana una hora al dia,
i que dediquen una hora i mitja del seu
temps a veure la televisió.

Els resultats obtinguts fins ara han
estat presentats al I World Congress
of Public Health Nutrition i al III Con-
greso de la Asociación Española de Die-
tistas-Nutricionistas, i en tots dos s’ha
fet molt d’èmfasi en la importància de
dissenyar estratègies de prevenció de
l’obesitat. Des del departament de Nu-
trició Humana i Dietètica de l’EUCS
ens hem animat a continuar en aquesta
línia de recerca ampliant escoles, muni-
cipis i franja d’edat. L’objectiu és poder
detectar en quin moment s’alteren els
hàbits alimentaris i quins factors condi-
cionen els hàbits poc saludables. 

Alimentació i salut

Lluís Soler recita 

el Comte Arnau

El dia 29 de novembre, l’actor Lluís Soler

va ser a l’aula magna de la Universitat de

Vic per recitar el poema “El Comte Arnau”

de Josep Maria de Sagarra. Es tractava

d’una activitat oberta al públic i amb

entrada gratuïta. La interpretació de Lluís

Soler va ser memorable, amb una aula

magna plena a vessar d’un públic que

escoltava atentament el poema de Josep

Maria de Sagarra i els matisos de veu

–tota una interpretació– que hi aplicava

Lluís Soler, un dels millors actors de

l’escena catalana actual. L’activitat estava

organitzada pel Departament de Filologia

Catalana de la Facultat d’Educació.
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Dra. Núria Obradors Aranda
Dpt. Nutrició Humana i Dietètica
Escola Universitària de Ciències de
la Salut
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Conversa amb Pierre Lévy, ciberfilòsof

Vostè és molt optimista pel que fa a
la cultura, la tecnologia i el seu de-
senvolupament. En comptes de
pensar la xarxa des d'un punt de vis-
ta postmodern, hi aplica una pers-
pectiva de futur amb un espai únic
de desenvolupament, la noosfera. 
Si per postmodernisme entenem el final
de la gran narrativa i la fragmentació dis-
ciplinària actual, crec que només es
tracta d’una diferència de nivell lògic, per-
què per descomptat, reconec que hi ha
molts punts de vista i conflictes i la re-
alitat no és sempre fàcil. Però hi ha un
únic espai on tots aquests conflictes i di-
versitat tenen lloc. Crec que hi ha un únic
espai, la ment humana, la cultura hu-
mana. No dic que en el futur només hi
haurà un únic punt de vista, però sí que
aquest espai, que conté tots els punts de
vista, és on progressivament desapa-
reixerà la compartimentalització i po-
drem veure com tots aquests complexos
processos culturals es desenvolupen
dins la noosfera, dins l’esfera de la cul-
tura humana.

En aquests moments hi ha molts
conflictes. Només quedaran conflic-
tes simbòlics en el ciberespai? 
No eliminarem la violència i els conflic-
tes totalment, perquè formen part de la
naturalesa humana. Som tribals, ens
identifiquem amb tribus i lluitem amb

altres tribus, però la direcció general de
la civilització és que aquesta agressivi-
tat passa per una transmutació en jocs,
i això passa en la cibercultura. Hem d’a-
donar-nos que tots estem participant
en jocs simbòlics i que seria millor man-
tenir el joc a nivell simbòlic i no vessar
sang.

Som animals territorials. Ens com-
portem de la mateixa manera en el
ciberespai?
Sí, per descomptat, però en comptes de
ser un comportament físic, fem el ma-
teix en un context simbòlic, en territo-
ris simbòlics i semiòtics. Pertanyem a
un lloc simbòlic.

Com veu el projecte d’un portàtil
per a cada estudiant?
Seria interessant que més gent tingués
accés a les eines digitals, és evident. Aju-
dar les persones sense recursos econò-
mics és molt important, però cal tenir
en compte que l’educació no es fa només
amb eines, també cal saber fer les coses,
adquirir coneixements, valors, discipli-
na, formació, etc. No és només qüestió
d’ordinadors, l’accés als ordinadors no
resol tots els problemes. Amés, no es pot
separar l’educació dels drets humans, del
nivell econòmic i la salut, tot plegat for-
ma part d’un gran conjunt. És una millo-
ra, una petita millora, però si no forma
part d’una estratègia global de desenvo-
lupament humà no servirà de res.

Vostè és professor a Ottawa, en un
territori lingüístic específic. Utilit-

zen la xarxa per consolidar la situa-
ció del francès, en el seu territori?
La gent del Quebec és molt dinàmica.
Al principi de la xarxa els continguts en
francès venia majoritàriament del Que-
bec i no de França, i al Quebec només
són 6 milions i a França 60. És qüestió
de creativitat, de dinamisme. És molt
important per a les minories lingüísti-
ques crear continguts útils i de qualitat
al web. No és una qüestió de quantitat,
sinó de qualitat.

