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PREPARACIÓ

L’organització d’aquesta Universitat fou deci-
dida en una reunió celebrada durant les va-
cances de Pasqua conjuntament entre una de-
legació del G.R.E.C, i una del G.C.J.C. Del 
G.R.E.C., hi havia eh particular el Dr. Roquè- 
re, president, i els senyors Costa, Roure i Ver-
daguer; del G.C.J.C., Baient, Bernardo, Crei-
xell, Dedies i Mayol. Ün tema general d’estudi 
s’imposà: «El Rosselló avui i demà».
Es va quedar que es formava una comissió or-
ganitzadora amb Baient, Mayol, Costa i Ver-
daguer i que els joves es farien càrrec dels 
cursos d’iniciació. L’endemà, una delegació va 
anar a veure l’alcalde de Prada, senyor Louis 
Monestier, el qual va oferir el liceu Renouvier 
per una pensió diària de deu francs. Després 
hom feu un programa anunci (3.000 exemplars) 
que es difongué copiosament, en particular 
gràcies a la revista «Sant Joan i Barres» (900 
exemplars) i per tot Catalunya, directament o 
per correu. Un poc més tard foren impresos 
cartells i, finalment, programes, també profusa-
ment difosos. Hi hagué propaganda a Figueres, 
a Girona, a Vic, a Barcelona (Escola d’estiu 
«Rosa Sensat», C.I.C.F., etc.), i entre els occi-
tans també. Cal subratllar el treball realitzat, 
en aquest aspecte, per Jordi Mir.
El secretari va rebre missió d’invitar, per carta, 
una sèrie de personalitats de la cultura catalana: 
Joan Ainaud de Lasarte, Joan Fuster, Pierre 
Vilar, Joan Alavedra, Sanchis Guamer, Fran-
cesc de B. Moll, Joaquim Maluquer, Arthur 
Terry, Geoffrey Ribbans, Robert Lafont, Pau 
Vila, Antoni Comas, Lluís Solé Sabans... Els 
qui ja havien pres engatjaments per a l’última 
desena d’agost s’excusaren i lamentaren de no 
poder assistir a la Universitat. Els altres dona-
ren llur acord, sovint acaloradament. El doc-
tor Agustí Pedro i Pons. president de l’Aca-
dèmia de Medicina de Catalunya i Baleares, 
ens féu l’honor d’acceptar la presidència de 
la Universitat Catalana de Prada i fou acollit, 
com el seu rang ho mereix, pels representants 
oficials de cultura del departament, el dissabte 
23 d’agost, dia en què pronuncià una confe-
rència remarcada sobre els «Homes i fets de 
la medicina catalana».
Cap al començament d’agost les adhesions co-
mençaren d’arribar a Jordi Costa, que realitza-
va un treball essencial de preparació.

GESTIÓ
Cal subratllar també la magnífica actitud que 
va tenir el jovent del G.C.J.C., durant la Uni-
versitat pròpiament dita, fent cursos, treball ad-
ministratiu i tot el que es presentava. L’abne-
gació de Joan-Pere Pujol mereix d’ésser esmen-
tada. Miquel Mayol va realitzar un treball re-
marcable, fent de cambrer quan convenia i 
ocupant-se d’organitzar tabola quan hi havia 
Perill que la gent s’adormís. La senyora Rossi-

