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L’entrevista

«A Prada fem pragmatisme 
de Països Catalans»

Preparant aquesta edició hem viscut 
amb l’ai al cor fins l’últim moment…

Aquesta és la raó per la quan ho hem 
tingut tot indeterminat fins a l’últim moment, 
per poder-nos adaptar a les circumstàncies tal 
com va fer l’any passat. Recordem que estem 
sotmesos a la normativa sanitària francesa.
Comencem a recuperar presencialitat.

Recuperem una certa presencialitat. La idea 
és intentar fer les coses disposant només de les 
nostres possibilitats. És impensable recuperar 
el Liceu i això ens limita molt l’aforament. 
La doble possibilitat presencial-en línia és 
una solució de futur?

És el que pensem que és més adequat. El fet 
de fer-ho en línia ens permet una difusió més 
gran i no impedeix la presencialitat.
El lema d’aquesta edició parla de fer un 
país normal. Política a banda, el comencem 
a tenir en cultura, universitat, ciència…

No! Si parlem dels Països Catalans, l’Espa-
nya de les autonomies és un inconvenient a 
tots els nivells. És un tema de voluntarisme, 
de voler contrarestar certes dinàmiques. Per 
això parlarem de les llengües a l’Estat francès, 
de l’eix mediterrani, de la universitat i la nor-

malitat democràtica… Tenim el convenciment 
que cal anar fent aquests passos amb volun-
tarisme. A Prada fem pragmatisme de Països 
Catalans.
Què hem de destacar d’aquesta edició?

El més destacable és que la podem fer. 
Aquest any em fa la impressió que els polítics 
volen pujar menys. Abans, els polítics venien 
a anunciar què farien a partir de setembre i la 
meva hipòtesi és que ara la vida política està 
tan complicada que ningú no vol exposar-se. 
Però poso èmfasi a ‘em fa la impressió’ i ‘hi-
pòtesi’. Pel que fa als cursos estic molt satisfet 
pel nivell acadèmic que hem assolit.
Premis Canigó a la Vila de Prada i a Joan-
domènec Ros, tots dos molt vinculats a la 
Universitat Catalana d’Estiu.

El premi a la Vila de Prada va ser una idea 
meva. Al marge que és la població que ens ha 
acollit des de fa 53 anys, també és el lloc on 
es va establir una part molt significativa de 
l’exili. Pel que fa a en Joandomènec, és el mo-
ment que deixa la presidència de l’IEC i la de 
la FUCE. És el moment oportú per agrair-li 
tota la feina i reconèixer-li la trajectòria. Em 
semblen dos premis molt justificats.

Jordi Casassas és doctor en història contemporània i catedràtic a la Universitat de Bar- 
celona. Ha estat president de l’Ateneu Barcelonès i és membre de l’IEC. La d’enguany 
és la seva sisena Universitat Catalana d’Estiu com a president de l’equip rector.
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Jordi Casassas i Ymbert
President de la Universitat Catalana d’Estiu

Tres pobles del Vallespir 
celebren la festa de l’os les 
setmanes següents a la Can-
delera. És el moment en què 
es considera que l’hivern 
comença a acabar-se i tradi-
cionalment s’associa aquesta 
data amb el final de la hiber-
nació de l’os bru. 
Les localitats on s’ha con-
servat aquesta festa són Sant 
Llorenç de Cerdans, Arles i 
Prats de Molló. 
Els ossos es desperten des-
prés d’una llarga hibernació 
i baixen al poble o fan evi-
dent la seva ferocitat, la seva 
voracitat i la seva apetència 
sexual. Els caçadors surten 
a buscar-los i després d’una 
llarga lluita acaben sotmetent 
els ossos i deslliuren al poble 
de l’amenaça. 
A més de l’espectacle para-
teatral, a les festes de l’os hi 
trobem música, dansa i gas-
tronomia específica. 
Les festes de l’os eren habi-
tuals en tot el Pirineu però 
van anar desapareixent gra-
dualment. Actualment tres 
festes vallespirenques són les 
úniques que es conserven ín-
tegres en tot el Pirineu i han 
estat declarades patrimoni 
cultural immaterial de Fran-
ça.

