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L’exili literari espanyol de 1939

Rafael Aberti i José Bergamín, en una de les fotografies exposades.
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Claustre
General

El dia 4 de desembre,
tindrà lloc la celebració
del Claustre General de
la Universitat Autònoma.
L’ordre del dia de la
sessió claustral inclou
l’aprovació de l’acta de
la sessió anterior, la
presentació i la votació
de l’informe anual del
rector, la presentació de
les línies generals de
política de professorat i
de pressupostos per a
l’any 1996 i, finalment,
el torn obert de paraules.
Junta de Govern

El dia 16 de novembre va
tenir lloc la Junta de
Govern, que va aprovar
la proposta d’adequació
formal i actualització del
reglament de
professorat; també es
van aprovar les mesures
sobre control del
compliment docent
referides a l’atenció de
l’alumnat i el
reconeixement d’una
sèrie de serveis
especialitzats (S3),
amb la seva adscripció
corresponent.
Universitat Autònoma de Barcelona
Insubmisos a l’Autònoma
Un grup d’uns cent estudiants va fer una marxa fins al
Rectorat per acompanyar la presentació de vuit
insubmisos de l’Autònoma. El mateix acte, que va tenir
lloc el dia 23 de novembre, va servir per donar a
conèixer L’Assemblea d’Insubmisos de l’Autònoma
(LAIA), i per fer públic un manifest dirigit al Rectorat i
al Claustre General de la Universitat. 

Uns representants d’aquest col·lectiu van lliurar al
Rector una còpia del manifest, en el qual es demana,
entre altres reivindicacions, suport polític i jurídic per
part de la Universitat als insubmisos vinculats a
l’Autònoma, una condemna pública del nou codi penal,
i la desaparició de les places de la prestació social
substitutòria (PSS) que actualment ofereix la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Enquestes i avaluació
La setmana de l’11 al 15 de desembre tindrà lloc la
realització d’una enquesta generalitzada en què els
alumnes podran valorar la docència que reben a la
Universitat Autònoma de Barcelona. El 50 per cent de
les classes, tant teòriques com pràctiques, han estat
seleccionades per dur a terme l’enquesta, que forma
part d’un procés molt més ampli d’avaluació de la
qualitat de la docència.

El Vice-rectorat de Professorat ha preparat un
número monogràfic de L’AUTÒNOMA, en el qual
s’explica tant la filosofia com els mecanismes de les
enquestes que es duran a terme l’esmentada setmana, 
i en el qual s’explicita que la col·laboració d’alumnes i
professors és clau per aconseguir l’èxit del procés i per
contribuir a la millora de la Universitat.
Del 27 de novembre al l’1 de
desembre va tenir lloc, a la Facultat
de Filosofia i Lletres de la UAB, el
Primer Congrés Internacional
«L’Exili Literari Espanyol de
1939». Més de cent especialistes
van tractar, des de diferents pers-
pectives, aspectes relacionats amb
les institucions culturals de l’exili a
Europa i a Amèrica, les autobiogra-
fies, la novel·la, el teatre, la poesia i
l’assaig produïts en el desterrament
de 1939. Les sessions del dimecres
es van dedicar a la literatura catala-
na, amb la presència, entre altres
especialistes, d’Albert Manent,
Julio Ortega Villalobos, Maria
Campillo i l’escriptor, artista i edi-
tor Avel·lí Artís Gener (Tísner).

Van completar aquestes activi-
tats els testimonis d’intel·lectuals
exiliats, com Elena Aub, Eugenio
F. Granell, Jacinto Luis Guereña,
Rafael Martínez Nadal, Luis
Alberto Quesada i Julio Sanz
Sáinz, el dilluns a la tarda; i el
novel·lista Virgilio Botella Pastor,
el poeta i editor Alejandro Finis-
terre, els també poetes Tomás
Segovia, Angelina Muñiz, Francis-
ca Perujo i Roberto Ruiz, en els
testimonis del dimarts. Altres acti-
vitats van ser, dimecres a la nit, la
lectura de textos i l’estrena d’una
obra del dramaturg exiliat a Xile
José Ricardo Morales, al Pipa Club
de Barcelona, la presentació de
novetats editorials, o la projecció
del vídeo Exilios: refugiados espa-
ñoles en el Mediodía de Francia, a
càrrec d’Alícia Alted i Antonio
Risco. 

