
Camí cap a l'excel·lència
L’obtenció de la distinció Campus d’Excel·lència Internacional permetrà 

iniciar el Parc de Recerca en Ciències Socials i Humanes
des del campus > 4-7

GØsta espinG-anDersen
«espanya inverteix 
molt poc en els  
seus infants»

protagonistes

8-9

a la xarxa

10-11

a fons

16-17

el portal papirològic 
DVCtVs digitalitza 
i cataloga 4.000 
papirs mil·lenaris

La upF ocupa una 
posició destacada 
en els principals 
rànquings mundials

R e v i s ta  d e  l a  U n i v e R s i tat  P o m P e U  Fa b R a
n . 1  d e s e m b R e  d e l  2 0 1 0



UPF.edU    3Desembre del 2010

presentació

 CONNECTA’T
A LA XARXA POMPEU

Per apuntar-te a UPF Alumni només has d’entrar al portal i registrar-te.

http://www.alumni.upf.edu

PANTONE 186

E
m plau presentar-vos el primer número 
d’UPF.EDU, la nova revista institucio-
nal de la Universitat Pompeu Fabra. En 
un moment en què molts dels continguts 
informatius que tenim al nostre abast no-
més es poden trobar en suport digital, cre-

iem que editar, dos cops l’any, una revista en suport paper 
és una bona manera d’apropar-nos a la societat i mostrar-
li l’actualitat de la UPF.

Amb un disseny modern i actual, els continguts d’UPF.
EDU tenen un tractament periodístic. Hi ha entrevistes en 
profunditat i reportatges sobre temes institucionals o re-
lacionats amb la docència i la recerca; tot plegat, amb l’ob-
jectiu de mostrar diferents aspectes de la nostra universitat 
que creiem poden ser d’interès per als lectors. 

El llançament d’UPF.EDU ha coincidit en el temps amb una 
molt bona notícia per a la Pompeu Fabra, que és l’obten-
ció, l’octubre passat, de la distinció Campus d’Excel·lència 
Internacional (CEI). Aquest reconeixement del Ministeri 
d’Educació al projecte “Campus UPF – Icària Internaci-

onal” permetrà iniciar el desenvolupament del nou Parc 
de Recerca en Ciències Socials i Humanes en els prop de 
60.000 metres quadrats edificables al campus de la Ciuta-
della. El reportatge principal d’aquest primer número es-
tà dedicat a presentar aquest projecte, que promou la in-
terdisciplinarietat ja existent entre els camps científics de 
la Universitat i la internacionalitat, un dels trets diferenci-
adors del nostre model. 

L’obtenció del CEI és un motiu de satisfacció per a tota la 
comunitat universitària i, a més, suposa un reconeixement 
al propòsit de la Universitat de desenvolupar un model de 
qualitat des de la seva fundació, ara fa vint anys. Haver re-
but la distinció ens esperona a continuar treballant dia a dia 
per aconseguir que la UPF arribi a estar entre les millors 
universitats europees. Malgrat la seva joventut i dimensió 
reduïda, la UPF apareix en posicions destacades als princi-
pals rànquings internacionals i, en concret i segons la clas-
sificació del Times Higher Education, ocupa la posició 155 
a escala mundial. Tot i l’actual context de crisi econòmica, 
farem tots els esforços possibles per consolidar i millorar 
aquests bons resultats. 
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 Des del passat 21 d’octubre, la UPF 
ja és Campus d’Excel·lència Interna-
cional (CEI), una distinció que va ob-
tenir pel seu projecte “Campus UPF 
- Icària Internacional”, dins la con-
vocatòria 2010 del Ministeri d’Edu-
cació. Els quatre milions d’euros que 
rebrà per aquesta distinció, sumats als 
4,5 obtinguts en la convocatòria In-
nocampus del Ministeri de Ciència i 
Innovació, permetran a la Universitat 
desenvolupar el nou Parc de Recerca 
en Ciències Socials i Humanes, en el 

marc d’un projecte que incorpora no-
ves agregacions estratègiques i aposta 
per la transversalitat.

Dotat amb 75 milions d’euros, el 
programa Campus d’Excel·lència In-
ternacional té per objectiu, en l’horit-
zó del 2015, situar les universitats espa-
nyoles d’excel·lència entre les millors 
d’Europa i promoure el seu reconeixe-
ment internacional. Els nou membres 
que formaven el jurat internacional van 
concedir a vuit dels 22 projectes fina-
listes la qualificació CEI. Els projectes 

Pas ferm cap 
a l’excel·lència
La UPF va obtenir recentment la distinció Campus d’Excel·lència 
Internacional, atorgada pel Ministeri d’Educació, pel seu 
projecte “Campus UPF – Icària Internacional”, que permetrà iniciar 
el Parc de Recerca en Ciències Socials i Humanes

seleccionats, que es desenvoluparan 
durant el període 2013-2016, rebran 
finançament en concepte de crèdits 
sense interessos, que seran gestionats 
per les corresponents comunitats au-
tònomes. 

A més de la UPF, també van resul-
tar distingits en la convocatòria 2010 
els projectes “Campus Salut” (UB), 
“Campus de l’energia” (UPC), “Ibe-
rus” (universitats de Saragossa, Llei-
da, Logronyo i Pública de Navarra), 
el projecte de la Universitat del País 
Basc i el presentat conjuntament per 
les universitats de València i Politèc-
nica de València.

reconeixement a tota  
una trajectòria
El rector Josep Joan Moreso va pre-
sentar el projecte Icària Internacional 
—amb la projecció d’un vídeo de cinc 
minuts i una breu exposició oral—, en 
el decurs d’un acte públic d’exposició 
dels projectes finalistes que va tenir 
lloc el 19 d’octubre a la seu del CSIC 
de Madrid. 

Dos dies més tard, després de l’ob-
tenció de la distinció com a CEI, el 
rector va expressar “la satisfacció de 

la UPF per la qualificació obtinguda, 
tot un reconeixement al propòsit de la 
Universitat de desenvolupar un model 
de qualitat des de la seva fundació, fa 
vint anys. La distinció obtinguda supo-
sa, a més, una forta empenta per acce-
lerar el desenvolupament del projecte 
d’excel·lència de la UPF, amb la col-
laboració d’altres universitats, com la 
UOC, i de centre tecnològics i plata-
formes de postgrau”.

un model obert al món i 
interdisciplinari
El projecte Icària Internacional neix 
del propòsit de la Universitat de fer un 
pas decisiu cap a l’increment de l’excel·-
lència, basada en un model centrat en 
una política oberta al món, d’incorpo-

El projecte Icària promou  
la interdisciplinarietat  
ja existent entre els camps 
científics de la Universitat

IMATGe AÈRIA 
deL CAMPUS 

de LA CIUTAdeLLA, 
on s’ubicarà el Parc 

de Recerca en Ciències 
Socials i Humanes
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ració d’investigadors i professors, la 
qual cosa li permet reforçar una ofer-
ta internacional d’estudis de postgrau, 
màsters i doctorats, així com fer una 
recerca d’alt nivell en la frontera del 
coneixement.

La fortalesa dels tres àmbits de co-
neixement propis de la UPF —les cièn-
cies biomèdiques, les ciències socials i 

humanes, i les ciències i tecnologies de 
la comunicació— i la potenciació de les 
seves interrelacions i sinergies són un 
element decisiu d’aquest projecte fo-
calitzat, però que, en sintonia amb el 
context internacional, també promou 
la interdisciplinarietat ja existent entre 
els camps científics de la Universitat.

el parc de recerca en  
ciències socials i Humanes
Mitjançant la seva organització en 
parcs de recerca, un per cada àmbit de 
coneixement, la UPF potencia trans-
ferència de coneixement i innovació, 
elements clau en la transformació del 
model econòmic. A banda dels ja con-
solidats Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona (PRBB) i Parc de Recer-
ca Barcelona Media, el projecte Icària 
Internacional preveu el desenvolupa-
ment, en dues fases i fins a l’any 2016, 
del Parc de Recerca en Ciències Soci-
als i Humanes, amb què es completarà 
l’estructura de tres parcs científics es-
pecialitzats, en correspondència amb 
els tres campus de la Universitat.

