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Patronat de la Universitat Catalana d'Estiu

President: Emili Giralt (Institut d'Estudis Carulans)
Secretari:
Vocals:

PRESENTACIÓ

/

Joan Becar
Joan Ané
Nadal Batle (rector de la Univer irat de les lllcs Balears)
Josep M. Bricall (rector de la Univcrsiuu d· Barcelona)
Max Cahner (President de I'UC.E.)
Josep-LluÍs Carod-Rovira (Órnnium ulrurnl)
Enric Casassas
Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valcnc ia)
Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Polu 'l (lila de Catalunya)
Eugeni Giralt (Amics de l'UC.E.)
Enric Got (president de la Universiiat de Perpinya)
Josep Guia
Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de Val .ncia)
Lluis Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la ultura Cata-

lanes a la Catalunya del Nord)
Josep M. Llompart (Obra Cultural Balear)
Antoni Lloret
Aina Mol!
Ramon Pasqual (rector de la Universitat Autónoma de Barcelona)
Llorenc Planes (Amics de l'UC.E. a la Catalunya del Nord)
Pere Verdaguer

El dia 16 d'agost vinent obrirá les seves portes a Prada la di-
novena edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Una vegada més
professors i alumnes, estudiosos iprofessionals de les més variad es
disciplines es trobaran en un dels més bells indrets de la Catalu-
nya pirinenca per prendre part en aquesta manifestació cultural,
científica i universitaria, on la vocació d'ensenyar i d'aprendre, on
l'aspiració de compaginar una activitat intel-lectual intensa amb
un dels més atractius programes de vacances, on el desig de conéi-
xer millor el procés de la nostra reconstrucció: nacional i de mante-
nir els lligams intellectuals entre persones de tots els Países Cata-
lans han fet que Prada, la vila que acollí Pompeu Fabra i Pau Casals
durant els duríssims anys del franquisme, hagi esdevingut un sím-
bol de la vida nacional catalana. Pero no cal esperar que aquest
valor de símbol sigui suficient per justificar la convocatoria anual
de la Universitat Catalana d'Estiu. És per aixó que hem volgut que
l' activitat estrictament docent i universitaria, les conferencies, els
debats, els actes d'homenatge, els concerts, els recitals i les repre-
sentacions teatrals siguin prou atractius per ells mateixos.

MAX CAHNER
President de la
Universitat Catalana d'Estiu
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Ensenyament de la llengua

Ensenyament del catalá a tres nivells
Coordinadora: Roser LatorreAete d'inauguració de la XIX Universitat Catalana d'¡¡I'/I' presidir per Guiu Malé, pre-

sident del Consell General dels Pirineus Orientals i ha lile de la vila de Prada.
Acabat I'acre, el consistori oferirá un vi d' honor.

(dia 16, a les 12 del matí)

Nivell A: De comprensió i expressió oral.
Exercicis sistematitzats d' iniciació a la lec-
tura i, especialrnent, a la conversa. Treball
creatiu individual i de grupo

Nivell B: De comprensió i expressió oral
i escrita. Lectures i comentaris de textos.
Llengua normativa i rossellonés (breus re-
feréncies comparatives). Ortografia, foné-
tica i morfo-sintaxi elementals. Treball in-
dividual i de grup (l'adequació al diáleg,
a la conversa o al debat).

Iniciació als Paises Catalans

Coordinador: Josep-Lluís Carod-Rovira

Coneixement deis Paisos Catalans
Curs básic de coneixement dels Paísos Ca-
talans en tots els seus aspectes: geografía,
historia, cultura, política, folklore, gastro-
nornia, patrimoni arquitectónic, econo-
rrua, etc.
Curs de carácter práctic i participatiu, amb
material gráfic i audiovisual.
Una proposta d'un nivell estándard socio-
cultural nacional: tot alló que un ciutadá
normal hauria de saber sobre el seu propi
país.
Professor: Josep-Lluís Carod-Rovira
(de 9 a 10 del matí)

Iniciació a la cultura catalana
«La literatura de post-post-guerra als Pai"-
sos Caralans» Els escriptors que no van fer
la guerra. El fil trencat. La literatura pro-
gre. Compromís i literatura. La reivindi-
cació dels generes. El temps lúdic. Traduc-
cions, referéncies i oposicions. La norma-
lització. Art menor i art major: una pelé-
mica per als 90.
Professor: Vicenc; Villatoro
(dies 16, 17, 18, 19 i 20, de 10 a 11 del
matí)
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«Cinc vrsions culturals de la regió de
l'Ebrc» La literatura conternporánia (Ge-
rard Vcrgés, Zoraida Burgos, etc.). Mo-
rncnt actual de la creació artística. Pano-
rámica del patrirnoni arquitectónic, Tres
manifestacions festives medievals: els tor-
neros de Morella, la processó de Sant Pere
de Castellfort i la festa de Sant Antoni a
Tivenys i Beseit. Medi natural i conf1icte
ecológic.
Professor: Manuel Ollé
(dies 22, 23, 24, 25 i 26, de 10 a 11 del
matí)

Nivell C: De perfeccionament Iéxic i
morfo-sintáctic, Exposició, revisió i refor-
c;ament de temes gramaticals que supo-
sen dificultats concretes. Treball de grup
(exercicis d'análisi gramatical, de compa-
ració i esrudi del léxic en textos de regis-
tre divers, etc.).

Professors: Montserrat Badia, J oaq uim Po-
mares, Mercé Roca i Roser Latorre,

(de 9 a 12 del matí)

Els Paises Catalans, avui
La Franja de Ponent, una vida entre dos
mons.
Professor: Francesc Blanch
(dies 16, 17 i 18, d'11 a 12 del matí)
El País Valencia, o sud catalá o «levante
feliz»
Professor: Antoni Royo
(dies 19, 20, 22 i 23, d'11 a 12 del matí)
Les Illes Balears, la colónia ignorada.
Professor: Joan Mir
(dies 24, 25 i 26, d'l1 a 12 del matí)

Iniciació als llenguatges artístics

Coordinador: Ignasi Riera

Definicions de llenguatge. Llenguatges
verbals i llenguatges no verbals. Sobre alló
que resulta inexpressable.

Polítiques i poétiques de l'avantguarda.
I'avantguardisme als Paises Catalans. EIs
tópics dels llenguatges avantguardistes.

Experiéncies entre pintors i poetes: Paul
Eluard. Rafael Alberti. J.Y. Foix. Antoni
Tapies. Joan Brossa. Ricard Creus. Oskar
Schlemmer.

Textos i poétiques. Que és la inspiració?
Joaquim Ruyra.

Que passa quan I'art vol redimir el món.
«La Rive Gauche» de H. Lottmann.

Periféries i nova creativitat. El debat euro-
peu sobre les are es marginades. La cultu-
ra de la crisi.

/

El pallasso com-a síntesi dels di~ersos llen-
guatges artístics. Charlie Rivel. Pierre
Etaix.

Cap a una nova sensibilitat de la pell, de
l'olfacre i de la máquina. Erotisme i crea-
tivitat.

Art jove, entre la música clássica, la radio
i l'ordinador. Per que dic no al Nou-
centisme.

Professors: Ignasi Riera, Xosé Aviñoa, Álex
Susanna, Quim Auladell, entre d'altres.

(de 10 a 12 del matí)

Coneixement de la Catalunya
del Nord

Coordinador: Ramon Gual

Introducció a la problematiea nord ca-
talana
Les comarques· nord catalanes (Capcir,
Cerdanya, Conflent, Rosselló i Vallespir)
i els seus problemes específics:
Els sistemes «d'organització estatals fran-
cesos» -les escoles, les administracions,
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la vida política, els «medias», l' església, els
sindicats ...-
Les lluites de la presa de consciencia nord
catalana.
Les diverses manifestacions durant l'any.
Escoles catalanes i catalá a les escoles.
La premsa, la radio i la televisió a la Ca-
talunya del Nord.
L'impuls literario
La dinámica de la vida universitaria.

Professor: Ramon Gual
(de 9 a 2/4 d'll del matí)

Conferencies (amb debat eventual)

El Museu d'Art Modern de Ceret per Jo-
sefina Matamoros, conservadora del
Museu.
La premsa en catala avui a la Catalunya
del Nord per Pere Verdaguer, professor de
la Universitat de Perpinyá.
Simona Gay, la germana ... per Miquela
Valls, professora de la Universitat de
Perpinyá,
Art secular en els antics comtats de
Rosselló-Cerdanya per Jaume Lladó, res-
taurador de 1'art antic a la Catalunya del
Nord.
50 anys de sardanisme a Ceret per Josep
Vidalou, professor del Conservatori de
música de Perpinyá.
EIs artesans del vi perJoan Lluís Valls, pro-
fessor de la Universitat de Perpinyá.
El castell Reial de Perpinya per RogerJus-
tafré, animador del Priorat de Serrabona.
El granit i la seva utzlització tradicional a
la Cerdanya per Miquel Martzulí. inves-
tigador del Centre de Recerques i d'Estu-
dis Catalans de la Universitat de Perpinyá.
El domini de l'aigua a la Catalunya del
Nord i les noves perspectiues amb l'entra-
da deIs Patsos Catalans a la c.E.E. perJoan
Becar, professor de la Universitat de Per-
pinyá i director del CR.E.C
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El «menjar deIs pobres» i la cuina deIs
obrers agrícoles de la plana del Rosselló
per Eliana Comelade, professora a la Uni-
versitat de Montpeller.

La poesia actual al País Valencia (amb es-
pecial atenció a les comarques del Sud)
Poesia i societat. La creació literaria a les
comarques del Sud. La problemática de
les plataformes literáries. L'emigració in-
tel·lectual. Centralisme cultural valenciá
i revitalització comarcal. Les antologies
poétiques i les classificacions convencio-
nals o arbitráries, De 1'Antologza de la
poesia ualenciana de Fuster a les de Mzg-
[orn i Entranyes per a I'augur.
J oan Valls: la voluntat i l' artesanía d' un
alcoiá aurodidacte. L'obra poética de Car-
melina Sánchez Cutillas.
La poesia valenciana dels 60: el realisme
historie. L'evolució de la poesia d' Emili
Rodríguez Bernabeu.
L'antologia de Carn Fresca. El formalisme
dels 70. L'ofici i la preocupació cívica de
J. Pérez Montaner.
L'impacte de Mig;orn al Sud i la consoli-
dació de noves veus poétiques: Gaspar
Jaén i Urban i Andreu Morell (Elx), Ma-
nuel Rodríguez Castelló i F. Moisés (AI-
coi). La poesia més jove a la ciutat
d'Alacant.
Recital de poesia del Sud del País Valencia.
Professor: Lluís Alpera
(dies 22, 23, 24, 25 i 26)

(de 2/4 dTl a les 12 del matí)

Visites comentades a Serrabona, Sant Maní
del Canigó, Sant Miquel de Cuixá, la Casa
Pairal, el Palau dels Reís de Mallorca, el
Museu d'Art Modern de Ceret i el Mones-
tir d'Arles a cárrec de Joan Reynal, Fran-
cesc Catalá, Pere Ponsich, Jaume Deloncle,
Josefina Matamoros iJoan Lluís Valls.

