
ESPECTACLES | CIÈNCIA  | TENDÈNCIES  | TRADICIONS  | FETS I GENT  | CINEMA | TELEVISIÓ
cultura.diaridegirona@epi.esCORREU ELECTRÒNIC

DdG/ACN L’ESCALA

■L’Alfolí de la Sal-Museu de l’Es-
cala va acollir dimarts al vespre la
presentació de la nova Càtedra
Víctor Català d’Estudis sobre el
Modernisme, una iniciativa de la
Universitat de Girona (UdG) i
l’Ajuntament de l’Escala. 

A mitjan any passat, el consis-
tori va proposar al deganat de la
Facultat de Lletres la creació
d’una càtedra per a la promoció
dels estudis i la divulgació del lle-
gat literari i patrimonial de Cate-
rina Albert i Paradís (L’Escala,
-), després que el fons
personal de l’escriptora passés a
ser propietat del municipi. 

Els impulsors volen convertir la
Càtedra en un centre d’estudis de
referència internacional i un espai
per posar en comú el patrimoni
cultural, natural i literari.

La nova càtedra arriba l’any en
què es commemora el è ani-
versari del naixement de Caterina
Albert. «És una ocasió idònia per
homenatjar una de les escriptores
més importants de la literatura ca-
talana contemporània», diu la di-
rectora de la Càtedra, Mita Casa-
cuberta. 

Aquesta Càtedra ha de «pro-
moure la recerca i difondre a tra-
vés de la docència i de la divulga-
ció l’obra literària, artística i
intel·lectual de Víctor Català en el
context històric i cultural europeu
que l’emmarca i que li atorga ple
sentit», segons Casacuberta. 

La figura i l’obra de Víctor Ca-
talà, situada en l’ull de l’huracà de
les grans transformacions socials
i polítiques de llarg canvi de segle
XIX al XX, de la Guerra Civil i de la
postguerra franquista, esdevenen
un «referent ineludible de la Ca-
talunya, l’Espanya i l’Europa mo-
dernes». 

Segons Casacuberta, «el mateix
nom de Víctor Català, el pseudò-
nim que l’escriptora va optar per
convertir en nom de ploma i cons-
trucció literària de la imatge pú-
blica de Caterina Albert, consti-
tueix una representació dels pro-
blemes i tensions del Modernis-
me». Per això, la Càtedra es plan-
teja com a objectiu últim «incor-
porar Víctor Català i el fenomen
del Modernisme a Catalunya en
el mapa de la recerca internacio-
nal sobre el Modernisme i la mo-
dernitat». Per la seva banda, l’al-

calde de l’Escala, Víctor Puga, va
agrair la vocació de la UdG de «ge-
nerar coneixement».

L’Alfolí de la Sal - Museu de l’Es-
cala, l’edifici que va acollir la pre-
sentació, estrenarà aquest estiu
l’Espai Víctor Català. A la segona
planta es podrà visitar una sala
dedicada a l’escriptora escalenca
amb part del llegat personal. 

El patrimoni que s’hi exposarà
va ser cedit pel seu hereu, Lluís Al-
bert Rivas, l’any . L’acord va
permetre a l’Ajuntament adquirir

la finca on hi havia el museu-arxiu
del Clos del Pastor. A l’Espai Víctor
Català, la novel·la Solitudhi tindrà
un gran protagonisme. 

L’Ajuntament és ara el propie-
tari de l’original d’aquesta gran
obra de la literatura catalana i
n’està preparant una rèplica per
exposar-la. L’espai també comp-
tarà amb objectes personals de
l’escriptora i alguns dels quadres
que va pintar que se sumen a pe-
ces arqueològiques que tenia Víc-
tor Català.

La presentació coincideix amb el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert i vol esdevenir un centre de referència
internacional Aquest estiu es posarà en marxa el nou espai Víctor Català amb pintures de l’escriptora i altres objectes

La UdG i l’Escala creen la Càtedra Víctor

Català d’Estudis sobre el Modernisme

 El Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans (SEPC) ha convo-
cat per avui una vaga a les uni-
versitats catalanes per demanar
una rebaixa de les taxes de ma-
triculació. «Fartes de pagar els
preus més alts de l’Estat», diuen

els convocants, que utilitzen el
femení com a genèric. El SEPC
Comarques Gironines també fir-
ma la convocatòria. A més de cri-
dar a «buidar les aules», es con-
voca una manifestació a Barcelo-
na, a les 12 hores a la plaça Uni-
versitat, on es presentarà una
Iniciativa Legislativa Popular per
la rebaixa dels preus públics uni-
versitaris. Els estudiants criti-
quen l’enfocament «economicis-
ta» de l’educació. DdG GIRONA

 El rector de la UdG, Quim Salvi, i
el president de Santander Univer-
sidades, Matías Rodríguez Inciar-
te, van formalitzar ahir el conveni
de col·laboració entre les dues en-
titats que comprèn iniciatives en
els àmbits docent, tecnològic, in-

vestigador, institucional i de
transferència. Amb la signatura
d’aquest document es dona conti-
nuïtat al marc de col·laboració ini-
ciat el 2001 i que, segons Matías
Rodríguez, «posa de manifest el
compromís de l’entitat amb els jo-

ves i la seva ocupabilitat i empre-
nedoria, i l’impuls de l’R+D+i». Per
a Quim Salvi, el programa és «una
iniciativa molt important per al fo-
ment a la innovació, la creativitat i
l’emprenedoria, que incideix di-
rectament en la millora de la qua-
litat de vida i que representa una
inversió de futur». El conveni
subscrit ahir inclou un programa
de beques i ajudes a l’estudi i a la
recerca (uns 376.000 euros), a
més de programes d’impuls a
l’emprenedoria universitària i la
innovació territorial (uns 70.0000
euros), o programes de suport a

iniciatives de responsabilitat so-
cial corporativa (uns 104.000 eu-
ros), entre d’altres. Després de la
firma del conveni, que va tenir lloc
a l’auditori de l’edifici Narcís Mon-
turiol (Parc Científic i Tecnològic),
hi va haver l’acte oficial de lliura-
ment de credencials als estudiants
de màster de la Universitat de Gi-
rona que han rebut una «Beca
Universitat de Girona / Banco San-
tander», durant el curs 2018/2019.
Aquest acte, al qual correspon la
fotografia, també va ser presidit
per Matías Rodríguez Inciarte i
per Quim Salvi. 

SANTANDER UNIVERSIDADES

Aporta prop de 600.000 € a la
UdG per a emprenedoria, beques
i desenvolupament territorial

VAGA AVUI A LA 

universitat per la
rebaixa de taxes
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