Per desplegar-lo, la Universitat dis-
posa, al campus de la Ciutadella, d’una 
reserva de sòl edificable de 60.000 me-
tres quadrats per construir. En con-
cret, aquesta superfície és el resultat 
de la suma dels edificis dels antics pa-
vellons militars i del solar on actual-
ment hi ha el pàrquing del campus de 
la Ciutadella. Les noves edificacions 
que es construiran en aquest espai 
acolliran diferents grups de recerca 
universitaris, centres mixtos de relle-
vància internacional, empreses i cen-

La UPF disposarà  
de 8,5 milions d’euros de 
crèdit per començar  
a desenvolupar el projecte

un projecte compartit

Noves agregacions 
estratègiques

 En relació amb el projecte presen·
tat a l’anterior convocatòria CEI 2009, 
en què la UPF va obtenir la qualificació 
de “prometedora”, hi ha com a novetat 
més important la incorporació de noves i 
rellevants agregacions estratègiques: la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
—que aporta la bimodalitat en l’en·
senyament—, l’Aliança 4 Universitats 
(universitats Autònoma i Pompeu Fabra 
de Barcelona, i Autònoma i Carlos III de 
Madrid), l’Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI), el Barcelona Ins·
titute of Architecture (BIArch) i el centre 
Barcelona Beta, promogut per la Funda·
ció Pasqual Maragall per a la Recerca so·
bre l’Alzheimer. 

El projecte Icària Internacional preveu 
el desenvolupament en dues fases, i fins 
l’any 2016, del Parc de Recerca en Ciències 
Socials i Humanes, amb què es completa·
rà l’estructura de tres parcs científics es·
pecialitzats, en correspondència amb els 
tres campus de la Universitat.

el projecte del 
Parc de Recerca 
en Ciències Socials 
i Humanes

60.000
MeTReS qUAdRATS  
DE REsERvA DE sòl 

EDiFiCABlE 
Al CAMPUs DE 

lA CiUTADEllA

tres d’innovació i transferència, amb 
la finalitat de convertir-lo en un refe-
rent en l’àmbit de les ciències socials 
i humanes del sud d’Europa.

En una primera fase, fins al 2012,  es 
construiran dos edificis nous al costat 
de l’edifici Mercè Rodoreda (Icària I). 
En una segona fase (2012-2016), s’aixe-
caran nous edificis a l’espai ara ocupat 
pels antics pavellons militars al costat 
de Roger de Llúria (Icària II). Final-
ment, a partir del 2016, la construcció 
d’un nou volum al solar del pàrquing 
del campus (Icària III) completarà la 
creació del Parc de Recerca en Cièn-
cies Socials i Humanes.

innocampus 2010 impulsa  
el projecte icària internacional
Als quatre milions d’euros que rebrà la 
UPF fruit de la distinció com a campus 
d’excel·lència internacional cal sumar-hi 
els 4,5 milions obtinguts per la Univer-
sitat pel seu projecte “Inno-Icària”, en el 
marc de la convocatòria d’ajuts del Mi-
nisteri d’Innovació i Ciència “Innocam-
pus” (annexa a la convocatòria del CEI). 
En total, la UPF disposarà doncs de 8,5 
milions d’euros de crèdit per començar 
a desenvolupar el projecte Icària.

Innocampus és un programa dins 
el Pla d’Innovació 2010, dotat amb 150 
milions d’euros, al qual s’han presen-

josep joan moreso
RectoR de la UPF

Trajectòria
«És Un REConEixEMEnT Al 
PRoPòsiT DE lA UnivERsiTAT 
DE DEsEnvolUPAR Un MoDEl 
DE qUAliTAT DEs DE lA sEvA 
FUnDACió, FA vinT Anys»

tat els centres que van obtenir la quali-
ficació CEI en les convocatòries 2009 
i 2010. El seu objectiu és incrementar 
les capacitats científiques i tecnològi-
ques de les universitats espanyoles  i la 
seva integració amb els agents de cièn-
cia i tecnologia.

reconeixement de l’ajuntament  
de Barcelona
La UPF, juntament amb les universi-
tats de Barcelona, Autònoma de Bar-
celona i Politècnica de Catalunya, va 
ser una de les universitats que van par-
ticipar el 9 de novembre en un acte or-
ganitzat per l’Ajuntament de Barce-
lona que va servir de reconeixement a 
aquestes quatre institucions barceloni-
nes distingides com a CEI en les dues 
convocatòries fetes fins ara pel Minis-
teri d’Educació.

L’acte, presidit per l’alcalde de la 
ciutat, Jordi Hereu, va tenir lloc al Sa-
ló de Cent del consistori, i hi van ser 
presents el secretari general d’Univer-
sitats, Màrius Rubiralta; el rector de 
la UPF, Josep Joan Moreso; la rectora 
de la UAB, Ana Ripoll; el rector de la 
UPC, Antoni Giró, i el rector en fun-
cions de la UB, Carles Carreras. Tam-
bé hi van assistir nombrosos repre-
sentants de les universitats, empreses i 
altres institucions de la ciutat. 

4,5

4

MILIonS d'eURoS 
obtiNguts pel projecte 

iNNo-icària, diNs 
la coNvocatòria 

“iNNocampus”

MILIonS d'eURoS 
obtiNguts 

eN el marc de 
la coNvocatòria 

cei

el nou projecte aglutinarà
- Grups de recerca universitaris
- Empreses
- Centres mixtos 
- Centres d’innovació i transferència
www.upf.edu/icaria

AMPLIACIó DE
LA bIbLIotECA DE
LEs AIgüEs / CrAI

ICàrIA I (2009-2012)
12.500 m2

ICàrIA II (2012-2016)
15.000 m2

ICàrIA III (2016-…)
40.000 m2
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Frederic  camallonga

«És en els primers  
anys de la infància 
que hem de centrar  
la inversió»

Professor de sociologia de la UPf
gøsta Esping-Andersen

— La transició demogràfica als països 
desenvolupats fa perillar el nivell de 
benestar social aconseguit?
— L’envelliment de la població és la 
conseqüència de dues coses: la baixa 
natalitat i la prolongació de la vida. Des 
dels anys 60 hem incrementat la vida 
mitjana en deu anys. Ara be, és la bai-
xa natalitat la major amenaça. El procés 
d’envelliment s’accelera més a Espanya 
que a França, als països escandinaus i 
als EUA. La immigració ajuda parcial-
ment a frenar el procés, però no és una 
solució real, en part perquè els immi-
grants de segona generació adapten els 
seus comportaments als de la població 
autòctona. Per assegurar els nivells de 
benestar per al futur hi ha dos remeis 
principals: maximitzar el nivell d’ocu-
pació -d’aquí la importància de la do-
na en el sistema productiu- i endarre-
rir l’edat de jubilació. 

— Com afecta al benestar de les fa-
mílies la incorporació de la dona al 
mercat laboral?
— Com en tots els canvis revoluciona-

ris, la incorporació de la dona té efectes 
positius i també negatius,  però el sal-
do net és extremament positiu. Malgrat 
que hi ha qui pensa el contrari, els es-
tudis revelen, i la meva pròpia recerca 
també,  que la incorporació de la dona 
al mercat laboral és molt positiva per 
al benestar de les famílies en general,  i 
molt especialment per als infants. 

— Segons els estudis, quin és el per-
fil de les parelles amb fills que tre-
ballen?
— Les parelles tendeixen a voler dos 
fills. S’ha vist que no baixa la natalitat 
necessàriament perquè la mare treballi 
o perquè s’endarrereixi l’edat del pri-
mer naixement. Arribar al nombre de 
fills preferit depèn en gran part de les 
polítiques socials per proveir de guar-
deries i d’estabilitat laboral els membres 
de la família que tenen cura dels fills. 
Les dades indiquen que les dones amb 
una perspectiva de carrera professional 
i amb nivells superiors d’estudis dedi-
quen avui dia més temps per estar amb 
els seus fills. Tanmateix, hi ha evidèn-
cies que durant el primer any els nens 
reclamen la cura dels progenitors, de la 
mare o del pare, és indiferent. D’aquí la 
importància d’allargar el permís de ma-
ternitat o de paternitat a un any. 

— Són els fills una bona inversió?
— Els “bons fills” són una inversió estu-
penda. En canvi, els “dolents” són molt 

cars per a la societat. El valor social d’un 
infant al llarg de tota la seva vida s’estima 
en 100.000 euros. La despesa anual per 
estar empresonat equival al cost d’es-
tudiar a la Universitat de Harvard. Els 
estudis recents conclouen, amb molta 
claredat, que és sobretot en els primers 
anys de la infància que hem de centrar la 
nostra inversió. Espanya és un país que 
inverteix molt poc en els seus infants i 
en les seves famílies. En aquest sentit, 
invertir en guarderies i en programes 
preescolars d’alta qualitat és molt po-
sitiu. I encara més si amb això s’afavo-
reixen els infants amb un major risc de 
fracàs. Als EUA hi ha estimacions que 
afirmen que per cada dòlar invertit en 
guarderies se’n guanyen set o vuit. 