Vostè és optimista sobre el futur de
les cultures minoritàries i, de fet, te-
nen més presència al web que en el
món físic, en termes relatius.
Sóc optimista perquè veig que les mi-
nories poden utilitzar el web com a ei-
na per difondre la seva cultura. No és
car, només cal bona voluntat i creativi-
tat. Si tenen més presència relativa a la
xarxa és perquè pensen que estan en
risc com a cultura i volen continuar en-
davant i desenvolupar-se en un espai
que es pot treballar com un bricolatge.

Quin és el paper de les universitats
per conformar la cultura, ara que tot
es mesura pel rànquing al Google? 
No podem estar massa pendents de les
classificacions al Google. El paper de
les universitats en el futur, i especial-
ment de les més petites, és organitzar la
gestió del coneixement en el seu ter-
ritori, i això s’ha de fer en relació i en
col·laboració amb les administracions
locals, la industria, i els grups culturals
de la comunitat.

El paper de les universitats petites
és organitzar la gestió del
coneixement en el seu territori en
col·laboració amb els agents
culturals i empresarials.

Els professors de la UVic
Richard Samson i Carlos
Scolari van entrevistar el
professor Pierre Lévy, de la
Universitat d’Ottawa, conegut
com el filòsof del ciberespai,
amb motiu de l’e-week, la
setmana digital de Vic.
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EUMO EDITORIAL

Eumo Editorial acaba de publicar Vic.

Guia de la ciutat, de Dolors M. Alemany,

una guia convencional que inclou totes

les informacions que els visitants

necessiten per fer-se una idea de la

ciutat, però que també aporta una

nova mirada als lectors que ja

coneixen la capital osonenca. Sens

dubte que l’experiència en el sector ha

servit a l’autora, tècnica de turisme,

per copsar els interessos dels

visitants i per traslladar-los a la guia.

El text es complementa amb

fotografies d’Oriol Molas, que

mostren, des d’una perspectiva nova,

els escenaris més representatius de la

ciutat:el Mercadal, la Catedral,

l’Hospital de la Santa Creu, el Museu

Episcopal…

Catalanes del xx és un llibre, de

caràcter introductori i panoràmic,

sobre les dones catalanes del segle

passat que han contribuït de manera

especial a la cultura i al pensament.

Cada capítol, redactat per un

especialista, s’ocupa d’un àmbit de

coneixement diferent:actrius i

dramaturgues, bibliotecàries, dones

de ciència, compositores i intèrprets

de música, esportistes, dones que han

dedicat les seves vides a l’art, o a la

política, a la literatura o al periodisme,

traductores i mestres desfilen per les

pàgines d’aquest aplec de biografies,

que ha coordinat la professora Pilar

Godayol.

En l’àmbit de la comunicació, Eumo ha

publicat:Recerca terminològica:el

dossier de normalització, elaborat pel

TERMCAT, i Periodisme a la xarxa, de

Josep Lluís Micó, professor a la

Facultat d’Empresa i Comunicació de

la UVic. Recerca terminològica:el

dossier de normalització és una obra

eminentment pràctica, que descriu

l’instrument bàsic que articula la

recerca que es desenvolupa al

TERMCAT per fixar les formes

lingüístiques més adequades per als

nous termes que sorgeixen en els

camps especialitzats tècnics i

científics. Periodisme a la xarxa

presenta els mecanismes d’elaboració

de les notícies a través d’Internet tot

fent un examen del ciberperiodisme.

La xarxa ha obligat els informadors a

ajustar l’activitat a una plataforma

que, gràcies a l’hipertext, a l’expressió

multimèdia i a la comunicació

interactiva, demana un llenguatge

nou. Micó exposa, amb profusió

d’exemples, quin hauria de ser aquest

nou llenguatge.

També el catàleg d’història s’ha

ampliat amb una nova publicació:

Subjecció i revolta en el segle de la nova

Planta, de Lluís Roura, que analitza la

voluntat de subjecció i d'establiment

de l'absolutisme per part de les

autoritats borbòniques del segle XVIII

i, alhora, les resistències que la

societat catalana va oposar a la nova

estructura política, especialment en

els terrenys fiscal i militar, que tenen

un dels millors exponents en la revolta

contra les quintes de 1773.

Per últim, el llibre Poesies i

endevinalles ha estat seleccionat pel

Consell Català del Llibre per a Infants i

Joves entre els més interessants dels

darrer any. Es tracta d’un recull de

textos d’autors contemporanis

seleccionats per M.Fons, M. Bigas i M.

Correig pensat per a nens i nenes que

tot just comencen a llegir.

La primera guia de Vic i Catalanes 
del XX, a cura de Pilar Godayol,
novetats de tardor



≥ SÓN REBAIXES TOT L’ANY EN SERVEIS,

ESPECTACLES I BOTIGUES!

El Carnet UVic de Caixa Manlleu et permet obtenir
descomptes en gimnasos, òptiques, moda,
perruqueries, viatges, cinema, esports, discos,
llibres, fotografia… a més dels avantatges que et
proporciona en els serveis de la mateixa Universitat
de Vic i de Caixa Manlleu.

MÉS QUE UN CARNET
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