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SOBRE L'EDICIÓ DE QUATRE CATECISMES 
en c a t a l à

Una carta de!s vicaris episcopals de Fe i En-
senyament, publicada al butlletí de l'arxi- 
jïócesi de Barcelona, comunica que, per ini- 
tiativa dels bisbes de la Província Eclesiàs-
tica Tarraconense, seran editats en català 
quatre catecismes escolars, «a fi que l'es-
mentada educació catequètica sigui feta en 
¡lengua materna».

En aquesta nota, a part de la curiosa afir-
mació que «l'educació catequètica en llen-
gua materna ha estat la pràctica tradicio-
nal de l'Església» (es veu que hom ha 
ben oblidat les normes aparegudes el 1 939 
¡40 a Barcelona i a altres bisbats del Prin- 
cipatji d'indicacions positives com és ara 
que l'«ús del català és enriquidor intel·lec-
tualment i socialment per als alumnes de 
parla castellana», ens crida l'atenció que 
hom hi digui que, «si el professor és de parla 
catalana, pot realitzar l'explicació en caste-
llà, tot intercalant frases o paraules en ca-
talà, per remarcar els punts clau que més 
ressonància cal que trobin en la intimitat 
dels oients. ¿No és una nova forma de la 
tronada condescendència que reserva el ca-
talà per a les «coses familiars» i que encara 
veiem manifestada a certs certàmens lite-

raris on hi ha premis de poesia per a com-
posicions en català, però on els de prosa 
són reservats al castellà?
Si la catequesi cal que sigui feta tota en 
català — i per raons pastorals precisa-
ment —, és per respecte a la persona total 
dels nens — la qual no està dividida en 
estructures íntimes i no íntimes, sinó que és 
un tot únic— i per respecte al nostre ésser 
col·lectiu.

REAPARICIÓ DE «TELE/ESTEL»

El 26 de setembre d'enguany, el setmanari 
català «Tele/Estel» era novament a la ven-
da. Aquesta represa ens complau, i ens fa 
manifestar, un cop més, el nostre desig de 
veure normalitzat l'ús de la llengua cata-
lana en tot tipus d'expressió cultural pú-
blica, especialment a les publicacions de 
premsa diària o periòdica.

«TIRANT LO BLANC» ENTRE ELS LLIBRES 
MÉS LLEGITS DEL MES D'AGOST

Segons les estadístiques de l'INLE, Tirant 
lo Blanc ha estat un dels nou llibres més 
venuts el mes d'agost. El fet que hagi estat 
publicat per dues cases que editen normal-
ment en castellà: «Alianza Editorial» i

«Seix y Barrai» —l'una l'ha editat en 
castellà, i l'altra en la seva versió original 
catalana — ens hauria de fer pensar per 
què les editorials catalanes — amb l'excep-
ció d'Editorial Barcino — dediquen tan poca 
atenció als nostres clàssics. Ha hagut d'ésser 
d'aquesta manera marginal que bona part 
del nostre públic actual s'adonés de la mo-
dernitat d'un gran clàssic català. És clar, 
d'altra banda, que les edicions de les quals 
parlem són «de butxaca» i a bon preu. ¿Pe-
rò, és realment impossible que l'edició cata-
lana entri decididament al terreny d'aquesta 
modalitat de llibreria? ¿És impossible de fer 
quelcom en aquest sentit, entre totes les 
nostres editorials?

MERCE RODOREDA GUANYADORA DEL 
PREMI RAMON LLULL

Mercè Rodoreda, amb la seva novel·la «El 
carrer de les Camèlies», ha estat guanya-
dora del Premi Ramon Llull 1969, atorgat, 
juntament amb el «Premio Planeta», el 
darrer 15 d'octubre.

FILOLOGIA ROMANICA CATALANA A 
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

A partir d'aquest curs els estudiants de la 
Facultat de Filosofia i Lletres de la Uni-
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versitat de Barcelona podran cursar l'espe- 
clalitat de Filología catalana. També els 
estudiants de «Comuns», que han d'esco- 
llir obligatòriament un idioma, podran ma- 
tricular-se en llengua catalana.

I AMB TU AL II FESTIVAL DE LA CANCÓ 
INTERNACIONAL DE BARCELONA

Als festivals de la cançó passen coses es-
tranyes, bé que, naturalment, refusem de 
cons¡derar-nos-h¡ avesats. Hom recorda com 
fou estroncada la celebració del Festival 
de la Cançó Mediterrània. A la segona edi-
ció del Festival de la Cançó Internacional 
de Barcelona, que en certa manera l'ha 
substituït sense suport de televisió, s'havia 
dit molt que no hi hauria cap composició 
en català. Una sola, n'hi hagué, finalment: 
I amb tu, de Ramon Miralles i Josep M. 
Andreu. Cantada per Glòria, fou molt aplau-
dida pel públic. Tanmateix, per bé que el 
públic tingué vot en la decisió, conjunta-
ment amb un jurat «de personalitats», I 
amb tu no va passar a la final.

HOMENATGE A VÍCTOR CATALÀ

El diumenge dia 14 de setembre foren ce-
lebrats a l'Escala els actes de commemora-
ció del centenari del naixement de Víctor 
Català. Hi fou llegit un discurs de Jordi Ru-
bió, I hi intervingueren Joan Oller i Rabas-
sa, Tomàs Roig i Llop i Josep Miracle, amb 
parlaments, i els orfeons Germanor Empor-
danesa (infantil, de Figueres) i Laúdate. 
Fou descoberta una placa commemorativa, 
el grup Tespis (de Figueres) representà 
Verbagàlia, i, en una ballada de sardanes,

Afegiu-vos a la munió de tècnics 
que confien en nosaltres
Ens confien la reproducció de plànols 
perquè han comprovat que obtenen 
còpies de més qualitat, a un preu més 
econòmic i en un temps més reduït. 
Estimen el servei a domicili, àgil i 
eficient. Valoren també el retallat a 
màquina.
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hom pogué escoltar-ne algunes amb lletra 
de Víctor Català i música del seu nebot 
Lluís Albert.

