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Rector de la UPF

Un model docent basat en
l’atenció personal

a qualitat de la docència i el compromís amb la innovació docent són dos
trets distintius de la UPF. Al capdavall,
aquesta Universitat es va fundar fa 25
anys amb l’objectiu d’assegurar una formació de la màxima qualitat als millors
estudiants de Catalunya en certs àmbits acadèmics i professionals. Els anys, i les dades, ens han demostrat que hi
havia un lloc real per una Universitat tan nova i diferent
que, en el camp de la docència, avui manté uns indicadors
que doblen amb escreix la mitjana del sistema.

Tanmateix, el context que ens envolta ha canviat: l’entorn
proper, local i conegut en el qual, tradicionalment, hem
actuat les universitats se situa ara a una escala global, en
constant canvi. També el perfil dels estudiants –ara nadius
digitals– que aterra a les aules és diferent, com ho són també els coneixements que esperen obtenir d’una institució
universitària. Davant d’un mercat laboral sovint incert, la
Universitat ha de ser capaç d’oferir estudis i competències
transversals, eines que permetin a l’alumne adaptar-se amb
facilitat a llocs de treball que, probablement, avui encara

no s’han creat. Davant d’aquests nous reptes, la nostra estratègia passa per transitar d’un model d’Universitat que
encotilla als estudiants a un catàleg tancat de titulacions,
a un model molt més plàstic on la Universitat acompanya
i orienta els alumnes durant la seva vida acadèmica.

Aquest curs hem endegat diversos projectes en aquesta línia. A més dels graus interdisciplinaris, els dobles graus o
els estudis simultanis que ja oferíem amb notable èxit, hem
fet un pas endavant amb la programació del Grau Obert.
Aquest programa, que ha gaudit d’una excel·lent acollida
(2,7 peticions per plaça oferta i una nota de tall propera a
l’11,5) permet als estudiants, amb el suport d’un tutor, fer
un tast de diferents matèries que poden cursar a la UPF
abans de decidir-se per un grau en concret. Alhora, la innovació docent també passa per atorgar un rol rellevant a
l’ús de les noves tecnologies en la docència. La posada en
marxa del projecte VEU, que incorpora les noves tecnologies als espais d’aprenentatge mitjançant la producció de
vídeos, aplicacions o cursos MOOC, n’és un bon exemple.
En síntesi, projectes agosarats i innovadors que ens distingeixen i fan créixer com a Universitat.
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La innovació docent,
un repte col·lectiu
L’aula ha d’esdevenir l’espai d’integració de l’aprenentatge, ha de servir
per posar en pràctica el què s’ha après i fomentar el debat i la reflexió
“Explica-m’ho i ho oblidaré. Ensenya-m’ho i ho entendré. Deixa-m’ho
fer i ho aprendré”. Humberto Llavador, professor del Departament d’Economia i Empresa, se sol repetir aquesta
frase de Confuci per entendre cap a on
es dirigeix l’educació avui en dia. “Cal
ser conscients que els nostres estudiants poden anar a Internet i trobar un
vídeo que expliqui el que podem ensenyar en una classe tradicional, amb
l’avantatge que ha estat editat cuida-

dosament i que permet avançar i retrocedir tantes vegades com es desitgi”, explica.
L’entorn és canviant i el model de
docència universitari no en queda al
marge. “Els estudiants de les nostres
aules són nadius digitals, a diferència
dels professors, que majoritàriament
poden considerar-se immigrants digitals”, explica Mireia Trenchs, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica. A més a més, “estan acostumats a

reciclar-se ràpidament, aprenen a utilitzar aplicacions i programaris nous
amb gran facilitat i de manera autònoma”, afegeix. Aquest fet comporta
una necessària actualització constant
no només del professorat, sinó també
de la institució.
Per Manel Jiménez, professor del
Departament de Comunicació i Responsable de la incorporació de les noves tecnologies en la docència a la Universitat, els estudiants “han passat a
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nible per a tots els públics i sense un
ritme predefinit d’aprenentatge.
D’altra banda, la vicerectora assegura que “els joves d’avui en dia arriben a la universitat amb noves consciències i és la nostra responsabilitat
donar-los un espai d’aprenentatge per
tal que contribueixin en la formació
d’una societat més justa”. Les metodologies d’aprenentatge-servei, po-

Explica-m’ho i ho oblidaré.
Ensenya-m’ho i ho
entendré. Deixa-m’ho fer
i ho aprendré

Estudiants de la
Universitat treballant en
grup a la Biblioteca/CRAI
del campus del Poblenou.
Frederic Camallonga

ser multitasca, acostumats a desenvolupar-se a través de segones pantalles,
mecanismes d’engagement i storytelling, i sota el paraigües del social learning, l’aprenentatge col·laboratiu”.
Aquest nou estudiant tipus “ja no
veu barreres entre disciplines, encaixades dins les assignatures tal com
s’han entès fins ara, sinó que es mou
en un model d’aprenentatge a través
de projectes i interdisciplinari”, afirma
Trenchs. Per tant, ”cal adoptar aquest
model, cada vegada més present en
l’ensenyament primari i secundari,
per oferir una formació que veritablement prepari els joves per enfrontar-se a la complexitat del món contemporani”, indica.
En aquest escenari, quin rol ha de
tenir el professor a l’aula? Manel Jiménez ho té clar, “ha de ser la veu autoritzada que organitza i transmet el
coneixement, passa a ocupar la figura
del preceptor i mentor de les dinàmiques d’aprenentatge de l’alumne”. Ai-

xò obliga a fer un gir en els esquemes
pedagògics actuals, “l’aula ha d’esdevenir l’espai d’integració de l’aprenentatge, ha de servir per posar en pràctica el que s’ha après i fomentar el debat
i la reflexió; els continguts, en canvi, s’adquireixen durant les hores de
treball de l’estudiant, fora de l’aula”,
explica.
Però els desafiaments no acaben
aquí, perquè en opinió de Mireia Trenchs, ens trobem en un moment en que
“hi ha una creixent necessitat d’articular un aprenentatge individualitzat”.
En aquest sentit, la UPF treballa decididament per oferir models pioners
que s’ajustin a les necessitats concretes dels estudiants. És el cas del nou
Grau Obert UPF, un accés a la universitat que no predefineix quina titulació cursarà l’estudiant, sinó que obre
la porta a múltiples possibilitats. La
potenciació dels cursos massius oberts
en línia (MOOCs) també va en aquesta
direcció: formació de qualitat, dispo-

tenciades en els últims anys, són un
clar exemple que la UPF comença a
incentivar.
Finalment, ens trobem amb la necessitat de fer canvis en la docència
perquè les aules universitàries estan
esdevenint veritables espais internacionalitzats, multilingües i multiculturals, amb presència de joves estrangers i també de joves locals que tenen
les seves arrels en d’altres cultures.
“Caldrà internacionalitzar el contingut del currículum així com les competències finals que hauran d’assolir
els nostres estudiants” afirma Mireia Trenchs.
En definitiva, ens trobem amb estudiants digitals i multitasca, amb
mentalitat interdisciplinària, altament internacionalitzats, que busquen una formació a mida, que volen
adquirir un compromís social amb el
seu entorn. Un còctel de característiques que representa un dels reptes més
engrescadors, alhora que complexos,
d’adaptació de l’ensenyament superior en força temps.

Plataforma per a la innovació docent
El Projecte VEU (Vídeos d’Ensenyament Universitaris), impulsat per l’anterior vicerrector de Docència i Ordenació Acadèmica, Josep-Eladi Baños,
és una de les respostes de la Universitat al repte que es planteja a escala
mundial d’innovar en docència. Baños
assegura “que és una obligació, com a
professors, conèixer les noves possibilitats per impartir la docència i uti-
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litzar els mètodes que millor ajudin
els estudiants a assolir els objectius
d’aprenentatge”.
És una iniciativa inclusiva, productiva i de formació, que pretén incorporar les noves tecnologies als espais d’aprenentatge, des de vídeos
complementaris, a petites aplicacions, dinàmiques de blended learning
(combinació d’aprenentatge presencial i en línea) o MOOCs.
I una proposta innovadora perquè
recull les habilitats d’un equip transversal ja existent. Tal com explica Manel Jiménez, un dels principals responsables de VEU, “la UPF ha apostat per
un sistema d’acompanyament i cooproducció amb el professorat, a diferencia d’altres universitats”. L’equip
està integrat pels professors que formen part de l’experiència de millora
docent; per membres del Centre per