— Què cal fer amb els joves que ni es-
tudien ni treballen?
— Arribem al punt clau: els programes 
i les polítiques a favor dels joves fracas-
sats són cars i poc efectius. Tot comen-
ça molt abans. És molt millor concen-
trar els esforços en l’etapa preescolar. 
Mentre que a Espanya el fracàs s’esti-
ma que és del 30 %, als països escan-
dinaus és del 8%. No és una qüestió 
de superioritat genètica, sinó que el ni-
vell de pobresa infantil és mínim, i que 
del 80% al 90 % dels infants nòrdics 
tenen guarderies i programes preesco-
lars d’alta qualitat. 

— Quina és la dedicació dels pares 
als seus fills?
— La participació dels pares en la cura 
dels fills està en una fase de canvi molt 
important. Això és molt evident als 
països escandinaus, on el temps que 
el pare dedica als seus fills és quasi el 
mateix que el que li dedica la mare. Hi 
ha dos factors principals que interve-
nen en aquest fet. En primer lloc, en 
general hem observat un ampli retard 
en com els homes s’ajusten a la “revo-
lució feminista”. Però en els llocs on 
aquest concepte és especialment ma-
dur, com ara als països escandinaus, 
hi ha una adaptació creixent. En segon 
lloc, les dades indiquen que els proge-
nitors donen cada cop més prioritat als 
fills. Això continua sent difícil a Espa-
nya, principalment per la llarga durada 
dels horaris laborals. 

gøstA EsPIng-AnDErsEn, catedràtic 
de Sociologia del departament de 
Ciències Polítiques i Socials de la UPF 
i ICReA Academia, és membre de la 
prestigiosa societat British Academy i 
també de l’Acadèmia Americana 
de les Arts i les Ciències. 

LI  AgrADA… 
l Un MúSIC
l el músic j. j.  cale és el 
meu ídol. ell és el millor lazy 
blues. la meva inspiració 
musical prové del gospel 
americà i del rhythm and 
blues. 

l Un LLIBRe 
l Capitalism, Socialism 
and Democracy, de joseph 
schumpeter. És un llibre 
acadèmic, un tour de force de 
raonament lògic. 

l Un vALoR 
l les persones honestes 
que s’esforcen a fer les 
coses. l’ètica protestant 
corre per la meva sang. 

no LI  AgrADA… 
l la meva rebel·lió contra 
aquesta mateixa ètica em 
porta a odiar els puritans. 

PEr sAbEr-nE MÉs
l gøsta esping-andersen 
(2009), The Incomplete 
Revolution: adapting 
to women’s new roles, 
cambridge, polity. 
l una obra actual sobre la 
igualtat de gènere, el paper 
de les famílies, les perspec-
tives que s’obren per al futur 
associades a una població 
que envelleix i que reflexio·
na sobre com encaixar el nou 
paper de la dona, la “revolu-
ció incompleta” del nostre 
temps. 

Frederic  camallonga
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El portal DVCTUS, creat i gestionat per la UPF, digitalitza i cataloga  
4.000 papirs de les tres grans col·leccions que hi ha a l’Estat

 Prop de 4.000 manuscrits inèdits 
han sortit recentment de l’anonimat 
dels arxius en què han estat conservats 
durant dècades per ser digitalitzats i 
publicats a Internet. El portal papirolò-
gic DVCTVS, un projecte impulsat per 
la Universitat Pompeu Fabra, posa a 
l’abast dels investigadors de tot el món 

els valuosos fons de les col·leccions de 
papirs de l’Abadia de Montserrat, dels 
jesuïtes i de la Fundación Pastor de Es-
tudios Clásicos de Madrid.

col·laboració entre institucions
La creació de DVCTVS, que es va pre-
sentar públicament el passat 13 de maig 

durant un acte que va tenir lloc al cam-
pus de la Ciutadella de la UPF, és fruit 
d’un conveni de col·laboració, signat el 
juny del 2009, entre la Universitat Pom-
peu Fabra, el Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques (CSIC), l’Abadia 
de Montserrat i la Companyia de Jesús 
a Catalunya, en virtut del qual s’ha dut 

a terme un projecte de recerca conjunt 
que ha permès fer accessibles a la comu-
nitat científica internacional i a la soci-
etat en general aquests valuosos fons 
documentals.

Els 4.000 papirs que s’estan catalo-
gant i digitalitzant estan escrits en set 
llengües antigues —grec, llatí, copte, de-
mòtic, hebreu, àrab i siríac— i compre-
nen des del segle viii a. C. fins al x d. 
C. A més de papirs, també hi ha alguns 
manuscrits conservats en altres suports: 
pergamins, paper, tela i fragments de 
ceràmica (òstracon). Per volum i im-
portància dels manuscrits, les dues col-

leccions principals són la de l’Abadia de 
Montserrat i la de la Companyia de Je-
sús. La primera és fruit de les adquisici-
ons del pare Bonaventura Ubach (1879-
1960), que es va completar més tard amb 
les donacions del pare Ramon Roca-
Puig (1906-2001), amb peces provinents 
del Caire i d’antiquaris europeus, adqui-
rides als anys seixanta, abans que el pa-
ís tanqués les seves fronteres a la sortida 
de patrimoni el 1969. Les peces més im-
portants d’aquesta col·lecció són el frag-
ment de l’Evangeli segons sant Mateu, 
les dues primeres Catilinàries de Cice-
ró, el poema llatí Alcestis i diversos tex-
tos litúrgics en grec i en copte.

El fons de la Companyia de Jesús 
correspon a la col·lecció Palau-Ribes, 
que va ser adquirida pel pare José O’Ca-
llaghan (1922-2001), gràcies al mecenat-
ge del seu cunyat, Josep Palau-Ribes i 
Casamitjana, que és qui dóna nom a la 
col·lecció. La seva temàtica ofereix un 
ampli espectre: textos literaris profans i 
bíblics (destaca especialment l’evangeli-
ari copte del segle v, el més antic que es 
conserva, i un text sobre ritus funeraris 
datat d’entre els segles x i vii a. C.), així 
com documents oficials de caràcter ad-
ministratiu i, fins i tot, textos màgics i es-
colars. Al seu torn, els papirs de la Fun-
dación Pastor són fruit d’una donació 
personal de Penélope Photiadés, i una 
de les peces més interessants d’aquesta 

Abadia de Montserrat
Es compon de 1.500 peces, que compre·
nen des de l’època ptolemaica fins al se·
gle x d. C. Els documents estan escrits fo·
namentalment en grec i en copte, tot i que 
hi ha un nombre considerable de peces en 
llatí, àrab i demòtic. L’Evangeli segons sant 
Mateu és un dels seus tresors.

Jesuïtes de Catalunya
Agrupa més de 2.000 manuscrits escrits 
en set llengües antigues, datats d’entre 
el segle viii a. C. i el x d. C. La temàtica és 
diversa: textos literaris profans i bíblics, 
així com documents oficials de caràcter 
administratiu i, fins i tot, textos màgics i 
escolars. Destaca un Evangeliari copte del 
segle v, el més antic que es conserva.

1:

2:

3:
Fundación Pastor
Formada per 400 peces, hi destaquen una 
sèrie de documents escrits en dialectes de 
la llengua copta que fins ara estan molt 
escassament documentats en el conjunt 
de les col·leccions papirològiques a esca·
la mundial. El fons inclou diversos textos 
grecs de gran interès històric, i una de les 
peces més interessants és una part del cò·
dex 967 de l’Antic Testament, part del qual 
també es conserva a Montserrat.

col·lecció és una part del còdex 967 de 
l’Antic Testament, part del qual també 
es conserva a Montserrat.

El treball de digitalització i catalo-
gació de les tres col·leccions de papirs 
està dirigit per Alberto Nodar, doctor 
en Papirologia Grega per la Universi-
tat d’Oxford i professor del Departa-
ment d’Humanitats de la UPF, en col-
laboració amb diferents investigadors 
del CSIC. El professor Nodar comen-
ta que “aquestes col·leccions de pa-
pirs testimonien les fases de la història 
d’Egipte, les seves cultures i l’intercan-
vi cultural d’aquella època. També te-
nen un gran valor literari, perquè hi ha 
importants exemples de literatura pro-
fana grega i de literatura cristiana; així 
com el Nou Testament en grec i la tra-
ducció de l’Antic Testament en copte, 
la llengua dels egipcis cristians”. 

“El catàleg digital que es pot veure 
al portal DVCTVS, que esperem am-
pliar-lo amb noves col·leccions, és una 
magnífica plataforma per donar a co-
nèixer aquest gran patrimoni cultural, 
dels més valuosos que podem tenir, ja 
que el papir és un dels materials més 
antics que l’home ha utilitzat al llarg 
de la història per a l’escriptura”, afe-
geix Nodar.

ampliar el coneixement d'orient
L’objectiu fonamental de DVCTVS és 
interpretar els textos dels papirs, pu-
blicar-ne els continguts a la xarxa i di-
fondre el valor que tenen. Mitjançant 
aquesta iniciativa aquest patrimoni ar-
riba més enllà de les nostres fronteres i 
pot ser consultat per totes aquelles per-
sones que estan interessades per la his-
tòria, la vida i la cultura de les civilitza-
cions de l’antic Orient, les quals estan 
en la base de la civilització occidental. 
Des de la seva creació, DVCTVS s’ha 
convertit en el portal de referència pa-
pirològica d’Espanya. 

