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Conèixer-se un mateix
El Consell Social patrocina l'estudi Universitat de
Girona, economia i territori.
“Coneix-te a tu mateix!” es podia llegir al temple de
Delfos. Però és possible això sense l'altre? El Consell
Social de la UdG ha publicat Universitat de Girona, economia i territori, la prova que és necessària la mirada de
l'altre -en el nostre cas el territori- per prendre consciència de l'aspecte propi. L'estudi revela quina és la interacció entre la Universitat i les comarques gironines.

La transferència, eina de dinamització econòmica
L'estudi de l'impacte econòmic pretén retre comptes de
l'activitat de la Universitat de Girona, en el vessant econòmic, de cara a la societat gironina. En aquest sentit es
revela la influència de la institució en la generació d'activitat econòmica i en la creació de les bases per a un

El geògraf Joan Vicente i els economistes Miquel
Carreras i Ricard Rigall són els autors d'aquest segon
volum de la col·lecció Estudis, que edita el Consell Social
de la Universitat de Girona. Albert Bou, president del
Consell Social, destaca en la presentació la necessitat de
fer aquest estudi “per mesurar la importància de la
Universitat en el seu context” i “avaluar si la relació simbiòtica entre la Universitat i el territori pot créixer”. El llibre s'estructura en dos grans blocs, el primer dels quals
està dedicat a la relació de la Universitat de Girona amb
el territori, mentre que el segon mesura l'impacte econòmic que la institució ha projectat al seu voltant.
La UdG, clau per al progrés del territori
Pel que fa al territori, els objectius del treball s'han centrat a fer una aproximació a la relació que “després de
quinze anys d'existència s'ha establert entre la
Universitat de Girona i el seu territori”. Per l'autor, Joan
Vicente, la UdG ha estat clau per a la definició i progrés
del model de ciutat i de territori gironí, que des de fa un
quart de segle està canviant profundament. Els capítols
d'aquesta primera part permeten descobrir quina és l'àrea d'influència de la UdG, la procedència dels estudiants i què estudien. En l'anàlisi del geògraf també
troba un lloc la descripció del perfil del personal d'administració i serveis (PAS). La presència institucional de la
UdG fora de la ciutat, la dispersió de les activitats de formació i recerca pel territori, porten el discurs a plantejar
quines són, o han estat, les possibilitats d'esdevenir un
campus urbà, metropolità o regional. Pel que fa a l'àmbit urbà, l'estudi destaca que “la Universitat ha estat a la
vegada objectiu i instrument d'un projecte de ciutat”.
Contràriament, la seva presència territorial s'ha vist limitada i ha oscil·lat “entre l'esforç per consolidar el doble
campus urbà de Girona i la voluntat de presència a
comarques […] sobretot quan els recursos són escassos”.
La contribució de Vicente conclou amb la presa en consideració d'una certa crítica per no haver assolit la

Perfils

Universitat algunes de les expectatives generades, que
“eren moltes i no estaven quantificades ni, en molts
casos, eren quantificables”.

“creixement econòmic sostingut i sostenible al llarg del
temps”. La UdG estava el 2005 entre les deu primeres
empreses o institucions de les comarques gironines per
pressupost o xifra de negoci. Pel que fa a la plantilla de

Albert Bou, president del Consell Social,
destaca la necessitat de fer aquest estudi per mesurar la importància de la
Universitat en el seu context.
personal, ocupava la segona plaça. És a través d'exemples com aquest que Carreras i Rigall afirmen que la
Universitat, pel sol fet de desenvolupar la seva funció,
“actua com a generadora d'activitat econòmica, ocupació i renda”. També canalitza la inversió en educació,
que ha de contribuir a la necessària creació del capital
humà que permeti establir les bases per a una economia
sòlida i dinàmica. A la fi, els autors identifiquen les activitats lligades a la recerca i a la transferència tecnològica com aquelles que, en els darrers anys, “estan prenent
un paper protagonista a l'hora de considerar les universitats com a elements dinamitzadors del territori”.

