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COMARCAS

LOS SITIOS

Jordi Pujol saluda el poeta Josep Vicenc Foix, mentre—al centre de la fotografía— l'ex-lehendakari base Carlos Garaikoetxea aplaudeix.

Hbmenatge al poeta J.V. Foix i
al músic Pau Casáis a Prada
Hi assistí el President de la Generalitat, Jordi Pujol
Prada de Conflent.— Després
deis actes commemoratius del
centenari del poema Canigó al

cim, el President de la Generalitat
va desplacar-se —amb el mateix
anorak que havia usat durant l'excursió I sense poder visitar Sant
Martí del Canigó— a Prada de
Conflent. A la població catalanofrancesa, assistí a l'homenatge
que la Unlversitat Catalana d'Estiu, que avui clóu l'edició d'enguany, va retre al poeta Josep Vi-

El President de ía Generalitat amb Óscar Cadiach, membre de l'expedició catalana a l'Everest, al cim
del Canigó.

cene Foix.
Aquest homenatge va consistir
en una conferencia del catedrátic
de literatura catalana de la Universitat de Barcelona, Joaquim Molas, qui va glossar la figura i l'obra
de J;V. Foix. En l'acte d'homenatge també hi va participar el grup
teatral «la Gábia» de Vic que escenifica alguns deis poemes de l'homenatjat.
A mes del President Pujol, van
assistir ais actes de Prada, el president del Consell General del Pirineu Oriental i alcalde de Prada,
Guy Mallér, i i''ex-lehendakari
base, Carlos Garaikoetxea, que
havia participat a la UCE com a
conferenciant anteriorment. En la
seva conferencia, Garaikoetxea va
mostrar-se partidari de l'autodeterminació per al poblé base i d'-un
estat «gairebé confederal».
igualment opina que calia reformar la constitució.
. Inicialmept, alguns grups reduíts de joves van anunciar que
boicotejarien el parlament del President Pujol en rhoitienatge a
Fóix. L'anunciat boicot no va produir-se després d'una negociado
amb els organitzadors de la Universitat Catalana d'Estiu. Tot i
aixó, alguns joves —amb la cara
tapada— van escridassar Pujol a la
seva sortida.
D'altra banda, el Consell General del Pirineu Oriental havia enviat
com a representant al diputat u|tradreta Joan Armegol —del Front
Nacional de Le Pen— i els assistents també van escridassar-lo.
Després va oresentar-se l'alcalde

de Prada i president del Consell, .
Guy Maller.
Homenatge a Pau Casáis
Posteribrment, el President de
la Generalitat, acompanyat de
Marta Ferrusola, va presidir a l'església de Sant Miquel de Cuixá, un
homenatge a Pau Casáis, acte que
també se celebrava en el marc de
la Universitat Catalana d'Estiu. En
l'hpmenatge va comptar-se amb la
presencia de l'ex-president de la
Generalitat, Josep Tarradellas; del
conseller de Sanitat i Seguretat
Social, Josep Laporte; de l'exconseller de Governació, Maciá
Alavedra; de la vídua de l'homénatjat, i del director de la Universitat Catalana d'Estiu i ex-conseller
de Cultura de la Generalitat, Max
Canher.
Alavedra, en la seva intervenció
en rhomenatge, recordá els deu
anys d'exili que passá acabada la
Guerra Civil espanyola a Prada,
" compartint la mateixa casa amb'
l'it.lustre músic cátala. Va recordar
també que Casáis deia sovint que
«l'auténtica universalitat és
aprofundir en les própies arrels
També participaren com a oradora en l'acte, Max Canher, Ramón Noguera, president de |a
Fundació Pau Casáis i Oriol ^Aartorell, director de la Coral Sant Jordi. Després va celebrar-se un concert de violoncel, a carree de Lluís
Claret, qué interpreta la suite número 1 de Bach i la suite d'homenatge a Casáis, composició d'Enrie Casáis, i el Cant deis Ocells.

