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Perfils

Robert J. Blake: 
Tot i que no parlo 
català, si l’escolto, 
l’entenc bé perquè 
voler és poder

Com veu la situació de l'espanyol als Estats Units?
És una llengua molt important, en especial al sud-oest. Els es-
tudiants el volen aprendre i, fora de l'anglès, és la llengua amb 
més matriculats.

Amb prestigi?
Sí i no. La gent sap que l'espanyol és important, però també, 
en determinades capes socials que el veuen com la llengua dels 
immigrants, n'hi ha que no reaccionen bé. És un aspecte molt 
sensible. 

Creu que el coneixement de l’espanyol creix?
Sempre que parlem de la presència de l'espanyol ens referim 
a zones en què el seu coneixement havia estat tradicional, 
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però s'ha estès i ara se'l troba en qualsevol Estat. El creixement 
també té a veure amb el fet que les diferents economies del 
continent americà acabaran per integrar-se, i en aquest sistema 
l'espanyol hi tindrà un paper molt destacat.

Hi ha estudis que preveuen que el nombre d’hispanopar-
lants igualarà el d'anglòfons el 2020. Hi està d'acord?
Sí, perquè hi ha una important expansió demogràfica del poble 
hispà, dels llatins. El 2020, el que en podríem dir gent blanca 
(vés a saber què vol dir això!) no serà majoria. Ara, no podem 
saber si la població mantindrà la llengua materna o, instal·lada 
la tercera generació, l'haurà abandonada... És un aspecte molt 
interessant perquè l'herència cultural és important i perdre-la 
seria molt trist. És per aquest motiu que molts de nosaltres som 
a Filologia Hispànica, perquè pensem que cal treballar perquè 
mantinguin l'espanyol i els que només el parlen de manera col-
loquial adquireixin el que en podríem dir espanyol acadèmic. 
Mantenir una llengua vol esforç: a Catalunya no cal que pre-
diqui res!

Com veu la situació que vivim a Catalunya entre el caste-
llà i el català?
Feia molt de temps que no venia a Catalunya, potser feia qua-
ranta anys (i mai no havia estat a Girona!). Tot i que no parlo 
català, si l'escolto, l'entenc bé perquè voler és poder. No sé per 

què no es pot viure una situació en què cadascú s'expressi 
com vulgui, perquè si hi ha la voluntat d’entendre no hi ha 
problemes. Fa tres anys vaig assistir a un congrés a Palma 
de Mallorca i els ponents s'expressaven en la seva llengua, 
en català, en gallec, en castellà, etc. i tots s'escoltaven i 
després, si n'hi havia que responien, també ho feien com els 
anava millor. Crec que l'actitud és clau. Tanmateix, quan en-
tre els parlants de dues llengües apareix el menyspreu, ales-
hores vénen els problemes. Aquí a Girona m’he sentit molt 
ben tractat i no he notat cap actitud negativa tot i que no 
parlo català, i això, per a un lingüista, és molt interessant. 

“Mantenir una llengua vol esforç: a 
Catalunya no cal que prediqui res!”



> Activitats als centres de secundària
Sessions informatives adreçades als estudiants de primer i segon de batxillerat. 
La xerrada informativa que us oferim és d’uns 45 a 60 minuts aproximadament. Un 
orientador de la universitat farà una exposició general de la Universitat de Girona: 
què és estudiar a la universitat, quins estudis impartim, quins serveis posem a 
disposició de l’estudiant, etc. Acabarem la xerrada amb un torn obert de paraules per 
donar resposta als dubtes dels vostres estudiants (d’ocubre a maig)

> Activitats a la UdG
Visites guiades pels tres campus de la UdG: Barri Vell, Montilivi i d’Emili Grahit i el 
Parc Científic i Tecnològic, acompanyats per un orientador de la universitat (d’octubre 
a maig)
Nit de la Recerca: 23 de setembre 2011 
Setmana de la Ciència: del 18 al 27 de novembre de 2011
La Marató de TV3:  18 de desembre de 2011
Jornada de Portes Obertes per a professors de secundària: gener-febrer de 2012 
First Lego League: febrer de 2012
Jornada de Portes Obertes per a estudiants: febrer de 2012
Jornada de Portes Obertes per a famílies: abril-maig de 2012
La Universitat dels nens i les nenes: octubre de 2011 i maig de 2012 
Fira de la Ciència - Petits grans científics: maig de 2012
CRACS (Congrés de Recerca per Alumnes de Secundària): març de 2012
Campus Prebat: del 25 al 28 de juny de 2012
Jove Campus de Recerca: del 2 al 13 de juliol de 2012

> Fires on participarà la Universitat de Girona
Fira d’Olot: 15 i 16 d’octubre de 2011
Fires de Sant Narcís: del 28 d’octubre a l’1 de novembre de 2011
Unitour Mallorca: 10 de novembre de 2011
Expojove (Girona): gener de 2012
Forum après BAC de Perpinyà: febrer de 2012
Aula (Madrid): del 22 al 26 de febrer de 2012
Saló de l’Ensenyament (Barcelona): del 21 al 25 de març de 2012
Espai Ciència (Barcelona): del 21 al 25 de març de 2012
Futura (Barcelona): 23 i 24 de març de 2012
Espai de l’Estudiant de Valls: 15 i 16 de març de 2012
Fira de les 40 hores de Ripoll:  23, 24 i 25 de març de 2012

> Jornades d’Orientació Universitària
Palafrugell: febrer-març de 2012
Tàrrega: febrer-març de 2012
Cervera: febrer-març de 2012

> Ajuts a la recerca
Beques Botet i Sisó a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat
Premis Consell Social a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat

La UdG amb TU
UdGPromoció

Activitats

curs 2011-2012