Iniciació a la Literatura Catalana

Coordinador: Joan Alegret

Els textos de la cultura popular
La comunicació. Autor i lector com a es-
trategues textuals. Lector i enciclopedia.
Cultura i textos.- Análisi textual de la
rondalla, el rornanc, la cobla, la cancó, el
rodolí, 1'endevinalla, la fórmula mágica,
1'embarbussament, el refrany, la dita ... Re-
lació dels textos populars amb la produc-
ció literaria conternporánia.
Professora: Maria Conca
(dies del 16 al 26)

Comentaris de textos poétics catalans del
segle XX
Des de Josep Carner a Gabriel Ferrater,
incloent-hi els pcetes de la Catalunya del
Nord (Iosep-Sebastiá Pons, Jordi-Pere Cer-
da, Francesc Catalá).
Professor: .A.lexSusanna
(dies 16, 17, 18 i 19)

(de 9 a 12 del matí)

Iniciació a la historia del rock

Coordinador: Rafael Vallbona

La Literatura deIs anys setanta al País Va-
lencia
La voluntat de creació d'un futur.
Professor: Josep Piera
(dies 16, 17, 18, 19 i 20)

El rock és més que un estil musical. Tren-
ta anys després que un locutor de radio
arnericá inventes la paraula rock & roll per
designar una classe de música que tenia
arrels negres, pero era interpretada per
blancs, el rock és una de les poques cul-
tures amb un llenguatge universal que ha

perrnés que rota una generació es pugui
entendre més enllá de fronteres políti-
ques, racials, lingüístiques, econórniques
i socials.
El rock ha estat un moviment d'agitació
cultural, pero, a més, també és una de les
més potents indústries culturals i, sobre-
tot, és una música que a tots ens ha fet
bailar, emocionar, lligar o, senzillament,
perdre'ris.
Al curs d'Iniciació a la historia del rock
que s'ha programat per primera vegada
aquest any a 1'U.CE. s' intentara tractar de
forma amena i global tots aquests aspec-
tes. No sera un dictat constant de noms
anglo-saxons idates. S' intentara explicar,
d'una banda, que ha estat i que és aquest
fenomen a través dels seus corrents més
importants, ordenats de manera cronoló-
gica. D'altra banda, s'entrará en el sern-
pre relliscós pero apassionant terreny de
la cultura de masses, per descobrir que és
i que significa el rock avui com a fenomen
cultural i d'abast universal.
Totes les sessions constaran d' una prime-
ra pan d'explicació. Després s'obrirá un
debat i, finalment, s'oferirá una audició
dels temes més importants de l' epoca o
del moviment que s'hagi comentat.

Professor: Rafael Vallbona

(dies 16, 17, 18, 19 i 20 de 2/4 d'll a 12
del matí)

Iniciació a la informática

Informática básica
Introducció: Que és iper a que serveix la
informática? Tapies de la informática. Evo-
lució histórica dels ordinadors.
Eis recursos técnics: Estructura física de
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1'ordinador (Hardware). Components del
sistema de procés de dades.
Organització de la informació: Emmagat-
zarnent, suports, accés i tractament. FÍt-
xers i Bases de Dades.
La realització. Logica i metodologia de la
programació: programes (Software). Lógi-
ca, técniques i llenguatges.

Informática de gestió
L'organització de la informatica: La fun-
ció Sisternes d'Informació. Posició del
c.P.D. a 1'organigrama de I'ernpresa. Or-
ganització interna del departament de
P.D.
El procés d'informatització: La qüestió
previa: informática si o no? Tipus de pro-
cessos d' informatització: modular iplani-
ficada. Polítiques d' inforrnatització i Pla
informátic.
La implantació de la informatica: Pano-
rama actual i futur del mercat informa-
tic. Criteris de selecció de l'equip. Crite-
ris d' implantació dels sistemes.
La informatica a les organitzacions: Pro-
cés de dades al' área administrativa. Pro-
ductes de planificació igestió económico-
financera.

Professor: Artur Caballero

(de 9 a 2/4 d'11 del matí)

Iniciació a les Comunitats Europees

Visió general de les polítiques comuni-
táries

Organitzat pel Patronat Catalá Pro Europa
Coordinadora: Maria Antónia de Cendra
Inauguració del curs a cárrec de Caries A.
Gasóliba i Bohrn.
(día 16, de 10 a 11 del matí)
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Catalunya en el context de les Comuni-
tats Europees: situació present i pers-
pectives
(dia 16, d' 11 a 12 del matí)
Professor: Caries A. Gasóliba

Política industrial
(dia 24, de 9 a 10 del matí)
Préstecs i fons comunitaris 1i 11
(dia 24, de 10 a 12 del matí)
Professor: Joan Antoni Salmurri

Historia de les Comunitats Europees 1i 11
(día 17, de 9 a 11 del matí)
Professora: Marian Roca
Visió general de les institucions comuni-
táries
(dia 17, d'11 a 12 del matí)
Professora: Conxa Par

Política comercial i relacions exteriors
(dia 25, de 9 a 12 del matí)
Professor: Joan Antoni Salmurri

1mpacte de I'adhesló de l'Estat espanyol
a les Comunitats Europees en l'economuz
espanyola en general i la catalana en par-
ticular
(dia 26, de 9 a 12 del matí)
Professor: Guillem Rovira

AREA CIENTÍFICA

SEMINARIS D'EXTENSIO UNIVERSITARIA
1nstitucions comunztdries 1i 11
(dia 18, de 9 a 11 del matí)
El dret comunitari
(dia 18, d'11 a 12 del matí)
Professora: Isabel Molina

Elements de matemátiques
Ensenyament, historia i fonaments de la
matemática

Les quatre Ilibertats fonamentals del Mer-
cat Comú: mercaderies, persones, serveis
i capitals
(dia 19, de 9 a 12 del matí)
Professor: Jordi Faus

Coordinador: Claudi Alsina

Noves perspectives a l' educació mate-
rnática.
Professor: Josep M. Fortuny
(dies 17, 18, 19 i 20, de 9 a 2/4 d'11 del
matí)

Dret de la competencia 1i 11
(dia 20, de 9 a 11 del matí)
Accions comunitdries a favor de les peti-
tes i mitjanes empreses
(dia 20, d'11 a 12 del matí)
Professor: Rafael Jiménez

Les matemátiques a través de la historia.
Professor: Ton Sales
(dies 17, 18, 19 i 20, de 2/4 d'11 a 12 del
matí)

Visió general de les polítiques comuni-
taúes
(dia 22, de 9 a 10 del matí)
La política agrícola comuniiária 1i 11
(dia 22, de 10 a 12 del matí)
Professor: Joan Mier i Alberr

Cap als fonaments de la matemática.
Professor: Francesc Tomas
(dies 22,23,24,25 i 26, de 9 a 2/4 d'11
del matí)

Programes d'acció educativa de les Comu-
nitats Europees
(dia 23, de 9 a 12 del matí)
Professor: Frederic Company

Ciéncies de la salut: la SIDA

Coordinació: Joventuts Médiques de Ca-
talunya i de Balears

Aspectes de la investigació clínica.
Aspectes epiderniológics.
Aspectes psicológics.

Professors: Josep Gatell i responsables del
programa de prevenció i control de la
SIDA del Departament de Sanitat i Se-
guretat Social de la Generalitat de Ca-
talunya.

(dies 22, 23 i 24, de 9 a 2/4 d' 11del matí)

Astrofísica i Química

Coordinador: Enric Casassas

Explosions de supernoua i origen deis ele-
ments químics
Les explosions de supernova representen
la fase final de la vida d'algunes estrelles.
Durant aquest fenomen es desprén rnol-
ta energia llurninosa i s'expulsen grans
quantitats de massa a velocitats de fins i
tot 10.000 km/s que conserven la seva
identitat fins a distancies de més de 1.000
anys llurn. La materia expulsada durant
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aquest fenomen esta contaminada amb les
cendres de les combustions termonuclears
que varen alimentar 1'estrella durant la
seva explosió. D'aquesta manera, el medi
interestellar s'enriqueix a cada generació
d' estrelles fins donar lloc a les actuals
abundáncies dels elernents químics.
Professor: Jordi Isern
(dies 16, 17, 18, 19 i 20)

La materia orgánica deis sOis
El sol i la materia orgánica. Distribució del
carboni a la terra. -
La materia orgánica dels sóls: origen i
principals transformacions. Composició i
característiques físico-qufmiques. Funció:
Aspectes físics, quírnics i biológics. Resti-
tució: Adobat. Reciclatge: Processos de
compostatge.
Professors: Josep M. Alcañiz i Salvador
Alegret
(dies 22, 23, 24, 25 i 26)

(de 2/4 d Tl a 12 del matí)

Ciéncies de la vida

Neurobiologia deis trastorns mentals

Coordinació: Joventuts Médiques de Ca-
talunya i de Balears

El cervell humá a 1'abast: expedicions neu-
roquímiques, radiológiques i genétiques.
Comunicacions i intercanvis entre neuro-
nes cerebals. Neuroreguladors químics.
Receptors. Funcions dels diferents sistemes
de neuroregulació. 'Ierritoralització cere-
bral i funcions mentals. Perspectives de
diagnóstic biológic en trastorns mentals.
Avencos en el diagnóstic clínic i psico-
métric.
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Neurobiologia de les ansietats clíniques:
els sisternes cerebrals de l'ansietat. La neu-
roregulació gabaérgica. Coparticipació
d'altres sistemes de neuromediació. Els
farrnacs d'acció ansiolítica.
Neurobiologia dels trastorns afectius: hipo-
tálam, funcions endocrines, ritrnes biológics
i depressió. Disregulacions monoarninérgi-
ques centrals i depressió. Iocalització gene-
cicade la predisposició als trastorns bipolars.
Els tractarnents antidepressius i antimaníacs.
Neurobiologia dels trastorns psicosornátics.