Al gener de 1993, es va consti-
tuir a la Universitat Autònoma de
Barcelona el Grup d’Estudis de
l’Exili Literari (GEXEL), que reu-
neix professors i alumnes de la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na, de la Universitat de Barcelona i
de la Universitat de Lleida, i inves-
tigadors de l’exili literari de 1939
en les quatre llengües de l’Estat. El
propòsit d’aquest grup d’investiga-
ció ha estat, des d’aleshores, coor-
dinar esforços amb el propòsit de
recuperar i difondre l’obra literària
i crítica d’aquells «que van pagar
amb l’exili forçós la seva fidelitat
a la legalitat democràtica republi-
cana i la seva defensa de la lliber-
tat de la nostra cultura», com
declaren en el seu manifest funda-
cional. 

Coincidint amb el Congrés, el
GEXEL ha presentat les seves pri-
meres publicacions, agrupades en
col·leccions que porten els noms
dels vaixells més emblemàtics de
l’exili. 

En la col·lecció Sinaia
d’assaig, s’ha editat un treball col·-
lectiu, editat per Manuel Aznar
Soler, titulat Las literaturas exilia-
das. D’altra banda, la col·lecció
Winnipeg de teatre va presentar
dues publicacions: Cuatro imposi-
bles, de José Ricardo Morales, edi-
ció de Claudia Ortego, i La liber-
tad en el tejado, de María Teresa
León, edició de Manuel Aznar

I N F O R M A C I O 
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Andorra tindrà 
una universitat virtual
Marc Forné

variada. Aquest servei va ser un
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Andorra crearà una universitat a
distància, seguint el model de la
Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), segons va explicar Marc
Forné, cap del Govern d’Andorra.

El cap del Govern d’Andorra
va pronunciar una conferència
sobre Administració pública i
model d’Estat, a l’aula magna de
la Facultat de Dret de la UAB, el
13 de novembre. L’acte va ser pre-
sentat pel degà de la Facultat de
Dret, Manuel Gerpe, i pel vice-rec-
tor d’Estudis, Jordi Berrio.

Al llarg del discurs, Forner va
fer un repàs històric sobre la crea-
ció de l’Administració pública, i
va parlar de l’actual model d’Estat
andorrà, tot i que va reconèixer
que encara no hi ha una estructura
consolidada d’Administració esta-
tal. A Andorra hi ha estudis uni-
versitaris d’Infermeria i d’Infor-
màtica amb mil estudiants, alguns
provinents de comarques del nord
de Catalunya.
cuit de jòguing, una sala polivalent
L’Autònoma

Drets humans
El Centre d’Estudis de Drets Hu-
mans va obrir, amb gran assistèn-
cia de públic, el Seminari titulat
«El Conveni Europeu de Drets
Humans: dimensió política i eficà-
cia jurídica», que va tenir lloc el
10 de novembre, a l’aula magna de
la Facultat de Dret. El rector de la
UAB, Carles Solà, va inaugurar les
conferències fent referència al
compromís de l’Autònoma amb els
grups de voluntariat, i va parlar de
«la universitat com a centre de for-
mació completa de ciutadans com-
promesos». A la inauguració,
també hi va assistir la directora del
Centre d’Estudis de Drets Hu-
mans, Teresa Freixes, i el vice-
degà de Dret, Manuel Cachón.
Aquest curs, l’Autònoma ha con-
cedit beques a deu estudiants bos-
nians, algerians i saharians.
L’Autònoma redescobreix Joan Fuster