MéS InFoRMACIó
— http://dvctvs.upf.edu
— Hi trobem el catàleg de les col·
leccions de papirs, material gràfic, do·
cuments publicats i els textos originals 
traduïts al català, al castellà i a l’anglès, 
amb possibilitat de fer cerques per se·
qüències de caràcters.

Del nil a Internet, 
el llarg viatge d'uns papirs

L’antiguitat dels papirs va 
des del segle viii a. C. fins al 
x d. C., i estan escrits en set 
llengües antigues

lluís Calvo (CsiC), lluís Magrinyà 
(Jesuïtes), Josep M. soler (Montserrat) 
i Josep Joan Moreso (UPF), el dia de la 
signatura de l’acord de col·laboració. UPF

les tres col·leccions 
de dcvtvs

Col·lecció 
Palau-Ribes 

(Jesuïtes). escrit en 
jeroglífic-hieràtic 
i datat d’entre els 

segles I a. C. i I d. C.

papir Funerari 
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 El Grup de Recerca en Tecnologia 
Musical (GTM), del Departament de 
Tecnologies de la Informació i les Co-
municacions, que dirigeix Xavier Ser-
ra, llança Canoris, un servei web per a 
l’anàlisi d’àudio, recuperació de con-
tinguts sonors per similitud i proces-
sament i síntesi de veu. 

una plataforma que incorpora 
més funcions
Les tecnologies que incorpora Cano-
ris són el resultat d’anys d’investiga-
ció en els camps de recuperació d’in-
formació musical i processament de 
senyals digitals d’àudio desenvolupa-
des pel Grup.

Canoris persegueix l’objectiu 
d’oferir els serveis tecnològics més 
innovadors a través d’una plataforma 
de transferència tecnològica. A partir 
d’aquesta plataforma, el GTM podrà 
proveir serveis de recerca i desenvolu-

pament musicals, de forma comercial-
ment viable, i que són el resultat dels 
projectes de recerca que duu a terme 
el Grup. 

La idea es pot equiparar a la inici-
ativa Google Labs, gràcies a la qual la 
coneguda companyia posa a disposi-
ció dels seus usuaris més atrevits un 
espai on trobar un conjunt de tecno-
logies totalment innovadores en fase 
de prototip i alhora habilita un canal 

Canoris, 
un nou servei web que fomenta 
la creativitat musical
Un entorn ideal per experimentar en el processament del so i la música, 
desenvolupat pel Grup de Recerca en Tecnologia Musical  de la UPF

de comunicació directe amb el mercat 
objectiu de cada tecnologia. 

un model de transferència 
tecnològica
El model de transferència tecnològi-
ca que proposa Canoris està basat en 
l’esquema d’ús i distribució de ser-
veis de programari via Internet 
anomenat Software as a Servi-
ce (SaaS), el qual permet que 
el nombre i la tipologia de 
clients potencials augmen-
ti exponencialment, a més 
de reduir el preu de la lli-
cència a pocs euros i alho-
ra multiplicar els ingressos 
totals d’explotació. 

Com Xavier Serra ha co-
mentat: “el preus de la llicències 
eren molt elevats i poques empre-
ses els podien assumir. El GTM ha 
analitzat diversos models emergents en 
el món tecnològic al voltant de les pos-
sibilitats que ofereixen les TIC”. 

Algunes de les aplicacions de 
Canoris han estan llicenciades a en-
titats col·laboradores del projecte, 
com ara Barcelona Music & Au-
dio Technologies (BMAT, 
una spin-off de la UPF) i 
Yamaha. La previsió és 
que Canoris proporci-
oni cada vegada més 
gran nombre de tec-
nologies musicals.

Llançament al Bcn  
music HackDay
Des del seu llançament la web 
ha rebut més de dues mil vi-

Un servei innovador  
a través d'una plataforma 
de tranferència 
tecnològica

sites, ja s’han distribuït 93 claus d’ac-
cés i s’han processat més de 32.000 ar-
xius d’àudio.

Canoris es va presentar al BCN 
Music HackDay (BCN-MHD) el 
passat 2 i 3 d’octubre a Barcelona,  així 
com també el Freesound 2.0, un repo-

sitori de continguts sonors 
desenvolupat pel GTM 

basat en la llicència 
Creative Commons 
i que ha superat el 
milió d’usuaris re-
gistrats.

Binomi canoris i 
Freesound

La conjugació de Free-
sound amb Canoris és un 

binomi totalment complementari grà-
cies al qual les dues iniciatives aprofi-
ten l’existència de l’altra. D’una banda, 
tots els continguts sonors existents a 

Freesound són processats per Ca-
noris i estan disponibles com 
a col·lecció pública de sons 
per els usuaris de Canoris. 
De l'altra, Freesound ofereix 

un valor afegit a la seva co-
munitat d’usuaris grà-

cies a l’ús de les tec-
nologies musicals 
incloses a Canoris, 
com, per exemple, 
la cerca de contin-
guts basada en la 
similitud en ter-
mes sonors. 

weB de LA PLATAFoRMA
— www.canoris.com

L'obJECtIU
l Apropar les 
tecnologies 
desenvolupades pel 
GTM als membres del 
grup i a la comunitat 
d'usuaris

L'EqUIP 
l Xavier Serra 

coordinador del Projecte

l Vincent Akkermans
 director del Projecte 

l Jordi Funollet
 administrador i desenvolUPador

l Alba Rosado
 administradora del Projecte

l Ignacio Torres Masdeu 
desenvolUPador 

l Owen Meyers
 desenvolUPador 

CoMUnItAts
l BLoGS
· http://www.canoris.com/blog/canoris 
· http://www.canoris.com/blog/canoris/canoris·went·
 live·bcn·music·hack·day 
· http://www.canoris.com/tags/freesound 

l TwITTeR
· http://twitter.com/canoris_api

vincent 
akkermans

diRectoR  
del PRojecte

«Més de dues mil visites 
a Canoris des del seu 

llançament» 

BCN Music 
Hack Day

thomas bonte
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«sempre he defensat 
que el professor ha  
de ser un professional 
del seu camp»

eX-degÀ dels esTUdis de coMUNicaciÓ aUdioVisUal de la UPf
sergi schaaff

l’àrea de realització i producció televi-
sives, que és la meva especialitat.

— Què es va plantejar en dissenyar 
aquelles assignatures? 
— Les assignatures es van pensar com 
una progressió que permetés, un cop 
finalitzat el període universitari, que 
l’alumne estigués preparat per realit-
zar des de la sala de control o per pro-
duir des d’un despatx.

A més, volia que els estudiants re-
flexionessin sobre la professió, que ad-
quirissin un bagatge de coneixements 
històrics que els capacités per impulsar 
el mitjà i no que es limitessin a copiar 
simplement el que ja s’estava fent.

— Un cop iniciada la llicenciatura, 
vostè s’hi va incorporar com a pro-
fessor i cap de l’àrea de televisió i, del 
2000 al 2004, va exercir com a degà 
dels estudis. Com va afrontar el seu 
mandat?
— Podríem dir que el meu mandat va 
ser el de consolidació de la llicencia-
tura. Vaig acceptar el càrrec, princi-
palment, per descarregar de feina els 

— Podríem dir que vostè va ser un 
dels ideòlegs de la llicenciatura en Co-
municació Audiovisual?
— Jo em vaig unir al projecte quan 
aquest ja existia. En Josep Gifreu (que 
després en seria el primer degà) em van 
convidar a contribuir a la redacció del 
pla d’estudis, l’any 1992, en concret en 

sErgI  sChAAFF, realitzador de 
televisió, va rebre el setembre passat 
la Medalla de la UPF per la seva 
contribució al desenvolupament i  
la consolidació dels estudis  
de Comunicació Audiovisual.

Frederic  camallonga

meus companys, els quals estaven rea-
litzant diverses tesis i càtedres necessà-
ries per a la normalització dels estudis. 
Això no vol dir que no fos una etapa 
intensa; vaig engegar diversos projec-
tes, com ara una carrera conjunta en-
tre humanitats i comunicació que no 
va prosperar per qüestions legals. Tam-
bé vaig anar preparant el salt al cam-
pus del 22@.

