
ACTES SOCIALS

Al costal dels actes academics, cls congressistes i Ilurs acompanyants

participaren en diversos actes collect ins quc iclcrmaren l'esperit de com-

panyonia i de catalanitat.

Els acompanyants, guiats per experts coneixedors de la vila, pogueren

visitar al veil Perpinva els testimonis materials de l'efimer Refine del

Rossello i de Mallorca, i la casa catalana instal•lada a] castellet.

Les nits dcl dia 23 i dcl dia 24 hi haguc esbarjo amb ]a projeccio de
]a pel•licula <<La nova can46» i amb un concert de musica classica per una

excellent orquestra de cambra.
El divendres al mati, Iliure de tasqucs academiques, es va fer una

excursiu a Sant Miquel de Cuixa, Prada i Vilafranca del Conflent. El mo-
nestir de Cuixa, tan present en Iota la historia de ]a Catalunya nacional,
fou resseguit detingudament.

Pero l'acte rcalment memorable fou l'homenatge a Pompeu Fabra

davant la seva tomba, al cementiri de Prada. EI bathe de Prada recorda

1'estada de Fabra en aquesta vila cis darrers anys de la seva vida, i la

recent ereccici dun sepulcre digne data a terme per I'Ajuntament. Acte

seguit cl president i cl secretari general del Congres, el Batlle de Prada

i Cl doctor Roquere, collocaren una Barba de flors danuunt la lauda sepul-

cral. Espontaniament i a mitja veu, com un res, sorgi dels assistents el

cant de <<L'Emiurant». El doctor Alsina i Bolill digue Ilavors quc aquest

cant subratllava I'emotivitat del moment, quc haviem de considerar com

a culminant dcl Congres puix quc sense la fcina feta per Fabra afinant,

fixant i normalitrant la Ilengua, el Congres no hauria estat possible. ,Ben

adequat -acaba dicnt- aquest taco de Catalunya per al rcpos de Fabra,

a I'ombra del Canig,o, vora Sant Miquel do Cuixa d'on arrenca amb l'abat

Oliba la historia do la nostra cultura i ben a prop de Ics Corberes on neix

Ia nostra dinastia comtal.»

El cant del nostre himne nacional inicia el comiat.
Dissabte a l'horabaixa, acabada la sessio cientifica, un gran nombre

de congressistes ballaren ]es sardanes quc toca la cobla.
I el diumenge, closa la sessio de clausura, bona part dels participants

-no pas tots, per la insuficiencia del local- es reuniren a dinar al res-

taurant de I'aeroport.
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