Neurobiologia dels trastorns esquizofrénics,
Tipus d'esquizofrénies. Neuroradiologia i
rendiment cognitiu en les esquizofrenies.
Nuclis estriats i Iímbico-estriars. Disregu-
lacions dopaminergiques. D'altres sisternes
de neuromediació química i esquizofre-
nies. Fármacs d'acció antipsicótica. Neuro-
biologia dels deterioraments senils i de les
deméncies. Neurobiologia dels trastorns de
personalitat. Neurobiologia de les addic-
cions patológiques: comentaris.

Incidencia dels trastorns mentals. Cost sa-
nitari. Qualitat de vida, agressions arn-
bientals i neurobiologia de les funcions
mentals. Pronóstic dels trastorns rnentals.
Qualitat de l'assisténcia en salur mental.
Recerca en salut mental. Situació actual
a Catalunya. Factors de progrés en I'aten-
ció i l'assisténcia en salur mental. Abusos
de la psiquiatria i la psicologia.

Professor: Adolf Tobeña i Pallarés
(dies 17, 18, 19 i 20)

La recerca oncologica: expenmental, epi-
demiologica, profilaxi

Professor: Alfred Giner-Sorolla
(dies 23, 24, 25 i 26)

(de 9 a 2/4 d'n del rnatí)

l'artista davant I'experiéncia creadora

..

Entorn de l' obra d' art, la seva raó de ser,
la validesa de les seves propostes, la capa-
citat comunicativa dels seus continguts, els
nivells d'objectivitat i de subjectivitar, els
Iligams amb la historia immediata i els va-
lors dintemporalitat, etc., hom ha ernés
molts judicis i opinions. La psicologia, la
sociologia, la filosofia, la lingüística,
1'epistemologia, la historia de 1'art, la re-
ligió, etc. han tractat d'esbrinar amb els
seus elements d'análisi el perqué de l'art.
Sempre, pero, resten árees desconegudes,
aspectes inédits, dimensions inassolibles
que donen a 1'obra d'art una entitat pro-
pia difícilment transportable a d' altres co-
dis o formes de creació.
L'artista, des de la seva practica, viu una
experiencia creadora que entrecreua la
idiosincrasia de la seva propia personali-
tat amb el bagatge socio-cultural que
I'envolta.
En ocasions la practica mena a una reo-
ria. En altres moments, el teóric incideix
profundament en el práctic. Quins són els
impulsos, les motivacions, les reflexions,
els patiments i els gaudis que 1'artista viu
quan pensa, esbossa i executa 1'obra d'art?
Que és el que busca i que és el que tro-
ba? Que fa que uns objectius mentals i
sensibles siguin assolits i que fa que unes
determinades practiques o uns deterrni-
nats oficis no ofereixin per ells mateixos
aportacions creatives? Si habitualment és
la historiografia i la crítica la que amb in-
tencions episternológiques valora 1'obra
d'art, en aquest serninari assajarem d'arri-
bar a una análisi des de la mateixa praxi,
des d'alló que l'artista és capa<;d'explicar
prop de la seva experiencia creadora i la
seva visió de l' obra d' arto

No es tracta de fer una psicoanálisi de l'ar-
tista sinó de compartir amb ell un camí
de pensament i acció que pot facilitar l'en-
tesa no tan sols del seu treball sinó de
l'obra d'art en general.
JoanJosep Tharrats,Joan Pere Viladecans,
Joan Fontcuberta, Jaume PIensa, Frederic
Amat, Miquel Milá, Josep Guinovart,
Francesc Artigau, Albert Ráfo ls-
Casamada, Oriol Bohigas i Bigas Luna,
han estar convidats a dirigir un diáleg
obert des de la seva propia experiencia
creadora prop de l'art i la seva significa-
ció més pregona.

Professor: Daniel Giralt-Miracle

(de 9 a 2/4 d'll del matí)

La sensibilitat musical catalana
Audicions i comentaris

En aquest curs es tractará d'oferir unes ses-
sions que girin entorn d'un aspecte fona-
mental de I'estetica musical, 1'audició i
l'addicció que aquesta genera. Una his-
toria de I'estética musical catalana no és
només la historia de les obres escrites a Ca-
talunya, sinó una historia de la practica
musical catalana i aixó comporta tenir en
compre els programes musicals que s'han
endegat a Catalunya i la seva repercussió
en públic, crítica i compositors. La inten-
ció d' aq uest seminari és, doncs, oferir en
deu sessions una panorámica de l'evolu-
ció de la sensibilitat musical a Catalunya
d'en<;a de la Renaixenca, Aquesta evolu-
ció es presentara a partir de quatre grans
blocs:

La renaixenca: Estar de la vida musical, del
gust i de les expectatives concertístiques.
Audició de Clavé, Wagner, Chopin i Liszt.
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El modernisme: La irrupció violenta de
I'estética germánica i francesa. Audicions
de La -walkíria, de Beethoven i de Grieg;
la seva influencia en Morera, Pahissa o
Lamote.

El noucentisme: De la recuperació del
gran repertori a les influéncies parisen-
queso Audició de Satie, Ravel, Mompou,
Blancafort i Toldrá.

La postguerra: La diversificació estética:
I'experirnentació serial en robra d'Horns
i Gerhard; el Cercle Manuel de Falla; els
deixebles de C. Taltabull. I'experirnenra-
ció electrónica, aleatória, ete. en robra de
les darreres generacions. C. Santos. G.
Bmcie. El brahmsisme.

Professor: Xosé Aviñoa

(de 9 a 2/4 cl'Ll del matí)

El cinema als Países Catalans

Coordinador: Miquel Porter i Moix

Origen i evolució de I'expressió cinema-
tografica.
Presentació. Bibliografia i filmografia. La
recerca de la representació plástica de ea-
tegories temporals. Interessos científics.
Interessos comunicacionals. Representa-
cions del moviment a les arts plástiques.
El moviment a les arts rítmiques i sono-
res. Les arts de I' espectacle, com a síntesi.

Els sistemes convencionals en la represen-
tació sobre el pla. Descomposició i recom-
posició del moviment. Sisrernes de poli-
visió: plurirepresentació bidimensional i
serialització.
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La recerca de la tridimensionalitat. Les lleis
de la perspectiva i la profunditat de camp
focal. Espai real, espai escénic i espai
fílmie.

Siruació de les arts i dels espectacles fins
a l'adveniment del cinema. EIs recursos
expressius amb els aparells i sistemes ci-
nernatográfics primitius i pre-cinemato-
gráfics.

Invenció, propagació i ús de I' invento Ori-
gen i contingut de les formes expressives
cinernatográfiques fins al 1901. Estadi
socio-cultural dels primers cineastes i del
seu públic,

Evolució de I'espectacle cinematográfic a
la primera década del segle XX. Creadors
i espectadors a Europa i als E.u.A. De I'ar-
tesanat a la indústria; primeres fixacions
convencionals: Mélié i Grffith, figures pa-
radigmátiques. Estructures i generes: ini-
cis i elements. EIs atacs contra el cinema:
ideologia i culturalisme.

Concentració industrial. I.:allargament del
rnetratge i la complexitat dels recursos ex-
pressius. Proliferació temática i genérica.
Ampliació de l'espectre social en I'ús del
cinemailesvessantssocio-polítiques.Ci-
nema cultural versus cultura cinemato-
gráfica,

La Década Prodigiosa. Normalització i
normativa. Elements d'estilística. EIs pri-
mers trencarnents: avantguarda i revolu-
ció. Universalització i nacionalisme.

La polémica del sonor. Representació vi-
sual dels sons. Intents i usos dels sons
d'acompanyament. Teoria del cinema pur
i praxi del cinema parlant. Manifest del
contrapunt orquestral. Noves técniques i

nous generes. Imperialisme cultural
ternptatives d'alliberament.

I.:evolució de la tecnologia i les noves téc-
niques expressives. Problernátiques del co-
lor i dels anomenats «relleus». Eticisme i
evasió. EIs nous trencaments: del neo-
realisme a l'underground. Cinemes d'alli-
berament nacional. Els cinemes lliures. El
llenguatge de les multinacionals.

Professor: Miquel Porter i Moix

••

Els continguts del cinema deis vuitanta.
Per una actitud crítica.
En aquest curs es treballará a partir de
l ' análisi de pelHcu les significatives
d'aquesta década, que seran passades en
vídeo a la mateixa classe.
EIs dies 16, 18, 20, 23 i 25 es presentara
la pel-lícula i es proposaran unes línies ge-
nerals de treball. EIs dies 17, 19, 22, 24
i 26 es dedicara tot el temps de classe a
I'exposició i al debat entorn dels contin-
guts i del tractament de que són objecte
a la pellfcula corresponent, fent esrnent,
especialment, de I'any i el país on ha es-
tat produida I'obra, la Iínia seguida en la
filmografia anterior del seu autor, la im-
portancia de la producció, els elements de
llenguatge al servei de l'argument, el tema
i la intencionalitat de robra. La situació
d'aquesta dins un genere determinar. sec-
tors prioritaris de públic a qui va dirigi-
da, i funcions que es persegueixen en cada
cas sobre aquest públic.
Els temes que es tractaran seran els se-
güents:
El cinema d'avenrures, avui. «En busca del
arca perdida», de Steven Spielberg.
Enyorances bél-liques a I'era Reagan.
«Rambo», de George P. Cosmatos.
Tota una proposta filosófica. Woody
Allen, «Annie Hall».

Una visió de la guerra civil espanyola. «La
vaquilla», de L.G. Berlanga.
Autoretrat de la progressia dels 60, ara.
«El declive del imperio americano», de
Denys Arcand.

Professor: Josep Maria López i Llaví

(de 9 a 12 del matí)

El franquisme a Catalunya

Instruments de dominació política.
Elements ideológics. /
Resistencia i consenso

Professor: Josep Maria Solé i Sabaté
(dies 17,18 i 19, de 9 a 2/4 d'll del matí)

La llengua catalana i el futur: algunes
qüestions clau

Coordinador: Joaquim Torres

Elements d'historia sociolingüística de la
nostra área
Professor: Josep M. Nadal
(dia 16)
La normalització lingüística
Professor: Joaquim Torres
(dia 17)
La situació actual del catalá: dades més
recents
Professor: Emili J. Boix
(dia 18)
Prospectiva sociolin güística
Professor: Miquel Strubell
(dia 19)
El catala i els mitjans de comunicació
Professora: Maria Coromines
(dia 20)
La catalanització de I'ensenyament
Professor: Joaquim Amau
(dia 22)
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La immersió a /'ensenyament
Professor: Humberr Boada
(dia 23)
la política lingüística
Professora: Aina Moll
(dia 24)
La Ilengua estandard
Professor: Vicent Pitarch
(día 25)
El cataiá i les noves tecnologies
Professor: ]oan Corbella
(dia 26)

(de 2/4 d'll a 12 del matí)

Foix i l'avantguardisme

Coordinador: ] oaq uim Molas

El sol conceptual de la poesia de J.V Foix.
Periodisme i teoria literaria en J.V Foix.
Tesis fonamentals de Sol, i de do!.
La imatge de l'home contemporani a Sol,
i de do!.
I'avantguarda.
Novetat i tradició.
Lapropiació de la Ilengua i e! Diari 1918.

