
l doblatge de pel·lícules té mala
fama però és un invent tan gran
com la traducció de llibres o

obres de teatre. A tots ens agradaria po-
der sentir la veu de Laurence Olivier,
com ens agradaria sentir la de Shakes-
peare o James Joyce, però com que per
a la majoria no és possible ens hem de
conformar amb la veu que Josep Maria
de Sagarra va donar a Macbeth, i Joa-
quim Mallafrè a Ulisses o la veu que
Felip Peña va posar a Laurence Olivier.
Grandioses veus. A més: no tots els ac-
tors de cine són Sir Laurence, ni els
d’ara ni els d’abans, de manera que
tampoc perdem gaire cosa si no els sen-
tim la veu original, com no guanyem
tampoc gaire veient-los gesticular.
Agafin l’Angelina Jolie i m’ho diran.

Els subtítols van bé si un dia vols
sentir de quina manera Laurence Oli-
vier respirava i entonava, però com a
gènere literari són un desastre i tenen la
concisió d’un sms. Un dia vaig anar a
veure, subtitulat, el Hamlet de Kenneth
Branagh i vaig sortir-ne destrossat. Po-
sats a llegir durant tres hores, més
m’hauria valgut quedar-me a casa amb
el llibre, on els diàlegs són complets i
puc descansar quan vull.

Els contraris al doblatge diuen que
va ser una imposició del franquisme
per divulgar el castellà i que a la llarga
va ser nociu per al cine espanyol per-
què davant la igualtat idiomàtica la
gent preferia les pel·lícules americanes
a les autòctones. Ho entenc bé? Aques-
tes pel·lícules espanyoles, per a qui
haurien estat pensades i fetes: per als
analfabets que no sabien llegir subtí-
tols? Amb la llei de cine català que el
conseller Joan Manuel Tresserras vol
impulsar ha passat igual: alguns pro-
ductors i directors de cine catalans sol-
liciten al conseller que dobli menys i
subtituli més amb la mateixa intenció:
així el públic anirà a veure pel·lícules
catalanes. Quin públic? El que no sap
llegir? Per a aquest públic volen fer
pel·lícules? És com si els escriptors
s’oposessin a les traduccions perquè, si
no, els lectors prefereixen Paul Auster.

I de cine català bo i competitiu quan
en parlarem?
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eia només un parell d’hores que
havien obert la parada i pràctica-
ment la totalitat de les empreses
que ahir van participar en el Fò-

rum de l’Ocupació de la URV, al campus
Bellisens de Reus, acumulaven més de
100 currículums a les seves carpetes. «Al-
guns vénen directament preguntant si hi
ha alguna vacant, i altres no només es pre-
ocupen per una feina estable, els està bé
fer pràctiques o tenir alguna cosa per l’es-
tiu», deia Mari Mellado, de l’empresa
Tecnol, una de les que recollien les in-
quietuds i els currículums dels estudiants.

«Ja sé que no teniu res... però deixo el
currículum.» Aquesta era una de les frases
que més ressonaven als passadissos de la
facultat. I és que els estudiants saben que
abandonen la universitat en uns moments
poc propicis per a la seva incorporació al
món del treball: «Em vaig imprimir bas-
tants currículums i de moment ja n’he dei-
xat cinc», explicava Patrícia Carrillo, una
estudiant d’empresarials que aquest curs
acaba la carrera i, tot i que no li fa por el
panorama laboral, veu que les empreses,
com menys llocs tenen per ocupar més ex-
igents són i, per tant, «és més complicat
poder entrar-hi», deia mentre feia cua per
lliurar el sisè currículum del matí. Al Fò-
rum de l’Ocupació s’hi reuneixen empre-
ses de diferents tipus, des de químiques, a
empreses d’assegurances, d’alimentació
o bancàries. També hi eren presents per
exemple el grup assistencial Sagessa, i les
seves representants de relacions huma-
nes, Anna Contreras i Judit Rodríguez,
que es dedicaven també a explicar el perfil
de professionals que poden contractar:
«Hi treballen més de 3.000 persones i els
diem que els perfils són molt variats», co-
mentaven. També s’acumulaven un bon
nombre de currículums als taulells de Cai-
xa Tarragona: «Avui en dia estan més
oberts a diferents àmbits, a fer pràctiques,
treballar els estius, qualsevol cosa per po-
der entrar a treballar», deia Natàlia Segu-
ra. Tant ella com la seva companya Caro-
lina Mayor creuen que els futurs llicen-
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ciats «són conscients de la situació» i
apunten que en edicions anteriors del fò-
rum s’han incorporat estudiants en aques-
ta entitat bancària.

Entre els estudiants que ahir s’interes-
saven pel seu futur laboral hi havia Sílvia
Payán, que només va a la facultat a cursar
la darrera assignatura que li queda per lli-
cenciar-se: «He vingut expressament per
la fira, m’he informat de les empreses que
hi havia i m’he imprès uns deu currícu-
lums», deia minuts abans d’iniciar el seu
periple pels 14 estands del fòrum. Creu
que en un moment com l’actual trobar un
lloc on es concentrin empreses i es doni
l’oportunitat de deixar-hi la seva sol·lici-
tud «té molt de sentit» i espera poder tro-
bar una feina relacionada amb la banca,
tot i que sap que no són moments per ex-

igències. Un perfil diferent de públic eren
els que encara estan fent segon o tercer i
tenen esperances que quan acabin la titu-
lació la situació econòmica hagi millorat:
«De moment busco alguna cosa per poder
fer pràctiques o per treballar a l’estiu per-
què ara com ara no tinc cap ingrés», deia
Gemma Cristià, que estudia ADE. Un
dels estands on s’oferia aquesta possibili-
tat de tenir feina durant un temps era el de
Port Aventura. Júlia Rodríguez notava
ahir «molta flexibilitat» entre els que bus-
quen ocupació: «Demanen per treballar
estius o els caps de setmana.» Ella els deia
que l’important «és entrar a l’empresa i
després es pot evolucionar i millorar amb
l’experiència». El fòrum que ahir es va fer
a Bellisens es repetirà al campus de Sesce-
lades els dies 21 i 22 d’abril.

Llicenciats en temps de crisi
la crònica | M. CARTAÑÀ

Busquen feina relacionada amb el que han estudiat, però, si no pot ser, qualsevol tasca que els
permeti accedir al món laboral els val, ara com ara. El Fòrum de l’Ocupació de la URV és enguany

una oportunitat per trobar «alguna cosa» per als que estan a un pas de deixar la universitat

Algunes empreses van recollir 200 currículums només en les dues primeres hores. / J.F.