«Joan Fuster, un home i un país» va
ser el títol de la taula rodona amb
què es va tancar l’homenatge que la
UAB va retre a l’intel·lectual valen-
cià més gran d’aquest segle. La
taula rodona va estar integrada per
tres amics de Fuster que formen
part de l’associació Amics de Joan
Fuster. Toni Domingo i Manolo
Boix, dos dels principals promotors
de l’associació, van explicar que
l’objectiu d’aquesta entitat és
«aguantar la figura de Fuster de la
manera més digna, sense cap intent
d’instrumentalització». Francesc
Pérez Moragón, comissari de
l’exposició «Joan Fuster: dies i tre-
balls», que va acollir la Facultat de
Ciències de la Comunicació, va
explicar que l’escriptor de Sueca
havia tingut grans i fidels amics al
llarg de la seva vida, però també
ferris enemics, sobretot de sectors
espanyolistes del País Valencià. 

Aquesta taula rodona, que va
tenir lloc el 23 de novembre a
l’aula magna de la Facultat Cièn-
cies de la Comunicació, va ser
moderada per la professora Mavi
Dolç, del Departament de Filolo-
gia Catalana de la UAB, l’autènti-
ca impulsora de l’homenatge a
Fuster. A la clausura de l’exposi-
ció, hi van assistir el rector, Carles
Solà, i el degà de la Facultat, Emili
Prado. 
L’exposició «Fuster: dies i tre-
balls» es va inaugurar a l’Autòno-
ma el 7 de novembre, després de
viatjar per diverses localitats
valencianes. Organitzada per la
Generalitat Valenciana, s’havia
presentat per primer cop a Sueca,
al novembre de 1993. 

L’exposició, formada per uns
quaranta plafons amb fotografies,
llibres, notícies periodístiques, car-
tes, documents i dibuixos, és un
passeig per la vida, l’obra i
l’ambient polític i social que va
viure Fuster, des dels seus orígens
familiars, en una família amb tra-
dició carlista, fins a la seva mort,
sentida i sobtada, el dia 21 de juny
de 1992. 

El sentit divulgatiu d’aquest
aparador vital, creatiu i històric
fusterià, juntament amb la projec-
ció de vídeos, va complir àmplia-
ment l’objectiu de fer una mica
més coneixedora la persona de
Fuster.
Per al Servei d’Activitat Física
(SAF), aquest és un any molt espe-
cial: celebra el seu desè aniversari.
Deu anys d’esport a l’Autò-
noma, que s’han vist
reconeguts aquest any
amb la concessió del Pre-
mi Nacional Trofeu Joaquín
Blume, que atorga anualment
el Consell Superior d’Es-
ports.

El 1985, el SAF va
començar les seves activi-
tats només amb dues pistes
poliesportives descobertes i
el pavelló, i ha anat evolu-
cionant fins a disposar
actualment d’un dels
millors complexos esportius
del Vallès: un poliesportiu
cobert (tres mòduls), un camp 
de futbol de gespa artificial,
un rocòdrom, tres pistes
poliesportives descobertes, un
frontó, una sauna, una piscina
coberta, cinc pistes d’esquaix, un
gimnàs, una sala de tennis de
taula, una sala de musculació i de
condicionament físic, una sala
tatami i un espai per a la pràctica
de tir amb arc. La previsió per als
pròxims anys és acabar del tot el

Deu anys d’esport
 projecte d’aquesta zona esportiva,
la fase final del qual preveu un
enllaç aeri entre els dos espais que
existeixen avui (separats per la
carretera central del campus), dues
saunes, pistes de tennis, un pista
multiatlètica, una zona annexa a la

piscina, un cir-
i un bar-restaurant.
L’oferta d’activitats del SAF

ha estat, des del principi, molt
dels pioners a oferir esports
d’aventura quan aquesta activitat
no era gaire estesa. Enguany, per
atendre totes les demandes dels
usuaris, les instal·lacions són ober-
tes de dilluns a divendres, de les 8
a les 22 hores, i els dissabtes de 
les 9 a les 20 hores.

