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COMUNITAT

L’escriptor Paco Candel,
recentment desaparegut,
va rebre el premi Societat-
Universitat d’enguany

Els premis anuals de l’Associació d’Amics de la
UAB reconeixen el compromís social i acadèmic

la seva carrera, en què ha fet entendre i
estimar la literatura a moltes genera-
cions d’alumnes. L’interès per l’estudi de
la crítica, la novel·la realista i autors com
Azorín, Txékhov, Clarín, Salvat Papasseit
o Narcís Oller ha estat una característica
de la seva aportació al món de la recerca
literària. Beser va recordar l’entusiasme
i la creativitat dels primers anys de la
UAB i la complicitat amb els professors i
els alumnes que la van posar en marxa.
En David Jou, humanisme i ciència, art
i números, poesia i xifres es barregen a la
perfecció. És un home càlid i proper que
ha publicat més de vint llibres de poesia
originals i atrevits. Alhora, ha dedicat

L’Associació d’Amics de la UAB s’ha vist
afectada enguany per la mort d’un dels
premiats, Paco Candel. L’escriptor va
rebre el Premi Societat-Universitat, que
patrocina el Consell Social de la UAB,
pocs dies abans de la seva desaparició.
Amb unes paraules de benvinguda de
Xavier Muñoz, president de l’Associació,
i amb la música de Francesc Burrull i
Laura Simó, es va fer la trobada anual
dels Amics. S’hi van lliurar els premis ex-
traordinaris de doctorat atorgats el curs
2006-2007 i els distintius als socis que fa
deu anys que pertanyen a l’Associació.
El premi Col·lectiu UAB va ser atorgat a
l’Agència de Promoció d’Activitats i Con-
gressos que dirigeix Assumpta Cros. Els
premis Amics dels Amics van ser per a
Sergi Beser, David Jou i Carmina Virgili.
Uns vídeos i un text de presentació van
glossar els mèrits dels guardonats.
Per a Sergi Beser, íntegre i curiós, la do-
cència i la recerca han estat els pilars de

Xavier Muñoz, Assumpta Cros, David Jou, Mònica Terribas, Carmina Virgili, Joan Carbonell i Sergi Beser.

Hamort Paco Candel

El 23 de novembre vamorir l’escriptor Paco Can-
del, qui només una setmana abans havia rebut el
premi Universitat-Societat de l’Associació d’A-
mics de la UAB, que patrocina el Consell Social.
Candel va desenvolupar la seva tasca en diver-
sos fronts com a novel·lista, senador, articulista,
conferenciant i regidor. Ha estat el representant
indiscutible dels qui, sense veu ni vot als anys
vint, i als cinquanta i als seixanta, van arribar a
Catalunya des d’arreu d’Espanya. Candel ja és
una part viva de la història de Catalunya.
Va recollir el premi en nom seu i en el de la

Fundació Paco Candel la periodista Mònica Ter-
ribas, qui va recordar que l’escriptor deixa, entre
altres coses, les tres paraules que esdevenen
sentències cèlebres i que defineixen una època i
una filosofia social: «els altres catalans».

més de trenta anys a la física. Està espe-
cialitzat en termodinàmica i mecànica
estadística. En el seu agraïment pel pre-
mi va recitar un poema autobiogràfic en
el millor estil dels poetes clàssics.
Ja de ben petita, Carmina Virgili es va
sentir atreta per la natura i pel seu en-
torn. Va convertir la seva passió en la de-
dicació de tota una vida: el món de la
geologia, que ella entén com un diàleg
amb la Terra. Virgili va reobrir el Col·legi

El premi Col·lectiu UAB es va
atorgar a l’Agència de Promoció

d’Activitats i Congressos,
que dirigeix Assumpta Cros

d’Espanya a París, el 1987, perquè joves
espanyols de totes les disciplines po-
guessin estudiar becats a França. Ha es-
tat secretària d’Estat d’Universitats i Re-
cerca i ha rebut nombroses distincions
per la seva tasca investigadora.
Va cloure l’acte el vicerector d’Estu-
diants i de Cultura, Joan Carbonell, qui
va felicitar els guardonats i va glossar la
cultura i la ciència co m a elements aglu-
tinadors de l’humanisme i de la creativi-

Lliurament dels premis extraordinaris de doctorat.