Festes 
Festa de l’os

«Som més a prop que mai de ser un país normal. Junts estem fent el camí cap al nostre futur» (Muriel Casals)

Diari Prada
www.uce.cat    #ucestiu21 
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L’acte de la tarda debatrà so-
bre la crítica literària al nostre 
país. La taula rodona porta 
per títol Tenim crítica literà-
ria? i reunirà crítics i escrip-
tors que exposaran les virtuts 
i les mancances detectades.

Avui, dues racions de música. 
D’una banda podem gaudir 
de la festa desenfrenada de 
Pepet i Marieta i de l’altra de 
la interessant feina que Carles 
Belda ha fet sobre les Històri-
es naturals de Joan Perucho.

Josep Maria Solé Sabaté
@sole_sabate
La Universitat Catalana d’Estiu de 
Prada de Conflent ha estat cabdal 
en la recuperació nacional. Ara cal 
potenciar-la i dirigir-la a nous rep-
tes, tot passa per recursos i mirada 
global.

Marc
@bassaganya
Del meu pas per @UCE_CAT a 
Prada als ’90 recordo nits de festa 
al bar de la Uni o plaça major de 
Prada on fèiem relació entre jovent 
dels #païsoscatalans, menys debat 
amb la militància de qui va o no 
va de professor i disfruteu les nits 
d’estiu.

Albert Fontelles-Ramonet
@albertfontelles
Serà un plaer compartir el curs de 
la @UCE_CAT amb vosaltres. Jo 
parlaré de “La Cobla Barcelona: 
un instrument de propaganda repu-
blicana”. Ens veiem a Prada!

Guardia Cibil. Puesto de Sant 
Esteve de les Roures
@pgcser
No anem a l’UCE de Prada i des-
prés acusem l’UCE de ser poc 
representativa perquè no hi som 
nosaltres. Se’n diu profecia auto-
acomplerta.

Catalina Coll
@CatalinaColl1
La cancó molt descriptiva, i amb 
el català del nord !!!! President, La 
versió que he escoltat és de la UCE 
de Prada... de la dècada dels 80....
Per mi, Prada en aquells anys, era 
com la meravella dels Països Ca-
talans... Aquest any, no sé. Ja soc 
massa gran per anar-hi

Diuen…

El conseller Josep Maria Argimon, a l’UCE 2020

Una lliçó magistral de 
l’escriptor Vicenç 
Villatoro servirà per 

inaugurar la 53a Universitat 
Catalana d’Estiu. Villatoro 
parlarà de Joan Triadú: la 
visió plural del país en l’any 
que es celebra el centenari del 
naixement d’aquest il·lustre 
escriptor, crític literari i pe-
dagog.
En l’acte protocol·lari hi in-
tervindran amb el conseller 
de salut de la Generalitat de 
Catalunya Josep Maria Argi-
mon; el batlle de Prada Yves 

Arrenca la 53a UCE
Delcor i el president de la 
Fundació UCE i de l’Institut 
d’Estudis Catalans Joando-
mènec Ros.

L’edició de l’any 2021 de 
la Universitat Catalana d’Es-
tiu se celebra, per segon any, 
fora de les instal·lacions tra-
dicionals del Liceu Renou-
vier i consolida el Centre Pau 
Casals com a epicentre de les 
activitats acadèmiques i com 
a punt neuràlgic dels serveis 
que ofereix la Universitat. 

La situació pandèmica ha 
condicionat novament l’ac-

tivitat de la universitat que, 
com l’any passat, oferirà els 
cursos i els actes en línia. 

Tot i les limitacions exis-
tents, la 53a UCE recupera 
alguns dels espais que l’any 
passat no es van poder uti-
litzar –els concerts a plaça–, 
alguns dels tallers habituals i 
els actes del Fòrum Obert.

La Universitat Catalana 
d’Estiu del 2021 es clausurarà 
el proper 22 d’agost amb un 
acte al qual hi assistirà el vi-
cepresident de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Puigneró.