— Aquesta no era la seva primera in-
cursió dins el món universitari. De 
fet, vostè sempre ha combinat la vida 
professional amb la docència?
— Sempre m’ha agradat la doble ves-
sant. Sóc un ferm defensor de la idea 
que el professor ha de ser un profes-
sional del seu camp; així, els alumnes 
poden veure el que fa, poden veure els 
criteris que els està transmetent apli-
cats al món real. Amb tot, no vull dir 
que aquest hagi de ser un criteri abso-
lut. És evident que també hi ha d’ha-
ver professors dedicats a la investiga-
ció, que requereix molt de temps; però 
crec que en uns estudis com els de co-
municació hi ha d’haver un cos impor-

tant de professors vinculats al món la-
boral. A més, a mi sempre m’ha agradat 
molt el contacte amb els alumnes per-
què et permet anar evolucionant i no 
anquilosar-te. Ara que ja no faig clas-
se veig que estic menys al dia, que lle-
geixo menys...

— Ha coincidit a l’àmbit laboral amb 
algun dels seus exalumnes?
— Sí, i tant; amb més d’un. Per exemple 
amb els Òscars (Òscar Dalmau i Òscar 
Andreu), que ara es dediquen a la ràdio 
i a la televisió amb força èxit.

— I què pensa quan veu que els alum-
nes als quals va ensenyar les bases de 
la professió han prosperat?
— Ser professor és molt gratificant. No 
només pel top ten dels alumnes, sinó 
per tots. Un veu com arriben el primer 
dia, van tan perduts... I, en canvi, quan 
transcorren unes setmanes ja comen-
cen a entendre el funcionament, en el 
meu cas de la realització televisiva; pre-
nen la iniciativa i et plantegen algunes 
preguntes que t’obliguen a estar cons-
tantment actiu, a reciclar els teus conei-
xements i els teus punts de vista.

Un exercici que m’apassionava fer 
amb els alumnes era la realització d’un 
fragment de Crim i càstig (la novel·la 
de Fiodor Dostoievski), en concret el 
moment en què Raskolnikov assassi-
na la prestamista. Era fascinant veure 
com d’un text sorgien propostes tan 
diferents i interessants, tot i que totes 
partien del mateix guió.

— Què li sembla el campus de la Co-
municació—Poblenou? 
— Respecte a la meva branca, les instal-
lacions em semblen magnífiques, no 
crec que hi hagi gaires universitats de 
la resta d’Espanya o de l’estranger que 
les tinguin. Les universitats que tenen 
uns espais una mica superiors, emeten 
continguts propis. Però entre les que 
no ho fan, les instal·lacions d’aquest 
campus són les millors que pot tenir 
una universitat. Pel que fa a la resta 
del complex, m’agrada molt el carisma 
que transmeten els edificis: la Fàbrica, 
la xemeneia, la plaça Gutenberg... Tot 
i que sempre em quedarà el record de 
la Rambla.

— I ara que s’ha retirat de la docència, 
no sent nostàlgia de les classes?
— Lev Kuleixov, el director de cinema, 
deia que l’important és que vingui gent 
que sap el que tu saps perquè tu els ho 
has transmès, i que agafi aquestes ide-
es per avançar encara més; aquesta és 
l’essència de la universitat. Amb això 
vull dir que, tot i que ho trobo a faltar 
una mica, el relleu generacional és na-
tural i necessari.

— Tot i així, professionalment vos-
tè encara està en actiu, al capdavant 
d’una productora i del concurs televi-
siu Saber y Ganar, que fa tretze tem-
porades que s’emet. Pensa retirar-se o 
vol emular el centenari director por-
tuguès Manoel de Oliveira?
— [Riu] No crec que arribi a tant com 
Manoel de Oliveira però, en un mo-
ment determinat, vaig decidir que no 
em jubilaria. La universitat la vaig dei-
xar perquè per llei els professors s’han 
de jubilar als setanta anys, no sé si ho 
hauria fet si no existís aquesta norma. 
De la resta, del que puc decidir no ju-
bilar-me, mentre el cos m’aguanti, no 
ho faré.

— Un missatge per als estudiants que 
comencen la carrera?
— Quan era professor, als alumnes 
sempre els deia que havien de viure. 
S’ha d’estudiar però també s’ha de viu-
re per acumular experiència. Especi-
alment nosaltres, els de comunicació 
audiovisual, que expliquem històries 
i necessitem aquesta experiència com 
a base. Això sí, sense arribar al límit, 
dintre del que permet el sentit comú, 
és clar [riu].

— I un darrer consell per als llicenci-
ats que es volen fer un lloc en el sec-
tor audiovisual?
— Com a conseqüència de la crisi eco-
nòmica, en aquests moments les pos-
sibilitats d’incorporar-se a la profes-
sió són difícils i això accentua el que 
ja de per sí se’ls demana: una super-
preparació. En els anys que vindran, 
el triomf serà d’aquella gent que com-
prengui el panorama futur i sigui ca-
paç de desenvolupar idees noves que 
s’hi ajustin. 
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  Malgrat la seva joventut i dimensió, 
que la fan poc competitiva en alguns 
aspectes, la UPF apareix en posicions 
destacades en els principals rànquings 
mundials. 

En l’edició 2010 del Times Higher 
Education (THE), un dels rànquings 
mundials d’institucions de més presti-
gi i influència, la UPF es classifica en-
tre les dues-centes universitats millors 
del món, concretament en la posició 
155, i en el lloc 58 a nivell europeu. 

Una de les categories que el ràn-
quing pondera més alt és precisament 
la categoria en què la UPF ha destacat 
més. És la que té en compte la influ-
ència dels treballs publicats a les prin-
cipals revistes d’impacte (84,7), la qual 
cosa reflecteix la qualitat dels treballs 
realitzats que alhora esdevenen de re-

rànquings: cotització a l'alça
amb només vint anys d’activitat, la UPf és una de les millors universitats  
europees, amb una docència i una recerca reconegudes internacionalment

ferència per a la resta de la comunitat 
científica.  

En segon lloc, la categoria en què la 
UPF ha obtingut una millor qualifica-
ció és en internacionalització de pro-
fessors i estudiants (44,1), seguida de 
transferència de coneixement i inno-
vació (40), docència (35) i recerca (33); 
tot plegat dóna una puntuació global 
per a la UPF de 51,1.

escala cent posicions a l’arWu
Per segon any consecutiu, la UPF pun-
tua a l’Academic Ranking of World 
Universities 2010 (ARWU) i hi escala 
cent posicions al 2010 respecte al 2009. 
Amb això, la UPF consolida i millo-
ra la seva posició entre les cinc-centes 
millors universitats del món, situant-
se en el centil 301-400. 

les, realitzat per la Facultat de Psicolo-
gia de la Universitat de Granada i pu-
blicat a Psicothema (2010, vol. 22, núm. 
2, 171-179). Per indicadors, la UPF li-
dera tres dels criteris específics: nom-
bre de publicacions i de citacions en re-
vistes d’impacte, nombre de projectes 
de recerca i desenvolupament (R+D) i 
nombre de beques de formació de pro-
fessor universitari.  

cinc titulacions entre  
les millors de l’estat
Els graus en Ciències Polítiques, Comu-
nicació Audiovisual, Economia, Finan-
ces i Comptabilitat i Relacions Laborals 
ocupen la primera posició en el ràn-
quing 2010 d’universitats publicat per 
El Mundo. A més, onze titulacions de 
la UPF —el 73% de les avaluades— es 
troben entre les cinc millors classifica-
des d’aquest estudi comparatiu. 

La upF forma part de  
cHe - excellence ranking 
El Centre de Desenvolupament d’Edu-
cació Superior (CHE), un centre inde-
pendent situat a Alemanya, ha incor-
porat la UPF dins el grup d’excel·lència 

en el seu rànquing, per la qualitat de la 
recerca i el nombre de citacions obtin-
gudes pels treballs realitzats al Departa-
ment d’Economia i Empresa i al Depar-
tament de Ciències Polítiques i Socials 
de la UPF, així com també per l'elevat 
grau de mobilitat tant d’estudiants com 
de professors. Tots aquests indicadors 
han estat considerats d’excel·lència i 
orientats internacionalment.

es distingeix pels seus  
treballs acadèmics
La UPF és la primera universitat espa-
nyola, la setena europea i 35a. mundial 
en investigació en economia, segons el 
rànquing de recerca elaborat per la Uni-
versitat de Tilburg (2009), a partir d’una 
base de dades que recull els treballs pu-
blicats a les 68 revistes de referència més 
importants en els àmbits de l’econome-
tria, l’economia, l’estadística i les finan-
ces per al període 2004-2008.