Professor: Manuel Carbone!l
(dies 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 i 26)

Conferencies a cárrec de Joaquim Molas:
L'avantguarda
(dies 22 i 23)

(de 9 a 2/4 d'll del matí)

Curs de filosofia moderna

I'objectiu d'aquest curs és oferir als assis-
.tents un panorama general de la filosofia
des del segle XV fins al segle XVIII, amb
la intenció, alhora, d'analitzar les princi-
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pals idees que orienten e! pensarnent mo-
dern i constitueixen la plataforma deIs cor-
rents filosófics conternporanis. Es tracta,
dones, d'un curs tant d'hisrória com de
íonaments de la filosofia.

Crítica de la cultura: per una
perspectiva desemmascaradora

El Renaixement.
Descartes.
El racionalisme postcartesiá.
Lem pirisme postcartesiá.
La Il-lustració. Kant.

Teories socioiogiques actuals sobre el fet
cultural
El gust i la distinció. La cultura com a
mercat de béns simbólics,
La cultura com a simulacre.
Mística i ascética en la cultura actual.
Tradició i innovació cultural.
Universalisme i localisme cultural.
Crítica de les teories de la postmodernitat.

Professor: ]aume Casals i Pons
(dies 16, 17, 18, 19 i 20, de 2/4 d'11 a 12
del matí)

Les polítiques culturals
La intervenció de les adrninistracions pú-
bliques en el mercat cultural.
Retórica i ideologia en les polítiques cul-
turals.

El fet cultural als Paisos Catalans
Primeres ternptatives d' avaluació global.Acció de les aigües corrents i de les

allaus de neu
Estabilitat i moviment deis vessants Professor: Salvador Cardús •(de 2/4 d'11 a 12 de! matí)

Coordinador: ]oan Becat

Moviments de massa a les contrades piri-
nenques. EsIlavissades lligades a les plu-
ges rorrencials. Exemples practics: Pluges
de! 82. Mobilitat deIs vessants suprafo-
restals.

La qüestió nacional avui

La dinámica torrencial i e! risc d' inunda-
ció al fons de les vaIls pirinenques.

De la «qüestió de noms» a un nom sense
qüestió: classes socials, terrirori i condició
nacional en l' evolució de la significació
dels rnots «catalans» i «Catalunya». Inter-
feréncies d'altres denominacions d'origen
«polític»; aragonesos, espanyols, francesos,
valencians, alacantins, lleidatans,... Els
mots i els conceptes nacionals en e!s teó-
rics/dirigents del nacionalisme catalá.

Les aIlaus de neu. El risc d'allau. L'evolu-
ció de la neu i la seva dinámica. Observa-
cions d'hivem. Observacions destiu.
Exemples de zones d'allaus i cartografia
a Andorra.

Per una visió histórica global del procés
nacional catalá: la preco~ normalitat na-
cional dels catalans entre e!s segles XIII
i XIV EIs inicis de l'opressió nacional. AI-
gunes observacions sobre l'anomenada
«decadencia». EIs inicis de l'alliberament

Professors: ]oan Becat i ]oan Manuel Vi-
laplana
(de 9 a 2/4 d'11 del matí)

nacional. Per quan la proclamació defini-
tiva d' independencia?

Per una definició catalana de nació: Que
és una nació? Que és la nació catalana?
És Catalunya una nació)

Dependencia económica de Catalunya:
1939-1959 Dictadura militar. Autarquia
económica,
1959-1977 Dictadura. Neocapitalisme.
1977-1985 Monarquia i auronomisme.
Crisi i liberalització progressiva de
l'economia.
1986-1987 Monarquia. Incorporació a la
C.E.E.

Professor: ]osep Guia

(de 9 a 2/4 d' 11 de! matí)

La guerra en les relacions
internacionals

Coordinador: Santiago Ramentol

La polemologia. El concepte de guerra. La
guerra a través de la historia.
Lescola francesa.
La guerra nuclear, la guerra convencional,
el terrorisme.
El coixí de la guerra. Comete d'armes. Po-
lítica. LIuita de classes.
Panorama actual: Les zones de crisi máxi-
ma (América Central, Orient Mitjá), les
guerres regionals (l ,Extrern Orient, Áfri-
ca), les guerres adormides (EIs Balcans)

Professor: Vicent Partal

Conferencia a 'cárrec de Santiago Rarnen-
rol: La relació entre la ciencia i la guerra
(dia 17)

(de 2/4 d'll a 12 del matí)
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Moviment nacional: de la cultura
a l'estat

Un món fet de nacions: I'univers de les
fronteres.
Conflictes étnics i conflictes nacionals: la
historia sense fi.
Els nacionalismes com a moviments
socials.
Els nacionalismes en marxa: de la cultura
a la política.
Els nacionalismes d'estat: els recursos de!
poder.
Els estats sense nació, i les nacions que
s' inventen.
Les nacions sense estat, i e!s estats que vo-
len fer.
Europa conternporánia: e!s moviments in-
surreccionals.
Europa conternporánia: e!s rnoviments
d' unificació.
Europa contemporania: una nació, un es-
tat, o que fem d'ara endavant?

Professor: Joan Francesc Mira

(de 2/4 d'll a 12 de! matí)

Les noves técniques del periodisme
escrit

L'objectiu d'aquest curs és acostar e!s
alumnes de l'U.CE. a les noves técniques
de! periodisme éscrit,

Tractament d' una notícia.
Que és la pirámide informativa?
El títol i l' avantírol.
La fotografia.
Que ens diu la portada d'un diari?
Els diferents estils periodístics: la crónica,
e! reportatge, l' entrevista, l' article d' opi-
nió, la notícia ...
La inforrnatització deis diaris: reper-
CUSSlOns.
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Diferencies deis diaris en catalá i castellá
al nostre país.
Tractament de les notícies a les revistes
d' interés general.
Que és el poder informatiu?

Per tal de posar en practica e!s coneixe-
ments apresos, les persones inscrites po-
dran preparar i escriure noticies i repor-
tatges. L'últim dia de! curset e!s alumnes
tindran l' oportunitat d' elaborar e! seu
propi diario

Professora: Júlia Sousa

(de 2/4 d'll a 12 de! matí)

Situació i perspectives de les economies
socialistes

Coordinadora: M. Teresa Virgili i Bonet
•

En aquest curs que intentara oferir una
aproximació a la realitat económica deIs
paisos socialistes, es presentaran e!s prin-
cipals mecanismes de planificació i gestió
de! procés de producció i, alhora, s'ana-
litzará e! funcionament i les disfuncions
deis dits mecanismes econórnics que do-
nen com a resultat la situació actual.
Les reformes iniciad es en aquests paisos en
e!s anys seixanta constitueixen un punt de
referencia obligat. S' haurá d' estudiar, en
conseqüencia, la diversitat de les reformes
que es van emprendre i, sobretot, la di-
versitat en l'aplicació de la reforma. Els dos
extrerns serien la Unió Soviética i Hongria.
El segon punt de referencia és la situació
de crisi, més o menys greu, en que es tro-
ben aquestes economies a partir deis úl-
tims setanta: Polonia constitueix el cas més
dar, pero tarnbé en altres países es detec-
ten dificultats: tendencies a l' estancarnent

econórnic, degradació en e! nive!l de vida
de la població, fort endeutament exterior,
etc. Es tracta d'una crisi conjuntural, es-
ttuctural, o bé hem de parlar d'una crisi
total de! sistema?
Finalment, l'arribada de M. Gorbachova
la direcció suprema de la Unió Soviética
ha obert indubtablement unes expectati-
ves de renovació no tan soIs en e! seu país,
sinó en e! conjunt de! bloc i també per
al socialisme com a model alternatiu socio-
econórnic. Aconseguirá Gorbachov doble-
gar I'oposició interna a la pereJtroika? 1
més irnportant encara: Quina és la pre-
tensió, quin és 1'abast i la veritable orien-
tació de la reforma de M. Gorbachov?

Professors: M. Teresa Virgili i Bonet, Ben-

TALLERS

TALLERS D'ANIMACIÓ

Animació cultural als pobles

Coordinador: Maties Mazarico

En collaboració amb e!s tallers de dansa
i de cancons populars, cada vespre es porta
1'aire de festa de l'U.CE. a un deis po-
blets deis voltants de Prada: Taurinyá, Pi,
Catllá, Molig, Cirac, Arbocols, Mar-
qUlxanes ...
(e! primer dia, de 3 a 5 de la tarda)

Cancons populars

Coordinador: Ramon Gual

Ara més que mai, l'ensenyament de! ca-
tala a la Catalunya de! Nord es desenvo-
lupa dins les escoles prirnáries, e!s col-le-
gis, e!s liceus, les facultats ... La quantitat

jamí Bastida i Vilá iXavier Farriols i Sola

(de 9 a 2/4 d'll del matí)

Sexualitat i angoixa: una realitat
que perviu en la societat hedonista

Fonaments psico-sornátics de la sexualitat.
Sexualitat icultura: mires, tabús i mode!s.
La pressió de grupo
El sentimerit de la propia sexualitat.
Plaer-displaer.
Benestar -angoixa.

Professor: Frederic Boix

(dies 16, 17, 18, 19 i 20, de 2/4 d'll a 12
de! matí)

d'alumnes creix cada any i amb ells l'es-
peran~a de construir un nucli de gent que
entengui i parli la nostra llengua. De tots
e!s recursos pedagógics utilitzats pe!s mes-
tres, la canco i la música són e!s que so-
vint tenen més éxit, són e!s elernents
d'aprenentatge de la vida, e!s que perme-
ten més contactes i lligams.
Aquest any e! taller de cancons populars
proposa la difusió d'aquestes cancons:
cancons-jocs i de bressol, cancons rnági-
ques i de tasca, cancons e!iminatives ima-
ginades per la mainada o proposades pe!s
adults ...
(de 3 a 5 de la tarda)

Muntanyisme .

Coordinador: Antoni Glory

Aquest taller funciona essencialment fora
de la seu de l'U.CE. i cada dia s'organit-
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zara una excursió a peu per tal de deseo-
brir els llocs més pintorescs o significatius
de la Catalunya del Nord i, sobretot, del
Conf1ent idel massís del Canigó. L'excur-
sió tindrá lloc bé a la tarda, bé tot el dia,
bé amb nit en refugio Equipament de
muntanya imprescindible: motxilla, botes
i rnitjons de muntanya, sac de dormir, im-
permeable, jerseis i despertador. EIs des-
placamenrs es fan en cotxes particulars:
despeses a dividir entre els participants.

