una mica de tot
HOMENATGE A MARIA-ANTÒNIA SALVÀ

El setmanari mallorquí Felanitx ha publicat
un número (5 d'abril de 1969) dedicat a
Maria-Antònia Salvà, amb motiu del cen
tenari de la seva naixença. El seu propòsit
és de retre un «modest homenatge a la
dona que, amb la seva obra, sabé servir el
nostre poble ajudant-lo a mantenir la cons
ciència de la seva personalitat històrica i
de la seva diferenciació lingüística». Hi collaboren Bernat Vidal i Tomàs, Josep M.
Llompart, Miquel Pons, Miquel Bauçà i Joan
Manresa. El batlle de Llucmajor, Mateu
Montserrat, publica una carta d'agraïment,
en català. Remarquem l'article de J. M.
Llompart, que compara la versió coneguda
d'El pi ver (1934) amb una redacció ante
rior, d'una qualitat molt inferior, aparegu
da a l'Almanac de les Lletres de ,933.
CELEBRACIONS SARDANISTES

Com a preludi del Dia de la Sardana, fou
llegit a l'Espluga de Francolí — la vila de
la Conca de Barberà que acabava d'ésser
proclamada ciutat pubilla de la sardana
de 1969 — el Missatge al món sardanista
que cada any escriu una personalitat lite
rària, artística o científica i que enguany
ha estat adreçat per Joan Miró. «Que el
perfum d'aquesta rosa vermella que és la
sardana —diu Miró al seu missatge—, ober
ta en ple cel blau, ens doni a tots, arreu
del món, una sang ben catalana.»
El diumenge següent, 27 d'abril, va ésser

commemorat el Dia de la Sardana, el qual,
instituït per l'Obra del Ballet Popular i ce
lebrat enguany per desena vegada, cada
any té un ressò més ampli als més diversos
indrets del país, i també entre els catalans
residents fora del Principat.
CERTAMEN LITERARI JUVENIL
A BADALONA

El mes de febrer d'enguany, el Centre Par
roquial de Sant Josep, de Badalona, va con
vocar per tercera vegada el Certamen Li
terari Juvenil, que fou atorgat el dia de la
Festa del Llibre. El límit d'edat per a pren
dre-hi part era de dinou anys, i els premis
es divideixen en dos grups: primer grup,
de dotze a quinze anys, i segon grup, de
setze a dinou anys.

i Campillo: El meu pobl
gració». Dotat amb 750
2n. premi, Albert Cots i Castañé: Quatre
Lema: «Cap color». Dotat amb 500 ptes
Ir. premi, Albert Cots i Castañé
«De pressa». Dj’
tat amb 750 ptes.

Prosa.

Punts suspensius. Lema:

2n. premi, Núria Carulla: Jordi i els seu
Lema: «Eterna joventut». Dotat
amb 500 ptes.

viatges.

2n. grup. Poesia. 1 r. premi, Josep Bertron
i Bages: Inventari d'altres tardes. Lema:
«Dues aigües». Dotat amb 1.500 ptes.
2n. premi, Maria Barbal i Farré: Recull de
moments. Lema: «Petit estel». Dotat amb
750 ptes.

El jurat estava format per Maria-Aurèlia
Capmany, president; Joan Argenté,. Isabel
Martínez, Josep Gual Lloberas, Ramon Vall
Guixeras i Màrius Sampere, vocals.

Accèssit, Víctor Puïgdollers: Groc de pedres.
Lema: «Terra de ningú».

En aquesta edició van ésser rebuts 74 tre
balls, de nois i noies de Badalona, Sant
Adrià, Barcelona, Pradell, Tiana, Vila
nova i la Geltrú, Sabadell, Palma de Ma
llorca, Tarragona, Manresa, Igualada, Vic,
Viladecans, Olesa de Montserrat i la Seu
d'Urgell.
És remarcable la pulcritud amb què hom ha
presentat tots els treballs. Els temes han es
tat variats, però predominen els problemes
collectius i socials. El veredicte és el següent:
1 r. grup. Poesia. 1 r. premi, Miquel Pascual

també tens records». Dotat amb 1.500 ptes.
2n. premi, autor desconegut: Temps de si
lenci. Lema: «Prunes salvatges». Dotat amb
750 ptes.

Prosa. 1 r. premi, Jaume Tió Casacuberto:
Una finestra oberta als records. Lema: «Tu I

CONCURS ESCOLAR A REUS

El dia 23 de febrer fou celebrat a la solo
d'actes del Centre de Lectura de Reus el
Concurs escolar «Pompeu Fabra» de lectu
ra i d'escriptura catalanes, un certamen
creat per la Secció de Lletres d'aquesta en
titat i que ha de repetir-se anualment.

I.C. del C.I.C.F.

k
Els estudis de
■ r

Secretariat de Di-

reccio de

la I.C. del C I C F donen la for

T. SERRA ROCA

mació complexa (tècnica, responsable) que exigeix

avui el

Secretariat:

Uïia funció vinculada a la direcció (i no al
«director»), al departament (I no al seu
«cap»), a tot un procés d’organit■*
zacio (i no merament d’«oficlna» )...
Informeu-vos directament:
un càrrec mitjançant el qual és exercida

a la tarda, cada dia llevat del dissabte, de 5 a 8
Via Augusta, 205 - Barcelona-6 Telèfon 211 58 58
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QUADRES A L'OLI
REGALS DE PRIMERA COMUNIÓ
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CANUDA, 33
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222 48 85