Com a professors, hem
d’utilitzar els mètodes que
millor ajudin els estudiants a
assolir els objectius
a la Qualitat i la Innovació Docent
(CQUID), en tasques de disseny pedagòdic i formació del professorat; el
Servei d’Informàtica, que aporta un
salt qualitatiu en la producció dels
materials audiovisuals i tècnics; i la
Biblioteca que, a més a més de centre
de gestió dels recursos d’informació, i
contribueix amb La Factoria, que actua com a secretaria técnica dels projectes. També hi col·laboren els estudis de Traducció i Interpretació, per
tot el que fa referència a la correcció
lingüística i a la traducció de textos.
Compta amb un programa d’activitats formatives per orientar i possibilitar la integració dels recursos
tecnològics a les aules amb una certa
autonomia per part del professorat, i
assessora en el desenvolupament de
projectes futurs, tant des d’un vessant
tècnic com pedagògic. Des de la seva
creació, fa dos anys, el projecte VEU
ha donat suport a la producció de cartorze MOOCs i ha servit per tirar endavant onze projectes d’inclusió de noves
tecnologies en l’àmbit de la docència.
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Incorporació de la
innovació docent en
assignatures de la UPF
El mètode Newton
Anna Carreras, professora de
l’assignatura de Càlcul i Mètodes
Numèrics que s’imparteix a primer
curs de les enginyeries de l’Escola
Superior Politècnica, va detectar que
els estudiants necessitaven més suport
per entendre el mètode Newton i que
els llibres de matemàtica, de vegades,
no ajuden a fer-lo més comprensible.
Sota aquesta premissa, es van crear
una sèrie de materials audiovisuals
que van permetre reproduir l’explicació
gràfica del mètode d’una manera molt
més eficient i professional del que podia
fer a una classe de teoria tradicional.
D’altra banda, es van incorporar breus
qüestionaris al final de cada capítol que
van ajudar els estudiants a autoavaluarse. Utilitzar aquest format va permetre
els estudiants visualitzar el contingut
tantes vegades com fos necessari i que
cadascú seguís el seu ritme, millorant
els resultats finals a nivell global.
Blended learning
Humberto Llavador, del
Departament d’Economia i Empresa,
està al capdavant d’un projecte que
combina els conceptes de classe
invertida i classe programada. La part
teòrica, programada, de l’assignatura
passa a fer-se en línia, totalment
adaptada al ritme de cada estudiant
i proporcionant retroalimentació
a través de la comprovació dels
seus coneixements. La part
pràctica, invertida, es desenvolupa
presencialment a les classes de
seminari. Serveix per treballar, aplicar
i debatre els conceptes clau adquirits
prèviament a distància. L’avaluació
es realitza en funció dels continguts
assimilats que permeten a l’estudiant
treure profit del seminari. Per tant,
la participació en la part pràctica es
converteix en un dret que l’estudiant
s’ha de guanyar.
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Els Massive Open Online Courses
2012 va ser l’any en què el fenomen MOOC va agafar volada. Alguns experts
van alertar que seria un tsunami per a
les universitats, ja que les veien amb poca capacitat de reacció als canvis sobtats. Malgrat això, la UPF ha reaccionat
amb celeritat, en part gràcies a la creació
del projecte VEU. Tal com explica Manel Jiménez, “és una de les universitats
que ha treballat amb més plataformes
-MiríadaX, Coursera, OpenEdX, P2PU,
UCATx-, una experiència que ha aportat expertesa i criteri comparatiu a l’hora de treballar el disseny dels MOOC”.
En relació a convocatòries de l’Agència
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), la UPF ha esdevingut
la institució més competitiva en termes
relatius, en obtenir finançament per a
la creació de vuit cursos.
D’altra banda, ha estat la primera
universitat estatal en entrar a la plataforma FutureLearn, impulsada des de
l’Open University, la British Library i
la BBC, i una de les primeres de parla
no anglesa a Europa. També està contribuint, de la má de Miquel Oliver, professor del Departament de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions
(DTIC), a l’estudi del fenomen MOOC
gràcies a la Càtedra Telefónica-UPF
d’Innovació Social en Educació. A més
a més, Oliver forma part del grup que
treballa en el desenvolupament de la
plataforma catalana UCATx.
Però per què és important formar
part de l’onada? Segons Davinia Hernández, professora del DTIC i experta
en introducció de les TIC en l’educació,
“perquè aquest model no només implica un augment important de l’oferta
formativa i un increment dels recursos educatius oberts disponibles, sinó
que representa un nou instrument de
divulgació científica i de projecció i
internacionalització de la universitat
i dels seus professors”.
I la UPF ho vel fer de manera prioritària i competitiva en un entorn global, “pensant en assolir fites d’optimització de la qualitat de l’aprenentatge,
la innovació metodològica i la confluència entre docència, recerca i transferència de coneixement”, assegura
Manel Jiménez
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MOOCs amb segell UPF
La 3a. Edat d’or de
la Televisió
“Per fer-ne un de bo cal passió!”. Així
de contundent respon Carlos Scolari, professor del Departament de Comunicació,
quan explica què és imprescindible per fer
un MOOC. “És com un llargmetratge o un
projecte interactiu, requereix molta preproducció. Però, cal sumar-hi el disseny
de l’estratègia d’aprenentatge, els continguts, el ritme i la successió d’activitats,
les avaluacions”.
Va per la segona edició del curs ofert
a través de la plataforma MiríadaX, elaborat conjuntament amb l’escriptor Jorge
Carrión i està tenint un èxit remarcable,
més de 7.500 inscrits entre les dues convocatòries.
La temàtica és clau per tenir èxit,
“vam valorar que pogués interessar persones amb diferents formacions, perfils i
passions”, indica Scolari. “Les noves sèries de televisió són un fenomen global i és
necessari acostar la universitat a les noves
formes narratives”, afegeix.
Pioner en l’àmbit dels MOOC, ja està
pensant com seguir innovant en aquest
camp: “hauríem de començar a experimentar altres formats, per exemple cursos
brevíssims de formació en línia o, per què
no, explorar les possibilitats educatives
del llenguatge i l’estètica dels YouTubers”.

Imatge del MOOC
Parla’m amb
les mans i escolta’m
amb els ulls. upf

Parla’m amb les mans
i escolta’m amb els ulls
El MOOC d’introducció a la Llengua
de Signes Catalana (LSC) està en fase de
producció i està previst que s’ofereixi a
finals del 2015, a través de FutureLearn.
Els seus impulsors, Josep Quer i Cristina Gelpí, professors del Departament
de Traducció i Ciències del Llenguatge,
estan motivats “per un component de
responsabilitat social ja que es pretén
contribuir a la promoció de la llengua natural de les persones sordes”, expliquen.
Gelpí afirma que “cal promoure estratègies per contribuir a la plena integració

The European
Discovery of China

Jorge Carrión i Carlos Scolari
creadors del MOOC La 3a. Edat d’or
de la Televisió. upf

És la primera proposta que la UPF ha
ofert des de la plataforma FutureLearn,
i ha acumulat més de 4.500 inscrits. Dolors Folch, professora emèrita del Departament d’Humanitats, és la creadora
d’aquest curs que aborda la història de la
Xina i la d’Europa dins d’un context global
per tal d’entendre els orígens i la pervivència d’arquetips sobre el país asiàtic
que encara perduren a Europa.
Folch destaca que és vital “conèixer
bé el funcionament de la plataforma escollida per oferir el MOOC, ja que exigeix

de les persones sordes com a ciutadans
de ple dret”.
En la ideació del curs han tingut molt
clar que no estaven treballant amb material convencional reciclat, “ha implicat
dissenyar un itinerari nou d’aprenentatge tutelat, amb materials i activitats que
contribueixin a assolir unes competències
prèviament determinades”, exposa Quer.
De l’experiència destaquen, a banda de les
facilitats d’infraestructura que ofereix la
Universitat, la cooperació interdisciplinària, perquè els ha permès “establir sinergies amb altres àmbits i constatar que l’intercanvi de punts de vista enriqueix a tots
els membres del projecte”, indica Gelpí.

adaptacions, tant per a la pròpia universitat com per al professor”.
“Incorporen gent de tot el món, i
aquesta és una de les fortaleses més
grans que tenen perquè permet obrir molt
els temes que es tracten”, explica Folch.
En aquest sentit, afirma que “han de servir de palanca per rellançar la formació
en línia de qualitat que permeti obrir les
portes de la Universitat a un gran nombre
d’estudiants”.
Però no només hi ha avantatges pels
estudiants, “són una gran eina pels professors, perquè poden tenir a l’abast una
quantitat de recursos de qualitat abans
impensable”, afegeix.
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Louise McNally

Catedràtica de Lingüística i vicerectora de Professorat de la UPF

«El llenguatge és només una
eina, igual que un llapis. Podem
utilitzar un llapis per fer moltes
coses més enllà d’escriure»

Louise McNally és catedràtica de

Lingüística del Departament de
Traducció i Ciències del Llenguatge
i membre del Grup de Recerca en
Lingüística Formal. Ha coordinat
l’organització local de la 27a. edició
de l’Escola d’Estiu Europea de Lògica
(ESSLLI), celebrada el mes d’agost
a la UPF. Ha estat distingida amb el
premi ICREA Acadèmica el 2008 i el
2013. És vicerectora de Professorat de
la Universitat.

— Què implica haver portat la 27a. edició de l’ESSLLI a la UPF?
— És de les escoles d’estiu més importants en el seu àmbit. L’organitza l’Associació de Lògica, Llenguatge i Informació (FoLLI), amb el suport d’altres

associacions internacionals dedicades
a la lògica i la computació. Promou sinergies entre la lògica, la lingüística, la
informàtica, la filosofia del llenguatge i
les ciències cognitives, per entendre millor la naturalesa del llenguatge humà
i millorar les tecnologies que utilitzen
el llenguatge. Enguany, unes 380 persones de 40 països diferents van participar en 48 cursos i tallers durant les
dues setmanes que va durar.

malment no hi pensem: el que trobem
a una gramàtica descriptiva és només
una aproximació abstracta al que hi ha
de comú en el comportament lingüístic coordinat de tothom. En canvi, un
llenguatge formal es crea conscientment i està definit explícitament amb
uns símbols bàsics i regles per combinar-los. Exemples de llenguatges formals inclouen la lògica de proposicions
o les llengües de programació com Java.

— Com explicaria a una persona corrent què s’entén per llenguatge formal
i per llenguatge natural?

— Què tenen en comú llenguatge, lògica i computació? Es pot transformar
la realitat a algorismes?

— Per “llenguatge natural” s’entén les
llengües que parlem els éssers humans,
tan orals com de signes. Han evolucionat orgànicament entre tots els parlants
i això té una conseqüència en què nor-

— El llenguatge natural segueix patrons o regles. Poden ser probabilístiques, tenen excepcions, potser no són
les regles que vas aprendre a l’escola,
però es poden inferir de l’observació de
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rò la seva complexitat i el seu paper en
les nostres relacions socials i la cognició
segurament influeixen en com l’anem
adaptant a les nostres necessitats.