nyol va aportar una ajuda administrativa ines-
timable. I d’altres, que em dispensaran de no 
citar-los aquí per no allargar massa.
Només hi havia un pèl, en tot això: una certa 
i fins un cert punt agradable anarquia. I no 
únicament a causa d’una tendència natural del 
jovent, sinó també perquè no estàvem prepa-
rats i sobretot perquè ens mancava personal.
La manca de preparació provenia de l’inexpe-
riència i també del fet que volíem deixar les 
portes ben obertes a tothom, i el màxim de 
llibertat. El resultat va ésser que uns ves-
pres arribaven vint o trenta persones imprevis-
tes i que l’intendent havia de córrer a fregir 
ous i a obrir llaunes de tonyina. Un dia, a di-
nar, faltaven quinze persones que havien orga-
nitzat una excursió suplementària a Ceret o 
havien decidit, després de l’última conferència 
del vespre, d’anar a passar la nit al Canigó. I 
l’intendent, que havia comprat menjar, no sa-
bia què n’havia de fer. Sense comptar que 
molts, explotant la benvolença de l’intendent, 
i del cambrer (que, diem-ho de passada, es va 
«regalar» de parlar català i es veia un home 
feliç amb la Universitat) es creien a l’hotel i 
baixaven a dinar o a sopar a l’hora que els 
venia de gust.
Volem fer ressortir aquí la bona voluntat de 
l’autoritat municipal i del Centre d’Acolliment 
que dirigeix l’ajuntament. Primer, en posar a 
la nostra disposició el liceu (L’intendent va es-
curçar les seves vacances i tot per a aten- 
dre’ns). Després, en consentir un preu molt es-
tudiat per la dispesa.

LA GENT QUE HI VA PARTICIPAR

Entre tots van passar per la Universitat unes 
cent vint persones (comptant només les que hi 
van menjar o dormir). Pere Grau ha fet un 
treball d’estadístiques sobre vuitanta-set, segons 
les previsions anunciades pels mateixos parti-
cipants a l’hora d’inscriure’s (molts s’hi van 
trobar bé i s’hi van quedar més). Trenta-quatre 
s’hi van quedar els onze dies, seixanta-dos al-
menys tres dies. Per regions de provinença, el 
total de vuitanta-set es reparteix en 37 del 
Principat, València i Balears, 32 del Rosselló, 12 
d’Occitània i 6 d’altres llocs. La gent del Prin-
cipat, com és de suposar, s’hi va quedar en 
proporció més temps: vint persones per la to-
talitat del temps (pel Rosselló només deu). Els 
cinc externs foren tots rossellonesos. Per l’edat 
es reparteixen així:- onze persones de més de 
quaranta anys, totes del Principat; tretze de 
trenta a quaranta; quaranta-nou de quinze a 
trenta anys, entre les quals vint-i-set que en 
tenien de vint a vint-i-quatre, en majoria rosse-
llonesos. Així, el 58 per cent tenien entre 15 i 
30 anys i el 44 per cent entre vint i trenta. Cal 
precisar que 13 persones no van indicar llur 
edat.

Per oficis, es pot dir que estudiants, mestres i

professors dominaven, amb un total de 60. Els 
estudiants eren sobretot rossellonesos.
Cal remarcar qüe cap dels conferenciants anun-
ciats no va fallar. Van venir: Joan Ainaud de 
Lasarte, Joaquim Maluquer, Antoni Comas, el 
Dr. Agustí Pedro Pons, Lluís Solé Sabaris, 
Francesc de B. Moll, Robert Lafont, Xavier 
Fàbregas, Joan Fuster, Francesc Vallverdú i 
Maria Aurèlia Capmany no van poder venir 
perquè no tenien passaport. En canvi va venir 
León Cordas, dramaturg i animador occità del 
Théâtre du Midi, Eduard Artells, el gramàtic 
més conegut del país, Deltech, professor d’oc-
cità a la Facultat de Lletres de Tolosa... Tots 
van parlar. Els senyors Francesc de B. Moll, 
Eduard Artells i Joaquim Maluquer es van que-
dar cinc o sis dies. També hem d’assenyalar la 
presència de persones lligades amb l’Omnium 
Cultural, l’Institut d’Estudis Catalans, les edi-
torials, la Gran Enciclopèdia Catalana, la re-
vista «Cavall Fort», etc. Naturalment, tampoc 
no hi van faltar les personalitats rosselloneses 
com Jordi Pere Cerdà, Roger Grau, Pere Pon- 
sich, Francis Català i tants i tants d’altres que 
només venien a les conferències del vespre per-
què treballaven durant el dia.
La participació del jovent foraster a les tasques 
va ser entusiàstica. Uns equips molt formals es 
van ocupar de la redacció d’un butlletí, del qual 
es van publicar quatre números, i d’una auca 
molt reeixida.