Recollint la voluntat de la UAB
d’obrir-se a la societat, el SAF
dóna opció a persones alienes a
l’Autònoma de fer-se’n sòcies i de
gaudir d’avantatges en altres ins-

tal·lacions esportives.
Per celebrar aquesta

commemoració del desè ani-
versari del Servei d’Activitat Físi-
ca de l’Autònoma, s’ha organitzat
tot un seguit d’actes i activitats
esportives extraordinàries, que es
desenvoluparan al llarg del curs
acadèmic, i entre les quals desta-
quen un campionat internacional
universitari de futbol sala, una tro-
bada esportiva de diverses univer-
sitats catalanes juntament amb la
Universitat de Besançon, una ma-
rató d’aeròbic, i un torneig inter-
universitari de waterpolo, tot això
alternant-ho amb taules rodones,
exposicions diverses que fan refe-
rència a l’esport i a tot el que
l’envolta, i una gran festa al mes
de juny que clourà aquest aniver-
sari. 
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Ecosistemes tancats per mantenir la vida a l’espai
Anne Marie Vernezey, Julio Pérez, Josep Lluís Montesinos,
Francesc Gòdia i Joan Albiol, investigadors del projecte Melissa.
La planta pilot del Projecte
Melissa, de l’Agència Europea de
l’Espai (ESA), a l’Autònoma, es
va presentar el 13 de novembre
passat, a la Unitat d’Enginyeria
Química, amb l’assistència del rec-
tor, del director del centre ESTEC
de l’ESA, i de responsables de la
CICYT i de la CIRIT.

Melissa és l’acrònim de
Micro-Ecological Life Support
System Alternative, i ha estat con-
cebut com un ecosistema tancat,
basat en la utilització de microor-
ganismes, que constitueixi una
eina per aconseguir el comporta-
ment dels ecosistemes artificals i
desenvolupar la tecnologia neces-
sària per a un futur sistema de
suport de vida biològic destinat a
utilitzar-se en futures missions
espacials tripulades que requerei-
xin llargs períodes de permanèn-
cia a l’espai.

L’objectiu bàsic del projecte
Melissa consisteix en la producció
de biomassa comestible a partir de
residus (matèries fecals, orina,
paper), diòxid de carboni i mine-
rals, amb la utilització de la llum
com a font d’energia per a la foto-
síntesi biològica. Per dur a terme
aquest objectiu d’una manera sim-
plificada, que permeti el seu estudi
i desenvolupament, s’ha concebut
un bucle format per cinc comparti-
ments, quatre dels quals correspo-
nen a bioreactors, en els quals
s’utilitzen microorganismes, atès
que les seves característiques faci-
liten l’estudi de les diverses activi-
tats metabòliques requerides en el
procés. Aquests reactors es troben
en l’actualitat en desenvolupa-
ment, i componen la planta pilot
del projecte Melissa.

Els quatre compartiments
microbiològics successius estan
colonitzats per bacteris no patò-
gens: bacteris termòfils del gènere
Clostridium per a la liqüefacció
dels residus, bacteris anaerobis
fotoheterotròfics per a l’elimina-
ció de compostos orgànics solu-
bles, nitrobacteris per a la nitrifi-
cació dels ions amoni, i  el
cianobacteri Spirulina per a la
producció de menjar i reciclatge
del CO2 a O2.

El disseny, l’automatització i
l’operació d’un bucle de reactors
com es concep en el projecte
Melissa és un repte important dins
del camp d’investigació del desen-
volupament de processos biotecno-
lògics. 