— L’estadística i la psicologia, intervenen en la conceptualització del llenguatge?
— Per descomptat. El món natural és
tan complex que tots els recercadors
tendim a “dividir i conquerir”, centrant-nos en només uns aspectes d’un
fenomen. D’aquí surten les fronteres
entre disciplines i metodologies. És
una estratègia potser inevitable, però
és perillosa també.

— Com es pot descriure l’arquitectura
del llenguatge humà? Quines diferències presenten les diferents llengües?

Frederic Camallonga

com parlem. La lògica i la computació
també segueixen regles definides amb
unes propietats específiques. Per tant,
si aconseguim fer un mapatge entre el
que observem en el llenguatge i una
lògica o procés de computació, aprendrem alguna cosa.

— Fins a quin punt podem afirmar que
el llenguatge es refereix o explica el
món en què vivim? Quines limitacions
té per interpretar la realitat?
— És molt comú dir que el llenguatge
“té significat” però no hem d’oblidar
que som nosaltres els que ens referim,
expliquem i interpretem. El llenguatge
és només una eina, igual que un llapis.
Podem utilitzar un llapis per fer moltes
coses més enllà d’escriure. El llenguatge
no és molt diferent en aquest sentit, pe-

— Totes les llengües humanes tenen un
vocabulari (morfemes), un sistema per
combinar-lo en paraules complexes i
construccions (gramàtica) i unes convencions d’interpretació i d’ús (semàntica i pragmàtica). A més, totes tenen
unes unitats mínimes sense significat
(per exemple, els sons), amb un sistema combinatori per formar els morfemes (fonologia). A partir d’aquí hi ha
una varietat espectacular. Un exemple
exòtic: la llengua Dagaare, parlada a
Ghana, no divideix els noms en comptables (llac) versus no comptables (arròs), sinó que utilitza la morfologia de
“nombre” per marcar si un objecte està individuat de la manera habitual o
no, de manera que el mateix sufix (-ri)
s’afegeix a la paraula “arròs” per referir-se a un gra d’arròs i a “llac” per referir-se a una pluralitat de llacs. Aquest
exemple fa pensar: podem tenir una teoria dels límits de la variació? Què té en
comú el sistema de nombre del català i
el de Dagaare? Els models formals, per
la seva abstracció, ajuden a investigar
aquestes preguntes.

— Centrant-nos en la seva experiència com a vicerectora de Professorat,
a quins reptes s’enfronta el professor
universitari en el marc de la societat de
la informació i les noves tecnologies?
— En destacaria dos: saber absorbir
i filtrar l’allau d’informació que s’està produint actualment; i evitar caure
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en la tendència a fomentar inútilment
aquest allau.

— Què és el que destacaria més de la
seva experiència com a vicerectora?
— M’ha agradat molt conèixer persones de tots els àmbits, perfils i categories, i aprendre com funcionen les diferents comunitats, tan acadèmiques
com administratives.

— Quins projectes s’han impulsat?
— He treballat sobretot per dos objectius: millorar la planificació i els processos de contractació, i millorar les polítiques de recursos humans. Per exemple,
amb la participació en el programa europeu de “Human Resources Strategy
for Researchers”.

— L’endogàmia és un tema recurrent
en el món universitari, quines mesures està prenent la UPF al respecte?
— Una de les mesures més importants
per reduir-la és difondre millor les oportunitats per treballar a la UPF perquè
es presentin més candidats de tot arreu.
També ha ajudat anar implementant
una política de desvinculació contractual, és a dir, no contractar doctors de la
Universitat per una plaça amb possibilitats de futur fins que no hagin deixat
la UPF i hagin treballat en un altre lloc,
com a mínim, durant 2 anys.

— Un altre tema habitual és la poca
presència de dones entre el professorat. Com s’en pot fomentar més la seva presència?
— M’agradaria apuntar un element
molt important: vigilar molt que no
penalitzem ni premiem comportaments
externs - per exemple, un excés de modèstia o d’autoconfiança - que no reflecteixen la vàlua real d’una persona.

LI AGRADA ...

Sobretot, estar amb la seva família
I, també:
un músic: Dave Grohl
un llibre: The Power Broker: Robert
Moses and the Fall of New York, de
Robert Caro
Un valor: Responsabilitat
l
l

l
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La UPF davant
l’explosió de rànquings
universitaris
Durant els últims anys han proliferat el nombre
d’aquestes classificacions, tant a escala
estatal com internacional, en què la Pompeu
Fabra s’ha posicionat amb força dins el grup
capdavanter de les universitats joves
“Els rànquings universitaris tenen
un gran impacte en els mitjans de comunicació, i per tant, un gran ressò social. A la gent els hi encanten les llistes
i les classificacions, com si tot fos tant
senzill com una lliga de futbol”. Amb
aquestes paraules, Carles Ramió, vicerector de Planificació i Avaluació Institucionals de la UPF, sintetitza l’ interès creixent que susciten els rànquings
universitaris.
Segons el vicerector, “per a la UPF,
els rànquings són importants, ja que hi
sortim prou bé: la primera universitat o
entre les tres primeres en els rànquings
a escala estatal i en posicions destacades en els internacionals”. I afegeix:
“Però no a tots ens va igual de bé, ja que
això va en funció de com ponderen els
ítems i de si fan la classificació en termes absoluts o relatius: la UPF és una
universitat molt petita i molt jove i per
exemple, no té res a fer en classificacions absolutes en producció científica”.
Però les múltiples propostes existents (el darrer informe de l’European University Association sobre rànquings, que només avaluava els de
major impacte i influència, ja n’identificava una quinzena) i les diferents
posicions que pot tenir una mateixa
universitat en funció de cada classificació, fa que es tracti d’un fenomen
que sovint porta a confusió.
Lluís Coma, tècnic de la Unitat
d’Estudis, Planificació i Avaluació de
la UPF, fa un apunt sobre aquesta disparitat: “Cadascun dels rànquings està

orientat amb preferència a un determinat àmbit d’activitat de les universitats, principalment la docència, la recerca, la transferència de coneixement
i la internacionalització, i ho fan segons
la tria d’indicadors considerats i el pes
relatiu que atorguen a cada indicador
en el càlcul final de la posició de cada
institució”, explica.

Múltiples rànquings de prestigi,
amb orientacions diferents
Hi ha rànquings clarament orientats a
la recerca (Leiden o Scimago); L’Academic Ranking of World Universities
(més conegut com a rànquing de Xangai), dóna molta importància a indicadors com ara el nombre d’antics alumnes que compten amb un premi nobel;
les llistes del Times Higher Education
(THE) i Quacquarelli Symonds (QS),
tot i considerar la docència, posen el
focus en la recerca i en la reputació de
les institucions.
D’altres rànquings busquen allunyar-se de les classificacions tancades d’universitats i prioritzen que sigui l’usuari que elabori la seva pròpia
llista, en funció dels indicadors que
trïi (aquest és el cas de l’U-Multirank,
promogut per la Unió Europea; o de
l’U-ranking, la seva versió espanyola impulsada per IVIE i la Fundació
BBVA) Un altra proposta destacable
a escala estatal és la impulsada per la
Fundació CyD.
A banda dels rànquings generalistes, hi ha un gran nombre de classifi-

cacions, nacionals i internacionals, que
busquen diferenciar-se de la resta amb
productes diferents, ja sigui construint
rànquings especialitzats per àmbits de
coneixement (com el de Xangai o el
THE, que situa la UPF en la 67a. posició a escala global en ciències socials);
més específicament per matèries (com
el QS, que posiciona la UPF en el 23è
lloc en matèria d’Economia) o, fins i tot,
rànquings que avaluen les millors universitats joves.

La UPF, dotzena universitat jove del
món, segons el THE
La classificació en què la Pompeu Fabra ocupa una posició més destacada
és el Times Higher Education 100 Under 50, una llista de les cent primeres
universitats de tot el món de menys de
50 anys d’antiguitat. En la seva edició
2015, la UPF es va situar com a la dotzena millor universitat jove del món(va
pujar una posició respecte al 2014), la
cinquena d’Europa i la primera d’Espanya.
Phil Baty, editor de Times Higher
Education. World University Rankings,
fa una valoració de la Pompeu Fabra:
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sions estiguin basades en una burocràcia laberíntica”.
L’editor comenta perquè les institucions més antigues són les que tendeixen a dominar el rànquing general de
THE: “Les universitats tradicionals, de
més edat, han tingut temps d’acumular grans riqueses, de construir grans
xarxes d’antics alumnes a través de
generacions, que solen ser part de l’estructura de les principals ciutats, i, per

La UPF acollirà la trobada
anual de les 100 universitats
joves menors de 50 anys
del THE

“La UPF és una institució dinàmica,
molt ben classificada en el nostre rànquing d’universitats joves. Crec que
no només ser jove, sinó també ser de
mida petita, pot ser un gran avantat-

ge a l’hora de mantenir una universitat especialitzada, flexible i sensible en
aquests temps de canvi, amb un sistema de gestió simple que permeti a les
persones treballar, sense que les deci-

tant, tendeixen a gaudir d’una alta reputació, que les ajuda a mantenir-se al
cim”, assegura.
La Pompeu Fabra, en el marc dels
actes commemoratius del 25è aniversari que està celebrant aquest curs
2015-2016, acollirà la trobada anual
de les 100 universitats joves menors
de 50 anys, la THE Young Universities Summit, que tindrà lloc al campus
de la Ciutadella els dies 6 i 7 d’abril del
2016, amb la presència dels principals
responsables d’aquestes institucions.

