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El novembre de 1947 Pompeu 
Fabra va fer tres dies d’estada 
a Andorra. Aquesta visita, sem
bla que la primera i la darrera 
alhora al Principat germà, era 
motivada per la voluntat de po
der testar en la nostra llengua. 
Un any abans de la seva mort 
i al cap de quasi vuit d’exili, el 
Mestre aprofitava aquesta cir

cumstància per donar-nos, en
cara un cop més, una prova del 
seu concepte cívic de la catala
nitat.
També a la tardor, vint-i-vuit 
anys després, Fabra ha tornat 
a ésser present a Andorra. En 
el seu pelegrinatge arreu dels 
Països Catalans emprès fa set 
anys, les Festes Populars de

Cultura Pompeu Fabra han cer
cat sopluig en aquestes valls pi
rinenques.

Cap a mitja tarda del dissabte 
4 d’octubre els carrers d’Andor- 
ra la Vella anaven de gom a 
gom. La gent es disposava a con
sumir el capvespre a la recerca 
d'aquelles presumptes gangues 
comercials que són l'esquer de 
la majoria dels visitants. De sob
te, potser per fer veure que es 
tracta d’un país com els altres, 
s’escampà entre els vianants 
una veu d’alarma: artefactes 
explosius havien estat col·locats 
en diversos establiments comer
cials. Corroborant aquesta sem
blança, com sol ocórrer sempre 
que són anunciats prèviament, 
tampoc no van esclatar. Però 
l’enrenou consegüent bastà per 
trencar el ritme del petit país 
i aquella nit es jutjà oportú de 
suspendre l’acte literari que ha
via d’encetar les Festes.

L’endemà, poc abans de les onze 
d’un matí radiant, més de cinc- 
centes persones es reuniren al 
Teatre Cristall de les Escaldes. 
Amb l’assistència de les màxi
mes autoritats andorranes, obrí 
Tacte Joan Burgués i Martisella, 
president del Cercle de les Arts 
i de les Lletres, remarcant que 
per tal com Andorra té el ca
talà com a llengua oficial només 
podia emprendre la celebració 
d’aquestes Festes com a acte 
col·lectiu i comunitari. A conti
nuació Maria Marquet, sota un 
títol ben explícit —«El desig 
de supervivència d’un poble»—, 
plantejà Tactual problemàtica 
andorrana que va sintetitzar en 
una pregunta que no tenia res
posta, aleshores i allí, però que 
pot ésser molt i molt vàlida en 
l’esdevenidor: «En una Europa 
federal, Andorra, hi seria?» Com 
a aspecte més interessant i im
mediat constatà el desvetllat 
afany d'intervenció dels joves 
en els afers públics, fet que hem

de situar a l’origen de l’incipient 
moviment d’andorranització. 
Tot seguit fou fet públic el ve
redicte dels premis literaris i 
d’investigació convocats. El pre
mi «a un treball sobre història, 
llengua, literatura, art o arqueo
logia de les Valls d’Andorra» 
s’atorgà al treball Materials per 
a una bibliografia andorrana 
(1734-1975) de Montserrat Palau 
i Martí. Amb el llibre de poesia 
Exili forçós a Valhalla, Lluís 
Urpinell guanyà el premi «a un 
recull de poemes pirinencs i an
dorrans inèdits». Pel que fa al 
premi «a un treball sobre An
dorra, la voluntat d'existència 
d’un poble», el jurat va acordar 
de no adjudicar-lo, i el premi 
«Cultura, pervivència, mineralo
gia, política, etc. d’Andorra», el 
concedí al treball Andorra neo
lítica del qual és autor Guillem 
Roig. El premi «a un treball so
bre Andorra i les seves possibi
litats culturals i artístiques» fou 
declarat desert, i el que versava 
sobre «Andorra i la catalanitat» 
va ésser atorgat a Manuel An
glada i Ferran pel treball Toco'l 
se gausos. Finalment el premi 
«a cinc narracions o articles de 
divulgació per a lectors d'11 a 
15 anys» fou concedit a l’obra 
El pa, l’aigua i la sal de Jacint 
Torres i Puig.
Cal reconèixer que el nombre 
de treballs presentats a concurs 
no fou gaire crescut, potser per 
l’exigida concreció a temes es
trictament andorrans, però és 
satisfactori el fet que, segons 
va tenir interès a fer constar el 
jurat, les obres premiades ho 
són per mèrits propis. Per tot 
plegat és, doncs, desitjable de 
poder-les veure editades, ja que 
representaran una bona aporta
ció a la bibliografia andorrana 
actual.
Joan Triadú va recordar les cir
cumstàncies que imperaven quan 
es van iniciar les Festes de Can- 
tonigròs l’any 45 i després de