Alhora, la UPF és la tercera univer-
sitat espanyola amb relació al nombre 
de publicacions en les revistes Nature 
i Science, segons l’Academic Ranking 
of World Universities de la Universitat 
de Xangai (ARWU, 2010).  
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IMATGeS deLS CAMPUS

Zona de lleure ajardinada  
del campus de la Ciutadella

Aula d’informàtica del 
campus de la Comunicació

Biblioteca/CRAi del Dipòsit 
de les Aigües, al campus de  
la Ciutadella

Pati de l'edifici Roger de llúria 
del campus de la Ciutadella
FotograFies: UPF

01  —

02  —

03  —

04  —
excel·lents resultats en el sir 2010
En el rànquing iberoamericà SIR 2010, 
que elabora l’empresa SciMago a partir 
de les dades sobre producció científica 
procedents de la base de dades SCO-
PUS, la UPF ocupa la posició 66 del to-
tal de països iberoamericans i la posició 
31 a l’estat espanyol. Considerant la di-
mensió de la institució, la UPF està en 
molt bona posició pel que fa al nombre 
de publicacions de qualitat, i al nom-
bre de vegades que els seus autors són 
citats, i en els primers llocs pel que fa a 
la col·laboració internacional.

Lidera la productivitat  
científica a l’estat
La UPF ocupa el primer lloc en el ràn-
quing global de productivitat científica 
de les universitats públiques espanyo-
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L’historiador Jordi nadal, investit 
doctor honoris causa per la UPF

rEConEIXEMEnt

 El 2 de novembre va tenir lloc la 
cerimònia acadèmica d’investidu-
ra de l’historiador econòmic Jordi 
Nadal i Oller com a doctor hono-
ris causa per la UPF, arran d’una 
proposta presentada per l’Institut 
Universitari d’Histò-
ria Jaume Vicens i Vi-
ves. El rector, Josep 
Joan Moreso, va pre-
sidir l’acte, celebrat 
a l’auditori del cam-
pus de la Ciutadella, 
durant el qual Jor-
di Nadal va estar acompanyat pel 
seu padrí, Jaume Torras, catedràtic 
d’Humanitats de la UPF.

Després d’una obertura a càrrec 
del rector, el secretari general de la 
Universitat, Josep Fargas, va llegir 
l’acord de concessió del doctorat 
honoris causa pres pel Consell de 

Govern, que reconeix a Nadal “la 
seva brillant trajectòria docent i in-
vestigadora desenvolupada al llarg 
de cinquanta anys en els àmbits de 
la història de la població i de la his-
tòria industrial, que l’han conver-

tit en un dels referents 
de la historiografia es-
panyola de les últimes 
dècades, i per l’indis-
cutible mestratge que 
ha exercit en la forma-
ció de diverses genera-
cions d’historiadors i 

d’economistes”.
Seguidament el degà de la Fa-

cultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, Albert Carreras, va 
pronunciar l’elogi del doctorand, 
en el qual va repassar la trajectòria 
acadèmica i vital de l’historiador, 
així com les seves principals obres 

i aportacions. A continuació el rec-
tor va imposar a Jordi Nadal la me-
dalla que l’acredita com a doctor 
honoris causa per la UPF. 

Durant la seva intervenció, Jor-
di Nadal —la sisena personalitat 
que rep el doctorat honoris causa 
al llarg dels vint anys d’història de 
la UPF—, després d’agrair sincera-
ment aquesta distinció, va repassar 
la trajectòria de La Hispano-Suiza, 
que segons les seves pròpies parau-
les va ser “l’empresa industrial més 
gloriosa que hi hagi hagut mai a Ca-
talunya i a Espanya”.

L’acte, que va comptar amb di-
verses intervencions musicals de la 
soprano Aida Vera, acompanya-
da al piano per Akiko Nomoto, va 
concloure amb el discurs d’accep-
tació del nou doctor i amb el par-
lament del rector. 

MErCAt LAborAL

rECErCA

UPFeina va aplegar 
una cinquantena 
d’expositors

resseguint la 
mirada a Internet

 UPFeina, la fira d’ocupació de 
la UPF, va obrir per sisè any con-
secutiu les seves portes amb l’ob-
jectiu de ser un punt de trobada 
entre empreses, institucions i fu-
turs titulats de la Universitat. Tot 
i l’actual context de crisi, la fira va 
mantenir el nombre d’expositors 
respecte a l’any passat, una cin-
quantena en total.

UPFeina va tenir lloc el 17 de 
novembre al campus de la Ciu-
tadella, organitzada per l’Ofici-
na d’Inserció Laboral de la UPF, 
amb la col·laboració del Consell 
Social de la UPF i el patrocini de 
Banco Santander, Uría Menéndez, 
La Vanguardia i Ernst&Young. 

novetats
Noves multinacionals, com Ap-
ple, Inditex, Pepsico i Nestlé, al 
costat de les entitats ja habitu-
als, van ser presents a la tro-
bada, que va incloure con-
ferències i taules rodones 
paral·leles. D’altra banda, 
un estand va aglutinar tota 
l'oferta formativa de cur-
sos i estudis de grau i de 
postgrau que ofereix 
el Grup UPF. 

 Un estudi analitza el compor-
tament dels internautes a partir de 
la seva mirada. Posa de manifest la 
relació que hi ha entre la intenció 
que un usuari té en el moment de 
buscar una determinada informa-
ció a Internet i el seu comporta-
ment davant la pàgina de resultats 
que n’obté. Per a la mineria de da-
des aquesta és una informació de 
cabdal importància per tal de dis-
senyar millors cercadors, d’acord 
amb els interessos reals dels usua-
ris de la xarxa.

protagonistes
L’estudi l’han dut a terme Mari-Car-
men Marcos, professora de docu-
mentació del Departament de Co-
municació i investigadora dels grups 
DigiDoc i de Recerca a la Web, con-
juntament amb Cristina González-
Caro, doctorand i membre del Grup 
de Recerca a la Web del Departa-
ment de Tecnologies de la Informa-
ció i les Comunicacions. El treball 
ha estat publicat recentment en el 
número de juliol-agost de la revis-
ta científica El profesional de la in-
formación.  

tECnoLogIA

Celebració  
del desè aniversari  
de l’EsUP

 En commemoració del desè 
aniversari de l’Escola Superior 
Politècnica, el 18 de novembre 
un grup d’experts dels mitjans de 
comunicació de massa provinents 
del sector públic i del privat van 
debatre sobre el futur de la televi-
sió. L’acte va tenir lloc al campus 
de la Comunicació – Poblenou i 
va ser coorganitzat pel Consell 
Català de l’Audiovisual (CAC).

Més enllà dels avantatges que 
suposa la TDT, així com altres al-
ternatives que hi estan competint 
en la difusió de la televisió digital, 
cada vegada emergeixen amb més 
força noves formes de consumir 
televisió. Prenent aquest fet com 
a punt de partida, en el decurs del 
debat es va reflexionar sobre com 
serà la televisió del futur.

L’acte va consistir en una tau-
la rodona sobre la difusió del 
senyal de televisió, en què Jo-
sep Pont, vicepresident del 
CAC, va actuar de modera-
dor. Van intervenir-hi els po-
nents Andrés Román (Sony), 

Juan Rosés (Activa Mul-
timèdia),  Jaume  

Teodoro (Lavinia) 
i Pere Vila (RT-
VE).  

Participants en la taula rodona. UPFEstudiants visitant la fira UPFeina. 
eva gUillamet

Jordi nadal és un 
dels referents de 
la historiografia 
espanyola de les 
últimes dècades

Joaquim Albareda, Jordi nadal, Josep Joan Moreso i Jaume Torras. eva gUillamet

MARI-CARMen 
MARCoS 
Professora i 
investigadora  
del Departament 
de Comunicació

CRISTInA 
GonzáLez-CARo 
Doctorand  
del DTiC
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ACtE sIngULAr

La Universitat dels 
nens i les nenes

 El 19 d’octubre, 150 alumnes 
de cinquè de primària van visitar el 
campus de la Comunicació – Poble-
nou i es van graduar com a “explo-
radors sonors” després de participar 
en cinc tallers temàtics. Aquesta és la 
primera de les accions realitzades en 
el marc de la Universitat dels Nens i 
les Nenes de Catalunya (udn².cat), 
una iniciativa impulsada per l’Asso-
ciació Catalana d’Universitats Pú-
bliques (ACUP). Les vuit universi-
tats que formen part de l’ACUP hi 
van participar i van fer possible que 
mil infants coneguessin per primera 
vegada la universitat.  

