
a Ripoll, 
lestes populars 
de eultura 
«Pompeu Fabra»

per Àlvar Valls

Els dies 6 i 7 de setembre tenia lloc a 
Ripoll la primera de les «Festes popu-
lars de eultura Pompeu Fabra», organit-
zada pel secretariat de la Comissió Fa-
bra, Omnium Cultural i l’Agrupació 
Ripollesa d’Iniciatives Culturals, amb 
l’adhesió de diverses entitats de la co-
marca.
Hereves d’aquells ara ja històrics «Con-
cursos de poesia» de Cantonigròs que 
durant vint-i-cinc anys seguits ompliren 
generosament un buit molt notable, 
aquestes «Festes populars», que en són 
la continuació, es beneficien plenament 
de la tradició i de l’empenta que havia 
aconseguit la festa del Collsacabra ; així 
hi hem pogut veure la continuïtat d’uns 
premis literaris, l’eficàcia dels quals ha 
estat amb el temps ben provada, i la 
perseverança d’un públic ja assidu a 
Cantoni. Tot plegat barrejat amb ele-
ments nous, com ara una representació 
teatral, un festival artístic i el mateix 
fet d’haver desplaçat l’escenari de la 
festa, fet que es repetirà, any darrera 
any, per tot el país.
La festa ripollesa, dedicada en home-
natge a Joan Oliver en el seu setantè 
aniversari, començà el dia 6, dissabte, 
a b nit, í s’estengué durant el matí i la 
tarda del dia següent. L’assistència de 
persones de Ripoll i comarca hi fou con-
siderable, bé que hauria pogut ésser, al 
nostre entendre, més àmplia, a jutjar 
per l’extensa llista d’entitats locals ad-
herides a l’organització. Potser l’acte en 
Qnè hi hagué una proporció més eleva-
da d’assistents locals fou el del dissabte: 
la representació, per la companyia de 
Montserrat Carulla i sota la direcció 
«Antoni Chic, del Pigmalió de Bernard 
Shaw, en l’adaptació de Joan Oliver.
Diumenge dia 7, al matí, un festival ar- 
hstico-literari aplegava prop d’un miler 
de persones en un teatre de la vila. Kti- 
hemig de qes actuacions de «Falsterbo 
?’> Maria del Mar Bonet, Enric Barbat 
1 Anton Carrera, continuà l’homenatge 
p Joan Oliver, en aquest cas al poeta 
ere Quart del quai va ésser llegida,

Per Miquel Martí Pol, una tria de l’o- 
ra en vers. També el conjunt musical

L’església dé sant Pere, on hi hagué l’acte 
literari.

Maria del Mar Bonet, diumenge al matí.

«El tricicle» canta versos de Pere Quart.

Miquel Marti Pol llegeix poemes de Pere 
Quart.
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Una nova panoràmica de la 
Cultura Catalana

Col·lecció Biblioteca de la 
Cultura Catalana 

Miquel Porter 

Història del 
Cinema Català. 
(1895-1968)

302 pàgs. 160 fot. blanc i negre 
i color.
Un autor, Miquel Porter, juntament 
amb l’equip d’investigació històrica 
«Col·lecció Cinematogràfica Catalana», 
tracen no solament la història més 
detallada del començament del cinema 
a Catalunya sinó una profunda 
consideració del present fílmic català.

Joaquim de Camps 
i Arboix

Història de
l’Agricultura
Catalana
413 pàgs. 80 fot. blanc i negre

Un llibre indispensable per conèixer 
els problemes, els encerts a través dels 
quals s’ha configurat part de la realitat 
econòmica del país.

Editorial Tàber/Epos S.A.
Enric Granados, 85
Barcelona

Distribuïdora Barbara
Marquès de Barbará, 4
Barcelona
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Ja ha sortit un nou volum de la 
col·lecció

Catalunya-Visió 
Jordi Verrié 

Catalunya- 
Visió 6
(Maresme / Vallès / Bages / Baix 
Llobregat)
Les nostres comarques vistes 
sense tòpics. La realitat a través 
d’unes fotografies vives i un 
text àgil.

Ja ha sortit el volum 7é de la 
col·lecció

Ter res i homes dels 
Països Catalans 
Pere Verdaguer 
Catalunya 
Francesa
200 pàgs. 76 fot. blanc i negre 
i color. Mapes. Dibuixos de 
Llucià Navarro.
Un altre llibre dins d’una 
col·lecció dirigida als 
adolescents que llegeix un públic 
de totes les edats. Una 
il·lustració adient per a un text 
d’una gran qualitat i comprensió.