Recentment, al principi de
l’any 1995, es va arribar a un
acord sobre la incorporació de la
Unitat d’Enginyeria Química de la
UAB al projecte Melissa. En con-
cret, l’acord consistia en el trasllat
de la planta pilot a l’Autònoma, on
es continuarà desenvolupant els
pròxims anys. Aquesta decisió ha
tingut el suport de la resta d’equips
que intervenen en el projecte, i el
finançament conjunt per part de
tres organismes: l’Agència Euro-
pea de l’Espai (ESA), la Comissió
Interministerial de Ciència i Tec-
nologia (CICYT) i la Comissió
Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnològica (CIRIT).
Teràpia gènica
Fàtima Bosch, professora de la
Facultat de Veterinària de la UAB,
ha estat la presidenta del Congrés
del Grup de Teràpia Gènica, que
va aplegar a Sitges, els dies 17, 18,
19 i 20 de novembre, els inves-
tigadors en teràpia gènica més des-
tacats del món. Entre ells, el que és
considerat la màxima autoritat
mundial, W. French Anderson,
que, juntament amb el professor
Dick Van Bekkun, van pronunciar
les conferències inaugurals.
Les sessions de treball van
finalitzar amb una taula rodona on
es van presentar les diverses expe-
riències clíniques que avui dia té la
teràpia gènica.

En els laboratoris del Departa-
ment de Bioquímica i de Biologia
Molecular de la UAB, dos grups
de treball, dirigits per Fàtima
Bosch i Alfons Vera, estan treba-
llant en un projecte adreçat a
l’obtenció d’animals transgènics.
Una part del projecte se centra en
l’obtenció d’animals transgènics
que sobreexpressin gens clau en la
regulació de les vies metabòliques
alterades a nivell hepàtic i pan-
creàtic pel procés diabètic.
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Dret de Família 
a Catalunya
L’Àrea de Dret Civil del Departa-
ment de Dret Privat va organitzar,
el novembre passat, un Seminari
sobre la Reforma del Dret de
Família a Catalunya, en el qual, en
un cicle de conferències, es van
abordar temes relatius a diferents
aspectes del futur Codi de Família.
Al Seminari, hi van participar
Francisco Rivero Hernández, de la
Universitat de Barcelona; Antonio
Manuel Morales Moreno, de la
Universitat Autònoma de Madrid;
Jesús Delgado Echevarría, de la
Universitat de Saragossa; i Lluís
Puig Farriol, de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

El 14 de desembre tindrà lloc
l’última de les conferències, a
càrrec de Joan Egea Fernández, de
la Universitat Pompeu Fabra, el
qual parlarà de la protecció de
menors.
Taller de Mecànica i d’Electrònica

El Taller de Mecànica i d’Electrò-
nica, creat el 1986, és un servei de
suport a la docència i a la recerca,
que depèn del Vice-rectorat
d’Investigació. Administrativa-
ment, però, el Taller està supervi-
sat per l’Administració de la
Facultat de Ciències. Aquest servei
té com a finalitat donar suport a la
recerca experimental. No es tracta
d’un taller de manteniment, sinó
d’un taller creatiu, on es dissenya i
es crea qualsevol dispositiu desti-
nat a la realització d’experiments.
Les peces que s’hi dissenyen són
úniques i exclusives, i no es poden
trobar al mercat. 

L’investigador ha de portar al
Taller la idea d’allò que necessita
per tirar endavant la seva recerca
experimental (dispositius de qual-
sevol material: alumini, ferro, plàs-
tic, llautó, acer inoxidable, vi-
dre...). Amb la col·laboració dels
tècnics del servei, i després de
reflectir la idea en diversos croquis
i de passar pel procés de fabrica-
ció, el mecanisme ideat esdevé una
realitat. La col·laboració mútua
entre investigador i tècnic és bàsi-
ca durant el procés d’elaboració de
la peça per tal que aquesta repre-
senti a la perfecció la idea que des
del principi tenia l’investigador.

Els dispositius creats poden ser
el fi de la recerca en si mateixos, o
bé poden ser part de les instal-
lacions necessàries per realitzar la
investigació.

