CAT-EUA-CULTURA 08/04/2006 21:02

Interès per cultura catalana creix en universitats Estats Units
Per Montserrat Vendrell

Chicago, 8 abr. (EFE).- L'interès per la cultura i la llengua catalana ha crescut a Estats Units, en
gran part gràcies a la difusió en universitats de gran prestigi, com la recent inaugurada càtedra
Joan Coromines de Estudis Catalans a la Universitat de Chicago.
L'escriptora mallorquina Carme Riera, que imparteix el primer curs d'aquesta nova càtedra, va
mostrar la seva sorpresa per l'interès que ha generat entre els estudiants i per l'ampli coneixement
en literatura hispànica.
"El nivell és molt bo. Es una sorpresa el coneixement que tenen de "El Quixot", possiblement
fins i tot més que els meus alumnes a la Universitat de Barcelona", va declarar.
Riera, que és la tercera vegada que exerceix de docent en una universitat nord-americana, va
destacar també el gran interès a EUA per la literatura catalana escrita per dones.
"Les interessen les llengües minoritàries i l'estudien des de la perspectiva del gènere", va
precisar.
A part de la càtedra recent inaugurada, l'Institut Ramon Llull va posar també en marxa fa un any
un lectorat de llengua catalana a la Universitat de Chicago.
El lector de català d'aquesta institució, Carles Bartual, va classificar als seus estudiants en dues
categories, els que ja parlen una o més llengües romàniques, i els que senten curiositat per un
idioma minoritari.
"A Europa, es mira amb escepticisme una llengua que és minoritària. En canvi, a EUA, com ja
parlen l'anglès, que ja consideren que és la llengua universal, està més oberts a aprendre noves
coses", va destacar a EFE Bartual.
No obstant això, va lamentar que relacionin només el català amb Barcelona, a la que consideren
"una ciutat europea amb molta classe" i que no coneguin que a València o a les Illes Balears
també es parli aquest idioma.
"Les costa entendre la visió del que és Catalunya. Molts se cenyeixen tan sols a Barcelona i
l'auge que va tenir després dels Jocs Olímpics", va ressaltar.
El professor de la Universitat de Nou Hampshire i president de la "North American Català
Society", Jaume Martí-Olivella, va reconèixer que els estudis catalans a EUA segueix sent
minoritaris, però la presència cada vegada és més important, comparat amb altres èpoques.
"Principalment, es deu al prestigi de les institucions acadèmiques on s'imparteixen classes de
llengua i cultura catalana, entre elles universitats de primera fila, com les Ivy League", va dir a
EFE Martí-Olivella.
Va considerar també que el fet que en el currículum acadèmic d'Estudis Culturals s'hagi

incorporat la idea de la interdisciplinaritat, ha permès promoure la cultura catalana més enllà de
les avingudes tradicionals de la literatura i la filologia romànica.
"A través de la porta de la interdisciplinaritat, en un curs ja no només s'ensenya llengua o
literatura, sinó també el cinema, l'urbanisme, l'arquitectura, la geografia i altres aspectes de la
cultura catalana", va precisar.
D'aquesta manera, va afirmar, ara l'obra de Merce Rodoreda, "La placa del diamant" no es coneix
només pel llibre, sinó també per la pel·lícula, que es projecta regularment en els cursos.
"L'efecte Almodóvar ha ajudat molt, en especial, "Tot sobre la meva mare" que es va rodar a
Barcelona, així com altres cintes com "L'alberg espanyol", va afegir.
Martí-Olivella va remarcar que entre els estudiants graduats l'interès que desperta "lo català"
també prové del debat intern generat a Espanya sobre la identitat cultural i nacional, arran de
l'aprovació de l'Estatut català.
El professor de la Universitat d'Indiana Josep Miquel Sobrer considera que l'interès universitari
per la cultura catalana és fruit de l'èxit i la popularitat del castellà que ha desbancat a altres
llengües.
"La llengua castellana ha eclipsat a les que s'impartien tradicionalment en les universitats com el
francès i l'alemany, i això ha derivat a que vulguin conèixer també el català", va declarar.
L'interès per la cultura catalana va ser posat de manifest en el simposi sobre catalanística, que el
Ramón Llull va celebrar coincidint amb la inauguració de la càtedra Joan Coromines.
El professor de la Universitat de Barcelona August Bover i editor de la revista "Català Review",
que commemora els seus 20 anys d'existència, va indicar que l'auge ho demostra també la
proliferació de publicacions i organitzacions de promoció de la cultura catalana. EFE

