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l desembre de 1961 va aparèixer als
quioscos una revista en català, adre-

çada a infants i minyons, que ha esdevin-
gut una eina vertebradora i un referent
narratiu d’unes quantes generacions.
Aquest mes, doncs, Cavall Fort [cavall-
fort.cat] arriba als cinquanta anys
[ves.cat/aXL0] amb un número especial
[ves.cat/aXL-] i tot un seguit d’actes. Ca-
vall Fort va néixer [ves.cat/aXMa] perquè
els infants poguessin aprendre a llegir i
escriure en català, que era la gran preocu-
pació dels fundadors. Els bisbats de Vic
[www.bisbatvic.com], Girona [www.bis-
batgirona.cat] i Solsona [www.bisbatsol-
sona.cat] van donar cobertura legal als
creadors de la revista, que va arrelar so-
cialment i va aconseguir una comunitat
de lectors fidel. Durant aquestes cinc dè-
cades, Cavall Fort ha estat un referent
d’unes quantes generacions, que han
crescut acompanyades d’Ot el Bruixot,
Massagran, en Jep, en Fidel i en Pere Vi-
dal, alguns dels personatges més repre-
sentatius de la revista, dibuixats per Pica-
nyol i Josep M. Madorell, dos dels il·lus-
tradors que han passat per la revista.
També hi han passat els il·lustradors Cesc
i Pilarín Bayés, i autors de fora com Fran-
quin (autor de Sergi Grapes), Peyo (autor
de Jan i Trencapins, dels Barrufets i de Be-
net Tallaferro) i J.M. Charlier (autor de la
Patrulla dels Castors).
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La corrupció pública
cpi.transparency.org/cpi2011

Transparency International ha publicat
la darrera actualització de l’índex de
percepció de la corrupció, que cataloga
cent vuitanta-tres països segons el grau
de corrupció del sector públic.

Escampillem
www.escampillem.cat

Associació gironina que des de 1992
protagonitza a les comarques del nord
de Catalunya una activitat de divulgació
del patrimoni musical tradicional amb
concerts, espectacles, balls, etc.

@esAdir
twitter.com/esAdir

L’ésAdir.cat, el portal lingüístic de TV3 i
Catalunya Ràdio, s’ha estrenat a Twitter
amb un compte on s’ofereixen indica-
cions respecte als dubtes lingüístics que
genera l’actualitat.

Espanyaensroba.cat
www.espanyaensroba.cat

Poc després de la reprovació del diputat
Alfons López Tena per part de la mesa
del Parlament, el partit Solidaritat Cata-
lana per la Independència ha obert la
campanya en línia Espanyaensroba.cat.

graf Ardon Bar-Hama, tenen una
resolució unes dues-centes vega-
des superior a la d’una càmera di-
gital estàndard, d’uns mil dos-
cents megapíxels cadascuna. Per
a cada fotografia s’han fet servir
tubs de flaix protegits contra
raigs UV, per mirar de reduir al
màxim possibles danys als ma-
nuscrits.

Coves de la mar Morta
Aquests importants textos bí-
blics es van descobrir entre els

anys 1947 i 1956 en onze coves a
la riba nord-oest de la mar Morta,
i generalment s’han atribuït a
una secta jueva aïllada, que en
els rotlles s’anomena «la comu-
nitat» i que es va establir a Qum-
ran, al desert de Judea. Des de la
inauguració del Museu d’Israel,
el 1965, els manuscrits es conser-
ven i s’exhibeixen a l’anomenat
Temple del Llibre, dissenyat per
Armand Bartos i Frederic Kiesler
en aquest centre museístic de Je-
rusalem.

Un dels
manuscrits que es
poden consultar i
ampliar per
examinar-los al
detall a la web
dss.collections.i
mj.org.il