Docents que hi van participar 
Sota la coordinació acadèmica d’Em-
ma Rodero, vicerectora d’Estudi-
ants, van participar-hi professors 
del Departament de Comunicació 
i del Departament de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicaci-
ons amb l’objectiu d’acostar la cièn-
cia, la cultura i la universitat als més 
petits, i per extensió a les escoles i a 
les seves famílies, per tal de fomen-
tar l’excel·lència, les vocacions ci-
entífiques i la inclusió social. Al fi-
nal de la jornada es van repartir les 
corresponents acreditacions als jo-
ves graduats. 

rECErCA

Més talent per  
a la UPF

 En la tercera convocatòria de les 
Starting Grants, ajuts a la recerca 
que atorga el Consell Europeu de 
Recerca, s’han distingit 427 inves-
tigadors d’elit. A l’Estat se n'han 
concedit 24, onze de les quals a Ca-
talunya i quatre a la UPF.  S’han se-
leccionat les propostes més innova-
dores i els investigadors amb més 
talent. La UPF ha obtingut guardo-
nats en tots els dominis d’expertesa: 
ciències socials, ciències de la vida i 
ciències físiques i enginyeria.

els guardonats i els projectes
En ciències de la vida, Tomás Mar-
qués-Bonet, investigador de la Uni-
tat de Biologia Evolutiva del CEXS. 
Dins el domini de ciències socials i 
humanitats, i més concretament en 
l’estudi de la complexitat de la ment 
humana, Salvador Soto Faraco. En 
l’àmbit de les ciències socials, Fer-
nando Ariel Broner, investigador 
del Centre de Recerca en Economia 
Internacional. Finalment, en l’àm-
bit de les ciències físiques i les engi-
nyeries, Albert Guillén i Fàbregas, 
que s’incorporarà al Departament 
de Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions. 

La Unió Europea ha destinat 
580 milions d’euros per impulsar 
la carrera de 427 investigadors d’ex-
cel·lència. Cada projecte rebrà 
com a màxim dos milions 
d’euros per a un període 
de cinc anys. 

gEnètICA

El llinatge amerindi a Islàndia 
va ser introduït per una dona

 El primer contacte genètic en-
tre Europa i Amèrica es va pro-
duir cinc segles abans de l’arriba-
da de Colom, segons 
un equip de científics,  
entre els quals hi ha 
Carles Lalueza-Fox 
i Federico Sánchez 
Quinto, investiga-
dors de l’Institut de 
Biologia Evolutiva 
(UPF-CSIC) i coautors d’un tre-
ball publicat a l'American Journal 
of Physical Anthropology.

una dona portada  
pels víkings l'any 1000
L’equip d’experts ha trobat la res-
posta en l’anàlisi genètica de quatre 
famílies islandeses portadores d’un 
llinatge genètic d’origen amerindi. 
Han reconstruït les genealogies 
fins a quatre avantpassats propers 
a l’any 1700. El llinatge denomi-
nat C1e és mitocondrial, la qual 
cosa significa que aquests gens 

van ser introduïts a Islàndia per 
una dona. Fins ara se sabia que 
els gens dels actuals habitants de 

l’illa procedien dels 
països escandinaus, 
d’Escòcia i d'Irlan-
da, però es desco-
neixia que l’origen 
fos més llunyà.

L’estudi té el seu 
origen en la troba-

lla de quatre persones islandeses 
amb un llinatge mitocondrial C 
típic dels indígenes americans i 
de l’est d’Àsia, i absent a Euro-
pa. “Es va pensar que procedi-
en de famílies asiàtiques establer-
tes recentment a Islàndia, però 
quan es van estudiar les genealo-
gies familiars es va descobrir que 
les quatre famílies provenien de 
quatre avantpassats situats entre 
1710 i 1740 de la mateixa regió 
propera a la glacera Vatnajökull 
del sud d’Islàndia”, ha comentat 
Lalueza-Fox. 

L'arribada dels 
víkings a Amèrica 
es va produir 500 
anys abans que 
Colom

gEnètICA

recuperant  
l’ADn de Lluís XVI

 Un equip coordinat per Car-
les Lalueza-Fox, investigador de 
l’Institut de Biologia Evolutiva 
(UPF-CSIC), ha estudiat les res-
tes biològiques d’una peça provi-
nent de la Revolució Francesa. Els 
científics han analitzat la sang con-
tinguda en una carbassa que supo-
sadament es va conservar com a re-
cord de l’execució a la guillotina 
del rei francès Lluís XVI, el 1793. 
Alguns dels patrons genètics ana-
litzats encaixen amb els que, se-
gons els retrats de l’època, tenia 
el monarca. El treball s'ha publi-
cat a Forensic Science Internatio-
nal: Genetics.

Després de determinar que la 
substància marró de la carbassa era 
sang humana, els científics van re-
cuperar l’ADN mitocondrial i el 
cromosoma Y de l’individu. Els 
investigadors asseguren que l’in-
dividu de la carbassa tenia la mu-
tació que dóna els ulls blaus, loca-
litzada en el gen HERC2. Segons 
diferents retrats de l’època, el rei 
Lluís XVI tenia els ulls d’aquest 
mateix color.  

Carbassa 
decorada 
ca. 1793

DoCènCIA

Vicente todolí 
inaugura el nou 
curs a humanitats
  “Museus i artistes. L’art entre 
mercat i cultura” és el tema que en-
guany va centrar el col·loqui de les 
II Lliçons d’Humanitats Miquel 
Batllori, que el 27 d’octubre van 
obrir el curs acadèmic 2010-2011 
de la Facultat d’Humanitats. Els 
dos participants en el debat van 
ser l’historiador de l’art Vicente 
Todolí —que va intervenir en el 
seu primer acte públic després de 
deixar recentment la direcció de 
la Tate Modern de Londres— i 
Amador Vega, catedràtic d’Estè-
tica del Departament d’Humani-
tats de la UPF.

L’art contemporani, a debat
Alguns dels temes que es van trac-
tar durant el col·loqui, que va ser 
moderat per Javier Aparicio, vi-
cedegà de Cultura de la Facultat 
d’Humanitats, van ser la mercan-
tilització de l’art i el preu del talent, 
la dificultat d’entendre l’art con-
temporani, la tasca del comissari 
d’exposició, el paper d’un museu 
d’art al segle xxi, o la humanitza-
ció i la deshumanització de l’art, 
entre d’altres. 

 vicente Todolí participant en el 
col·loqui. eva gUillamet

Josep Eladi 
Baños, Josep M. 
Casasús i Emma 

Rodero amb  
els visitants. UPF 

Escultura  d'homenatge als víkings (Reykjavík, islàndia). UPF
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DoCènCIA

John Vickers 
imparteix la lliçó 
d’economia

 Sir John Vickers, catedrà-
tic d’Economia de la Universitat 
d’Oxford i expert en processos de 
privatització i de regulació de sec-
tors industrials, va impartir la lliçó 
d’economia “Competition policy 
and property rights”, que va inau-
gurar el curs 2010-2011 de la Fa-
cultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials. L’auditori del cam-
pus de la Ciutadella es va omplir 
el 6 d’octubre de gom a gom per 
escoltar el ponent, que va ser pre-
sentat per Albert Carreras, degà 
de la Facultat.

John Vickers, en la seva inter-
venció, va reflexionar al voltant de 
si la legislació sobre competència 
ha de requerir a una empresa amb 
poder de mercat que comparteixi la 
seva propietat amb els seus rivals, i 
si efectivament és així, en quins ter-
mes. El professor Vickers va analit-
zar diferents aspectes de les lleis de 
competència i regulació i va parlar 
dels incentius per a la inversió i la 
innovació seqüencial. John Vickers, 

director de l’All Souls College 
de la Universitat d’Ox-

ford, va ser nome-
nat el passat mes de 
juny pel govern an-
glès president de la 
comissió indepen-
dent sobre el  siste-
ma bancari brità-
nic. 

hIstÒrIA DEL CAMPUs

Una exposició mostra els vint 
anys d’història de la UPF

En primer terme, l'elm datat del segle xix. eva gUillamet

 Coincidint amb l’acte d’inau-
guració del curs acadèmic 2010-
2011 de la UPF, el rector, Josep 
Joan Moreso va inaugurar el 27 de 
setembre l’exposició 
“UPF: Història d’un 
campus urbà”, situa-
da al vestíbul de l’au-
ditori del campus de 
la Ciutadella i que es 
va poder visitar fins al 
14 de novembre.

La mostra, produïda per la 
Universitat, comissariada per l’his-
toriador Daniel Venteo i dissenya-
da per bpdisseny-M. Rosa Biru-
lés, incloïa una aproximació a la 
història dels edificis que integren 
el campus de la UPF mitjançant 
fotografies antigues i actuals, gra-
vats i reproducció de documents 
històrics.

L’exposició es va dividir en set 
àmbits diferents, coincidint amb 
els diferents edificis i campus de 

la Universitat (edificis Balmes, 
Rambla, Mercè, França, i cam-
pus de la Ciutadella, del Poble-
nou i del Mar). Així mateix, va 

presentar algunes 
peces de gran va-
lor històric, com 
ara un dels elms 
originals (casc 
de forma cònica i 
punxeguda), datat 
de finals del segle 

xix, que embellien l’antiga en-
trada a la caserna de Jaume I, a 
la Ciutadella.

