
LES FESTES FABRA 
A VIA REAL

Fa sis anys que les Festes Po-
pulars Pompeu Fabra viatgen 
pel Principat de Catalunya. Les 
viles de Ripoll, Ponts, Tortosa 
i fins i tot Andorra s’han vist 
visitades per aquestes festes 
una mica literàries, una mica 
acadèmiques, una mica populars 
que van desvetllant la flama ca-
talana arreu on passen.

Enguany les Festes han saltat 
la Sénia. La veritat és que no 
costa gaire, físicament, saltar la 
Sénia. La veritat és que la Sé-
nia no passa de ser una riera 
que, de bo de bo, no separa res. 
Però hi havia la por de saltar-
ia. Hom dubtava de com fer-ho. 
Enguany, gràcies al Congrés de 
Cultura Catalana al País Valen-
cià, gràcies al Secretariat de 
l’Ensenyament de la Llengua 
de Castelló, gràcies a un grup 
d’entusiastes, les Festes han 
saltat la Sénia. I no ha passat 
res. O sí, han passat moltes 
coses: s’ha afirmat, un cop més, 
la identitat cultural dels Països 
Catalans; s’ha afirmat, un cop 
més, que Ponts i Vila-real són 
ciutats d’una mateixa cultura, 
d’una mateixa manera d’enten-
dre el món, d’una mateixa ma-
nera de parlar.

ELS ACTES DE PREPARACIÓ

Les Festes han estat posades 
sota el patronatge del gran lin-
güista valencià Carles Salvador, 
que bé s’ho mereixia, i s’han 
organitzat un seguit d’actes 
(conferències, taules rodones, 
exposicions, projeccions cinema-
togràfiques, etc.) perquè en pre-
paressin el camí. I el dia 25 al 
vespre i el 26 al matí, a Termita 
de la Verge de Gràcia de Vila- 
real, les Festes Populars Pom-
peu Fabra han coincidit amb el 
IV Aplec de la Plana sota l’em-
para del Congrés de Cultura Ca-
talana.

L'APLEC DE LA PLANA 
Fa quatre anys que els Lluïsos 
de Vila-real varen organitzar el 
primer aplec a Termita de la 
Verge de Gràcia. Fou una diada 
de festa popular que a poc a 
poc anà fent forrolla entre la 
gent de la Plana, fins enguany, 
en què l’Aplec ha estat un es-
clat: hom hi ha comptat més 
de cinc mil participants. El re-
cinte de Termita, a la vora del 
Millars, era ple de senyeres i de 
pancartes dels partits polítics 
que demanaven, a més dè les 
seves consignes, l'Estatut d’Au-
tonomia i el Govern Provisional 
de la Generalitat del País Va-
lencià. Assemblees democràti-
ques, Taula de Forces Polítiques 
i Sindicals del País Valencià... 
Unes quantes paradetes oferien 
als aplegats el material gràfic 
i literari dels diversos partits. 
Al matí, devien ser les deu, hom 
oferí una xocolatada i s’inicia-
ren les actuacions. Araceli Ba-
nyuls obtingué el primer èxit 
del dia, mentre el jovent aple-
gat feia voleiar senyeres i cri-
dava «País Valencià, País Va-
lencià!».
ELS PARLAMENTS
DELS PREMIS
Després de l’actuació de l’Ara- 
celi Banyuls es proclamaren els 
premis de les Festes Populars 
Pompeu Fabra. Vicent Pitarch 
glossà breument la importància 
que tenia el fet que les Festes 
se celebressin a la Plana i tot 
seguit llegí el veredicte. Joan 
Triadú parlà de la unitat cultu-
ral i lingüística dels Països Ca-
talans i fou molt aplaudit en 
un parlament ple de patriotisme 
i de força. La qui signa aques-
tes ratlles parlà en nom de les 
Illes i reté homenatge a Pom-
peu Fabra, Carles Salvador, Ma-
nuel Sanchis Guarner i Francesc 
de B. Moll. Manuel Sanchis 
Guarner glossà la figura de Car-
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en una afortunada 
coincidència amb el 
Congrés de Cultura Catalana 
i el IV Aplec de la Plana

les Salvador i es refermà en la 
unitat dels Països Catalans. Els 
crits de «País Valencià!» i «Paï-
sos Catalans!» interromperen 
repetidament els parlaments.

