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S
eguint una tradició que 
s’inicià el 1968 a Estras-
burg, el 29 i 30 de juny i 1 i 
2 de juliol tingué lloc, a la 

Universitat de Vic, el XIX Col·loqui 
de l’AILLC, que aplegà estudiosos 
de la nostra llengua i literatura 
procedents d’arreu del món. Així, 
aquesta nova edició –ajornada un 
any a causa de la pandèmia– ha 
suposat un vertader èxit de parti-
cipació, ja que ha reunit 150 espe-
cialistes que han dissertat i refle-
xionat sobre els més diversos te-
mes filològics. 

A banda de la nombrosa ins-
cripció, cal destacar també l’èxit 
de l’organització, ja que tot l’en-
granatge intern del Col·loqui va 
funcionar amb la precisió d’un re-
llotge. Estructurada a partir de set 
sessions de comunicacions que es 
desenvoluparen de manera pa-
ral·lela –i comptaren amb una no-
table presència valenciana–, la 
trobada s’articulà al voltant de 
cinc ponències plenàries, dues 
taules redones i tres activitats ex-

traacadèmiques –una ruta li-
terària teatralitzada, un concert i 
una excursió a Ripoll– dignes de 
tota lloança. 

En aquest sentit, la ruta perme-
té accedir a alguns dels palaus 
més bells i majestuosos de la ciu-
tat de Vic, com ara el temple romà, 
on poguérem escoltar el verb de 
Jacint Verdaguer, sens dubte la 
major glòria literària que ha donat 
el territori vigatà; també visitàrem 
la Casa Bojons, on habità el teòleg 
i filòsof Jaume Balmes; la Casa 
Masferrer, residència dels ger-
mans Masferrer i Arquimbau, 
amics de l’escriptor Jaume Collell, 
una altra celebritat vigatana vuit-
centista; el Casal dels Rocafiguera, 
l’espai on Miquel Llor ambientà 
algunes de les escenes de la no-
vel·la Laura a la ciutat dels sants; 
la Casa Fontcuberta, on gaudírem 

de diversos textos de la poeta i no-
vel·lista Maria Àngels Anglada; i, 
finalment, l’elegant i genuí Casino 
de Vic. 

Pel que fa al concert, que anà a 
càrrec d’Arnau Tordera, líder del 
grup musical Obeses, estava dedi-
cat a homenatjar Verdaguer en el 
120 aniversari de la seua defunció. 
D’aquesta manera, amb l’acom-
panyament d’una guitarra i la 
seua carismàtica veu, Tordera –re-
vestit de joglar– interpretà les 
cançons arranjades de l’òpera 
rock titulada Verdaguer, ombres i 
maduixes que, a partir d’una se-
lecció de versos del poeta, els 
Obeses estrenaren a Vic en de-
sembre de 2016. Una obra que us 
recomane ben encaridament, ja 
que no sols posa música als senti-
ments més insondables, sinó tam-
bé a la mar, el cel i tot l’univers.

És una mar
 Rafael Roca
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u Horitzontals: 1. Entre la casta sacerdotal 
celta, el que era poeta. Se sotmetrà. 2. En 
quin lloc. Tractament masculí. Avaricioses. 3. 
Multiplicats per deu. 4. Jornalers ajudants de 
paleta. Convergència i Unió. 5. Copulativa. 
Musa de la història i la poesia èpica. Home de 
moltes atencions. 6. Magribí. Natural del 
Tirol. 7. Moment de la missa que el celebrant 
ofereix el pa i el vi. Domini d’internet de 
l’Índia. 8. La cosa és d’ella. Soldat d’infante-
ria dels francesos d’Algèria. Domini in-
formàtic de Costa Rica. 9. Existia. Liquat per 
la calor. Xica. 10. Poseu algú en algun lloc. 
Islamisme. 
 
u Verticals: 1. Bondadós. Acàcies de jardí. 2. 
Plataforma amb una figura de processó. Féu 
una oferta. 3. El radi geomètric. Exercici 
d’omplir amb paraules que s’entrecreuen una 

graella com aquesta en què estàs treballant. 
4. Treu el color. Unitat. 5. Natural de Núbia. 
La temperatura. Creure sense veure. 6. L’alfa. 
Ésser unicel·lular. 7. Diner gitano popular-
ment. Vaig flotar en l’aigua, al revès. 8. 
Advertiria. Una romana. 9. Tomografia axial 
computada. Altura del so. Qualssevol. 10. 
Plataforma del Misteri d’Elx que baixa els àn-
gels. Percep olor. 11. Allò que hom reté. 12. 
Rescloses dels rius. Manoll de flors.
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n El Centre del Carme Cultura 
Contemporània (CCCC) ha acon-
seguit atraure en el segon trimes-
tre d’enguany un total de 77.528 
visitants, la segona millor xifra de 
la seua història, segons l’estudi de 
dades mensuals que es realitza 
des de l’any 2015.  