(el primer dia, de 3 a 5 de la tarda)

Esports

Coordinador: Francesc Prujá

Condició fisica general: 15 rninuts d'exer-
cicis de flexibilitat, qu!' actuaran sobre to-
tes les parts del coso 15 rninuts de muscu-
lació: musculació general amb possibilitat
d'utilitzar pesos, halteris, bancs ... i adap-
tada en funció del sexe i forca física dels
participants. 30 minuts de footing: carre-
ra de baixa velocitat sobre pista o dins la
naturalesa (muntanyetes a la vora del Li-
ceu Renouvier). Un cop determinat el re-
corregut, cada participant adopta un rit-
me en funció dels seus mitjans.
(de 5 a 6 de la tarda)

Esports coilectius: Tres esports col-lectius
que poden interessar un rnáxim de per-
sones: futbol, básquet, i voleibol. No obs-
tant aixó, les activitats s'escolliran segons
els participants. Aprenentatge dels gestos
récnics i dels reglaments. Si es constitueix
un o diversos equips per a un esport
col-lectiu determinar hi haurá la possibi-
litat de fer venir un equip de la vila de
Prada per tal de fer un partit.
(de 6 a 7 de la tarda)
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Dansa

Coordinador: Ramon Cardona

En aquest taller es treballará exclusiva-
ment la dansa en el camp popular i par-
ticipatiu, tant pel que fa a les danses
d'arreu del món i al ball folk, com als ja
més moderns balls de saló.
Cada sessió es dividirá en dues partS. La
primera estará dedicada als balls de saló
(bolero-rumba, vals vienes, swing, pas do-
ble i fox). La segona part es dedicara als
balls folk (polca, masurca, escotish, etc.)
i les danses d'arreu del món (danses del
folklore internacional: de Iugoslávia, Gre-
cia, Portugal, E.u.A., etc.)
El taller s'enfocará de manera totalment
participativa. Consistirá en l'aprenentat-
ge dels diferents passos i variants de cada
ball, seguint un cert ordre de dificultat as-
cendent per a la millor assimilació de la
materia.
Cal portar roba cómoda, es recomana evi-
tar les soles adherents del calcar esportiu.

(de 3 a 5 de la tarda)

Festes catalanes

Coordinador: Gustan Navarro i Barba

Aquest any, en el taller de Festes catala-
nes es tractará la temática castellera. El fet
de bastir castells, de més o menys alcária
i de diferents formes, en jocs, cerimónies
o danses, té una antiga tradició a la Me-
diterránia. Trobem, fins i tot, antecedents
en alguns balls populars, que tenen com
a exercici final l'aixecament d'una torre
humana (ball de valencians, ball de titans,
etc.). En la seva forma actual, els castells,
des del cornencamenr del segle XIX, es

convertiren en una representació popular
de Catalunya.
Durant els deu dies que durara el taller
s' intentara, mitjancant passis de vídeo i
xerrades, aproximar-nos i conéixer elllen-
guatge i les técniques que permeten aixe-
car les tarres humanes dels castellers. Tam-
bé provarem d'aixecar les nostres.

(de 3 a 5 de la tarda)

Cerámica
La cerámica en la nostra vida

Nocions básiques que ens permeten usar
la cerámica com a expressió plástica.
Treball de fang per a fer realitzacions amb
la técnica rakú.
Fornades.

Professor: Paulí

(de 3 a 5 de la tarda)

Cant Coral

Coordinador: Toni Santandreu

La pulsació, el timbre. Linsrrument pro-
pi: la veu. Tecniques d'ernissió i respira-
ció. Treball respiratori amb técniques de
ioga. L'unison: treball rnelódic. Canon po-
lifonia: treball harrnónic. Capacitat repro-
ductiva. Capacitar expressiva. Capacitar
d'improvisació. Preparació d'un repertori
adient a base d'obres corals, algunes d'elles
amb acompanyament instrumental.
Amb el treball efectuat es fará un concert
l'ultim dia del curso No cal, per a parti-
cipar-hi, cap preparació especial; el que

sí que és imprescindible, és la participa-
ció activa.

L'emissió de la veu
Fisiologia de l'aparell fonal. Descobriment
de les possibilitats fonals. Treball vocal i
corporal. Relaxació per a una emissió sense
dificultats. Análisis individuals (especial-
ment pensad es per a professionals de la
veu o persones amb dificultats).

(de 3 a 5 de la tarda)

TALLERS DE FORMACIÓ
PEDAGÓGICA

Psicomotricitat

El llenguatge del coso Identitat, desig,
creativitat.

Coordinadora: Cori Rojas

En aquest taller es proposa una experien-
cia de treball amb récniques corporals di-
verses contemplades des d'un punt de vis-
ta analític que permeti la clarificació i la
descoberta de tots aquells obstacles que
s'oposen a l'arrelament en la propia sen-
sorialitat i afectivitat, i ens dificulten l' es-
clariment del desig i l' obertura envers
l' altre.
Aquest taller s'adreca als professors d'edu-
cació, psicologia, medicina, ...., i, en gene-
ral, a tata aquella persona que s' interessi
en l'aprofundiment de l'ésser humá con-
templat des de la seva globalitat existen-
cial, i en la millora de la relació educativa
i assistencial.
El grup sera tancat. Cal portar roba
cómoda.

(de 9 a 12 del matí)



Alimentació

Coordinadora: BIiana Thibaut i Comelade

La cuina medieval catalana: Importancia
i característiques.
Coccions medievals: Cocció en llet
d' ametlles i cocció en forn.
Classificació dels aliments en V grups:
Aportació de cada grup en nutriments in-
dispensables.
La fruita dins la cuina catalana.
Menús equilibrats i cuina catalana: Corn-
posició de cada preparació i equilibri del
menú.
Un ápat amb el curs «Introducció a la Ca-
talunya del Nord»: Funció de la comarca
escollida. Realització de I'ápat per grups
d'alumnes.
Unes aplicacions culináries del tema es-
collit per les III Diades d 'Agricultura a
Prada: l' arras.
EIs menús equilibrats: Un menú de pa-
gés. Un menú de diumenge. Un menjar
rápid.

(de 3 a 5 de la tarda)

Psicoanálisi de grup

A cárrec del Grup d'Análisi Institucional i
de Recerca en Psicologia Social (G.A.I.R.P.).

Coordinadora: Helena Solans

Psicodrama i grup anaiític
Presentació del treball i composició dels
grups
(dia 16 a les 9 del matí)
Psicodrama
(cada dia, del 17 al 26, de 9 a 2/4 d'l1
del matí)
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Petit grup analític
(dies 16, 18, 20, 23 i 25, a partir de 2/4
d'l1 del matí)
Gran grup analític
(dies 17, 19, 22, 24 i 26, a partir de 2/4
d' 11 del matí)
BIs grups seran tancats.

Monitors i observadors: Rosy Barande,
Philippe Collet, Montserrat Esteban, An-
nie Llambrich, Jordi Roquefort i Helena
Solans.

'R DE COMUN1CACIO

Vídeo

Coordinador: Felip Solé

El reportatge.
La seva concepció.
La seva fabricació.
Muntatge d'imatge i de so.

(de 3 a 5 de la tarda)

Radio

Amb la collaboració de Catalunya Radio,
la radio nacional de Catalunya.

Coordinador: Rafael Vallbona

Continuant I'experiencia que es va iniciar
l'any passat, Catalunya Radio, la radio na-
cional de Catalunya, torna a organitzar
aquest any el taller de radio; taller que es-
tara orientat tant cap els aspectes tecno-
lógics com periodístics del mitjá. Arnés,
es completara amb un parell de sessions
teóriques sobre historia de la radio, teo-
ria dels generes periodístics, radiofónics i

transmissió d'ones hertzianes. Les sessions
practiques es dividiran entre tecnologia
del rnitjá i preparació i execució de pro-
grames a triar entre les persones interes-
sades en el taller. Com en l' edició ante-
rior, el material de treball sera l'estudi
rnóbil de Catalunya Radio (que disposa
dels mateixos elements que qualsevol es-
tudi radiofónic de tipus fix) i el material
portátil (magnetOfons, etc ... ), que utilit-
zen habitualment els professionals
d'aquesta emissora.

Descripció general de rnitjá radiofónic. De
la telegrafia sense fils a l'explotació comer-
cial. El naixement de la radio a Catalu-
nya. La radio com a arma. Radio públi-
ea/radio privada. Ona mitjana/freqüencia
modulada. Informació/entreteniment.

Descripció i análisi d'un estudi de radio.
Descripció i análisi dels magnetOfons RE-
VOS, UHER i NAGRA. EIs plats, la taula
de mescles, micrOfons i auriculars. EIs apa-
rells d' emissió. l'espectre radioeléctric,

Generes radiofónics informatius. Notícia,
notícia amb cites, entrevista, crónica, re-
portatge gravat, reportatge en directe, el
debat, collaboració d'opinió. Formats: el
programa informatiu/el magazine.

El guió en totes les seves formes possibles.

Els altres generes: el musical, el drama-
tic, el docudrama, el concurs, la retrans-
missió en directe de gran durada, els pro-
grames especialitzats.

A més, des del Liceu Renouvier i durant
tots els dies que duri l'U.C.E., s'ernetrá,
per tota la xarxa de Catalunya Radio, un
programa en directe.

Professors: Rafael Vallbona
Marimon

Miquel

(de 3 a 5 de la tarda)

Dues-pdgines de cancó popular

Coordinador: Quim Auladell

En aquest taller es faran historietes de
dues pagines a partir de pinyois (moments
culminants d'acció i de lluíment) de la
cancó tradicional catalana. ./

Per que dues-pagines?
Perque dues-pagines és com el sonet de
la historieta: una pe<;amínima, d'alta con-
centració, on juga a fons l'aspecte corn-
positiu i poétic, i perque les persones que
participin en aquest taller es puguin ern-
portar una historieta acabada.
Per que a partir de la cancó tradicional?
Perqué es necessita un univers artístic fi-
xat i conegut pels participants, i perqué
permet de recuperar i reelaborar la icono-
grafia que ha acompanyat aquestes histo-
ries en la imaginació popular.

A més de les esmentades historietes, hi
haurá un seminari sobre auques.

