
LES FESTES POPULARS 
"POMPEU FABRA 
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De dalt a baix, i d’es
querra a dreta:
El públic omplia l'es- 
glésia dels dominics 
de Manacor.
Josep Massot durant 
el seu parlament.
Retrat de mossèn An
toni M. Alcover, per 
Pere Caffaro, que era 
exposat a l’església 
dels dominics.
La capella de Manacor, 
durant el seu concert. 
(Fotos: Núria Aramon.)

A l'esquerra:
Al cementiri de Mana
cor, davant el monu
ment funerari cons
truït per Gaudí per a 
mossèn Antoni M. Al
cover, una representa
ció de la junta del 
PEN —Àlex Broch, 
Joan Rendé i Joaquim 
Soler— i la de l’As
sociació d'Escriptors 
—AveHí Artís-Gener, 
Jaume Fuster i Joa
quim Carbó.

L’any 1968 vaig participar acti
vament a la darrera festa «se
dentària» de Cantonigròs. No 
havia tingut ocasió d’assistir a 
cap de les festes «itinerants» 
que del 1970 ençà s’han celebrat 
anualment a diverses comar
ques. He hagut d’esperar, per a 
assistir-hi, que les festes es fes
sin a Mallorca; però ha valgut 
la pena d’esperar deu anys, per
què les festes ens han arribat 
en un moment molt oportú: el 
de la presa de consciència, pels 
nostres illencs, de la importàn
cia que la unitat lingüística té 
per a la recuperació del sentit 
integral de la catalanitat.
L’elecció de Mallorca en aquest 
any tenia un pretext molt và
lid: el d’escaure-s'hi el set-cents 
cinquantè aniversari de la con
questa de l'Illa per Jaume I, 
d’pna banda; i de l’altra, l’in
terès a honorar, ensems que 
Pompeu Fabra, les dues perso
nalitats més cabdals de ¡’apor
tació mallorquina al ressorgi
ment de la nostra llengua: Ma
rian Aguiló i Antoni M. Alcover. 
En un moment en què s’han 
mobilitzat les forces de l'ex- 
franquisme alçant la bandera 
del «mallorquinisme» —que no 
havien respectat ni estimat 
mai— contra el suposat colo
nialisme català, ha estat un gran 
èxit la demostració, durant tres 
dies, de la convivència de cata
lans, valencians, baleàrics, al
gueresos i rossellonesos en un 
ambient de respecte mutu i de 
fraternitat.
Les festes Pompeu Fabra d’en
guany han tingut una durada 
de sis dies, repartits en dues 
etapes. En els tres primers, els 
únics actes foren tres conferèn
cies : la de Maria-Aurèlia Cap
many sobre «Pompeu Fabra en 
el record d’una alumna», la 
meva sobre «Mossèn Alcover i 
Pompeu Fabra» i la de Coll 
i Alentorn referent a episodis 
anecdòtics de la conquesta de 
Mallorca.
La segona etapa es va iniciar el 
dia 12 d'octubre amb l’arribada 

dels catalans no insulars i llur 
recepció en el monestir de La 
Real, lloc molt evocador pel fet 
d’haver-s'hi establert, durant el 
setge, l’albergada o campament 
de la host del Conqueridor. 
Dins l’església de Sant Bernat, 
la Coral Polifònica de Bunyola 
ens va oferir un concert modè
lic, com té per costum. El ves
pre, al saló del Col·legi de Sant 
Francesc, hi hagué una audició 
de cançons a càrrec de Maria 
del Mar Bonet, del folklorista 
Biel Majoral i del grup dirigit 
per en Biel Caragol, especialit; 
zat en exhibicions de danses i 
música de la més autèntica pa
gesia. Va cloure l’acte la banda 
municipal de Ciutat, que, com 
a final, va interpretar «La Ba- 
languera» cantada per tots els 
concurrents, posats drets.
El dia 13 férem una excursió 
que ens ocupà tot el dia. El pri
mer trajecte acabava a Artà, 
on visitàrem un Museu Regio
nal que conté aspectes tan di
versos com l’arqueologia, l’et
nografia, les arts populars i la 
fauna comarcal. Al migdia hi 
hagué un suculent dinar, de tí
pica porcella rostida, en el res
taurant instal·lat a una depen
dència exterior de la monumen
tal Torre de Canyamel. A la tar
da, els excursionistes gosaren 
desafiar les tenebrors de la 
gran Cova d'Artà, famosa per 
les seves dimensions catedralí- 
cies i dignificada per la mítica 
sacerdotessa Nuredduna, a qui 
van dedicats, esculpits a la roca, 
aquests versos que Costa i Llo
bera posa en boca de les «do
nes d’aigua» o nimfes de la ca
verna :

«Per un batec de l’ànsia amb 
[què ton cor expira, 

daríem les centúries de calma 
[que tenim.»

El vespre arribàrem, amb al
gun retard, a Manacor, on es
tava programat un acte d’ho- 
menatge a mossèn Alcover, na
diu del terme d'aquesta capital 
de la pagesia. Dins l’església
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dels dominics, anexa a la Casa 
de la Vila, tres generacions de 
parents del promotor del Dic
cionari de la Llengua Catalana 
i centenars de compatricis seus 
escoltaren atentament la disser
tació de Josep Massot sobre les 
relacions epistolars entre Ma
rian Aguiló i el jove filòleg i 
folklorista manacorí. La famo
sa Capella de Manacor, fundada 
a principis de segle, donà un 
concert de cançons ben nostres. 
Després, a la Casa Consistorial, 
els qui pogueren entrar fins a 
les sales del primer pis, total
ment plenes, foren obsequiats 
amb «sospiros» (bescuit típic 
manacorí) i un got de bon vi- 
net, i els qui no hi poguérem 
arribar romanguérem al carrer 
contemplant el «ball de bot» 
improvisat per parelles jovení
voles i no tan joves.

