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Les darreres Festes Populars 
de Cultura Pompeu Fabra han 
mirat cap al nord. El 23 i 24 de 
novembre Figueres, per mitjà 
de la seva delegació d’Òmnium 
Cultural, s’encarregà de dur a 
terme la sisena edició itinerant 
d’aquesta festa literàrio-cultu-

ral, continuadora de la que s’o
riginà ja fa una trentena d'anys 
a Cantonigròs.

Els actes, segons que havia es
tat prèviament anunciat per 
mitjà d’un cartell certament 
reeixit, van començar el dissab

te a la nit amb un concert a 
càrrec de la Capella Polifònica 
de Girona a base d'obres clàs
siques i populars catalanes, in
terpretades amb un encert lloa
ble.
L'endemà, a partir de les deu, 
amb l’arribada de nombrosos 
grups d’altres comarques la ca
pital de l'Alt Empordà començà 
a viure una mica externament 
la celebració de les Festes, però 
en conjunt no va assolir l'am
bient que la diada, com a ma
nifestació popular, hauria d’ad
quirir a nivell local.
A les onze, al local del Patronat 
de la Catequística, tingué lloc 
l'acte acadèmic que presidí l'al
calde senyor Giró, acompanyat 
del conseller de cultura de l'a
juntament de Perpinyà doctor 
Andreu Roquère, del president 
d’Òmnium Cultural senyor Pau 
Riera i del de la delegació d’Ò. 
C. a Figueres senyor Josep M. 
Ametlla. Joan Reglà, el gran 
historiador fill de Bàscara, a 
qui en aquesta ocasió era de
dicada la festa, n'era dolorosa
ment absent. Jaume Sobrequés 
i Callicó el recordà i traçà una 
visió sòbria i documentada de 
la seva gran tasca docent i de 
l’obra d’investigador que ens 
ha llegat. És de doldre que hi 
manqués la presència física 
d’alguns dels seus deixebles del 
País Valencià, com a testimoni 
viu del rastre fecund que deixà 
entre les noves promocions 
d’historiadors que sota el seu

mestratge s'han format a la 
Universitat de València.
D’on hi havia una bona repre
sentació era de la comarca veï
na del Rosselló. Els rossellone- 
sos durant tot el dia foren el 
centre de moltes converses so
bre les particularitats que de 
cara al desenvolupament de la 
nostra cultura en aquest bocí 
de terra catalana planteja la 
seva pertinença a l'Estat fran
cès. Sobre aquest tema versà 
el parlament de Pere Verda
guer, que oferí una síntesi ob
jectiva d'aquesta problemàtica 
al llarg dels tres segles trans
correguts d’ençà del Tractat 
dels Pirineus. Tot seguit, Joan 
Triadú, com és ja no solament 
tradicional sinó indispensable 
en les Festes Fabra, glossà el 
nostre any cultural i en desta
cà l’esperançadora progressiva 
presència del català a l’escola, 
bé que féu observar que Figue
res i la seva comarca no eren 
pas de les que obrien camí en 
aquest sentit.
Finalment el secretari del jurat 
donà a conèixer el resultat dels 
diversos premis literaris i d’in
vestigació convocats. El «Joan 
Reglà», d’història, fou dividit 
entre els treballs Notes sobre 
la primera internacional a les 
comarques gironines de Joan 
Puigvert, de la Bisbal d’Empor- 
dà, i La religió i els orígens del 
pensament reaccionari a Ma
llorca de Lluís Roura, de Sant 
Cugat del Vallès. La poesia,