A dalt, Joan Triadú, durant el seu parlament de cloenda de Tacte 
acadèmic.
A sota, el doctor Joan Martí I Alanls, bisbe d’Urgell i co-príncep 
d’Andorra, parla en acabat l’àpat de germanor. L’acompanyen a la 
presidència, entre d’altres, el doctor Pont I Gol, arquebisbe de Tarra
gona; Julià Reig, síndic general de les Valls d’Andorra, I el veguer 
francès.
A l’altra pàgina, la presidència de Tacte literari. D’esquerra a dreta;
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destacar la importància de la 
incorporació d’Andorra a la llis
ta itinerant d'aquestes Festes va 
proposar de seguir a fons les 
gestions iniciades per tal d’acon
seguir que l'any vinent puguin 
viatjar al País Valencià, concre
tament a Castelló de la Plana. 
En la seva ja inexcusable glossa 
anual va saber destacar els fets 
veritablement transcendents, pe
rò ens escatimà les seves habi
tuals càustiques al·lusions a de
terminades situacions que a An
dorra, si més no oficialment, no 
es donen. Per tot això el seu 
parlament potser va tenir un to 
més seriós que de costum, bé 
que no menys incisiu. L’acte del 
Teatre Cristall es va cloure amb 
un concert per l’orquestra de 
corda Roure-Rebés que demos
trà unes condicions interpreta
tives que la qualifiquen com 
l’exponent artístic de més volada 
del Principat andorrà.

La Festa es desplaçà cap a An
dorra la Vella on, a l'església 
parroquial de Sant Esteve, fou 
concelebrada una missa presidi
da per l'arquebisbe de Tarrago
na doctor Pont i Gol i pel bisbe 
de la Seu i co-príncep d’Andorra 
doctor Joan Martí. Després, 
mentre a la plaça del Príncep 
Benlloch sonaven les sardanes, 
tothom s'encaminà a la part no
va de la vila, ran de riu, on ha 
estat donat el nom d'un carrer 
a Pompeu Fabra. El síndic del 
Quart d’Andorra va fer l’oferi
ment i la senyoreta Carola Fa
bra va descobrir les plaques que 
ho testifiquen i ho perpetuen. 
Les magnífiques instal·lacions 
del flamant col·legi de S. E. el 
co-príncep francès reuniren més 
de quatre-centes persones en un 
àpat de germanor. A les postres 
el M. I. Veguer francès donà, no 
sense esforç, la benvinguda a 
tothom en aquella casa en la 
llengua oficial del país. Després, 
Miquel Coll i Alentom fou pre
gat de parlar en lloc de Josep

Maria Marquet i Cebrià Baraut, membres del jurat; Lluís Call i Vidal, 
Ponent de Cultura del Consell de les Valls; Joan Triadú, i Joan Burgués 
i Martisella, president del Cercle de les Arts i de les Lletres.
Al mig, Claude-François Rostain, veguer francès, lliura a Guillem Roig 
el premi corresponent al seu treball «Andorra neolítica».
A sota, Carola Fabra, amb el cònsol d’Andorra la Vella, Benet Pantebre, 
a la cerimònia d’inauguració de les plaques que donen a un carrer el 
nom de Pompeu Fabra. (Fotos; Barceló.)

Benet, com era previst, el qual, 
no pas per culpa seva, no hi 
pogué assistir. Improvisà uns 
mots inspirats en la més genuï
na essència racial —com si no, 
venint d'ell?— i recordà el nos
tre esperit pactista del qual An
dorra és un exponent primicer i 
«que encara dura». El M. I. Sín
dic General, senyor Julià Reig, 
va proclamar que aquest home
natge a Fabra havia de consti
tuir un esperó per fomentar 
més i més el conreu de la parla. 
Ja és bo que es digui. 
Finalment el bisbe Joan, en ple
na funció de co-príncep, clogué 
l’acte amb un parlament lúcid, 
ple de conceptes que demostra
ven el seu profund coneixement 
de la nostra situació cultural i 
lingüística i en el qual proposà 
actituds concretes i valentes. 
Res no es fa sense sacrifici, di
gué, i invità tothom a sentir-se 
responsables de prendre la fla
ma de la continuïtat amb tot 
l’esforç i tot el sacrifici que cal
guin. Foren, sens dubte, pel que 
tenien de compromís i per ésser 
dits per qui eren dits, els mots 
més transcendents de la jor
nada.
Al capvespre les sardanes en
cara sonaven per aquelles Valls 
en honor de Pompeu Fabra. Ca
mí de casa venien ganes de treu
re conclusions. Havíem viscut 
unes hores en un món on els 
rètols de les carreteres són en 
català, els policies parlen català, 
els anuncis comercials són nor
malment en català, surt un diari 
en català... Ja s'ho val de veure 
que la normalitat desitjada no 
és impossible. I és que, en efec
te, érem en un país català on 
la llengua oficial és la catalana! 
Però així i tot havíem dinat en 
un col·legi que deu acollir més 
d'un miler de criatures andor
ranes i on no es descobreix ni 
el rastre més lleu de la nostra 
llengua. És, inexorablement, un 
fat?...—JORDI MIR.
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