El CCCC va assolir la xifra més 
alta de visitants l’any 2018, amb un 
total 120.247 entre abril i juny. La 
segona millor dada en el mateix 
període s’ha registrat enguany, 
amb 77.528 visitants, seguit de 
2019, amb un total de 70.650. 
D’aquesta manera, el centre cul-
tural es mou ja en xifres anteriors 
a la crisi sanitària, amb un impor-
tant increment del públic jove.  

En aquesta primera meitat de 
l’any el Centre del Carme ha rebut 
un total de 135.837 visitants, la 
qual cosa suposa un 62,52 % més 
que en els sis primers mesos de 
2021.  

El CCCC s’ha consolidat tam-
bé en els últims anys com un refe-
rent per als més joves, i així ho re-
flecteixen les xifres de públic in-
fantil i juvenil, que continuen a 
l’alça i han suposat el 46,35 % del 
total de visitants rebuts entre ge-
ner i juny de 2022. El CCCC comp-

ta amb una intensa agenda que ha 
seduït el públic jove, que ja supe-
ra l’adult. 

Exposicions 
La xifra total de públic juvenil i in-
fantil que ha acudit al Centre del 
Carme en el primer semestre 
d’aquest 2022 suposa el 46,35 % 
del total de visitants, una dada 
que supera en tres punts el seg-
ment d’adults, amb un 43,04 %, 

sense incloure els majors de 65 
anys, que ocupen un 10,61 % del 
total.  

De les 135.837 persones que van 
visitar el CCCC en el primer semes-
tre d’enguany, 108.814 ho van fer a 
les propostes expositives, mentre 
que un 19,9 % van assistir a alguna 
de les activitats culturals. La dada 
de dones i homes que van visitar 
les exposicions també es manté 
molt igualada, amb un 56,26 % 

de dones i un 43,74 % d’homes.  
Quant a les dades de visitants 

segons la seua procedència, en el 
primer semestre de l’any, els resi-
dents a la C. Valenciana represen-
ten el 73,66 % del total, la qual cosa 
mostra la importància de les pro-
postes culturals del centre entre 
els valencians i valencianes, men-
tre que el 7,61 % correspon a la res-
ta d’Espanya i el 18,73 % a públic 
internacional.

El Carme ja és el centre cultural  
amb més visitants joves que adults
u El CCCC recupera el pols prepandèmia amb 77.528 assistents entre abril i juny de 2022, amb un 
46,3 % d’estudiants uEn l’últim trimestre registra la segona millor dada de públic de la seua història
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L’exposició «Play with Design» que es pot visitar fins el 23 d’octubre. CCCC

La Xarxa Vives i    
la UNE premien 
‘Guia de la València 
del primer 
franquisme’

M.E. VALÈNCIA

n La Guia de la València del primer 
franquisme (1939-1948) ha estat 
guardonada per partida doble en 
dos dels premis més importants 
d’edició universitària. 

La versió en valencià del llibre ha 
rebut el premi Joan Lluís Vives a 
l’Edició Universitària a la Millor Coe-
dició Interxarxa que atorga la Xarxa 
Vives d’Universitats, mentre que la 
versió en castellà ha estat guardona-
da amb el premi a la Mejor Coedi-
ción Interuniversitaria en els XXV 
Premios Nacionales de Edición Uni-
versitaria que lliura la Unión de Edi-
toriales Universitarias Españolas 
(UNE). 

Els premis a aquesta obra, coor-
dinada per José María Azkárraga, 
Lucila Aragó i Juan Salazar, reconei-
xen el gran treball de col·laboració 
entre Publicacions de la UV i l’edito-
rial de la UPV. 

L’obra planteja un recorregut 
històric per la València de la postgue-
rra, a partir de diferents perspectives: 
des d’àmbits com l’arquitectònic, 
l’urbanísitc i el laboral fins al món de 
l’educació, la sanitat o la cultura.

u La coedició de la UV i la 
UPV rep un reconeixement 
per la tasca de col·laboració 
entre les dues universitats 