Els rànquings com a part
de l’estratègia universitària

Evolució de la posició de la UPF
en tres dels principals rànquings
Times higher education World University Rankings
Món
Europa
Espanya

2012

201-225
84-93
1-3

2013

2014

2015

2013

2014

2015

164
72
1

165
72
1

164
76
2

QS World University Rankings
Món
Europa
Espanya

2012

266
124
5

281
132
5

298
138
6

295
133
6

ARWU (Xangai)
2012

Món
401-500
Espanya
8-11
*No permet filtrar per regió (Europa)

2013

301-400
5-8

2014

301-400
5-8

2015

201-300
2-5

Segons Carles Ramió, l’efecte d’aquestes llistes en les universitats és beneficiós: “Els rànquings tenen una externalitat positiva evident, fan que les
universitats estiguin orientades a la millora i a l’excel·lència, ja que totes volen
sortir-hi ben posicionades. S’introdueix en el sistema una lògica de competitivitat que és sana, en el sentit que
s’intenten fer millor les coses”, recalca.
Ara bé, el vicerector també alerta de
l’efecte negatiu que pot tenir fer un cas
excessiu a aquestes classificacions: “No
es pot fer política d’universitat només
per sortir bé en els rànquings i millorar
en alguns dels aspectes ponderats, com
per exemple la recerca, amb els papers
internacionals, i deixar de banda altres
elements que són molt rellevants per a
la comunitat universitària i la societat.
I la UPF això ho té molt en compte”,
assegura.
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Les noves cares del 25è aniversari
Un grup d’estudiants que s’acaben d’incorporar a primer curs
la UPF descriuen què els ha portat a escollir estudis i universitat,
així com les seves impressions inicials.
La Universitat Pompeu Fabra ja fa
25 anys que es va posar en marxa. El
mes d’octubre de l’any 1990, van ser 316
estudiants de Dret i de Ciències Econòmiques i Empresarials que es van asseure, per primera vegada, a les cadires de
les noves aules de l’edifici de l’antic Fòrum Vergés, situat al carrer Balmes 132,
xamfrà amb Rosselló.
Aquest octubre del 2015, han estat
2.634 els nous estudiants pertanyents a
26 titulacions de grau que han accedit a
primer curs. Tots ells han confiat en una
institució urbana actualment ben assentada en tres campus diferents, Ciutadella, Mar i Poblenou. Les coses, sens dubte, han canviat molt, però la il·lusió i les
ganes dels nouvinguts de començar un
projecte vital continua sent la mateixa.

Les titulacions més recents atrauen
els estudiants
El Grau Obert UPF és una titulació que
la Universitat ha engegat aquest curs
2015-2016, que permet a l’estudiant
escollir a primer curs assignatures de

diversos graus. Bàrbara Serra el va triar (cursarà assignatures d’Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Polítiques i Socials i Relacions Laborals)
perquè es mostrava interessada per diferents estudis alhora: “Quan vaig descobrir que existia el Grau Obert a la
Pompeu, que em permetia tocar una
mica diverses titulacions i llavors escollir, em vaig decidir”. Espera passar-s’ho
bé i gaudir d’una bona experiència, però sobretot, formar-se adequadament
per trobar feina.
Aitana Álvarez, mallorquina, ha fet

un canvi total de vida per venir a estudiar a la UPF. Ha començat Dret, una
de les carreres que s’imparteixen des
dels orígens de la Universitat, però que
completarà amb Criminologia. Es tracta
d’una doble titulació, novetat d’aquest
curs, que l’Aitana ja feia temps que desitjava fer. Arribat el moment, no va
dubtar: “Quan l’any passat vaig entrar
a la web de la UPF i la vaig veure allà, ho
vaig tenir claríssim. Una bona universitat, en una ciutat com Barcelona, i en
un lloc tan cèntric, no calia pensar-s’ho
massa”. Aquests primers dies afirma

Ariadna Fosch:
“Els espais de
campus del Poblenou són
enormes!»

Jan Baserba:
“Al campus de la Ciutadella
hi ha una gran activitat
política i cultural”
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Interès per l’àmbit de la biomedicina i
la comunicació

que s’ha sentit nerviosa, però emocionada al mateix temps.
La millor nota selectivitat de les comarques gironines del 2015, amb un 9,7
, la a va aconseguir Jan Baserba, un jove que va triar estudiar el grau en Filosofia, Política i Dret. Es tracta d’una titulació força nova (té tres anys de vida)
oferta conjuntament amb les universitats Carlos III i Autònoma de Madrid, i
que aquest curs ha tingut la nota de tall
més alta de la Pompeu Fabra (un 12,78).
“M’he decantat per aquest grau per les
matèries que ofereix i especialment pel
seu enfocament interdisciplinari, així
com per les possibilitats que dóna de
conèixer diferents universitats”, afirma el Jan. Aquest gironí valora positivament el primer contacte amb la UPF,
de la qual l’ha sorprès especialment la
gran activitat política i cultural que hi
ha trobat.

Mar Catot:
“He quedat parada de la
quantitat d’estudiants
erasmus que hi ha a la

Fem un salt del campus de la Ciutadella al campus del Mar, on Andrés Martín ha començat enguany el grau en Biologia Humana. Aquest jove destaca la
bona acollida que ha rebut per part dels
diferents serveis de la Universitat, així
com dels estudiants dels altres cursos i
graus. L’Andrés tenia clar que volia estudiar Biologia, i finalment es va decantar per la UPF: “M’ofereix una formació molt més orientada al coneixement
pràctic, i em prepara millor per a una
incorporació satisfactòria al món laboral”, comenta.
També estudiarà al campus Mar Ariadna Fosch, però ho farà alternant-ho
amb el de Poblenou, ja que el grau que
ha triat, el d’Enginyeria Biomèdica, en
marxa des del curs 2011-2012, s’imparteix a cavall de les dues àrees. “El que
més m’ha sobtat, aquests primers dies,
són els espais del campus del Poblenou,
són enormes!”, afirma. Per a l’Ariadna,
el fet que aquesta titulació combini ja
des de bon principi la part d’enginyeria, més tècnica, i la de biologia, ha estat determinant per a decidir-se.
Sense moure’ns del campus del Poblenou, Mar Catot, veïna de Monistrol
de Calders (Moianès), es va decantar per
estudiar Traducció i Interpretació, perquè li apassionen els idiomes, però principalment la llengua de signes catalana.
“Vull aprendre aquest sistema perquè
està vinculat amb un sector de la societat que està bastant deixat de banda.
M’agradaria molt poder-lo ajudar a créixer”, afirma. Sorpresa per la quantitat
d’estudiants erasmus que s’ha trobat, ha
escollit la UPF perquè “és l’única universitat catalana que imparteix aquests
estudis, té molt de renom i agrupa mol-

Alex Benítez:
“M’ha sorprès el ‘bon rotllo’
, des del principi, entre
estudiants i professors”
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tes facultats i carreres”.
Alex Benítez ha començat el grau en
Periodisme i es mostra gratament sorprès pel “bon rotllo” que s’ha establert
des del principi entre estudiants i professors. Descriu què li suggereix l’efemèride dels 25 anys: “Veig la Pompeu Fabra
com una universitat relativament jove,
moderna, capaç d’entendre els temps en
què vivim i adequar-s’hi tecnològicament”. Tots plegats són conscients que
han entrat a la Universitat en un curs
especial, el de la commemoració de seu
25è aniversari, un fet que no els deixa
indiferents.

Radiografia dels
estudiants de nou accés
Els 2.634 estudiants que ha començat
primer curs a la Universitat han entrat
la gran majoria a través de preinscripció (2.565) i en un 91% dels casos, han
acabat cursant la seva primera opció.
Procedeixen de Barcelona Ciutat (30%),
de la resta de la província de Barcelona
(41,4%), i en menys mesura, de les demarcacions de Girona (7,4%), Tarragona
(5,4%) i Lleida (3,4%). Gairebé un 11%
provenen de la resta d’Espanya, i un
1,4% de l’estranger. Quant al sexe, el
59% són dones i el 41% homes, mentre
que la mitjana d’edat se situa en els 19,36
anys.
No obstant això, en aquestes dues
variables, hi ha diferències remarcables
entre les carreres, com ara el grau conjunt en Filosofia, Política i Economia,
amb una edat mitjana de 34,4 anys; o
el grau en Enginyeria Telemàtica, amb
20,67 anys. Quant al sexe, destaca el
percentatge favorable als homes a l’Escola Superior Politècnica, com a mitjana
de les quatre enginyeries ofertes (78,6%
d’homes vs. 21,4% de dones); o al Grau
Obert (72,7% vs. El 27,3 %). I a la inversa, favorable a les dones, a les facultats
de Traducció i Interpretació (81,9 de dones vs. el 18,1% d’homes), Comunicació
(73,1% vs. 26,9%), Ciències de la Salut i
de la Vida (70,6% vs. 29,4%), Dret (68,1
vs. 31,9) o Humanitats (64,8 vs. 35,2).
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Salvador Alsius

vicepresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i professor
del Departament de Comunicació de la UPF

“Cal preservar el que és essencial,
el concepte de servei públic”
Salvador Alsius Claveria (Barcelona,

1948) va ser un dels fundadors dels
estudis de Periodisme a la UPF, que
van arrencar l’any 1992 a l’edifici
Rambla, i des d’aleshores n’ha
estat professor. Des del juliol del
2014 és vicepresident del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC),
l’autoritat independent de regulació de
la comunicació

— Aquest curs la UPF celebra el seu
25è aniversari. Com ha vist l’evolució de
la Universitat al llarg d’aquests anys?
— L’exrector Argullol em va demanar,
com a professional del Periodisme, de

formar part de la comissió que havia de
posar a punt el pla d’estudis d’aquesta titulació. De seguida vaig veure que
podria ser una universitat innovadora,
feta amb uns criteris diferents, una característica que s’ha confirmat al cap
dels anys. Però cal alimentar aquest
esperit, seguir amb aquesta lluita inacabable, perquè si no, la inèrcia acaba
devorant les institucions. Em considero
un afortunat a la vida, per haver pogut
formar part de l’inici de coses importants, a la UAB, a TV3 o la UPF.