A dalt, la pancarta que anuncia les festes Pompeu Fabra, 
a la rambla de Figueres.
Exterior i interior del local del Patronat de la Catequística 
durant la celebració de l’acte acadèmic, (Fotos: Barceló.)
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FESTES HIERA

present per mitjà del premi 
«Josep Sebastià Pons», fou per 
a Miquel de Palol, de Barcelo
na, amb el recull Les fulles del 
canvi. El «Jaume Massó i Tor
rents», d'antropologia, el gua
nyà Josep Deloncle, de Perpi
nyà, amb D’un full de goigs de 
la Casa Pairal del Castellet i es 
concedí un accèssit a Ramon 
Canals, de Barcelona, pel tre
ball Els raiers del Pirineu. Jau
me Guillamet, de Figueres, ob
tingué el premi «Gaziel», de 
reportatges, amb Llengua i ideo
logia a la premsa de Figueres, 
1939-1974. El premi «Cavall 
Fort», de narracions infantils, 
va ser adjudicat a Neus Olive
res, de Manresa, pel recull Es
pais oberts i el «Fundació Sa- 
bater-Furtià», sobre un tema 
local de Garriguella, no es con
cedí però valgué un accèssit 
per a Josep Playà, de Garrigue
lla mateix, pel treball Gerisana. 
El final d’aquest acte entroncà 
amb una ballada de sardanes a 
l'encisadora Rambla figuerenca, 
on s'aconseguí la màxima par
ticipació local. Això fa pensar 
en la conveniència, per a futu
res ocasions, de portar les Fes
tes tant com es pugui al carrer 
a fi que la vila o la ciutat on 
se celebren hi participi més de 
prop.

El dinar col·lectiu —potser tam
bé caldria pensar de fer-lo més 
a l’abast de tothom— aplegà 
una gran concurrència i donà 
lloc, com acostuma a ser, a in
teressants canvis d’impressions. 
A l’hora de les postres el doc
tor Badia i Margarit glossà el 
procés de reivindicació de la 
llengua a tots els nivells i, en
tre l’emoció de tothom, acabà 
evocant la figura senyera de 
Pompeu Fabra. Parlà també el 
doctor Roquère que féu públic

l'acord de l’ajuntament de Per
pinyà de donar el nom de Pau 
Casals a la popular avinguda 
dels Plàtans de la capital del 
Rosselló. Finalment, el senyor 
Pau Riera regracià la tasca dels 
organitzadors i exhortà tothom 
a fer un pas endavant en la 
lluita que cadascú mena per 
retornar al país tants de drets 
cívics i culturals com encara li 
són negats. En un ambient tens 
i emotiu, i com a ressò d'un 
compromís acceptat volentero- 
sament, les notes de l’himne 
enyorat i entranyable s’escam
paren per l’espaiós local...
A mitja tarda el Patronat en
cara es tornà a omplir per dur 
a terme el darrer acte progra
mat, que consistí en la projec
ció d’unes filmines sonoritzades 
sobre la vida i la significació 
de Pau Casals en un muntatge 
fet per les daines de l’Agrupa
ment Escolta de Figueres i en 
un concert de sardanes de la 
cobla Principal de la Bisbal 
que féu honor a la gran vàlua 
que tothom li reconeix.

Un any més les Festes Populars 
de Cultura Pompeu Fabra han 
significat una fita important en 
el conjunt de les manifesta
cions culturals a casa nostra. 
Bé que cal sotmetre’s, és cert, 
a les circumstàncies de cada 
lloc i de cada moment, caldria 
veure, però, de decantar els ac
tes cap a aconseguir una major 
intervenció del jovent —potser, 
per què no?, fins i tot pensar 
en la participació escolar— i un 
contacte més viu amb la gent 
de la localitat i dels pobles im
mediats de la comarca. Tot 
plegat ajudaria a accentuar la 
condició de «populars» d’aques
tes Festes i les convertiria, amb 
el goig de tots, en multitudinà
ries.—JORDI MIR.

De dalt a baix: L’alcalde senyor Giró pronunciant el parlament 
de clausura de l’acte acadèmic. Els guanyadors de dos premis: 

Jaume Guillamet i Ramon Canals. La Capella polifònica de Girona 
durant el seu concert. Sardanes a la rambla. (Fotos: Barceló.)
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