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Francesc Mira serà l’encarregat
enguany d’impartir la lliçó inaugural de la 42a Universitat Catalana d’Estiu (UCE). La seva presència serà, així, una de les novetats
que es presenten en aquesta nova
cita dels Països Catalans a Prada.
“La inauguració d’aquest encontre sempre havia estat un acte institucional, més polític que acadèmic, de manera que enguany,
amb la incorporació d’una lliçó inaugural, ens posam al nivell de
totes les universitats”, indicà ahir
Nicolau Dolç, vicerector de la UIB,
una de les entitats participants.
Com ja és habitual, la implicació
illenca en aquesta trobada serà
important. Devers un centenar de
persones, entre alumnes, professors i artistes, formaran part de
l’expedició balear a Prada entre
els dies 16 i 24 d’agost. Aquests
desplaçaments són subvencionats
en part pel Consell de Mallorca,
Sa Nostra i l’Ajuntament de
Palma. Aquesta darrera institució
col·labora activament per primer
pic amb la Universitat i hi supleix
el buit deixat pel Govern balear,
que enguany no ha fet aportació
econòmica a l’esdeveniment.
Poesia i història són eixos vertebradors d’aquest nou encontre
acadèmic. Es tracta de dos vessants que coincideixen amb el
centenari del naixement de Màrius Torres, poeta, i el de Jaume Vicens Vives, historiador, com
també amb el 150è aniversari del
natalici del poeta Joan Maragall i
el 50è de l’aparició del làser.
La presència de docents de l’Arxipèlag és molt destacada en
l’apartat de literatura i lingüística i
per la UCE hi passaran noms com
Joan Alegret (Poesia. El centenari
de Màrius Torres); Gabriel Bibiloni
(Pompeu Fabra i les Illes Balears);
Carles Cabrera (Estat de la crítica
literària en català); Nicolau Dols
(La traducció poètica); Francesca
Llodrà (El dret civil balear); Bernat
Joan (Un projecte lingüístic per a
Europa); Gonçal López (Pirates
catalans); Miquel Pasqual (Els audiovisuals, eina per preservar la
veu i la memòria); Perfecto Cuadrado (Pessoa); Antoni Riera (El
centenari de Jaume Vicens Vives); i
Jaume Vidal (Anotacions sobre el
cinema negre).
Així mateix, viatjaran a Prada Sachimi Sasaki, que hi dirigirà un taller de japonès; Mateu Matas i
Macià Ferrer, que n’impartiran un
de gloses; i Margalida Socies, que
hi durà la tècnica del ball de bot.
En l’apartat musical, el grup Oprimits participarà en els concerts
preparats per animar les jornades
universaritàries al costat de formacions com Dept i La vella dixieland. Bartomeu Mestre, Balutxo,
hi presentarà la revista La nostra

Cinema Els monstres de ca
meva, a Nova York
El New York international independent film festival ha inclòs el documental Els monstres de ca meva dins la secció
oficial a concurs del certamen. La cinta dirigida per
Marta Hierro i Alberto Jarabo
es projectarà dia 25 de juliol
als cinemes Village East de la
metròpoli americana. El reportatge indaga en els maltractaments físics i emocionals, abusos i negligències
que pateixen infants de part
dels pares i coneguts.• dB

Música Concert de Maria
Rius a Can Alcover
L’espai Can Alcover acollirà
avui vespre a les 20 hores l’actuació de Maria Rius, emmarcada en el cicle Música
d’autor. La cantant de Sol i serena i líder de projectes com
Noves Dones de la Bella Cançó
hi presentarà l’espectacle Una
flor no fa estiu, en el qual interpreta les seves composicions
en format de duet. El músic
que hi col·labora aquesta vegada –varia en cada concert–
serà el company de Sol i serena, Guillem Ballaz.• dB

Poesia Les Poètiques del
cos, a Binissalem
Cartell anunciador de la 42a edició de la Universitat Catalana d’Estiu.

Poesia i història
en la cita de Prada
La Universitat Catalana d’Estiu acollirà un centenar de
mallorquins en la 42a edició, entre el 16 i el 24 d’agost
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Cor dels Països Catalans
Des de feia cinc anys, un clàssic
de Prada era el concert que hi
oferia l’Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans.
Enguany, però, i després del recital extraordinari que oferí per
abril al Palau de la Música Catalana, l’entitat no assistirà a la
UEC. Sí que hi serà la nova formació coral nascuda amb la
mateixa filosofia de l’orquestra i
que es presentarà de manera
oficial a la ciutat del Conflent.

Segons confirmà ahir Magdalena González, el primer encontre
dels cors serà del 14 al 21 d’agost
a Artà, amb Fanny Marí com a
professora convidada i Esteve
Navona com a director. Dia 21,
oferiran un concert al monestir
de la Real i el 23 clausuraran la
UCE a Prada en la que serà la
seva presentació en societat. El
grup és format per 32 cantaires:
17 del Principat, 7 de Mallorca, 4
de l’Alguer i 4 del País Valencià.
Acompanyats d’Ars Musicae, interpretaran peces d’arreu dels
Països Catalans.•

terra i, en l’apartat cinematogràfic, s’hi projectaran films com
Damià Huguet, de Jaume Vidal;
Càntic, d’Antoni Maria Thomàs;
Miquel Bauçà, poeta invisible,
d’Agustí Villaronga; i La passió
d’Emili Darder, de Pere Salom.
Joan Mir, un dels patrons de la
Fundació de la UCE i professor de
la UIB, explicà que la crisi també
havia passat factura a la cita nordcatalana: “ De 600.000 euros,
haurem passat a 450.000 o
500.000”, manifestà. De les Balears, hi ha de moment 72 matriculats, 32 dels quals prendran part
en la UCE Jove, per a al·lots i
al·lotes de 15 a 17 anys.•

Els joves poetes seran els protagonistes de la jornada Poètiques del cos, que té lloc avui a
partir de les 20 hores, a la
Casa Museu Llorenç Villalonga. Els convidats per a aquest
cicle són la barcelonina Mireia
Calafell, els mallorquins
Jaume C. Pons Alorda i Glòria
Julià, i Pau Vadell, procedent
de Calonge. L’obra de tots
aquests autors queda reflectida en el volum La pedra foguera: Antologia de la poesia jove
dels Països Catalans.• dB

Música Gran final dels
Mallorca Music Awards
Deu grups musicals de les Illes
es disputen avui vespre el
premi Mallorca Music Award,
en una vetlada que començarà al Festival Park a les 20.30
hores. Els candidats al premi
són Adhoc, Chele Aguilera,
Cobre, Cristian Martín, Eclipse, Gato Martín, McRoyal, ON,
Society of Wolves i Salto al
vacío. La final es complementarà amb l’actuació del saxofonista Norbert Fimpel i de la
cantant Loona, que també formaran part del jurat que triarà
el guanyador.• dB