— La docència en l’àmbit del periodisme ha canviat molt al llarg dels anys?
— Sí que ha canviat, i no només aquí,

sinó a totes les universitats, i força
d’elles s’han emmirallat en la UPF en
diversos sentits. Donar importància a
la formació de base i un plantejament
orientat a la pràctica són alguns dels
trets distintius de la docència en periodisme a la Universitat. Tot això vinculat al fet que, al seu moment, es va
incorporar una bona plantilla de professionals que venien a les aules a explicar els seus coneixements. I trobar
un equilibri entre els acadèmics i els
que provenen del dia a dia de la professió, és clau. Actualment, sembla
que hi ha la tendència que l’academicisme vagi envaint terreny, i això em
preocupa.
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— La redacció integrada, que vostè va
posar en marxa, és un referent per a altres universitats?
— Totalment, i jo diria que ho comença
a ser per a la professió. La integració
de les redaccions i el treball multimèdia i transmèdia és una cosa que s’imposarà inexorablement dins el món
mediàtic, i és important preparar uns
estudiants que siguin capaços de tenir aquesta versatilitat. No volem periodistes orquestra, sinó que intentem
formar a gent que sigui igualment
competent en tots els mitjans. Jo crec
que el pla d’estudis de Periodisme té
dues joies de la corona: d’una banda,
la formació de base, que els estudiants van a fer a les diferents facultats
a primer i segon curs, un aspecte que
té una bondat intrínseca i que ha donat als Estudis prestigi interior; i de
l’altra, la redacció integrada de 3er
curs, en la qual els estudiants agafen
múscul professional, i que culmina la
seva preparació bàsica.

— El periodista, actualment, ho té més
complicat per fer bé la seva feina?
— Com que jo ja porto uns quants anys
a la professió, miro enrere i mai, mai, hi
ha hagut cap moment a la vida en què
no hagi sentit a dir “és que ara estem
en un moment de canvi; a partir d’ara
es coses seran molt diferents; tot serà
més difícil... “. La digitalització suposa
un canvi substancial, és evident, tant
per a les nostres vides com per l’ ofici,
però això també va passar amb l’aparició del vídeo, la càmera domèstica, etc.
A mi el que realment em preocupa és
si es deteriora el que és més consubstancial a l’ofici, com ara poder narrar
el que en diem la realitat atenent una
sèrie de principis bàsics: la veracitat,
la justícia, la llibertat, etc. I això és el
que de vegades penses que trontolla.

— Quines són les principals fortaleses i febleses del sistema audiovisual català?
— Hi ha un sistema audiovisual fort,
sòlid, de qualitat, amb un buc insígnia
indubtable, Televisió de Catalunya i la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la seva globalitat, que
han fet una feina impagable al llarg

·A fons·

“No volem periodistes
orquestra, sinó gent que
sigui competent en tots
els mitjans”
“Més que la concentració
empresarial, a mi em
preocupa la concentració
vertical”
“Al sistema audiovisual
català hi ha un problema
immens de determinades
assimetries”

dels darrers 30 anys per la normalització lingüística i per l’autoestima del
país. Però hi ha un problema immens
de determinades asimetries. Hi ha una
dependència molt gran de mitjans que
es produeixen fora de Catalunya, molt
implantats, que s’expressen en castellà, i sobre els quals no hi ha jurisdicció
per part del CAC ni de la Generalitat,
i que per llei, no poden ni fer desconnexions en català. Hi ha altres exemples, com ara les dificultats per produir publicitat en la nostra llengua. Són
alguns dels infinits inconvenients de
no tenir estat propi.

— I ara s’hi sumen les noves plataformes empresarials de comunicació?
— Això és un perill afegit: es tracta de
noves formes de producció, que no són
de mitjans de comunicació convencionals, sinó de companyies transnacionals que, a més, tenen el control sobre
les infraestructures i la tecnologia de
la comunicació. Les telefòniques comencen a produir, i serà molt complicat que produeixin productes en català,
o amb les especificitats i la sensibilitat
de països petits. Més que la concentració empresarial, a mi em preocupa la
concentració vertical. Aquesta amenaça és immensa, i està venint amb força.
Netflix n’és un altre exemple.
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— I què s’hi pot fer?
— No hi ha cap altre solució, una vegada més, que la de David contra Goliat, com a l’any 84 ja es va fer amb
TV3, que s’hi va posar imaginació i es
va batallar per fer una televisió pròpia
d’un estat. Doncs ara s’ha de tornar a
remar contracorrent per fer el que sigui: tenir unes quotes de producció,
un sistema de doblatge, no ho sé exactament, com s’ha de fer. Això és una
de les conclusions a les quals intentarà arribar el Llibre Blanc de l’Audiovisual, que el CAC està elaborant per
encàrrec del Parlament de Catalunya,
i amb el qual hem intentat interpel·lar
tot el sector. Cal preservar el que és
essencial, el concepte de servei públic,
que està per sobre dels mitjans, públics o privats, que no deixen de ser
una cosa contingent.

— El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de tenir competències per
controlar els continguts d’Internet?
— Això és un tema de discussió entre
els reguladors audiovisuals de tot el
món, entre els quals no hi ha Espanya,
l’únic país europeu que no té un organisme amb aquestes funcions. Però Internet és com un oceà que s’escapa per
tot arreu, i és molt difícil fer aquesta
regulació, que ja és costosa només en
les emissores de ràdio i televisió. Hi
ha dues qüestions plantejades: si s’ha
d’anar cap al control d’Internet en el
terreny dels continguts, i si el CAC ha
d’incloure el tema de les telecomunicacions, dos àmbits que s’impliquen
entre ells. I la resposta en principi és
que sí, i que seria bo concentrar-ho
tot en un mateix organisme, però ja
no seria el CAC, sinó un organisme
refundat.

— Hi ha algun aspecte a Internet que
els preocupi especialment?
— En el tema de la protecció als menors, no només a Internet, sinó en general, al CAC hi ha traçades unes línies vermelles. I dins d’aquest àmbit,
hi ha una problemàtica en la qual estem especialment sensibilitzats: el joc
en línia, una cosa que va a més. Ens ha
de preocupar a tots, ha de traspassar
sensibilitats dins la societat.
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ESSENTIA genera un munt de
noves aplicacions per a
la recerca i la indústria musicals
És un programari de processament d’àudio creat pel Grup de Recerca
en Tecnologia Musical, liderat per Xavier Serra
ESSENTIA és un programari per a
l’anàlisi d’àudio desenvolupat al Grup
de Recerca en Tecnologia Musical
(MTG) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
(DTIC). És modular, extensible, i fàcilment incorporable a qualsevol programa informàtic. Es distribueix amb una
llicencia de programari lliure per a promoure la seva utilització en recerca, però
també es distribueix amb llicència propietària per poder ser utilitzat en aplicacions comercials.
Aquesta llibreria incorpora una
gran col·lecció d’algorismes de processament d’àudio que permeten extraure propietats de continguts de manera
automàtica, la caracterització estadística de les dades i fer càlculs sobre grans
conjunts de descriptors espectrals. ESSENTIA, va guanyar el concurs de Programari de Codi Obert d’ACM Multimèdia 2013.
El MTG, amb una trajectòria de més
de vint anys, és un Grup de Recerca
amb una gran voluntat de transferència tecnològica que ha fet compatible
la recerca oberta amb l’impacte social
i industrial. El cas d’ ESSENTIA és paradigmtic ja que ha generat un munt de
noves aplicacions, tant comercials com
de recerca.

El Freesound Labs
Posat en marxa el mes de juliol, és un directori de projectes, hacks, aplicacions,
recerca i altres iniciatives que utilitzen
contingut Freesound, una plataforma
web d ‘accés lliure i col·laboratiu basada en llicències Creative Commons
que incorpora ESSENTIA. S’utilitza en moltes produccions artístiques,

Xavier Serra, coordinador
del Grup de Recerca
en Tecnologia Musical.
Frederic Camallonga

Octubre del 2015

com obres de teatre, melodies per a mòbils, pel·lícules de cinema i també per
a prestigiosos centres de recerca d’arreu del món.
Gràcies a una interfície de programació d’aplicacions, l’API Freesound,
s’han desenvolupat aplicacions informàtiques que accedeixen directament al contingut, que, en paraules de
Xavier Serra, és “una plataforma col·
laborativa per compartir sons”.

AcousticBrainz, un projecte
d’impacte per a la comunitat
científica
El Grup de Recerca MTG i la Fundació MetaBrainz van unir forces per liderar AcousticBrainz, una iniciativa
basada en la contribució dels usuaris
que utilitza el programari ESSENTIA per analitzar enregistraments de
música. És, per tant, una altra de les
fonts de dades que s’analitzen amb
aquest programari.
Fins ara, AcousticBrainz ha analitzat quasi tres milions de pistes d’àudio.
Per a cadascuna d’aquestes pistes, l’eina genera informació sobre  característiques bàsiques, com ara la tonalitat o
el número de pulsacions per minut. És
a partir d’aquestes dades que se’n po-

·A la xarxa·
den extreure altres característiques més
rellevants per a un usuari final, com per
exemple l’emoció o el gènere de la peça.
Tota aquesta informació és accessible a
través de la web d’AcousticBrainz per
ser utilitzada en recerca o per aplicacions informàtiques.
“Esperem que AcousticBrainz generi un  gran impacte en la comunitat
científica. Les dades obtingudes permetran abordar nous i interessants reptes que, amb seguretat, donaran lloc a
tecnologies innovadores”, manifesta
Xavier Serra.
A través de la pàgina web d’AcousticBrainz, els mateixos usuaris poden
analitzar les seves col·leccions de música. La contribució de molts usuaris
és la clau ja que serà la garantia d’èxit
de l’eina.

