
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 mesu- 
ia 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 se- 
Üüent: 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 Fa- 

3fa a El factor riguesa en els 
figeas de Catalunya d’Abelard 
Wa ¡ Nadalmai. El premi Pre-

ment Companys a Dues eta-
exemplars de democràcia 

galana de Joan Pelegrí i Par-
las. E| prem, Jaume Serra i 
■ enter a Notes sobre la litera- 
ura 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'inicía- 
ció 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 Casa- 
desús, 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.

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 Col- 
loqui Internacional sobre el Ca- 
talà-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
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una mica de tot

de Basilea, J. Rafel i Fontanals, 
Ramon Cerdà, Joan Veny, Se-
bastià Serrano, Antoni Comas, 
tots ells de la Universitat de 
Barcelona, Joan Triadú, crític, 
Francesc Vallverdú, escriptor, 
F. M. Lorda i Alaiz de la Uni-
versitat d'Amsterdam, Maurici 
Molho, de la Universitat de Bor- 
deus, Günther Haensch, de la 
Universitat de Munic. Hom ges-
tiona, també, la celebració pa-
ral·lela d’una exposició del Lli-
bre Català, amb òptica igual-
ment sociològica, i d'una vet-
llada de música (popular i cul-
ta) catalana. Hom farà el pos-
sible perquè hi assisteixi Josep 
Carner.

CURSET DE LITERATURA UNI-
VERSAL DEL SEGLE XX,
A LLEIDA

Durant els mesos de desembre 
del 1969, gener, febrer i març 
del 1970, l’Esbart Màrius Torres 
del Sicoris Club de Lleida, or-
ganitza un Curset de literatura 
universal del segle XX, en el 
qual parlaran sobre autors i 
obres d’aquest segle, Maurici 
Serrahima, Joaquim Molas, Joan 
Triadú, August Vidal, Josep M. 
Castellet i diversos catedràtics 
de la Universitat de Barcelona.

RAIMON I PI DE LA SERRA 
A BALAGUER

El 25 d'octubre d'enguany Rai-
mon i Pi de la Serra han donat 
un recital a Balaguer. Raimon 
solament cantà quatre cançons 
que tornà a repetir. El públic, 
un cop més, es quedà amb les 
ganes d’escoltar altres compo-
sicions.

PROGRAMACIÓ EN LLENGUA 
CATALANA, A RÀDIO GIRONA

Ràdio Girona emet en llengua 
catalana vuit hores setmanals, 
repartides en espais i progra-
mes diversos: Nostra dansa, 
emissió sardanista: D'acI d'allà 
d'un clar pais, programa dedi-
cat a aspectes varis: cançó ca-
talana, textos literaris, excursio-
nisme, costums, notícies, repor-
tatges, intervius...; Club del disc 
català, gravacions sol·licitades 
pels radioients; i alguns altres 
petits espais. Tanmateix, abans 
de mirar amb massa optimisme 
aquestes vuit hores, cal recor-
dar que l’emissora emet vint-i- 
sis hores setmanals.

UN PREC DE L’OBRA 
DEL BALLET POPULAR

Aquesta institució, domiciliada 
al carrer de Montcada núm. 20

que jesús 
vingui amb mi 
no sento et prec 
mou, senyor
hibaalgií 

que esta trucant
ves-In. mouses... 

daniej
se*n va sortir 
dattdeltren 
nohiha cap amagatall 
seu, germana 
com un orfe perdut 
la barca d’en miquel 
la vall de! riu vermell

LLEGIU EL NOU LLIBRE 
DE MOSSÈN 
JOSEP DALMAU:

LESGLESIA
SUBTERRÀNIA
(la missa secularitzada)
Un llibre que, utilitzant les 
dades de l’Església primitiva, obre, 
per a l’home del segle XX, nous 
camins d’accés al culte cristià.
De la missa dels primers cristians 
fins als primers indicis de misses 
«domèstiques».

NEGRO SPIRITUALS ha estat interpretat per: 
JAUME ARNELLA 
MARIA JESÚS MARTÍ 
amb la col·laboració de 
la CORAL SANT JORDI 
JOAN SOLER

AI piano: FRANCESC BURRULL, i secció rítmica.

L’ha editat : ALS 4 VENTS, d’Hogar del Libro, S. A. 
i té per referència : A4V-24L.

Editorial Lavinia 
Dislríbuil per 
Edicions 62
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