Un petit incident va donar sin
gularitat a l’acte d’acollida mu
nicipal. Un prevere jove, porta
dor d’una senyera quatribarra- 
da, va ser aturat en el portal 
de la Casa de la Vila per la 
policia local, que li digué que 
ell podia entrar a «la Sala», 
però la senyera no. Protestà i 
reclamà, però no aconseguí el 
permís d’entrar amb la bandera 
si no hi posava el blavet i el 
castellet que n’hi ha que diuen 
que caracteritza l’autèntica se
nyera de Mallorca. Es veu que 
els elements municipals consi
deraven que quatre barres sen
se altre acompanyament eren 
una cosa massa «barruda».

I arribàrem al darrer dia de 
les festes. El matí, en el Teatre 
Principal, estibat de públic, es 
pronunciaren els parlaments in
formatius sobre les activitats 
culturals de l'any passat a les 
diferents comarques: Rafel Ca
ria per l’Alguer, Ramon Gual 
per Catalunya-Nord, Manuel 
Sanchis Guamer pel País Va
lencià, Joan Triadú pel Princi
pat i Gabriel Janer Manila per 
les nostres Illes. La senyora que 
havia de fer la ressenya dels 
treballs culturals d'Andorra no 
pogué venir.

Tot seguit es va fer la procla
mació del veredicte dels premis 
oferts per a aquestes Festes 
Pompeu Fabra, que foren els 
següents:
Premi Marian Aguiló, de poesia, 
ofert pel Consell de Mallorca, 
a Antonina Canyelles pel seu 
llibre inèdit «Quadern de con
seqüències».

Premi Marian Aguiló, de poesia, 
per l’Ajuntament de Ciutat, a 
Joan Mas i Vives pel seu treball 
«El teatre mallorquí en el se
gle xrx».

Premi Mossèn Alcover, de nar
ració curta, ofert per l’Ajunta
ment de Manacor, declarat de
sert; però el seu import es va 
migpartir en dos accèssits ator
gats a Joan Barceló i a Miquel 
Rayó.
Premi Cavall Fort de narració 
infantil, ofert per la revista 
«Cavall Fort», atorgat a Antoni 
Sotorre.
La gran sorpresa va ser l’adju- 
dicació del premi Marian Aguiló 
a Antonina Canyelles, perquè 
mai no s’havia donat a conèixer 
públicament com a poetessa, 
malgrat la seva gran populari
tat, adquirida com a professora 
de català i guanyada amb es
forç contra els anticatalanistes, 
que l’han ofesa reiteradament 
amb insults orals i escrits per 
la manera seriosa com pren la 
seva missió docent de la nostra 
llengua en el Col·legi Pius XII 
i en els cursos de l’Obra Cultu
ral.
La part musical de l'acte aca
dèmic anà a càrrec de la Coral 
Universitària, agrupació funda
da de poc ençà però que ja té 
una matisació magistral de veus 
i de dicció. Naturalment, la can
tada final va ser «La Balangue- 
ra», que pràcticament s'ha con
vertit en himne nacional de les 
nostres Illes.
I per cloure les festes amb co
ses de substància alimenticia, 
tinguérem el dinar de comiat 
en el Molí des Comte, vora el 
poblet d’Establiments, amb as
sistència de més de dos-cents 
comensals i amb molta eufòria 
i ganes de repetir la trobada a 
Mallorca per les hosts culturals 
de Catalunya i del País Va
lencià.
Un aspecte especialment remar
cable i encoratjador, en la vi
sita dels catalans, ha estat la 
inclusió, en el programa d’en
guany, de Thomenatge a mos
sèn Alcover en nom dels devots 
de Pompeu Fabra. Aquestes 
dues grans figures, que en vida 
havien estat signe de contradic
ció i de dissidència irada, s’u
neixen al cap de mig segle en 
una abraçada de germanor 
en els ideals que tots dos ha
vien defensat des de posicions 
erradameht inconciliables.
No seria estrany que la visita 
es repetís en anys venidors, 
perquè la d’enguany ha deixat 
molt bona boca, i l’Obra Cultu
ral Balear, que ha portat la 
tasca d'organitzar la «invasió», 
està en mans de gent de molt 
bon tremp que són els actuals 
dirigents, capitanejats per Jo
sep M. Llompart.

Així sia.

A dalt:
El dia 14, la presidència de l’acte al Teatre Principal de la Ciutat de 
Mallorca. D’esquerra a dreta: Joaquim Carbó, el batlle de Manacor, 
Carola Fabra, el delegat del Consell Interinsular, el delegat de l’Ajun- 
ment de la ciutat i Manuel Sanchis Guamer.
De dalt a baix i d’esquerra a dreta, les intervencions de Rafael Caria, 
Ramon Gual, Manuel Sanchis Guarner, Joan Triadú, Gabriel Janer 
Manila i Damià Ferrà Pons.
A sota de tot, la presidència de l’àpat de comiat.

(Fotos: Núria Aramon.)
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