PROPAGANDA
L’ambient era extraordinari i tots els foras-
ters ens van dir llur gran satisfacció d’haver 
assistit a la manifestació. Hem rebut força 
cartes d’encoratjament i ens han arribat co-
mentaris afalagadors de Barcelona, de gent 
que no hi eren, però que n’han sentit parlar. 
Entre la gent d’ací, sembla que ha fet pujar 
també, d’uns graus, l’optimisme per la nostra 
causa catalana. La ràdio belga hi va enre-
gistrar una emissió de mitja hora en la qual 
van participar Creixell, Rieu,.Pere Grau, Ma-
yol, Baient i Dedies; la ràdio de Perpinyà ens 
va dedicar moltes emissions, tant en català 
com en francès, i la televisió dues emissions, 
de noranta segons i de cinc minuts respecti-
vament, que molta gent han vist i que han 
produït un cert impacte. La premsa, no ho cal 
dir, ha portat ressenyes diàries, especialment 
«L’Indépendant» i «Midi Libre», però també 
«Le Monde». Les revistes «Oriflama» i «Ser-
ra d’Or» van publicar la nostra crida. Molts 
diaris de Barcelona, en castellà, han dut ar-
ticles sobre la Universitat per anunciar-la, i 
«Tele-Exprés», almenys, n’ha publicat un ar-
ticle llarg i elogiós després.
La gent del Rosselló, que ens interessa molt 
especialment, s’ha assabentat que uns senyors 
professors de les Universitats de Barcelona, 
Mallorca, Montpelier-, Tolosa, Nantes i Cam-
bridge havien vingut a parlar en català a 
Prada. Alguns ja no tindran vergonya de par-
lar la nostra llengua i fins i tot potser seran 
orgullosos de poder-ho fer.
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LES FINANCES
El punt més negre és, com sempre, el de 
les finances. Podem dir, però, que encara po-
drien sortir pitjor. La despesa ocasionada és 
en tot cas, perfectament acceptable i raonable 
si hom considera la transcendència de la ma-
nifestació.
Les principals causes de dèficit són els espec-
tacles, i principalment les dues representacions 
de «Manicomi d’estiu». L’únic espectacle que 
no ens ha causat pèrdua és el de nova cançó, 
amb Lluís Llach i Dolors Laffitte, i encara 
perquè els cantants han estat molt compren-
sius, i això també ho hem de consignar aquí. 
Els films ens costen uns vuit-cents francs.
Una part del dèficit ha estat coberta per una 
subvenció de mil francs de la Cambra de 
Comerç i Indústria de Perpinyà, gest que els 
organitzadors agraeixen com cal.

LLIÇÓ I PERSPECTIVES
Davant d’aquests resultats és evident que la 
Universitat d’estiu cal tomar-la fer l’any que 
ve.
Aquest any, en sol·licitar l’ajuda del mu-
nicipi de Prada, el G.R.E.C i el G.C.Ï.C. 
han contret un engatjament moral. L’alcalde 
de Prada, senyor Monestier, ens ha ajudat 
perquè vol convertir la vila que regeix en un 
intens centre de cultura, en particular de cultu-
ra catalana.
Personalment i independentment d’aquesta con-
sideració, veiem diversos motius d’escollir Pra-
da per a una manifestació d’aquest tipus. Prada 
és altament simbòlica del punt de vista ca-
talà, .perquè el seu nom va lligat amb els de 
Pau Casals i de Pom peu Fabra. El marc que 
ofereix el liceu Renouvier és difícilment supera-
ble: espai per aparcar, silenci, aire. I les con-
dicions materials també; on posaran a la 
nostra disposició quatre edificis i dormitoris 
suficients en quantitat i en qualitat per a fer 
conviure estudiants i conferenciants, jovent i 
personalitats? L’experiència demostra, a més 
a més, que una vila gran no és pas favorable, 
durant les vacances, a la concentració dels