El Taller de Mecànica i d’Elec-
trònica està integrat per un director
tècnic, Lluís Galindo, i pel perso-
nal tècnic i administratiu adscrit al
servei. Així mateix, en formen part
un coordinador científic, Francesc
Pi, que representa el servei davant
els òrgans de govern de la Univer-
sitat, i la Comissió d’Usuaris. Amb
la col·laboració del director tècnic,
el coordinador científic realitza
anualment un informe sobre l’acti-
vitat del servei, on consta la
infraestructura i l’equipament dis-
ponibles. Aquest equipament per-
met realitzar gairebé tot tipus de
peces que li siguin encarregades.
Prop de 23 màquines (foradado-
res, afiladores, fresadores, guillo-
tines, plegadores, premses hidràu-
liques, projectors de perfils,
torns...) són instal·lades a la planta
baixa del Taller de Mecànica i
d’Electrònica. 

Actualment, el Taller ofereix
els seus serveis a diversos equips
de recerca i de docència: als usua-
ris de la mateixa UAB, als centres
associats de la Universitat (com
l’Institut de Ciència de Materials) i
a diferents usuaris externs.

En tot moment, el Taller procu-
ra que les tasques que es realitzen
per als usuaris no vinculats a la
UAB no interfereixin les dels
usuaris de l’Autònoma.

L’any 1994, els usuaris de la
Universitat van encarregar 132
ordres de treball al Taller de Mecà-
nica i d’Electrònica, la qual cosa
representa més de dues mil hores
de feina. El Taller de Mecànica i
d’Electrònica està situat a l’edifici
Cn de la UAB, al costat de la
Facultat de Ciències.
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M. ÀNGELS CALVO I TORRAS,
professora de Patologia Animal
del Departament de Patologia 
i de Producció Animals, va ser
nomenada, a mitjan novembre,
acadèmica numerària de la Reial
Acadèmia de Medicina de Barce-
lona.

CARLOTA SOLÉ I PUIG,
professora del Departament de
Sociologia, va rebre el Mary
Parker Follett Prize (secció de
Política i Història), que concedeix
l’Associació Americana de Cièn-
cia Política. El premi li va ser
concedit per l’article «Language
and the construction of states: the
case of Catalonia in Spain».

RAMON SOLER I FABREGAT,
bibliotecari de la Biblioteca de
Ciències Social, ha guanyat el
premi al millor estudi inèdit
de  la  Federac ió  Espanyola
d’Associacions Bibliotecàries 
(Fesabib), en la modalitat pro-
fessional de 1995, pel seu treball
«Thesaurus de términos relativos
a relaciones raciales», amb equi-
valències en anglès, francès i
català.
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Homenatge a Psicologia
L’escultura representa un peu alat.
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Familiars, companys i amics van
assistir, el dia 13 de novembre, a
l’acte d’homenatge en memòria
dels alumnes de la Facultat de Psi-
cologia i de la Facultat de Ciències
de l’Educació que van morir en
accident de trànsit el 10 de juliol
passat a Rocamaura (Provença). 

El degà de la Facultat de Psico-
logia, Josep Maria Blanch, va obrir
el senzill i emotiu acte amb unes
paraules de dol i memòria pels qui
«no són entre nosaltres física-
ment». Tres companyes de viatge
van descobrir una escultura de
bronze, obra de l’artista Jai Rius,
situada en un pati interior entre la
Facultat de Filosofia i Lletres i la
Facultat de Psicologia. La talla
d’aquesta escultura ha estat possi-
ble gràcies a una subscripció de
tots els membres de la comunitat
universitària. La placa que acom-
panya l’escultura diu: «Als com-
panys i a les companyes que se
n’han anat». Un altre company
d’estudis i de viatge, Òscar Fer-
nández, va lliurar al degà, en nom
de tots els companys de promoció
dels desapareguts, una orla on hi
figuren tots els alumnes que es van
llicenciar a la promoció de 1995. 