Festa de l’Os a Prats de Molló



Acabats d’arribar a Prada i just abans de començar a muntar la secretaria de l’UCE

En un dels tendals, preparant les carpetes grogues per a estudiants i professors

El centre Pau Casals ampliat amb carpes per acollir la 53 Universitat Catalana d’Estiu 

Activitats programades
DIA 16
De les 9 a les 12 Del migDia

Àrea de Ciències de la Natura
Estat del Medi Ambient 2021. Presentació del curs. Objectius i contingut. Panorama de la 
crisi ambiental (de 9 a 2/4 de 10) Presentació de l’informe sobre microplàstics del Consell 
Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia CAPCIT (de 2/4 de 10 a 2/4 a 10) Cap 
a una gestió dels boscos transformadors. Estratègia de la Bioeconomia Catalunya 2030 (de 
10 a 12)
Àrea de Ciències de la Salut
Aspectes clínics i ètics de la salut. Consell genètic i càncer hereditari (de 9 a 10) Medicina 
i religió són compatibles? (de 10 a 11) Protons a Catalunya (d’11 a 12) 
Àrea d’Economia
Pandèmies, canvi climàtic, catàstrofes naturals, crisi, atur, fam, guerres, desigualtats... El 
món va cada cop pitjor? O no?. El món va cada cop pitjor? O no? (1) (de 9 a 10) El món va 
cada cop pitjor? O no? (2) (de 10 a 12)
Àrea de Feminisme
Maternitats, cures i conciliació. Maternitat, trauma i naixement en l’art català (de 9 a 10) 
Política i conciliació (de 10 a 11) Pingüins, masculinitat i criança: un debat necessari (d’11 
a 12) 
Àrea d’Història
Balanç històric sobre les Germanies. Precedents: el context històric a la Corona d’Aragó 
en vigílies de les Germanies (de 9 a 2/4 d’11) El País Valencià i el regne de Mallorca a les 
portes de les Germanies (taula rodona) (de 2/4 d’11 a 12) 
Àrea de Literatura
Vincles literaris entre Itàlia i Catalunya, en el setè centenari de Dante Alighieri (1321-
2021). De Desclot al Curial: ressons italians en la narrativa catalana antiga (de 9 a 2/4 d’11) 
Andreu Febrer, el primer traductor de la Divina Comèdia en vers (de 2/4 d’11 a 12)
Àrea d’Història de l’Art
«PAIS_ATGE»: paisatge i identitat a l’art contemporani dels Països Catalans. Introducció 
(de 9 a 2/4 d’11) Paisatge: la transgressió d’un gènere a l’art contemporani (de 2/4 d’11 a 
12)
Àrea de Ciència Política
Les nacions i l’Estat. Catalunya en perspectiva comparada. Les relacions entre les nacions 
i l’Estat (de 9 a 12)
Cursos de Formació Cultural
Iniciació a la llengua. Llengua catalana. Nivell mitjà (de 9 a 2/4 d’11) Llengua catalana. 
Nivell superior (de 2/4 d’11 a 12)
a les 12 Del migDia 
Actes i commemoracions
Inauguració. Lliçó inaugural «Joan Triadú: la visió plural del país»

L’escriptor Vicenç Villatoro glossarà la figura de l’escriptor, crític literari, pedagog i 
activista cultural Joan Triadú en l’any del centenari del seu naixement. Triadú va estar 
molt vinculat a l’UCE des dels seus inicis, essent un dels impulsors dels cursos de 
literatura. Aquest va ser un dels motius pels que va rebre el Premi Canigó l’any 1996.

De les 3 a les 5 Del capvespre

Cursos de Formació Cultural
Coneixença Catalunya Nord «Catalunya Nord: any 2 de la COVID» (de 3 a 5) — Introducció 
a la llengua occitana. Pèire Bec i la literatura Gascona (de 3 a 4) Introducció a l’occità: 
sociolingüística, dialectologia i aprenentatge pràctic (de 4 a 5)
Tallers
Taller d’interpretació (de 3 a 5) — Escriure teatre (de 3 a 5) — Muntanyisme (de 3 a 5) — 
Cançons populars (de 3 a 5) — Fotografia digital (de 3 a 5)
a les 5 Del capvespre

Actes i commemoracions
Tenim crítica literària?
a les 9 Del vespre

Espectacles. Música. 
Pepet i Marieta
a les 11 De la nit

Espectacles. Música 
Carles Belda. El romanç de Les històries naturals de Joan Perucho 