Editorial Tàber/Epos S. A.
Enric Granados, 85 
Barcelona

Distribuïdora Barbara
Marquès de Barbara, 4
Barcelona

«El tricicle» oferí una selecció de can-
çons sobre textos de Pere Quart, inter-
pretades amb força originalitat. Final-
ment, foren projectats els curtmetratges 
Pompeu Fabra d’Antoni Cuadrench i 
No compteu amb els dits de Pere Por- 
tabella.

Joan Triadú durant e’l seu parlament.

Joan Oliver regracia l’homenatge que 
hom li fa.

Josèp M. Anglada, secretari del jurat i de 
l’Agrupació Ripollesa d’Iniciatives Cultu-
rals, i Antoni M. Badia, guanyador del 
premi «Per comprendre», davant la pre-
sidència.

□avant el micròfon, Jordi Pàmias i Grau, 
guanyador del «Salvat-Papasseit».

L’acte literari de la tarda fou a l’eso-lé- 
sia de Sant Pere contigua al monestir 
amb més d’un miler d’assistents. En pri- 
mer llob, presentació de l’acte a càrrec 
de Josep Alsina i lliurament, per part 
de la Comissió Fabra, d’una placa que 
presidirà una futura plaça ripollesa amb 
el nom de Pompeu Fabra. Després, par- 
lament de Joan Triadú : «Un any de 
cultura catalana», balanç de les activi-
tats culturals i cíviques més importants 
del país en els darrers dotze mesos. Foren 
llegides cartes d’adhesió del bisbe de 
Vic, doctor Masnou, i de l’abat de Mont-
serrat, Cassià M. Just. Més tard, oferi-
ment de l’homenatge per part de Fran- 
cesc Vallverdú, que llegí un treball seu, 
«Joan Oliver i la llengua», en què ana-
litza les peculiaritats i la riquesa idio-
màtica de les obres del poeta. Joan Oli-
ver, després, pronuncià uns mots d’afir-
mació i d’encoratjament, que foren emo-
tivament acollits i regraciats pels as-
sistents.
Finalment, proclamació dels premis li-
teraris :
a) Premi «Per comprendre» (al millor 
llibre publicat en primera edició durant 
els darrers dotze mesos), a La llengua, 
dels barcelonins, d’Antoni M. Badia i 
Margarit. b) Premi «Salvat-Papasseit» 
(a un llibre o recull de poemes), a La 
meva casa, de Jordi Pàmias i Grau, de 
Guissona ; accèssits a Plàcides converses 
amb Gecè, de Francesc Font i Serrano, 
de Barcelona, i a La mà enfront de l’ai-
gua, de Jaume Pomar, de Barcelona, 
c) Premi «L’Avenç» (al millor article 
periodístic publicat entre el setembre de 
1968 i el juliol de 1969), al treball Ew- 
blanquinada Eivissa, de Jordi Dalmau i 
Corominas, de Girona, publicat a la re-
vista «Presència», d) Premi «Tomàs Ra- 
guer» (treball sobre un tema actual de 
ïa comarca del Ripollès), declarat desert, 
però amb l’adjudicació d’un accèssit a 
L’Angel Font i els seus llibres innom-
brables, de Narcís Pijoan i Eugeni Mo- 
lero, de Figueres i Vilanova i la Geltrú, 
respectivament, e) Premi «Juvenil. Ori- 
ilama» (qualsevol treball que pugui om-
plir dues planes de la revista «Orifla-
ma», per a autors d’edat no superior 
als 21 anys), al conte L’escletxa, d’An- 
toui Munné i Jordà ; accèssits a Pedrolo, 
la cultura, el poble i les esperances, de 
Manuel Ludevit i Anglada, i a Un po-
ble: la Torre d’en Panyol, de Xavier 
Garcia i Pujades.
L’any vinent, les «Festes populars de 
cultura Pompeu Fabra» faran blanc a 
Montblanc. Seria interessant que fos es-
tudiada la manera de fer-se amb mes 
públic jove, amb més públic «nou» res-
pecte a Cantonigròs, i amb més novetats 
al programa, car el perill que veiem en 
aquestes diades és que tot plegat s en-
carcarés d’una manera tal, que algun nu- 
morista del país s’atrevís a etzibaran, 
amb un xic de raó, l’antològic qualinc - 
tiu de camp. — ÀLVAR VALLS.
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