(de 10 a 12 del matí)

Cartografia i iniciació a les practiques
de camp

Coordinador: Joan Pere Gensana

Iniciació a les practiques de camp, a la car-
tografia dels paisatges i de la vegetació del
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Conflent Mitjá i del massís del Canigó,
alternada amb treball de campo

Professors: Joan Pere Gensana iJoan Becat

(de 3 a 5 de la tarda)

Socorrisme

Coordinadora: Julita Morró, de l'Escola de
Socorrisme de la Creu Roja de Barcelona.

Normes generals del socorrista. Reconei-
xement dels accidentats i valoració de les
urgéncies. Rescat dels accidentats. Posi-
cions i transport dels accidentats. Pérdua
de coneixement: desmai, xoc, síncope,
coma, diferencia entre epilepsia i histeria.
Tractament de les ferides. Actuació davant
de les hernorrágies: perill del torniquet.
Cremades i congelacions. Electrització. In-
solació i cop de calor. Embenatges impro-
visats,embenatges clássics, embenatge
compressiu. Intoxicacions digestives. Pica-
des i mossegades. Fractures: sistemes
d'immobilització improvisat i imrnobilit-
zació amb mitjans; fractura de columna
vertebral. Asfíxia. Intoxicacions respirató-
ries. Atur cárdio-respiratori. Actuació en
un incendio Mesures preventives, Far-
maciola.

(de 3 a 5 de la tarda)

Astronomía

Coordinador: Raimon Reginaldo

Aspecte general i moviments aparents del
cel. Constel iacions
Sessió teórica amb diapositives i mapes
estellars
(de 3 a 2/4 de 5 de la tarda)
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Sessió practica al camp d'esports
(de 10 a 12 de la nit)

La Iluna i els planetes
Sessió teórica amb diapositives
(de 3 a 2/4 de 5 de la tarda)
Sessió practica amb telescopi al camp
d'esports
(de 10 a 12 de la nit)

EIs estels
Sessió teórica amb diapositives
(de 3 a 2/4 de 5 de la tarda)
Sessió practica amb telescopi al camp
d'esports
(de 10 a 12 de la nit)

Les nebuloses i les gal;'¡xies
Sessió teórica amb diapositives
(de 3 a 2/4 de 5 de la tarda)
Sessió practica amb telescopi al camp
d'esports
(de 10 a 12 de la nit)

(dies 17, 18, 19 i 20)

Energies Alternatíves

Coordinador: Salvador Balcells

El concepte d'energia és un dels més po-
tents per a entendre a tots nivells la reali-
tat que ens envolta i adquirir-ne un co-
neixement integrat.
En concret, el tema dels recursos energé-
tics, la seva transformació i el seu consum
és fonamental degut a les seves múltiples
implicacions i vessants ecológics, mediarn-
bientals, técnics, socials, econórnics, etc.
Les energies alternatives en tant que re-
novables i netes resulten imprescindibles
de cara al futur, pero, a més, en tant que
d'implantació local i técnicament forca as-

sequibles, possibiliten el plantejament
d'una nova organització social més lliure,
descentralitzada i autogestionada. Sern-
blantment s'esdevé amb l'estalvi i la re-
cuperació -o reciclatge- de materia i
energía.

EIs objectius que s'han tingut en cornpte
alhora de realitzar aquest taller han estat
els següents:
Permetre la comprensió científica i técni-
ca dels fenómens de captació de les fonts

energétiques, així com de la transforma-
ció, emmagatzamament i ús de les diver-
ses formes d' energia.
Introduir les diferents energies alternati-
ves -muscular, solar térmica, solar foto-
voltáica, eólica, hidráulica i biomassa- i
llurs técniques d'aprofitament.
Perrnetre l'experimentació per mitjá dels
equips corresponents, tot rnodificanr-ne
diversos parámctres i veienr-ne el seu
efecte.
(de 3 a 5 de la tarda)

SEMINARIS D'INVESTIGACIO

UNIVERSITAT AUTONOMA
DE BARCELONA

Drets deis ciutadans i comunitats
autónomes. Els drets deis ciutadans
de Catalunya

Coordinació: Teresa Freixes i Sanjuán

L'estructura de la regulació deis drets deis
ciutadans ais estatuts d'autonomia
El marc general constitucional de I'exer-
cici dels drets i deures.
La regulació dels drets i deures als Esta-
tuts d'Autonomia.

EIs cnteris de la junsprudencia constitu-
cionai
L estructura territorial de I'Estat no afec-
ta al nucli essencial dels drets: Drets fo-
namentals i reserva de !lei orgánica, el pro-
blema de la seva delimitació. La regulació
de les condicions básiques de 1'exercici
dels drets.

Les comunitats autónornes poden portar
a terme una política propia de protecció
i impuls dels drets dins l'ámbir de les se-
ves cornpetencies: La promoció i l' impuls
com a obligació general. La política pró-
pia de les comunitats autónomes dins del
seu ámbit competencial. La confluencia
entre l' acció estatal i l' autonómica.

EIs iímits de I'acció de les comunitats
autonomes
Els principis constitucionals.
Les cornpeténcies de l'Estat.
El respecte al contingut essencial dels drets.
La normativa internacional.

L'articie 8 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya
Estructura i base constitucional.
Lacció de la Generalitat: I'abast general
de I'acció de la 'Generalitat, El desenvo-
lupament de les competéncies de la Ge-
neralitat (govern del territori, competen-
cies econórniques, reconversió i reindus-
trialització, policia autónoma i junta d .
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seguretar, protecció civil i estats excepcio-
nals, serveis públics, ensenyament i cul-
tura, drets de contingut civil, informació
iTV, treball, participació política, cultu-
ral i socio-económica).
La cooperació entre la Generalitat i 1'Es-
tat Central.
El Síndic de Greuges com a garantia ins-
titucional.

Conferencies
«Situació del dret a la informació a Cata-
lunya», per Marc Carrillo.
«La defensa dels drets dels ciutadans en-
front de I'activitat de I'Adrninistració», per
Dominique Rousseau.

EIs assistents al curs hauran de portar la
Constitució espanyola, 1'Estatut d'autono-
mia de Catalunya iuna recopilació de les
lleis orgániques promulgad es fins la data
del curso

Professora: Teresa Freixes i Sanjuán

(dies, 17, 18, 19 i 20 de 9 a 12 del matí)

UNIVERSITAT DE BARCELONA

La salut pública a Catalunya: passat
i futur

Professor responsable: Jacint Corbella

Preocupació per la salut pública a Cata-
lunya: antecedents.
La salut dels treballadors.
l'assistencia hospitalaria.
I'assisténcia primaria.
Cap a una visió preventiva de la salut
pública.
El risc de la contaminació.

(dies 24 i 25 de 10 a 12 del matí)
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UNlVERSlTAT DE LES
ILLES BALEARS

Paleooceanografia de la mar
Mediterránia

Professors responsables: L1uís Pomar
Goma i Antoni Rodríguez i Perea

l' origen de la Mediterránia.
Les primeres fases de la Mediterránia oc-
cidental.
La transgressió del Miocé Superior.
El Plioce i el Quaternari.

(dies 17, 18, 19 i 20 de 9 a 12 del matí)

UNIVERSlTAT DE PERPINY A

Utilització, funció i vulnerabilitat de
les aigües

Organitzat pel C.R.E.C. - Centre de Re-
cerques i d'Estudis Catalans.
Professor responsable: Joan Becar

Les allaus: Les allaus de neu a Andorra i
a la Catalunya del Nord.
Problemática del risc d'allau i dels estu-
dis d' allaus.
La cartografia del risc d' alIau i els fitxers.
Allaus i poders públics: la gestió del risc,
la protecció.

El karst: Aspectes econórnic, social i tu-
rístic del karst.
El cicle de 1'aigua a la conca de la Ter (Ca-
talunya del Nord).
Recursos en aigua igestió; la problernáti-
ca del karst.
Les aigües subterránies de muntanya.

El dominZ Iztora!- les albuferes (lagunes)
i els estuaris.
El bisell d' aigua salada.
I'equilibri de les aigües en les albuferes.
El problema dels estuaris (estuaris i deltes).

Professors: Joan Becar, Enric Salvayre i
Francesc Gadel

(dies 24,25 i 26 de 2/4 d'Ll a 12 del matí)

UNIVERSlTAT POlITECNICA
DE CATALUNYA

Auguste Perret i l'arquitectura viva

Organitzat pel Departamcnt de Compo-
sició Arquitectónica. ETS Arquitectura del
Valles
Professor responsable: Josep Giner

Presentació: Biografia. Comentari biblio-
gráfic, I'arquitectura viva.
La forma d'atzar d'un terreny (1): Com-
posició académica, art modern, gran arto
El que s'ha construít. El projecte per al
Trocadero
Esquerdes en I'ordre del formigó armat:
El casino de Saint-Malo. El teatre de for-
migó de 1913. El teatre de fusta, acer i for-
migó de 1925. Quatre grups de dues co-
lumnes.
I'església i el palau: El tipus i I'elernenr.
Referencia i mímesi. El que és caracterís-
tie. l'església de Raincy i el palau de Fusta.
Unitat: Moviment i simultaneitat. 1'Escola
Normal de Música i l' edifici del carrer
Raynouard.
Arquitectures en la trama: Lesplantes lliu-
res. Les cases amb estructura reticulada.
La creació típica: El projecte per al Palau
de les Nacions de Ginebra. El Mobilier
National.

Laforma d'atzar d'un terreny (2): El mu-
seu dels Treballs Públics, El projecte per
al palau dels Soviets.
Coordinació modular i Ilum geornetritza-
da: La reconstrucció de I'Havre i Sant
Josep.
Recapitulació sobre e/s escrits: La produc-
ció teórica.

(dies del 16 al 26, de 9 a 2/4 d'Jl del matí)

Análisi i disseny d'algunes missions
espacials: Soho, Vesta, Trio, Giotto i
Hipparcos

Organitzat pel Departament de Materná-
tiques de 1'ETSEIB.
Professor responsable: Gerard Gómez

Les missions espaciáis europees: Descrip-
ció del Sistema Solar. El moviment dels
cossos celestes. EIs cometes. El satél-Iit
Giotto. EIs planetes. El projecte ~sta. AI-
tres missions espacials: Meteosat, Marees,
Hipparcos.
(dia 24)

El projecte Soho: Objectius de la missió
i antecedents. Plantejament de la missió
per part de I'Agencia Espacial Europea.
Análisi de la missió (1'órbita final, I' órbi-
ta de transferencia, el manteniment en es-
tació utilitzant control discret i control
continu). Conclusions.
(dia 25)

El projecte Irio: Interés i pla general del
projecte. El sistema Terra-L1una i el seu
aprofitament. Utilització dels punts
d'equilibri per a miss ion s espacials. Mo-
viment relatiu de dos satel-lits artificials.
Conclusions.
(dia 26)

(de 9 a 12 del matí)
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Introducció a la cosmologia
moderna

Coordinador: Vicenc ]. Martínez

Nocions basiques de la Teoria General de
la Relativitat
De I'espai newtoniá a I'espai-ternps de
Minkowski.
El principi d'equivaléncia i la teoria de la
gravitació d 'Einstein.
Efectes relativistes observables: El corri-
ment del peribeli de Mercuri. Deflexió i
amplificació de la llum per efecte gravi-
tacional (I'eclipsi de 1929. Efecte lent. El
problema del quasar binari 0957 +561A,B).