#FotoUPF
Imatges compartides per
membres de la comunitat UPF
a través d’Instagram amb
l’etiqueta #FotoUPF

@miguelmeso
Reflected library 219/365

més informació

— Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG): http://www.mtg.upf.edu/
— ESSENTIA: http://essentia.upf.edu/
— AcousticBrainz:
http://acousticbrainz.org/
— Musicbricks: http://mtg.upf.edu/projects/musicbricks
— CompMusic:
http://compmusic.upf.edu/

Nous projectes sorgits d’ESSENTIA
MusicBricks, foment
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@jolapompeu
Llueix el sol al campus de
la Ciutadella

CAMUT, anàlisi

de la innovació en
tecnologia musical

automàtica de la música
carnàtica i hindustànica

A primers del 2015 el Grup de Recerca MTG va iniciar Musical Building
Blocks for Digital Makers and Content
Creators (MusicBricks), un nou projecte
col·laboratiu que s’emmarca dins d’una
acció d’innovació finançada per la Comissió Europea en el Programa Horitzó
2020 i que coordina l’empresa francesa
SIGMA Orionis SA.
L’ objectiu principal de MusicBricks
és madurar tecnologies innovadores
obtingudes com a resultats de la recerca per tal que estiguin a l’abast i siguin
d’utilitat pel sector d’indústries culturals i creatives a nivell europeu.

El MTG ha rebut recentment un dels
45 ajuts Proof of Concept que atorga el
Consell Europeu de la Recerca als investigadors que ja han aconseguit un ajut de
recerca d’aquest mateix organisme europeu. Amb una dotació de 150.000 euros,
durà a terme el projecte Culture Aware
Music Technologies (CAMUT) per tal de
promoure la comercialització d’algunes
de les tecnologies desenvolupades en
el marc del projecte Computational models for the discovery of the World’s Music
(CompMusic) i apropar al mercat indi
tecnologies per a l’anàlisi automàtic de
la música carnàtica i hindustànica.

@biizarre
Feliz día de la danza. Happy dance
day. Dancer: Clara Sans
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Reconeixement

El Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut rep la
distinció “María de Maeztu”

Arcadi Navarro, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, amb Carmen Vela, Secretària d’Estat
d’I+D+i. Secretaria d’Estat d’I+D+ix
És una de les sis unitats de recerca de l’Estat espanyol que ha obtingut la nova distinció, atorgada
per la Secretaria d’Estat d’I+D+i del
Ministeri d’Economia i Competitivitat, en el marc del seu programa
de Centres d’Excel·lència. En virtut
d’aquest reconeixement, comptarà
amb un finançament de 500.000 euros anuals durant quatre anys.
La nova modalitat de distincions
“María de Maeztu” reconeix l’excel·
lència en estructures organitzatives
de recerca més petites que els centres, ubicades sobretot en universitats, i complementa les distincions
“Severo Ochoa” destinades a centres de recerca.
Arcadi Navarro, director del
DCEXS, afirma que “com a membres de la Universitat Pompeu Fa-

bra, ens fa especialment feliços que
es reconegui tot l’esforç esmerçat en
demostrar que un departament universitari pot fer recerca de primer
nivell. Amb les estructures de governança i els processos de contracta-

El Departament està
considerat una unitat
líder en recerca biomèdica
a Europa
ció adequats i treballant en equip es
pot arribar molt lluny”, i assegura
que “amb els pas dels anys, sabrem
reconèixer el període actual com el
d’una edat d’or en la història de la
ciència a Espanya”.
Els requisits, nivells d’exigència,
criteris i procediments d’avaluació

i selecció referits a l’excel·lència científica que s’han tingut en compte no estableixen diferències entre
centres i unitats: ambdues estructures han estat seleccionades pels seus
resultats científics i els seus programes estratègics després d’una rigorosa avaluació, en la qual han participat 115 científics internacionals
de reconegut prestigi.
Segons la Secretaria d’Estat
d’I+D+i, el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de
la UPF està considerat una unitat
líder en recerca biomèdica a Europa. Compta amb una notable cartera de patents, start-ups i spin-offs,
amb una important llista de col·
laboracions a escala mundial i un
programa de doctorat en Biomedicina reconegut internacionalment.
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Docència

#RecercaUPF

La 1a. promoció del
grau en Medicina
obté molt bons
resultats

Rin4’, divulgació
científica per
a públic no
especialitzat

Promoció del grau en Medicina
UPF-UAB. upf
El 31% dels estudiants es van
situar entre les 1.000 millors notes, i el 71% entre les primeres
3.050 (el quartil de millor classificació), en una convocatòria
amb prop de 12.000 candidats,
de les més nomborses dels últims
anys. A més a més, s’ha convertit
en una de les úniques quatre promocions de tot l’estat en què el
100% dels estudiants que s’han
presentat a l’examen han superat la nota de tall.
Joaquim Gea, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i
de la Vida de la UPF, s’ha mostrat molt satisfet amb aquests
resultats i ha destacat que “la
principal agrupació dels nostres
estudiants està als primers 500
números”.
Aquesta fita posa de relleu l’encert de començar a oferir el grau en Medicina el curs
2008-2009, conjuntament amb
la UAB. Una aposta interuniversitària que té com a objectiu
primordial la formació de metges polivalents capaços d’exercir la seva professió en diversos
àmbits.

Més d’un centenar de doctorands de la UPF van participar en
la competició Rin4’, on, en només
quatre minuts, presentaven la seva recerca doctoral a un públic no
especialitzat.
El jurat de la final, format per
Núria Sebastián, directora de l’Escola de Doctorat de la UPF; Emma Rodero, professora del Departament de Comunicació, i Mònica
López-Ferrado, periodista científica del diari Ara, va atorgar el
1r. premi dotat amb 900 euros a
Cristina Galusca, per l’explicació
de la investigació que desenvolupa al Grup de Recerca Reasoning
and Infant Cognition (RICO) del
Departament de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions.
De cada presentació, es va valorar especialment, la claredat en
l’exposició, el context de la recerca, el grau de detall que van ser capaços d’assolir en el temps limitat
que disposaven i la utilització dels
recursos i el llenguatge no verbal.
A més, l’audiència es va constituir
en jurat popular, i va votar la millor presentació.
L’objectiu de la primera edició
de la competició de doctorat, pionera en els centres acadèmics al
nostre país, és promoure la importància de les habilitats comunicatives dels joves científics per ajudar
a apropar la ciència i el coneixement al públic general.

Cristina Galusca,
guanyadora de Rin4’. upf
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Fotograma de la pel·lícula.
#TalentUPF

“Les Amigues de
l’Àgata” triomfa
en diversos
festivals de cine
La pel·lícula, obra de Laia
Alabart, Alba Cros, Laura Rius
i Marta Verheyen, graduades en
Comunicació Audiovisual per la
UPF, va néixer com a projecte de
final de grau. Supervisades pels
cineastes Isaki Lacuesta i Elias León Siminiani i pel crític de
cinema Gonzalo de Lucas, professors del Departament de Comunicació de la Universitat, van
aconseguir el premi del públic
del Festival de Cinema d’Autor
de Barcelona (D’A), i va ser l’única projecció en exhaurir les entrades. L’èxit d’afluència de públic va permetre organitzar un
passi extraordinari. També van
guanyar el premi Abycine Indie
al Festival Internacional de Cinema d’Albacete.
L’òpera prima de les quatre
joves realitzadores de la UPF, finançada a través de crowdfunding, tracta l’esquerda que es
produeix en un grup d’amigues
quan s’enfronten a la separació
que representa entrar a la universitat. Mostra des de la seva vida a Barcelona fins a un
viatge a la Costa Brava, on la
protagonista, l’Àgata, sentirà com es transforma el món
creat al costat de les seves amigues de la infància: la Carla, l’Ari
i la Mar.
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Bons resultats en
les competicions
esportives
interuniversitàries
La UPF (incloent els centres
adscrits a la Universitat) tanca la temporada esportiva 20142015 amb un balanç molt positiu
quant a resultats aconseguits,
ja que ha obtingut un total de 7
medalles als Campionats d’Espanya Universitaris i 29 als campionats de Catalunya.
En l’apartat de medalles guanyades a escala estatal, l’equip
d’handbol platja femení ha guanyat la medalla de bronze en el
Campionat d’Espanya Universitari celebrat a Fuengirola.
En esports individuals, destaquen les bones actuacions
de Judith Baeta, or en taekwondo (menys de 53 Kg), i de Marta
Trillo, argent en golf, tant en indiviuals com per equips, acompanyada per Gonzalo Acha.
Les medalles restants han estat per als esportistes Alejandro
Juárez, argent en taekwondo (en
menys 54 Kg) i Lara Lucas (bàdminton) i Guillem Valls (atletisme, en 400 m), que van guanyar
el bronze.
D’altra banda, la UPF ha estat la universitat amb més participació en els Campionats de
Catalunya Universitaris, amb
un total de disset equips. Dos
d’ells, el de futbol sala femení i el de futbol platja femení
han aconseguit la primera posició. Completen el medaller
els equips d’ Ultimate Frisbee,
handbol platja femení i bàsquet
3x3 masculí, tots ells amb la medalla d’argent.
En competició individual, els
esportistes de la UPF han destacat en esports tan diversos com
judo, atletisme, natació, tenis
taula, curses de muntanya o escacs.

