
una mica de tat
CONCURS DEL CENTENARI DE POMPEU 
FABRA, DE REDACCIÓ I DIBUIX, PER A 
NOIS I NOIES
Els organitzadors han rebut un nombre molt 
considerable de treballs: 12.899. D'aquests, 
1.473 són redaccions que es distribueixen 
entre els diversos grups d'edats de la ma-
nera següent: 571 corresponen als concur-
sants de 12 a 14 anys, 552 als de 10 a 
11 anys, 306 als de 8 a 9 anys i 44 als 
de 6 a 7 anys. 2.723 dibuixos corresponen 
al grup de 12 a ,4 anys, 3.37, al de ,0 
a 1 1 anys, 2.992 al de 8 a 9 anys 1 2.340 
al de 6 a 7 anys. O sigui que, en conjunt, 
han estat rebuts 1 1.426 dibuixos.
Podem dir que una molt bona part dels paï-
sos de llengua catalana es troba representa-
da dins aquest conjunt i que algunes escoles 
s'han distingit pel gran nombre de partici-
pants que hi ha hagut entre llurs alumnes. 
Potser cal esmentar especialment algunes 
petites escoles rurals i d'altres, els alumnes 
de les quals són, en llur majoria, fills d'im-
migrats. D'altra banda, però, ha estat ob-
servada l'absència absoluta d'alguns grans 
centres d'ensenyament, religiosos, oficials o 
bé particulars.
Els veredictes seran proclamats solemne-
ment a Barcelona durant una festa pública 
que hom anuncia per al dissabte dia ,9

d'abril al Palau de la Música Catalana. El 
mateix dia, en una sala de l'Hospital de la 
Santa Creu, serà inaugurada una exposició 
d'una tria dels dibuixos presentats.

L'ANY FABRA
Relacionem a continuació les darreres con-
ferències en homenatge a Pompeu Fabra en 
el centenari de la seva naixença:
Dia 19 de gener, a Andorra (Ramon Ara- 
mon i Josep Miracle) ; a Sant Hilari Sacalm 
(Pere Elies i Busqueta) ; dia 21 de gener, 
a Castellterçol (Pere Elies i Busqueta); dia 
24 de gener, a Lleida (Enric Farreny) ; 
dia 26 de gener, a Barcelona, Col·legi ma-
jor Monterais (Pere Bohigas, Carles Miralles 
i Francesc Vallverdú) ; dia 2 de febrer, a Vi-
lanova i la Geltrú (Octavi Saltor) ; dia 16 
de febrer, a Breda (Josep Miracle); a Car-
dona (Pere Elies i Busqueta); dia 20 de 
febrer, a Barcelona, Orfeó de Sants (Joan 
Alavedra, Joan Triadú i Francesc Vallver-
dú) ; dia 23 de febrer, a Berga; dia 26 de 
febrer, a l'Espluga de Francolí (Artur Bla-
de) ; dia 1 de març, a l'Espluga de Franco-
lí (Josep Miracle). Durant el mes de febrer 
hi hagué també una conferència a Vilanova 
i la Geltrú, a càrrec de Josep Miracle.
Ultra els parlaments, ha estat donat el nom 
de Pompeu Fabra a un carrer de Castellter-

çol i a un altre de Malgrat, i a una plaça 
d'Andorra; ha estat muntada, a Cardona, 
una exposició de materials relatius al filò-
leg; ha estat inaugurat un monument al 
Mestre, al pati de les escoles d'Andorra; ha 
estat convocat a Reus el primer Concurs 
escolar Pompeu Fabra, de lectura i escrip-
tura; ha estat muntada, al Palau Dalmases, 
de Barcelona, l'exposició de pintures i di-
buixos de la qual ja ens vam fer ressò al 
número de febrer de «Serra d'Or»; i ha 
estat representada, sota el signe de l'ho-
menatge a Fabra, al teatre Romea, de Bar-
celona, els dies 17 i 24 de febrer, l'obra 
Pigmalió, de Bernard Shaw, en l'adaptació 
de Joan Oliver.

PREMIS CIUTAT DE PALMA
D'aquests premis, ha estat atorgat a una 
producció literària en la nostra llengua, a 
més del de poesia guanyat per Rafael So-
das, el de novel·la, de cent mil pessetes, que 
ha correspost a Els homes i els carnicers, 
de Guillem Frontera.

ELS PREMIS «RECULL», DE BLANES
Han estat atorgats, en aquesta cinquena 
convocatòria, per un jurat compost per Josep 
Faulí —president—, Francesc Vallverdú, 
Josep Ametller, Jaume Reixach i Benet Ri-