Teories Cosmologiques
El problema de l'origen de I'estructura de
l' universo Una perspectiva histórica.
Teoria de 1'Estat Estable (Steady State).
Teoria de la Gran Explosió (Big Bang): EIs
parárnetres de 1'univers. Models cosmoló-
gics (és 1'univers obert o tancat, finit o in-
finit, limitat o il-Iirnitat/).

Comprovacions observacionals i proble-
mes de la Teoria del Big Bang
L'expansió de l'univers: I'efecte Doppler.
El corriment cap al roig de l' espectre.
La llei de Hubble.
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Ledat de l' universo
La radiació de fons del microones.
Nucleosíntesi. Les proporcions d'hidrogen
i d'heli.
El problema de la planitud de 1'univers.
El problema de la homogeneitat i de
1'horitzó.
El problema de la formació de les galáxies.

La inflació de l'univers
Models inflacionaris: nova inflació i infla-
ció caótica.
Com la inflació soluciona els problemes
cosmológics anteriors.

Cosmologia i partícules
Aspectes introductoris de la física de les
partícules elementals.
La simetria en l'univers: el nombre bario-
nic i el problema de I'antimatéria. Teo-
ries de Gran Unificació. La desintegració
del protó: els quarks.
Un univers de materia fosca calenta? EIs
neurnns.
Noves teories: Superstrings.

L'estructura de l'univers a gran escala
La distribució de galáxies, Observacions i
models.
Caos i fractals: una atractiva nova visió de
l'univers.

(dies 17 al 22, de 2/4 d'Ll a 12 del migdia)

Conferencies

Destinades al conjunt de l'U.C.E.

Homenatge a Maria VzJlangómez
Presentació a cárrec de Gerard Vergés.
Mariá Villangómez llegeix els seu s
poemes.
Joan Marí i Victorí Planells canten poe-
mes de Mariá Villangómez.
(dia 17)

Homenatge al Coronel Escofet
per Lluis Renau, Miquel Sellarés iJaume
Curbet
(Vegeu homenatge al Coronel Escofet.)
(dia 19)

Una opció nacionalista d'esquerres
per Joan Hortalá
(dia 20)

Sant Miquel de Cuixa 950-1050
Homenatge a Pere Ponsich.
Presentació a cárrec de Pere Verdaguer,
amb la participació de Pere Ponsich.
(dia 22)

Nacionalisme catala i estat espanyol
per Ramon Trias Fargas
(dia 23)

La batalla de la llengua en l'ensenyament
per Cebriá Ciscar
(dia 24)

Presentació de 1'A.D.o.C. i la sevaproposta
perque Catalunya participi com a país es-
portiu diferenciat en les competicions deis
jocs Olímpics
per Albert Bertrana, Ignasi Doñate i Fran-

cese Serra, membres directius de 1'Asso-
ciació per a la Delegació Olímpica de Ca-
talunya (A.D.O.C.).
(dia 26)

(a les 12 del matí)

Debats generals

Els Paises Catalans al parlament europea
amb la participació de Caries Gasóliba i
Xavier Rubert de Ventós.
(dia 16, a les 5 de la tarda)

La premsa escrita
amb la panicipació de Santiago Ramen-
rol, Josep Pernau, Vicent Sanchis i Enric
Matarrodona.
(dia 17, a les 5 de la tarda)

La incidencia de la literatura catalana ac-
tual en la societat. Condicionants
amb la participació de Rafael Vallbona,
Vicenc Villatoro, Ferran Torrent i Josep
Piera. Moderadora: Pilar Rahola.
(dia 18, a les 12 del matí)

L'Estatut de Catalunya: reforma o acom-
pliment estricte
amb la participació de Josep M. Puig Sa-
lellas, Joaquim Nadal i Rafael Ribó
(dia 18, a les 5 de la tarda)

Els acords entre la Generalitat de Catalu-
nya, l'Ajuntament de Perpinya i el Con-
sel! General deis Pirineus Orientais
amb la participació de Joaquim Ferrer,
Guiu Malé i un representant de 1'Ajun-
tament de Perpinyá
(dia 19, a les 5 de la tarda)
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Nacionalisme i política municipal
amb la participació de Joan Miquel Sa-
banza (alcalde de Móra la Nova), Francesc
Baltasar (alcalde de Sant Feliu del LIobre-
gat), Joan M. Pujals (alcalde de Vilaseca-
Salou), LIuís Garrigós (alcalde de Xixona),
Narcís Planes (alcalde d'Elna) i Enric Si-
cre (alcalde de Ceret).
(dia 20, a les 5 de la tarda)

L'inteUectual i el compromís polític
amb la participació deJosep Piera, Xavier
Bru de Sala, Vicenc Villatoro, Albert Vi-
ladot i Ignasi Riera.
(dia 22, a les 5 de la tarda)

Associacionisme o funcionariat cultural
amb la participació de Salvador Cardús,
Pere Baltá i Josep-LIuís Carod-Rovira.
(dia 23, a les 5 de la tarda)

La qüestió nacional al País Valencia
amb la participació de Josep Guia, Pepa
Chesa, Eduard Mira, Joan Francesc Mira
i Vicent Pitarch.
(dia 24, a les 5 de la tarda)

El paper deis científics en la reconstruc-
ció nacional
Homenatge aJosep Trueta, amb la parti-
cipació de Enric Casassas, Adolf Tobe-
ña,Alfred Giner-Sorolla i Vicenc Llário,
(dia 25, a les 12 del matí)

Model.r de Ilengua
amb la panicipació de Jordi Carbonell,Yi-
cent Pitarch, Pere Verdaguer i Ricard Fité.
Moderador: Josep Cuní.
(dia 25, ales 5 de la tarda)

Assemblea final
(dia 26, a les 5 de la tarda)
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Homenatge a Mariá Villangómez

Presentació a cárrec de Gerard Vergés.
Mariá Villangómez llegeix els seus
poemes.
Joan Marí i Victorí Planells canten poe-
mes de Mariá Villangómez.
(dia 17, a les 12 del matí)

Homenatge al coronel Escofet

La figura del coronel Escofet, per Lluís
Renau.
Valoració política del seu exili voluntari,
per Miquel Sellarés.
O bjectius d' una policia catalana, per J au-
me Curbet.
(dia 19, a les 12 del matí)

Homenatge a Pere Ponsich

Presentació a cárrec de Pere Verdaguer.
Conferencia sobre Sant Miquel de Cuixá:
950-1050, per Pere Ponsich.
(dia 22, a les 12 del matí)

Homenatge a Frederic Mompou

Concert a cárrec dels intérprets catalans jo-
ves. Programa: Fétes lontaines (Calme,
Vif, Rythrné, Vif, Lentement, Vif). Tres
preludis (l, VI pour la main gauche, VII
palmier d' étoiles). Scénes d'enfonts (Cris
dans la rue. Jeux I-I1-III, Jeunes filles au
jardin). A cárrec de Carme Valero, piano.
Rosa del camí (de melodies), Canfó de la
Fira, Combat de Somni (Damunt de tu
només les f1ors.- Aquesta nit un mateix
vent.- Jo et pressentia com la mar) a cár-
rec d'Uma Ysamat, soprano i Marta On-
UDS, plano,

Suburbis (El carrer, el guitarrista i el vell
cavall, Gitanes I-I1, la cegueta, l'horne de
I'aristó), Canfó i dansa núm. 1, Canfó i
dansa núm. 7, Canfó i dansa núm. 14. A
cárrec d'Alberr Flotats, piano,
(dia 23, a les 9 del vespre, a Sant Miquel
de Cuixá)

Homenatge a Josep Trueta

El paper dels científics en la reconstruc-
ció nacional.

Taula rodona amb la participació de En-
ric Casassas i Sirnó, Adolt Tobeña, Alfred
Giner-Sorolla i Vicenc Llário.
(dia 25, a les 12 del matí)

L'Agrarn
Recital de cancó tradicional i nova cancó.
(dia 16, a les 9 del vespre, a la placa de
la Vila)

Tomeu Penya
(dia 17, a les 9 del vespre, a la placa de
la Vila)

Cancons de Matilde Salvador sobre poe-
tes deis Paises Catalans
(Bernat Artola -Castelló de la Plana-o,
Joan Fuster -Sueca-, Rafael Caria -I.:AI-
guer- i Miquel Peris -Castelló de la
Plana-).
Soprano, Gloria Fabuel i piano, Matilde
Salvador.
(dia 18, a les 9 del vespre, a Sant Miquel
de Cuixá)

Desfilada de moros i. cristians
(día 18, a les 11 de la nit, a la placa de
la Vila)

Goncal Comelles i M. Lluísa Cortada
Sonates per a violí i clave, BWV 1014-1017
de J.S. Bach
(dia 19, a les 9 del vespre, a l'església de
Prada)

«Les trapelleries d'Escapí»
Teatre a cárrec d'EI Talleret de Salt, diri-
git per Pep Cruz
(dia 20, a les 9 del vespre, al gimnás del
Liceu)

N'Gai N'Gai
(dia 21, a les 9 del vespre, a la placa de
la Vila)

Partir de rugby
(dia 22, a les 9 del vespre, a l'estadi mu-
nicipal)

Tururut Bonaigua
(dia 22, a les 11 de la nit, a la placa de
la Vila)

Intérprets catalans joves
Concert d'homenatge a Frederic Mornpou.
Fétes lontaines (Calme, Vif, Rythrné, Vif,
Lentement, Vif). Trespreludis (1, VI pour
la main gauche, VII palmier détoiles).
Scénes d'enfonts (Cris dans la rue. Jeux 1-
I1-III, Jeunes filles au jardin). A cárrec de
Carme Valero, piano. Rosa del camí (de
melodies), Canfó de la Fira, Combat de
Somni (1 Damunt de tu només les flors,
II Aquesta nit un mateix vent, III Jo et
pressentia com la mar) a cárrec d'Uma
Ysamat, soprano, i Marta Oncins, piano.
Suburbis (El carrer, el guitarrista i el vell
cavall, Gitanes 1-11,la ceguera, l'horne de
l'aristó), Canfó'de dansa núm. 1, Canfó
de dansa núm. 7, Cancá de dansa núm.
14. A cárrec d'Albert Flotats, piano.
(dia 23, a les 9 del vespre, a Sant Miquel
de Cuixá)
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Cobla «EIs Únics»
Amb el patrocini del consistori de la vila
de Prada.
(dia 24, a les 9 del vespre, a la placa de
la Vila)