“La millor restauració és la que no es fa”
Caterina Bon Valsassina dirigeix a Roma l’Istituto Centrale per il Restauro. El primer dia
d’octubre va venir a la Universitat de Girona a inaugurar el màster de Patrimoni
Cultural en l’Àmbit Local.
Trobem Caterina Bon Valsassina a la
sala de graus de la Facultat de Lletres
després d’haver pronunciat una conferència. És una persona menuda que
duu els cabells curts i que observa el
seu entorn amb uns ulls grossos, molt
vius. Respon a les nostres preguntes
amb rapidesa i determinació, la qual
cosa dóna rotunditat a les seves afirmacions i les fa sòlides, com metàfores
de l’ofici que domina. Quan ens descriu la reforma a la qual el govern italià vol sotmetre els estudis de restauració, no podem fer res més que creure que no serà a fi de bé. A Roma dirigeix des de l’any 2002 l’Istituto
Centrale per il Restauro, un organisme
públic que gaudeix de prestigi internacional, que va ser fundat el 1939 per
Cesare Brandi i que va establir en l’art
les bases de la restauració moderna. A
Girona, ha vingut convidada per
Eduard Carbonell a inaugurar el màster en Gestió del Patrimoni Cultural en
l’Àmbit Local.

La
seva
intervenció
a
la
Universitat de Girona ha estat presidida per una frase del drama-

turg Peter Brook: “Un quadre
només viu a través de l’home que
el mira”. En quina mesura vol fernos partícips d’aquesta reflexió?
És una frase que sempre m’ha colpit
molt. Brook la va escriure per al teatre, és clar, però també serveix per a
l’ordre museístic, per a l’organització
en una galeria d’art. El museu és una
mena de forma teatral que té una
altra durada... un temps més llarg. És
veritat que els quadres, les escultures,
són fets per homes amb destinació a
altres homes i que perviuen a través
de la mirada històrica dels éssers
humans. En aquest sentit, convé que
tinguem una cura especial amb l’entorn en què respiren les obres d’art,
allà on seran mirades i admirades: les
estances, els llums, els colors dels fons,
són sempre importants...
Si tot plegat no està fet amb dedicació
i amb rigor, és impossible que es creï
aquesta onada solidària, compartida,
aquesta relació renovada dia a dia
entre l’home que va pintar i l’home
que mira.
Bona part de la seva tasca està
relacionada amb la restauració de
monuments i d’obres d’art. Quina
creu que és l’actitud honesta del
restaurador?
La millor restauració és la que no es fa.
Es tracta d’evitar, sempre que sigui
possible, arribar als extrems que fa
que ens plantegem una restauració. Es
tracta d’instal·lar mesures profilàctiques, maneres prèvies d’afrontar el
problema, abans que se’ns presenti.
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Ens agradaria que ens comentés la
seva tasca al capdavant de l’equip
tècnic que va intervenir en la
capella dels Scrovegni, a Pàdua.
Els Scrovegni és una restauració que ja
és antiga. Ja fa temps que s’hi va intervenir. M’estimaria més parlar d’Assís,
perquè, entre altres coses, es tracta
d’un assumpte tècnicament més difícil.
Hem de recordar que la basílica de
Sant Francesc va ser destruïda per un
terratrèmol paorós. Al llarg de molts
mesos, vam recollir-hi milers de fragments dels frescos del Giotto i de
Cimabue. Tot just fa una setmana hem
presentat el llibre que recull els deu
anys de treballs duts a terme per

l’Istituto a la basílica. Altres pintures,
com els frescos de Pàdua, eren a la
paret. S’hi podia intervenir amb una
certa comoditat. A Assís tot era per
terra, escampat. De la volta del Giotto
en vam recollir vuitanta mil fragments. De la volta de Cimabue, doscents mil... Hi ha una part d’aquestes
obres que ja s’ha perdut per sempre.
La volta que Cimabue dedica a sant
Mateu roman perduda gairebé totalment; només hem pogut recuperar un
25 % dels fragments. Vam prendre la
decisió de col·locar de nou els fragments recuperats de nou, tot i que el
que vam poder trobar no servia ni per
refer una cara o una mà; era com un
puzle però no pas acabat, un puzle al
qual faltaven moltes peces. No hem
trobat, per exemple, cap detall dels
frares de sant Francesc.
D’altra banda, hem tingut la sort de
reconstruir amb encert tot allò que
podríem dir-ne arquitectura pintada.
Hem tingut la fortuna d’haver trobat
alguns trossos, però ara és cert que el
cel de Cimabue sembla més aviat habitat per papallones. No és pas el cel
blanc i uniforme que coneixíem. Hem
volgut obrar d’aquesta manera perquè així també queda constància de
l’impacte del terratrèmol.
Hi ha altres peces, fragments, que en
un futur, amb més finançament, i amb
la possibilitat de disposar de noves
tècniques de restauració, potser
podrem restituir, per mirar de completar el puzle en la mesura que sigui
possible.