LLEIDA: PROGRAMA RADIOFÒNIC EN 
CATALÀ

Des del mes de maig d'enguany. Ràdio Llei-
da retransmet cada dilluns, a les nou i 
cinc del vespre, un programa en català es-
crit I realitzat pel grup de joves de l'Es-
bart Màrius Torres de Lleida. El programa 
consta de diversos espais dedicats a la his-
tòria, literatura, correcció de llenguatge, in-
tervius, cançons i informació local i comar-
cal. Cal remarcar-hi el bon nombre de lo-
cutors que sempre hi participen — tots del 
grup Màrius Torres — i que encerten a do-
nar un to jovenívol i dinàmic als vint-i- 
cinc minuts del programa.

Sembla que, com a conseqüència de la bona 
acollida que ha tingut aquest espai, l'altra 
emissora de Lleida, Ràdio Popular, assaja 
també d'organitzar un programa català.

EL XII PREMI JOAN SENENT IBAN ES

Beatriu Civera i Rafael Villar Belenguer 
han estat els guanyadors del XII Premi 
Joan Senent Ibañes de novel·la i teatre, con-
vocats per la Caixa d'Estalvi de València. 
La novella de Beatriu Civera duu el títol 
La crida indefugible i, segons l'autora ma-
teixa, es desenvolupa entre Guatemala i 
València i defensa els valors humans,, la 
justícia social i la crida de la terra.

L'altre guanyador, Rafael Villar, diu de La 
pluja mor a les teulades que és una peça

Saben que quan necessiten còpies 
d’altres còpies, segons originals sobre 
paper lacat, contravegetals sobre pel-
licula poliester o qualsevol altre tre-
ball de reproducció, a Llnel ho fem bé 
I de pressa.

i MATEIXOS AVANTATGES

de caire clàssic en la qual combrina |'am(lr 
amb els problemes que nosaltres mateiJ 
plantegem.

CLASSES DE CATALÀ PER RÀDIO 
BARCELONA

Tots els dilluns, dimecres i divendres, a 3/4 
de 10 del vespre, Miquel Arimany dóna 
un curset de català a través de Ràdio Bar-
celona I per freqüència modulada. Sembla-
ria convenient que, per a una major efi-
càcia, aquestes classes fossin fetes també 
en freqüència normal.

UNA CATALANA EN UNA EXPEDICIÓ 
CIENTÍFICA A L'ANTÀRTIDA

Durant l'estiu 1968-69, Carme Pujáis, jun-
tament amb Irene Bernasconi, Elena Mar- 
tínez Fontes i Maria-Adela Curia, han es-
tudiat la fauna i les algues marines a l'An- 
tàrtida Argentina. Visitaren l'arxipèlag Mel-
chior, l'illa Decepción, la badia Esperanzo 
i les illes Oreadas del Sur.

MONTSERRAT AL BRASIL

Rebem regularment la circular del Grup 
Montserrat! de Sao Paulo. En un dels nú-
meros darrers hom ens informa del fet poc 
conegut de l'existència, al sud de l'Estat 
de Minas Gerais, d'una petita ciutat, Boe- 
pendi, la patrona de la qual és la Mare de 
Déu de Montserrat. Baependi es troba en 
plena regió d'aigües minerals de Minas, un 
lloc de clima excel·lent i de bells paisatges. 
Té uns vint mil habitants de vida tran-
quil·la. Entre un grup de casalots, reminis-
cència del període colonial, hi destaca l'Es-
glésia parroquial de Nossa Senhora de Mont-
serrat. Aquesta advocació és deguda a un 
portuguès, el Capitao-Mor Tomé Rodríguez 
Nogueira do O, descendent d'un noble ara-
gonés, el qual, a Baependi, casat, convencé 
la seva sogra que edifiqués una església a 
llaor de la Mare de Déu de Montserrat.

DEMANDA D'AJUT PER A LA PARRÒQUIA 
DE SANT BOI DE LLOBREGAT
La Comissió pro altar major de la Parròquia 
de Sant Boi de Llobregat, demana la col·la-
boració i l'ajut de tothom per a la conser-
vació del temple santboià, que, entre altres 
joies, guarda el retaule de sant Baldiri, e 
segle xv, i la tomba del qui fou Conse er 
en Cap de Barcelona, Rafael de Casanova. 

BALAGUER
L'Ateneu de Balaguer, en el qual durant un 
any hi ha hagut onze conferències (de |U 
del 1968 a juny del 1969 hi han por 
L. Vilalta Mata, L. Otín, o.f.m., J; Mo-
quer Sostres, J. Prats Pera, C. Béseos 0 < 
P. Marquilles, o.f.m. —dues ve9a“e,s"7í, 
Carreras Serra, F. Sopeña Grau, J. M. 
sons Esplugas i A. Sarró Martin) 1 Q 
exposicions, a més de les activitats de, 
fòrum i de les diverses de la Secció 
(discs-fòrum, xerrades culturals, curse < 
prepara el llançament d'una, revista 
dana. Mentrestant, I des de ja fa rne 
any, la «Circular» que publica Per° 1 Je 
reflecteix amb eficàcia la vida cu 
la ciutat.

MAPA DE LES COMARQUES
La casa Seix i Barrai ha publicat “n,"’|e5 
de paret amb la divisió comarca 
terres del Principat.
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