Preinscripció

Xxxxxx. xxxxx

Èxit del Grau Obert en la
preinscripció universitària
La nova proposta, pionera en el
d’accés més alta de la UPF, amb un
sistema universitari estatal, arran12,78, la quarta més alta del Sisca amb força. Ha obtingut 2,7 petitema Universitari Català.
cions per plaça oferta, assolint una
Pel que fa a altres titulacions
nota d’accés d’11,45. L’altra novetat creades recentment, el doble grau
d’aquest curs, el doble grau en Crien Dret i ADE/Economia es consominologia i Polítiques Públiques de lida i obté una nota de tall d’11,96 i
Prevenció i Dret, també ha tingut
una relació entre demanda i oferta
una bona acceptació, amb una nota
de 2,48, mentre que International
d’accés d’11,20.
Business Economics (IBE) torna a
En general, la demanda per accemillorar la seva demanda i situa
dir a la UPF ha cresla seva nota d’accés
cut un 6,6% respecen 12,37, la tercera
La demanda per
te el curs anterior, fet
accedir a la UPF ha més alta de la UPF
que la consolida com
i la desena més alcrescut un 6,6%
ta del sistema.
a tercera del Sistema
respecte el curs
A banda de les
Universitari Català
titulacions més noen demanda absoluanterior
ta en primera prefeves, cal destacar el
rència. La tendència
grau en Medicina,
a l’alça es reflecteix en les notes d’acque una vegada més és la que té
cés, que han tingut un augment geel rati entre demanda i oferta més
neralitzat.
elevat (amb 8,55 sol·licituds per
Destaca el grau en Filosofia, Poplaça oferta), aconsegueix una nolítica i Economia, organitzat conta de tall de 12,63 (la sisena més
juntament amb l’Aliança 4 Univeralta del sistema) i és la titulació
sitats, que en el seu tercer any ha
amb una demanda quantitativa
experimentat un augment d’un 30%
més elevada, amb 513 sol·licituds
de la demanda i ha aconseguit la nota
en primera preferència.
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Debats UPFMón

Tècniques de
seqüenciació d’ADN
milloren l’estudi
de restes òssies

Moviments socials
i participació
ciutadana

Ferran Casals, cap del Servei de Genòmica i professor
del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
de la UPF; Jaume Bertranpetit i Francesc Calafell, investigadors de l’Institut de Biologia
Evolutiva, vinculat al CSIC i a la
UPF, i Assumpció Malgosa, investigadora de la Unitat d’Antropologia Biològica i cap del
Grup de Recerca en Osteobiografia de la UAB, van presentar l’estudi pioner de genètica
forense de les restes d’una fossa
comuna de la guerra civil.
La recerca, duta a terme per
encàrrec del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, ha posat de manifest que,
“gràcies a la tecnologia de seqüenciació de nova generació, per
primera vegada, s’han fet anàlisis genètiques de restes òssies de
fosses de la guerra civil espanyola amb uns resultats extraordinàriament bons, la qual cosa obre la
porta a identificar la identitat de
restes humanes amb una gran fiabilitat, fins i tot per a parentius
de segon grau”, tal com va manifestar Ferran Casals.
En aquest sentit, Jaume Bertranpetit va explicar que “aquest
treball obre possibilitats sense
precedents de fer un estudi suficientment ampli de les restes òssies ja excavades i també d’altres
restes que puguin venir en el futur.
Una metodologia que permetrà
identificar quines són les persones concretes que han estat recuperades”. Aquesta tecnologia, “a
més de ser més sensible i eficaç,
simplifica els processos i resulta molt més econòmica” va afegir Bertranpetit.

La jornada, organitzada pel Consell Social de la UPF, va posar de relleu la importància de l’empoderament del ciutadà i el rol que juguen
els moviments socials en el context
actual.
Prop de 300 persones van seguir les argumentacions i reflexions de Muriel Casals, economista i
presidenta d’Òmnium Cultural; Ada
Colau, activista social i fundadora
de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (en aquell moment encara
no era alcaldessa de Barcelona); Itziar González, arquitecta i membre del grup impulsor del Parlament
Ciutadà, i Carles Ramió, catedràtic
de Ciència Política i de l’Administració de la UPF.
Núria Basi i Jaume Casals, presidenta del Consell Social i rector
de la UPF, van ser els encarregats,
respectivament, de la inauguració i
la cloenda de la sessió. La periodista i membre del Consell Social de la
UPF, Milagros Pérez Oliva, va presentar les ponents, “clares components de la nova força de la ciutadania”, i va moderar el debat posterior.
El poder dels mitjans de comunicació per determinar l’agenda política; les característiques dels nous
líders; els efectes pràctics de l’empoderament ciutadà i el seu pas a
la política; la feminització d’aquesta (associada als conceptes de mediació, suma o cooperació) o el sistema electoral i les llistes obertes
van ser alguns dels temes tractats
durant la setena edició dels Debats
UPF Món.

Itziar González i Ada Colau
en un moment
del debat. upf
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Fernando Pérez-Borbujo, Elena
Rojas, Jaume Casals i David Trías. upf
Donacions

La Biblioteca
amplia el seu fons
bibliogràfic
Gràcies a dues donacions que
s’han fet efectives a través de
la signatura de dos convenis de
cessió.
D’una banda, Elena Rojas i
David Trías, vídua i fill d’Eugenio Trías, filòsof i professor de la
UPF traspassat el 2013, van cedir a la Universitat la seva col·
lecció bibliogràfica i el seu arxiu
personal, en reconeixement a la
creació del Centre d’Estudis Filosòfics Eugenio Trías que coordina per Fernando Pérez-Borbujo, professor del Departament
d’Humanitats. La cessió tindrà
una durada de deu anys, renovable per períodes iguals.
La Biblioteca de la UPF
considera de gran interès per a
l’ampliació del seu fons bibliogràfic i documental el fet de
poder disposar d’aquestes dues
col·leccions, que tenen un gran
valor per a l’estudi i la recerca
sobre temes de filosofia i pensament, en general, i sobre l’obra
d’Eugenio Trías, en particular.
D’altra banda, també s’ha
incorporat el fons de l’Institut
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), que compta amb una
col·lecció d’uns 1.500 exemplars
sobre temes de ciència política i seguretat i relacions internacionals, i
són de gran valor
per a la docència i la recerca.
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Membres del grup del projecte
KRISTINA. upf
#RecercaUPF

Tecnologia per
superar els reptes
comunicatius dels
immigrants
A Europa és un fet que el flux
migratori de persones va en augment. Això no està exempt de
reptes. Sovint, les persones que
migren a un altre país s’enfronten a problemes d’atenció sanitària, d’aïllament, o de desconeixement d’oportunitats laborals,
dificultats degudes a una manca
de comunicació efectiva.
Per fer front a aquests reptes des d’una vessant tecnològica s’ha posat en marxa el projecte europeu KRISTINA (A
Knowledge-Based Information
Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities) en el marc del programa Horitzó 2020 de la Unió
Europea. KRISTINA està coordinat per Leo Wanner, investigador ICREA del Departament
de Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions de la UPF i
director del Grup de Recerca en
Tractament Automàtic del Llenguatge Natural.
L’objectiu principal és estudiar i desenvolupar tecnologies que
ajudin les persones immigrants a
ser socialment competents i comunicatives en l’idioma del país
de residència, a través de dispositius de comunicació mòbils. Una
idea especialment pensada per
tal que aquestes persones superin
les barreres lingüístiques i culturals del país d’acolliment.
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#GraduacioUPF15

Anàlisi
interdisciplinària
sobre l’energia
nuclear

Es gradua la
promoció del 25è.
aniversari de la
Universitat

El mes de setembre ha donat el
tret de sortida al projecte HoNESt
(History of Nuclear Energy and Society) coordinat per Albert Presas,
investigador del Grup de Recerca
en Història de la Ciència del Departament d’Humanitats. Aplega
vint-i-quatre institucions de recerca amb l’objectiu comú de millorar
el coneixement de les dinàmiques
establertes entre el desenvolupament nuclear i la societat en els
darrers seixanta anys i en més de
vint països.
La interacció de la societat civil amb els desenvolupaments nuclears canvia amb el temps i varia
segons aquesta interacció sigui local, nacional o transnacional. La
recerca pretén abastar la complexitat dels reptes polítics, tecnològics i econòmics, i copsar l’estat de
la qüestió sobre la seguretat, la percepció del risc, la comunicació i els
mitjans, la participació pública, els
moviments socials, etc.
El projecte aporta un enfocament pioner, interdisciplinari i
integrat que conceptualment es
nodrirà dels Grans Sistemes Tecnològics (LTS) i del Sistema Sociotècnic Integrat (IST) i que establirà una estreta i innovadora
col·laboració amb historiadors i
científics socials experts en aquest
àmbit del coneixement. Involucra
els principals actors clau d’aquesta disciplina: la indústria, els responsables polítics i la societat civil,
en un diàleg estructurat que
insereix els resultats en un
debat públic sobre l’energia
nuclear.

