una mica de tot
ment ha fet retolar, igualment,
els carrers en català. Girona
n'ha pres l’acord, si bé encara
no l’ha realitzat. És una mesuia d’autenticitat. Seguiran l’e
xemple els altres ajuntaments?
EL GUACAMAI, DE CARLES
SOLDEVILA, PER TELEVISIÓ
El 28 d’octubre d’enguany, la
Televisió va donar l’obra tea
tral de Carles Soldevila, El
Guacamai. Era una estrena ab
soluta i, d'altra banda, una va
riació del to que presenten les
obres catalanes fetes a la Te
levisió. Ara: ¿És suficient una
hora i mitja al mes en circuit li
mitat per a Catalunya i les Illes,
a les cinc de la tarda d'un dia
feiner? Els catalans, que repre
sentem una bona part de la po
blació de l’Estat espanyol, ¿no
ens mereixem res més? Per co
mençar, ¿per què no poden
veure els valencians aquest
programa? I per acabar, ¿quant
haurem d’esperar per a tenir
«n canal de televisió, entera
ment en català?

I0CS FLORALS DE LA
LLENGUA CATALANA
A la vila de Guadalajara de
lalisco (Mèxic) s’han celebrat
els loes Florals de la Llengua
Catalana, d’enguany. La festa
literària fou precedida d’un fes
tival de danses catalanes el 18
íoctubre, i durant el desenvo
lupament dels Jocs Florals, el
tila 19, una massa coral inter
pretà diverses cançons popu
lars catalanes. El Jocs Florals
tfe la Llengua Catalana, presi
dits pel Governador Constitu
tional de l’Estat de Jalisco, el
Secretari d’Educació pública i
el mestre Pau Casals, atorgaren
els premis de la manera seÜüent: la Flor Natural al recull
de poemes Poema d'una nit
íhivern d’Ambrosi Carrion de
Saris, i dos accèssits a Màrius
impere i Passarell, i a Josep
'd- Murià. L'Englantina d’Or a
®an Valls i Jordà per la seva
Poesia Elegia a una pàtria mar’inaf i un accèssit a Manuel
de Pedrolo. La Viola d’Or i
“Argent al poema Estampes de
mmitiu d’Albert Junyent, i un
aecèssit a Lina Casanoves.
Satorgaren, també, 16 premis
extraordinaris: el premi Prat
de la Riba a Europeïtzació de
Catalunya de Joan Pelegrí i
edegàs. El premi Pompeu Fa3fa a El factor riguesa en els
figeas de Catalunya d’Abelard
Wa ¡ Nadalmai. El premi Pre
ment Companys a Dues etaexemplars de democràcia
galana de Joan Pelegrí i Par
las. E| prem, Jaume Serra i
■ enter a Notes sobre la literaura catalana d'exili d’Albert

Manent. El premi Pau Casals a
L’origen anatòlic de la sardana
de Sebastià Bartina. El premi
President Macià conjuntament
a El conqueridor, la dona i la
llegenda d’Abelard Tona i Na
dalmai í a El moviment auto
nomista dels anys 1918-1919
de Josep M. Poblet. El premi
Antoni Rovira i Virgili a Juli
Garreta d'Eugeni Molero i Pu
jos. El premi August Pi i Sunyer
a Tres assaigs psicològics de
J. Miret i Monsó. El premi Ig
nasi Iglesias no s’adjudicà, í
el premi Montepiu de Montser
rat ha restat desert. El premi
País Valencià a La nostra serra
de Mariola i la seva llegenda
bimil·lenària de Jordi Valor i
Serra. El premí Abat Escarré
s’atorgà conjuntament a De les
meves memòries de Tomàs Roig
i Llop i a Aiguaforts del tròpic
de Miquel Forneguera. Els pre
mis Pau Claris i Vallès Occi
dental, deserts. El premi Pere
Matalonga a Dos poemes d'a
vui de Fèlix Poruc i el premi
Atlàntida a Haurem de fer un
altre 14 d'abril... de Miquel Fer
rer, de Barcelona.
S’atorgaren 11 premis d'inicíació literària: El premi Biscarbó,
desert. El premi Joaquim Xirau
a Apunts del Montgrí de Josep
Clarà. El premi Antoni Borras i
Quadres a Sobre la comarca
d'Anoia de Jordi Artigas i Can
dela. Els premis IFAC, Pi de
les tres branques, Joan Casadesús, i Bages, deserts. El pre
mi Magí Morera i Galícia a
Cartes des de Lleida de Josep
Clarà. El premi Fidel Martí, de
sert. El premi Centelles a La
plana de Vic de Maria Teresa
Torné Salaet. I el premi Garraf
a Breu visió històrica del pro
jecte i construcció del ferro
carril de Vilanova i la Geltrú
d'Antoni Lluís Bruno i Buqueras.
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MALLORCA
EXCURSIONS a les Coves del Drac i
dels Hams, a Valldemossa i Formentor.

SORTIDES DIARIES
ESTADES 3, 4 i 7 dies.

&
o

CANARIES
SORTIDES DIÀRIES en avió
i setmanals en vaixell
ESTADES d'11 i 14 dies.

(EXCURSIONS-VISITES a Sta. Cruz
de Tenerife, Teide, Puerto de Sta.
Cruz, Las Palmas.

GÈNERES DE

PUNT

CAMISERIA
II COL·LOQUI INTERNACIO
NAL SOBRE EL CATALÀ, A LA
UNIVERSITAT D’AMSTERDAM
L’Institut de Romanística, sec
ció d’Estudis Espanyols i Ca
talans, de la Universitat d'Ams
terdam, ha organitzat el II Colloqui Internacional sobre el Català-Llengua. Literatura. Condi
cionaments sociològics, dels
dies 16 al 19 de març del 1970,
a l'Agnietenkapel, Oude Zijds
Voorburwal, de la capital ho
landesa. En aquest col·loqui,
continuació del que fou cele
brat, sobre lingüística catalana,
l'abril de l’any passat, hi pren
dran part —en català, francès
i castellà—, entre d’altres, R.
Aramon i Serra, secretari ge
neral de l’Institut d’Estudis Ca
talans, A. M. Badia i Margarit,
de la Universitat de Barcelona,
Germà Colon, de la Universitat

SASTRERIA
I

CONFECCIONS

PREUS

INTERESS ANTSU

CASA AIIAI!I»III
62 ANYS AL SERVEI DE BARCELONA
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