participants, que espectacles i interessos di-
versos sol:liciten. Hom sol escollir llocs més 
turístics i més frescos. Per exemple, la Univer-
sitat de València organitza els cursos d’estiu a 
Peníscola.
Quant a la manera d’organitzar la Univer-
sitat d’estiu un altre any, el dia trenta d’agost 
a la tarda es van reunir tots els participants 
de la de Prada en una sala per fer un gran 
debat. En van ressortir idees molt construc-
tives.
En primer lloc, tothom va pensar que l’any que 
ve s’inscriurien fàcilment cent cinquanta o 
dues-centes persones. Per permetre la gestió 
d’una empresa d’aquesta dimensió es va acor-
dar que s’havia de proscriure la improvisació. 
Les inscripcions haurien, doncs, d’ésser fermes, 
pagades per endavant, i amb indicació precisa 
de dies. Després, que hom hauria de fer 
sobretot inscripcions per la durada total de la 
Universitat. Pèr això s’han de crear alguns 
punts d’informació i d’inscripció al Principat 
i a València; molts joves de Barcelona, Ter- 
rasa, Manresa, etc., han ofert de crear-los.
En segon lloc, cal establir i respectar una dis-
ciplina mínima. Per exemple, tothom ha de 
procurar d’arribar al menjador a l’hora sinó 
correrà el perill de no veure’s servit. Els cursos 
han de començar a l’hora indicada; les portes 
es podrien tancar cinc minuts després del co-
mençament perquè el moviment no destorbi 
mestres i alumnes. Després de l’última con-
ferència o de l’últim espectacle del vespre, hom 
hauria d’evitar de fer tabola, i de la una a 
les vuit s’hauria d’establir una zona de silen-
ci, car si la gent no pot dormir a causa dels 
fantasmes i de les xerrades és evident que l’en-
demà dorm o està cansada.
En tercer lloc, caldria no regatejar les excur-
sions, que han tingut molt d’èxit enguany. En 
primer lloc, perquè la gent sovint no coneix 
el país, o no el coneix bé, i a més a més per-
què és una Universitat d’Estiu, justament; 
després, perquè és un mitjà pedagògic actiu 
dins les normes actuals.
En fi, cal preveure el desenrotllament de di-
versos cursos simultàniament. També el des-

doblament de les lliçons de català en un grau 
elemental, un grau mitjà i un grau superior. 
Però hem de conservar unes lliçons de dia-
lecte rossellonès. Potser cal també, preveure 
cursos de ciències exactes, com és ara física 
i matemàtiques.
Quant als espectacles, que enguany han estat 
financerament deficitaris, són necessaris com 
a obertura cultural, com a obertura vers la 
població i com a simple i sana diversió. En-
guany els participants s’han declarat general-
ment satisfets i tots els presents, a la men-
cionada reunió, van poder constatar que cada 
vespre la Universitat sencera es traslladava 
a les sales de la vila, Vox i Royal. Cal procu-
rar, doncs, de mantenir els espectacles i d’es- 
tudiar-los més del punt de vista financer.

PERE VERDAGUER

una mica de tot
APLEC DE LA RIBERA
L’Aplec de la Ribera, la celebració del qual 
havia estat interrompuda uns quants anys, 
ha estat reprès per iniciativa de Cine-Club 
67 d'Alberic. Els actes van tenir lloc el 
dia 28 de setembre en aquesta ciutat, i van 
reunir molta gent de les Riberes Alta i 
Baixa del Xúquer. Una part de la festa 
fou dedicada en homenatge a Joanot Mar-
torell, en ocasió del V Centenari de la 
mort de l'autor de Tirant lo Blanc. També 
va haver-hi discursos (Vicent Ventura, 
Francesc Giner, Joan Fuster, etc.) i recital 
de cançons (Araceli, Enric Ortega, Va- 
lència-Folk, Els sols, etc.). En el curs de la 
diada van ésser convocats els premis «Ra-
fael Comenge», «Badenes Dalmau» i «V. 
J. Pérez». Com a recordatori, hi fou repar-
tit un bell opuscle amb gravats del pintor 
M. Boix