Prop de 1.900 estudiants de la
promoció 2015, la 22a. de la UPF,
van celebrar la seva graduació els
dies 3 i 4 de juliol, acompanyats
pels seus familiars i amics, una
cerimònia que es va emmarcar en
l’inici dels actes de commemoració del 25è. aniversari de la Universitat Pompeu Fabra.
El pati de l’edifici Roger de
Llúria del campus de la Ciutadella va acollir l’acte acadèmic
de graduació dels estudiants de
grau, màster i doctorat, que van
pujar a l’escenari per recollir el
diploma commemoratiu, repartits en sis sessions diferents: dues el divendres 3 de juliol i quatre més, al llarg de tot el dissabte,
4 de juliol.
Les sessions es van poder seguir en directe per la web institucional i van estar presidides
per Jaume Casals, rector de la
UPF, acompanyat per Núria Basi, presidenta del Consell Social de la Universitat, òrgan que
dóna suport a l’acte, i per diferents vicerectors i càrrecs acadèmics, entre els quals degans,
directors i responsables dels diversos centres i titulacions. Les
lliçons de graduació van anar a
càrrec de les professores de la
UPF Coloma Ballester, Núria Sebastián, Chelo Chacartegui, M.
Àngels Fèlix, Dolors Oller, i Marta Reynal-Querol.
L’acte el va cloure el Cor de
la UPF amb la interpretació del
Gaudeamus Igitur, l’himne universitari per
excel·lència.

Estudiants
assistents a la
graduació.
upf

·Actualitat·
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#UPF25anys

1.200 exestudiants es troben
a la 1a. trobada UPF Alumni
Àngel Gil, Josep Ferrer i Martí
Casadesús. UPF
Reconeixement

Premi europeu a
la qualitat de la
internacionalització

Antigues alumnes de la UPF al fotomaton instal·lat per a l’ocasió. UPF/Mario Pérez
El 18 de setembre, en motiu dels
rectora general de Biocat i del Parc
actes de celebració del 25è aniverCientífic de Barcelona.
sari de la Universitat, el campus de
La segona part de la trobada,
la Ciutadella va acollir la primede càracter més festiu, va servir per
ra festa UPF Alumni. Sota el lema
presentar el vídeo del 25è. aniversari de la UPF, i va concloure amb
“Torna a la Pompeu”, al voltant
d’un miler de llicenciats i graduats el concert del grup Boreals, format
per tres alumni de la Universitat:
van recordar el seu pas per la Universitat i van gaudir d’una jornada
Miquel Serra, i els germans Víctor
lúdica de retrobament.
i Xavier Paradís.
L’acte va començar amb el debat
UPF Alumni com a eix central del
“La universitat: un camí d’anada i
tornada”, en el qual van intervenir 25è. aniversari
La Universitat aspira a que l’anialumni de diferents àmbits de coneixement de la UPF. La conducversari serveixi per establir una
tora va ser Aurora Masip, directora
relació fluïda, permanent i de caràcter estructural amb els antics
de Comunicació del Banc de Sang i
alumnes ja que són els millors
Teixits, i va comptar amb la participació de Pau Agulló,
ambaixadors de la
Els alumni
fundador i director
UPF arreu del món.
general de Kernel
I es vol estructurar
són els millors
Analytics; Nacho
a través de tres líniambaixadors de la
es d’actuació: conCorredor, consulUPF arreu del món
tor de comunicasolidar i millorar el
ció i afers públics a
serveis cap els alumni; implicar-los més en la formació
Llorente&Cuenca; Guillem d’Efak,
dels estudiants; i, finalment, iniciar
director de l’agència literària Carmen Balcells; Josep Lluís Sanfeun programa de fundraising per tal
liu, soci i fundador d’Ysios Capital que puguin contribuir a la sostenibilitat de la Universitat.
Partners; i Montserrat Vendrell, di-

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la
UPF ha rebut el certificat CeQuInt, convertint-se en la primera i única d’Espanya en obtenir aquesta acreditació emesa
per 14 agències europees d’acreditació com a reconeixement a
la incorporació d’una dimensió
internacional i intercultural a
l’educació superior.
Atorgat per l’European Consortium for Acreditation, és un
tret distintiu de qualitat que s’entrega a aquells programes, centres i institucions d’estudis que
hagin incorporat amb èxit un alt
grau d’internacionalització en el
propòsit, la funció i l’aplicació de
l’educació.
Tenir professors de més de
20 països; impartir el 67% de les
classes en anglès; prendre’s seriosament el procés de Bolonya;
rebre 350 estudiants estrangers a
l’any, i enviar-ne 300 de propis en
intercanvi; aconseguir un total de
817 places de pràctiques durant
el darrer curs acadèmic, i assolir una alta reputació en els cinc
graus que ofereix són els factors
clau pels quals la Facultat ha rebut el reconeixement europeu.
Des de la Facultat s’ha destacat aquest assoliment, ja que
representa un reconeixement a
la tasca feta.

·Els nostres Alumni·
Julio Manrique
(Dret, 1995)
Actor, director i autor d’obres de teatre.

«A l’Aula de Teatre de la UPF
vaig descobrir la meva vocació»
— Què et va fer decidir estudiar Dret?
— Als disset anys, no tenia encara una vocació definida. No era un mal estudiant,
volia fer alguna cosa dins l’àmbit de les
lletres, m’agradava escriure... Crec que el
meu “plan”, si en tenia algun, consistia a
estudiar dret i, més tard, fer un segon cicle
de periodisme. Això em donaria temps de
descobrir si volia ser advocat o periodista, o escriptor o qui sap què. Però el que
va acabar passant és que, a la Universitat,
vaig descobrir el teatre.

— Com t’ha ajudat aquesta formació en la teva carrera professional?
— La meva matèria preferida era
la filosofia del dret. Bàsicament,
estudiàvem el llenguatge i la seva ambivalència. Les paraules no
són unívoques, només podem interpretar-les. Pensar el llenguatge, des d’aquest punt de vista
m’ha resultat molt útil en la meva
activitat com a actor i també com
a director. Crec que els bons texos,
bàsicament, els hem d’interrogar.
Això ho vaig començar a aprendre a la facultat de Dret.

tava fent audicions, bàsicament, a alumnes
de l’Institut del Teatre. Ell sabia que jo em
moria de ganes d’intentar-ho, em va permetre fer la prova i...aquell any vaig suspendre
moltes assignatures. I vaig ser molt feliç.

— Quin consell donaries als estudiants que
els agradaria fer aquest camí?
— No m’agrada gaire donar consells. Com
li deia el Goytisolo a la seva Júlia, “...yo aún
estoy en el camino...”. Crec que el teatre, i,
d’una manera més àmplia, la interpretació,
es fonamenta en la passió. És una tria apas-

— També has fet gestió com a director artístic del Romea. Com es viu el teatre des
d’aquesta perspectiva?

— Em va pesar la responsabilitat i potser no vaig saber gaudir-la prou mentre
l’exercia. Ara m’adono, en canLafotogràfica
vi, de tot el que en vaig aprendre. Programar un teatre t’obliga
a adoptar un punt de vista nou,
diferent. Suposo que m’ha ajudat
a ampliar la mirada sobre la meva professió.

— Ara ets una cara molt (re)coneguda en l’escena catalana. Com es
porta aquest fet?
— El fet que la gent et conegui
és agradable, de vegades, i pesat
d’altres. Però no convé no donar-li
gaires voltes. Ser reconegut per
gent que t’importa o a la que fins i
tot admires, això sí que és un gran
regal. Quan t’arriba, només pots
sentir-te agraït. Jo sento que he estat molt afortunat en el meu ofici.
Seria un idiota o un mesquí si no
en fos conscient i em sentís agraït.

— Durant els estudis vas formar
part de l’Aula de Teatre de la universitat. Quin record en tens?
— En tinc un record meravellós.
Hi vaig descobrir la meva vocació. D’això en té una gran culpa
en Josep Maria Mestres, que aleshores en
dirigia els tallers. Ell em va donar la mà
i va guiar les meves primeres passes. Mai
no li estaré prou agraït. D’altra banda, era
un grup molt potent. Hi donava classes,
també, en Guillem Jordi Graells, membre fundador del Teatre Lliure, hi va donar algunes classes el Pere Planella, també del Lliure... era un luxe!
Quan arrencava tercer de carrera, en
Mestres preparava una obra, “Enemic de
classe”; necessitava actors molt joves i es-

I m’agradaria tenir la paciència suficient per seure i escriure amb una certa constància però, malauradament, no
la tinc. O “encara” no la tinc, el temps
dirà...M’agrada i m’emociona dedicar-me
a explicar històries. Perquè m’agrada i
m’emociona que me les expliquin.

sionada. Els anys, el treball, les experiències
professionals i vitals et permetran aprofundir en aquesta passió, respondre preguntes
que en generaran de noves, en relació al
camí que has triat. Si el foc s’apaga, no té
sentit insistir-hi. Els diria que es preguntin a si mateixos si realment els apassiona.
O, millor, que ho descobreixin.

— Actor, director i autor d’obres de teatre. Amb quin paper de l’auca et quedes?
— M’agrada actuar i m’agrada dirigir.

— Se’t veu una persona que no para quieta. Què tens en ment?
— Projectes: “Una altra pel·lícula”, de
David Mamet, on, per primer cop, dirigiré i actuaré alhora, que estrenem al Festival Temporada Alta de Girona i que farà
temporada al Teatre Borràs, al novembre.
I al desembre i gener torna “El Rei Lear”,
al Lliure. I al març protagonitzaré, al TNC
, l’adaptació del “Don Joan” de Molière
que dirigirà el David Selvas. I, afortunadament, etc. etc. etc...

·Protagonistes·

·A fons·

·Comunitat·

El llenguatge natural
segueix patrons
o regles

La Universitat davant
l’explosió de rànquings
universitaris

Els estudis
de Comunicació de
cineastes
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·Des del campus·

La innovació docent,
un repte col·lectiu
Internacionalització, multilingüisme, noves tecnologies, interdisciplinarietat
i formació a mida i oberta formen un còctel que representa
un dels desafiaments més engrescadors, alhora que complexos, d’adaptació
de l’ensenyament superior
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