Concert de cant coral
Ofert pel taller de cant coral, amb el tre-
ball efectuar durant el curso
(dia 24, a les 11 de la nit, al gimnás del
Liceu)

Turba Musici
La música medieval a Catalunya. EIs tro-
badors/els monestirs.
Els trobadors: Anónim (S. XIV) Salta-
rel-lo, Berenguerer de Palol (S. XII) Tant
m 'abellis ..., Anónim (S. XIV) Trotto,
Anónirn (S. XIII) La Secone, La Tierche,
La Quarte Estampies Reals, Marcabrú (S.
XIII) Dirai vos senes duptansa ..., Anónim
(S. XIV) La Manfredina, Anónim (S. XIII)
La.Quinte, La Sexte, La Scptime, La Uiti-
me Estampies Reals.
Els monestirs: Ripoll (an. S. XIII) Sospi-
tati ... r Anónirn (S. XII) Veris du/cis in
tempore ... , Montserrat (an. S. XIV) Polo-
rum Regina, Los Set Gotxs Recomptarem,
Stella Splendens, Imperaytriz de la Ciu-
tatJoyosa, Polorum Regina, Santjoan de
les Abadesses (an. S. XIII) Ara Lausetz,
Lausetz, Lausetz ...
josep Borras, flautes de bec i xirimies. jau-
me Bragulat, percussió. josep M. Crispí,
tromba marina, tubecone i recitats. Vicenc
Fábrega, rebec, fídula i tenor. jordi Re-
guant, orgue portatiu, viella de roda i
guiterna.
(dia 25, a les 9 del vespre, a Sant Miquel
de Cuixá)

Maties Mazarico
(dia 26, a les 9 del vespre, a la placa de
la Vila)

32

Happening
Amb la «Cobla Mínima».
(dia 26, a les 11 de la nit, al gimnás del
Liceu)

EIs dies 19, 23 i 25 després dels especta-
des, es fará sessió de cinema amb la pro-
jecció de les següents pel-Iícules «Més en-
llá de la passió», «La radio folla» i«Puzzle».
Cada nit i una vegada finalitzats tots els
actes, s'organitzaran diverses activitats que
seran oportunament anunciades.

EXCURSIONS

S'han programat diverses excursions amb
els itineraris següents: Perpinyá; Sant Mi-
quel de Cuixá; Sant Martí del Canigó;
Cotlliure; Ceret i Arles.

EIs detalls referents a cadascuna d'elles se-
ran indicats oportunament al tauler
d'anuncis del Liceu Renouvier.

Divendres, dia 21 (jornada no lectiva)

Per a joves de 15 a 17 anys

Coordinador: Enric Capilla

La Universitat Europea per ajoves és una
experiencia educativa que es realitza en el
marc de la Universitat Catalana d'Estiu,
amb la qual comparteix les activitats lú-
diques, malgrat tenir un régim organit-
zatiu intern iunes activitats concretes que
es realitzen en un horari específic.
Aquestes activitats própies s'organitzen
amb la intenció que els seus participants
aprenguin a conéixer el món físic i social
i arribin a estimar el paisatge i la historia
dels nostres países.

Blocs d'estudi

Llengua catalana.
lntroducció a la problemática lrn '\11 1H.I

dels Paises Caralans.
lmroducció a la literatura catalana,
Introducció a la geografia dels Paisos ( .1

talans.
Introducció a la historia deis Paisos ( ..1
talans.
Introducció a la teoria de I'estat.
Introducció a la qüestió nacional.
Introducció a l'economia del Paises La-
talans.
Introducció a les noves formes d'expr -ssio,

REUNIONS CIENTIFIQU~S
1 PROFESSIONALS

11Jornades sobre Cooperativisme
a Prada

Organitzades per la Fundació Roca Gales
del 24 al 26 d'agost.

Historia del cooperativisme catalá. Inicis
i influéncies (dia 24).
Polítiques públiques del cooperatisme a
Catalunya (dia 25).
Debat sobre Cooperativisme i fet nacio-
nal (dia 26).

Cada sessió consistirá en un passi de ví-
deo seguir d'un colloqui.

Professors: Gabriel Plana iGabernet, Be-
net Vigo i Trulls, Núria Esteve i Rufié i
l'rancesc Vernet i Mateu, entre d'altres.

(de: 9 a 12 del matí)

11IDiades d'Agricultura a Prada

(,o()rdinador: Llorenc Planes

11 ","lr '" M('diterrania
, lid. 11 IOllaboració del Centre d'Estu-
.11 dI 1 csc nvolupamcnt Rural, la Unió
.I( l.laur.ulors i la Unió de Pagesos.

(dI! IH j 1'))

111!1II111/lIrtI, ramaderia i protecció deIs
hUI( UI contra I'incendi
Amb la collaboració de la Institució Ca-
I.d.lna d'Esiudis Agraris.

Entre d'alrres, són previstes les següents
conferencies: ./
«hls plans d'acció contra els incendis fo-
1 .sials a l'áre a Mab-b (Urgellet-Barida)»
p '1' M iquel Ángel Villamuera del Servei
de Pares Naturals de la Diputació de Bar-
cclona.
«EIs plans municipals de prevenció din-
cendis forestals» per Antoni Maza, del Ser-
vei de Pares Naturals de la Diputació de
Barcelona.
I la participació d'especialistes de la Ca-
talunya del Nord, amb visites a realitza-
cions concretes en aquella zona.

(dies 24 i 25)

(de 9 a 12 del matí)

11Diades sobre models de política
lingüística

Organitzades pel Serninari de Sociolin
güística de Barcelona i els Grups de De
fensa de la Llengua.

Mecanismes decisius de la normal iI zal 111

lingüística. El model catalá i cl txc: 111111

parats.
Ponerus: Caries ,asldlallo 1 1'11111

Montaner.
(dia 17)



La norrnalització del catalá a I'Estat espa-
nyol: un procés o una via morra?
Ponents: Josep Ingles i Enric Montaner.
(dia 18)

Análisi crític de l 'activisrne lingüístie. His-
toria, objectius, funció i límits.
Ponents: Carles Castellanos iJosep Ingles.
(dia 19)

La situació lingüística en l'ensenyament.
Avanc o encallament amb focs d'artifici?
Ponents: Josepa Huguet i Blanca Serra.
(dia 20)

Cinc anys de la llei del catalá. Análisi crí-
tic del text, comparat amb els d'alguns es-
tats multilíngües, Iugoslávia, Suíssa, ete.
Ponent: Teresa Marbá.
(dia 24)

(de 2/4 d'Ll a 12 del matí)
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VI Jornades de Recerca Experimental
en Física i Química

Txernóbzl i el seu impacte als Paisos Ca-
talans

Organitzades per la Societat Catalana de
Física i la Societat Catalana de Química
i amb el suport de la C.I.R.I.T.

(dia 21, de 9 a 1 del migdia i de 4 a 7 de
la tarda; i dia 22, de 9 a 1 del migdia)

INFORMACIONS GENERALS

INFORMACIO 1 MATRICULA

Universitat Catalana d'Estiu (seu de I'Ins-
ti tu t d' Estudis Catalans)
Carrer del Carrne, 47. 08001 Barcelona
Teléfons: (93) 318 55 16 - 318 55 50 (ex-
tensió 23)
De dilluns a divendres, de 5 a 8 de la tarda

ALTRES LLOCS D'INFORMAOO

Omnium Cultural
arrer de Montcada, 20 (Palau Dalmases).

08003 Barcelona. Tel. (93) 319 80 50, i a
les seves delegacions territorials.

Obra Cultural Balear
Carrer de la Imprempta, 1. 07001 Palma
de Mallorca. Tel. (971) 72 32 99, i a les
scves delegacions territorials.

!lcció Cultural del País Valencia
.arrer de Moratín, 15. 46002 Valencia.
'lcl. (96) 351 17 27, i a les seves delega-
cions territorials.

!l.rsoclúió d'Amics de I'UC.E. a la Cata-
IlInya del Nord
Apartar de Correus, 529. 66005 Perpinyá,
'leI. (07/33/68) 73 05 19, de 6 a 9 de la
tarda.

Centre de Documentació i d'Animació de
111 Cultura Catalana
Avinguda de la Gran Bretanya, 42. 66000
I\rpinya. Tel. (07/33/68) 34 u 70.

tursos i seminaris dextensió universitá-
11;1:de 9 a 12 del mati.
(,1111(''rcncies: de 12 a 1

Tallers: de 3 a 5 de la tarda
Debats: 'de 5 a 2/4 de 7
Espectacles: a partir de les 9 del vcspt t
(Les jornades i els seminaris d' inve Iig:l
ció tindran horaris especials que eran
anunciats oportunament)

NOTES

I'estatge sera al Liceu Renouvier de Pra-
da (Carretera de Catllar). ,/
El nombre d'assistents sera lirnitat en fun-
ció de la capacitar del Liceu.
Hi haurá servei de guarderia de 9 a 1 i de
3 a 7.
1Ii haurá servei medie.
Servei d'aurocars des de Valencia i Barce-
lona per anar i tornar.
Es pr porcionaran llencols i flassades.
IÍs r -cornanable d'arribar al Liceu durant
la tarda del dia 15 d'agost.

Mauú ulu: 500 francs francesos
E~tada: \.\00 francs francesos
Prru 101al: ¡.(¡no [ran s francesos

El pag,IIlH'1I1 el' l' -srada compren també
(,1sopal cid dl,1 \ i l'esrnorzar del dia 27
t' agosl.

El prcu tltol vi;Ii¡'c ell autocar és a part
(3.20n p('~S( I( ~ P( 1 .111:11i tornar des de
Barcclunu)
El pag:II1H'11I .rl I'IIIH Ip:ll, ul País Valen-
cia i a ks 111('s('S P0c!1.1 ft 1 en pt'ssel 's al
canvi tlcl dl.1 lilll (S 1.111clt'(li\l.
A d('t'I('s dll.lItt 1'" (,tlclt.1 lliuuu \11\:1{o·
iocópiu tlcl 1,(lItt I c!'lIlt 11111.11;1 l'hol.1 d('
formalirzru 1.1111.11111111,1