D’altra banda, la Junta de
Govern de la UAB, en la sessió
del 16 de novembre, va aprovar
una declaració respecte a la segu-
retat del transport en carretera, en
la qual se sol·licita que s’adoptin
les mesures necessàries per a la
garantia de l’estricte compliment
de la normativa vigent en matèria
de transport col·lectiu per carrete-
ra. També s’insisteix en la urgència
de revisar i actualitzar els aspectes
de la normativa vigent a fi que per-
metin millorar la seguretat dels
viatgers en transport col·lectiu per
carretera.
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L’AUTÒNOMA es pot obtenir i imprimir en format Acrobat
via Internet a través del Web de la UAB
a l’adreça h t t p : / / w w w . u a b . e s /
Grup SAXUM

El mes d’octubre passat, va tenir
lloc, a la sala d’actes de l’Hospital
de la Santa Creu i de Sant Pau, la
presentació dels treballs de rehabi-
litació del seu patrimoni arquitec-
tònic. L’acte, presidit per Joaquim
Esperalba, gerent de l’Hospital, i
per Jordi Rojas, cap de l’OTT de la
UAB, va significar la presentació
pública del grup SAXUM –Diag-
nosi i Tractament de la Pedra–,
format per diversos investigadors
de la UAB i dirigit pel Dr. Aureli
Álvarez, del Departament de Geo-
logia.

SAXUM hi ha participat, de
manera destacada, en els treballs
de rehabilitació, tal com va posar
de manifest el Dr. Álvarez en la
seva intervenció.
Noves publicacions
El Servei de Publicacions ha editat
darrerament el número 47 de la
revista de sociologia Papers, que
tracta dels processos de modernit-
zació. 

També s’han editat el número
18 de la revista Anàlisi, i el núme-
ro 19 de la revista Educar, que
aborda el tema de la innovació
educativa.

Pel que fa als llibres, dins la
col·lecció «Gabriel Ferrater», el
Servei de Publicacions ha editat
Amorghòs i altres poemes,  de
Nikos Gatsos, en edició bilingüe
grec-català, la selecció, traducció i
pròleg del qual van ser a càrrec de
Joan-Manuel Ballesta. L’edició
d’aquesta obra és un homenatge
en memòria de Joan-Manuel
Ballesta.
Premis literaris

Sota el lema El llibre, una festa,
el Vice-rectorat d’Estudis convo-
ca dos premis literaris, en els
quals podran participar tots els
membres de la comunitat uni-
versitària: alumnes, professors,
personal no docent, escoles,
centres adscrits i  membres 
de l’Associació d’Amics de 
la UAB.

D’una banda, es convoca el
Premi de Poesia «Martí Pol»,
que s’atorgarà a la millor obra
inèdita de poesia de tema lliure,
no premiada en altres certà-
mens, i que s’haurà de presen-
tar en català, amb una extensió
de vint a quaranta poemes. 

El jurat d’aquest premi de
poesia el compondran Salvador
Alegret, com a president, David
Jou, Francesc Parcerisas, Víctor
Verdú, Ramon Panyella i Joan
Cànovas, com a secretari.
L’obra guanyadora serà edita-
da dins la col.lecció «Gabriel
Ferrater» pel Servei de Publica-
cions de la UAB.

D’altra banda, es convoca el
Premi de Narrativa «Pere Cal-
ders», que s’atorgarà a una
obra inèdita de creació literària
(novel·la o recull de contes), no
premiada en altres certàmens.
Les obres s’hauran de presentar
també en català i amb una
extensió de 60 a 250 fulls. 

El jurat d’aquest premi de
narrativa estarà format per
Jordi Berrio, que actuarà com a
president, Sergi Beser, Lluís Chi-
llón, Francesc Martínes, Gemma
F. Jaumandreu i Toni Casares,
com a secretari. L’obra guanya-
dora serà editada també dins la
col·lecció «Gabriel Ferrater» pel
Servei de Publicacions.

El termini de presentació de
treballs serà el 31 de gener de
1996, i els resultats dels concur-
sos es faran públics durant el
mes de març de 1996.

De la coordinació d’aquests
concursos literaris se n’ocupa el
Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barce-
lona.
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