La iniciativa es va emmarcar 
en els actes de celebració del vintè 
aniversari de la creació de la UPF 
—efemèride a la qual va estar de-
dicat el curs passat, durant el qual 
es va fer la senyalització històri-
ca dels edificis del campus— i 
que es tancaran amb la publica-
ció d’un llibre sobre el seu patri-
moni arquitectònic.  

Va incloure 
fotografies antigues 
i actuals,  gravats 
i reproducció de 
documents històrics

CoMUnItAt UnIVErsItàrIA

En marxa el nou 
carnet digital  
de la UPF

 El rector, Josep Joan Moreso, 
acompanyat de Ricard Boix i de 
Josep Fargas, gerent i secretari ge-
neral de la Universitat, respecti-
vament, va recollir recentment a 
l’edifici Mercè el nou carnet de la 
UPF, que dóna identitat digital i 
inclou nous serveis. El procés de 
lliurament del carnet als col·lectius 
del personal d’administració i ser-
vei (PAS) i docent i investigador 
(PDI) es va iniciar el passat mes 
novembre i s’allargarà durant els 
propers mesos, mentre que pel que 
fa als estudiants es preveu fer-ho 
durant el 2011.

més prestacions
El nou carnet, que identifica el seu 
titular com a membre de la Univer-
sitat, conté un codi de barres que 
permet utilitzar el servei de prés-
tec de la Biblioteca i incorpora dos 
xips: un de proximitat, que permet 
l’obertura electrònica d’espais tan-
cats, i un de criptogràfic, que guar-
da el certificat digital i que permet 
identificar-se a l’hora de fer els trà-
mits telemàtics que la Universi-
tat implementi i també els tràmits 
d’altres administracions públiques 
i entitats. 

John vickers durant la seva 
intervenció. Frederic camallonga

EMPrEnEDors

InAUgUrACIó

Un projecte editorial 
per aprendre xinès, 
premi UPFEmprèn

Joan Margarit  
obre el nou curs 
acadèmic

 “Editorial Jiajia”, un projecte 
elaborat per Jiajia Wang Liu, es-
tudiant de la llicenciatura en Eco-
nomia de la UPF, va ser el guanya-
dor de la tercera edició del premi  
UPFEmprèn, convocat pel Con-
sell Social de la UPF i patrocinat 
per la Fundació Banc Sabadell. 

El projecte, que va ser escollit 
entre un total de 22 candidatures 
presentades, consisteix en l’edició 
i la comercialització de llibres di-
dàctics per a l’aprenentatge de la 
llengua i la cultura xineses. Els lli-
bres, divertits i d’estructura senzi-
lla, s’adrecen a un públic infantil, es 
classifiquen en diverses col·leccions 
i nivells i es basen en un disseny de 
qualitat i un preu competitiu. 

La guanyadora va recollir el 
guardó, dotat amb 20.000 euros, 
durant un acte que va tenir lloc  
el 18 de novembre a l’auditori de 
l’edifici Mercè Rodoreda del cam-
pus de la Ciutadella i que va pre-
sidir Núria Basi, presidenta del 
Consell Social de la Universitat. 
UPFEmprèn és un guardó que té 
com a objectiu fomentar la 
cultura emprenedora en-
tre els estudiants, gradu-
ats i postgraduats 
de la Univer-
sitat. 

 L’auditori del campus de la Ciu-
tadella va acollir el 27 de setembre 
l’acte oficial d’inauguració del curs 
acadèmic 2010-2011 de la Univer-
sitat, que està dedicat a “La pa-
raula: creació i coneixement”. La 
primera activitat relacionada amb 
aquest propòsit de reconeixement 
a l’àmbit de les humanitats va ser la 
lliçó inaugural “Poesia i càlcul d’es-
tructures”, a càrrec de Joan Marga-
rit, arquitecte i poeta, que va acom-
panyar amb la lectura d’alguns dels 
seus poemes.

L’acte, presidit pel rector, Josep 
Joan Moreso, va comptar amb la 
presència de Núria Basi, presiden-
ta del Consell Social de la UPF, i de 
Joan Majó, comissionat per a Uni-
versitats i Recerca. D’altra banda, 
en el decurs de l’acte es van lliurar 
els diplomes de la UPF als profes-
sors jubilats durant el curs passat, 
així com els premis del Consell So-
cial 2010 en les modalitats de Qua-
litat en la Docència i Transferèn-
cia de Coneixement. Durant el seu 
parlament, el rector va destacar que 
la contribució de la universitat a la 
societat no ha de renunciar mai a la 
dimensió humanística. 

Josep Joan Moreso i Ricard Boix, 
amb el nou carnet. UPF

Jiajia Wang liu. eva gUillamet

Joan 
Margarit



— Quins records guardes del teu pas 
per la UPF?
— La memòria selectiva fa que perdu-
rin amb més força els bons moments, 
tant a nivell acadèmic com personal: 
els bons professors que explicaven les 
bones assignatures i els amics que han 
quedat i amb els quals he continuat tre-
ballant. A vegades penso que la univer-
sitat no em va fer fer el que he acabant 
fent, sinó que, com a bon caldo de cul-
tiu a molts nivells, em va confirmar el 
que ja sospitava des de molt abans, im-
pregnant-me d’una barreja exacta de 
seguretat i inconsciència, de curiositat 
i estómac per llançar-me, ben acompa-
nyat, a la piscina.
— Quina relació té Caracremada amb 
la Universitat? 
— La implicació de la UPF ha tingut 
diverses fases, la més important de les 
quals és, al meu entendre, la que corres-

pon a la pre-producció de la pel·lícula. 
Des del tutelatge de diversos membres 
del professorat vigent en la redacció del 
guió fins a la utilització de despatxos i 
material per dur a terme la recerca de fi-
nançament i el rodatge de la pel·lícula, 
passant per la utilíssima cessió del nom 
de la institució per animar altres entitats 
a col·laborar econòmicament en la pro-
ducció del film. A posteriori, el fet que la 
major part dels membres de l’equip tèc-
nic estudiessin o haguessin estudiat a la 
Universitat ha estat una bona maniobra 
—en el millor sentit de la paraula  — per 
convertir la gestació de Caracremada en 
quelcom més o menys generacional. 
— Com valores la teva primera expe-
riència com a director?
— La valoro llarga d’explicar. Entre el 
principi d’autoconservació i la tendèn-
cia al suïcidi. Aprendre a prendre decisi-
ons a partir de discussions molt llargues 
amb un mateix i amb la resta de l’equip. 
Però també perquè se’n va el sol i s’ha de 
fer una cosa o l’altra. Mentre fas la pel-
lícula sempre hi ha energia per treballar 
un dia més. Quan s’acaba, l’actitud can-
via radicalment. La pel·lícula es conver-
teix en una cosa pública. I la sensació, 
moltes vegades i depenent del temps que 
fa a fora, que el que es publica no és el 
testimoni d’un èxit sinó un informe de-

tallat dels errors, o de les decisions que 
es podrien haver pres millor.
— Què admires de Ramon Vila, “Ca-
racremada”?
— Que pogués existir durant tants anys. 
La tenacitat i l’idealisme. El fet de con-
vertir la seva resistència en un ofici que 
tenia sentit per si mateix, més enllà de 
l’objectiu darrer que perseguia. La me-
sura de les seves forces i dels seus efec-
tius precaris. L’esperit rebel contra l’or-
ganització llibertària, l’encarnació dels 
principis bàsics que aquesta va deci-
dir oblidar.
— Com ha pogut el film fer-se un lloc 
en l’elit dels festivals de cinema?
— Hi hem treballat moltes hores, molts 
mesos. Suposo que la feina feta a vega-
des té recompensa. A vegades, no. Ca-
racremada deu tenir algunes coses molt 
ben girades que compensen tota la res-
ta, que potser promet sense acabar de. 
El món dels festivals s’ha de valorar i 
relativitzar. En tot cas, si t’hi conviden, 
sempre és millor anar-hi que no pas no 
anar-hi. Després del pas pels festivals de 
Venècia i Sant Sebastià, el film viatjarà 
properament a ciutats com Nova Yo-
rk, Goteborg, Jenjou (Corea del Sud) o 
Praga. A més, a partir del 10 de desem-
bre es projectarà als cinemes Verdi (de 
Barcelona i Madrid) i Alexandra. 

LLuís GaLter (Figueres, 1983)  
es va graduar en Comunicació 
Audiovisual per la UPF l’any 2006. 
És el director  i el guionista de 
Caracremada,  la seva òpera prima, 
que evoca la darrera etapa de la vida 
de Ramon Vila, considerat l’últim 
maqui actiu a Catalunya. 

«Del personatge 'Caracremada' admiro 
la tenacitat i l’idealisme»

 Lluís Galter. Director de cinema 

els nostres alumni