EL VEREDICTE 
El jurat, format per Joan Tria- 
dú, Josep M. Llompart, Vicent 
Pitarch, Manuel Sanchis Guar- 
ner i Casimir Melià, publicà el 
veredicte següent:
Premi de narrativa Fundació 
Huguet: Tango de Gabriel Ja-
ner Manila, de Ciutat de Ma-
llorca; finalista: Tres dictats 
de Josep Piera, de Gandia. 
Premi de Poesia Bernat Artola: 
Innocents de pagana decadència 
de Josep M. Palomero, de Bor-
riana ; finalista: Com si morís 
d’Eduard J. Verger, de Carlet. 
Premi «Cavall Fort»: El monu-
ment dels tres colors de Jordi 
Dalmau i Colomines, de Girona. 
Premi Castelló de la Plana: An-
tologia de Carles Salvador de 
Vicent Simbor i Roig, d’Alginet.

EL DINAR DE GERMANOR
Després dels veredictes i dels 
parlaments, el grup TIO repre- 
sentà Propostes de Bertolt 
Brecht en un muntatge acurat 
i que interessà molt els assis-

, tents i, més tard, se celebrà un 
dinar de germanor en un res-
taurant proper. En havent di-
nat, i a proposta d’un grup de 
joves de la Plana, els assistents, 
dempeus, cantaren Els Segadors.

, Per manca de condicions acús-
tiques els parlaments de sobre-
taula s’hagueren de celebrar a 
l’exterior i amb micròfon. El 
doctor Badia i Margarit parlà 
no com a lingüista, sinó com a 
assistent habitual dels premis 
Pompeu Fabra, i ens explicà 
Que estava sorprès davant la 
gran acollida que les Festes ha-
vien tingut a la Plana. Joan 
Triadú explicà les dificultats

que havia calgut vèncer al llarg 
dels anys per assolir un present 
ple d’esperança, però encara en 
lluita; Manuel Sanchis Guarner 
confessà la seva fe en un futur 
democràtic i lliure, d’identifica-
ció entre els Països Catalans; 
el fill de Carles Salvador glossà 
la memòria del seu pare i final-
ment Jaume Fuster manifestà 
que, per tal que l’esclat de re-
trobament entre el poble i la 
seva cultura tingui continuïtat, 
cal una ordenació política, el 
primer pas de la qual són els 
Estatuts d’Autonomia per al 
País Valencià, per a les Illes i 
per al Principat de Catalunya.

I LA PLUJA, TAMBÉ
Després d’aquests parlaments 
de sobretaula, continuà l’aplec. 
Un xàfec de tardor retardà el 
festival, però no l’impedí. Un 
cop esbandida la pluja, el grup 
Cotó-en-pèl féu un magnífic re-
cital de rock. Abans que el grup 
Al Tall no fes acte de presència, 
Joan-Francesc Mira i Jaume 
Fuster presentaren el Congrés 
de Cultura Catalana al País Va-
lencià amb uns breus parlaments 
que foren tallats pels aplaudi-
ments i el crit unitari: «País 
Valencià i Països Catalans!». 
Després, Al Tall va arrossegar 
els milers de persones aplegats, 
que encenien llumins i aplau-
dien amb força. Pere Tàpies i 
Rafael Xambó clogueren l’acte.

VALORACIÓ FINAL
La impressió de la gent del 
Principat i de les Illes que as-
sistírem a l'Aplec és unànime. 
«No hi ha qui els pari, als va-
lencians!», deia un dels del Prin-
cipat poc abans de pujar a l’au-
tocar que els havia de retornar 
a Barcelona. Efectivament, no 
hi ha qui ens pari, als ciuta-
dans dels Països Catalans. Ha 
arribat la nostra hora.

MARIA-ANTÒNIA OLIVER
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