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Ompliu, retalleu i envieu, avui mateix, 
aquest cupó a L’INFANTIL-,
Apartat de Correus, 244 Barcelona. 

Us prego que
□ m’envieu un número gratuït de

L’INFANTIL, sense cap compromís 
per part meva.

em considereu subscriptor de 
L’INFANTIL per un any 
(22 números) amb la quota anual de j 
160 ptes; que pagaré contra 
reembossament a la recepció del 
primer número.

(Senyaleu amb una creu
el que us interessi)
Nom
Adreça
Data Signatura

□

fàcil ensenyar a parlar com cal. 
S'ha de donar l'exemple, i la 
Comissió litúrgica interdiocesa-
na té una responsabilitat tan 
gran, que goso demanar al seus 
membres que facin, si cal, hores 
extraordinàries, potser mal pa-
gades o àdhuc de franc, per a 
millorar uns textos que com diu 
el P. Alexandre Olivar «són una 
òptima i insubstituïble ocasió 
d'enriquir el llenguatge del po-
ble».
J. HERNÁNDEZ I ROIG (Ver- 
soix. Suïssa).

de la Faràndula, i el senyor JM, 
Brunet Pujol, que durant disstl 
anys consecutius ha suportat ¡] 
pes de la secretaria del Contin 
d'obres teatrals d'espectacle p£i 
a infants.

DE «LA FARÀNDULA» DE 
SABADELL

Sr. Director de SERRÀ D'OR:
En primer lloc ens plau de posar 
en coneixement del vostre col- 
laborador Xavier Fàbregas (en 
relació amb el seu petit comen-
tari de crítica teatral «El cicle 
de teatre infantil de "Cavall 
Fort"», aparegut al número de 
«Serra d'Or» de gener de 1969, 
pàg. 66) que l'obra L'home de 
Tars, la qual, segons les seves 
apreciacions, té «una concepció 
cristiana pròpia de les estampe- 
tes catequístiques», va ésser pre-
miada al darrer concurs de la 
Joventut de la Faràndula amb 
una menció especial per fa seva 
gran espectacularitat i també 
per la perfecta projecció de sant 
Pau sobre l'escenari. Al mateix 
temps, ens plau d'informar-lo 
que ha estat escollida per l'A.E. 
T.I.J. per a ésser traduïda al 
castellà amb el fi de fer-la co-
nèixer a tots els infants d'Es-
panya.

Entre els membres del jurat qua-
lificador del concurs de la Joven-
tut de la Faràndula figuraven: 
el Dr. Lluís Folch i Camarasa, 
reconegut psicòleg ifantil i gran 
promotor de la infància i la jo-
ventut en tots els aspectes; la 
senyora Aurora Díaz-Plaja d'UI- 
samer, a qui Fàbregas personal-
ment qualifica com a escriptora 
vinculada a la literatura infan-
til i a qui tots coneixem com a 
gran propulsora de l'espectacle 
dedicat als infants; el Dr. Ernest 
Mateu Vidal, cronista de la ciu-
tat de Sabadell; el senyor Josep 
Torrella Pineda, delegat cultural 
de la Caixa d'Estalvi de Saba-
dell; el senyor Salvador Fité i 
Borgunyó, director general de la 
Joventut de la Faràndula i un 
dels directors amb més campa-
nya dins l'elenc de Palestra; el 
senyor Miquel Herrero Sallares, 
vicepresident de la nostra enti-
tat i gran coneixedor del teatre 
en tots els seus aspectes; la se-
nyoreta Maria-Rosa Pont, direc-
tora de les escoles de la Caixa 
d'Estalvi de Mataró, tècnic en 
l'art de l'educació dels infants; 
el doctor Joan Argemí Fontanet, 
com a president de la Joventut

Solament aquesta enumeració 
creiem que seria prou exhausti. 
va per a refutar plenament i to. 
talment les asseveracions toi 
particulars del senyor Fàbregas, 
En segon lloc, la nostra Jorn. 
tut de la Faràndula coneix moll 
el que necessiten els nostres I». 
fants, puix que els vint-i-dos 
anys que porta de permanent» 
sobre l'escenari li donen llarga-
ment- aquesta coneixença. I per 
aquest motiu també creiem i», 
pròpia l'afirmació del senyor Fà-
bregas quan indica que l'oli,o 
va ésser presentada a un nivell 
«que no fou superior al dels les- 
tivals de fi de curs de les esco-
des primàries» i que «tot l'es-
pectacle fou un perfecte des-
gavell».
A nosaltres, que treballem amb 
una gran il·lusió per respectado 
infantil, i que procuràrem pre-
sentar l'obra amb una perfec-
ció digna de l'aplaudiment ami 
què va ésser rebuda tota la re- 
presentació per la menudallaqir 
emplenava el teatre Romea, i» 
ens molestaren ni un xic les cur-
tes però ofensives paraules del 
senyor Fàbregas. No obstant 
això, volem que a «Serro d'On 
quedi constància, per a tots ell 
qui no van assistir a l'especta-
cle, que aquest fou ben repre-
sentat, amb una presentació dig-
na d'aplaudiment, com hom pol 
comprovar a la fotografia que 
acompanya la nota, d'una gran 
espectacularitat.

bem que les nostres actuacions 
són perfectes, bé que proel- 

n donar sempre el màxim. «• 
esentem quinzenalment uns 
ra diferent, i aquest detall » 
parió ai nostre país, pero ” 

rs tenir la pretensió que « 
un o en altre detall vomucol-
luir una sort millor que la 1 
> demostra el senyor Xovie 

bregas.
xifra banda, ens 0"’Pll,en.' 
ig les felicitacions dels am
«Cavall Fort» en acabar 

iresentació, perquè els co 
", perquè sabem de “r 
■it obert, perque en ocasi 
n sabut dir-nos falles 
,b un sentit de m.Hor»*' 
rquè en veure lo repre<

al nostre teatre de
Tars van dir-nos o j

pressió joiosa: «A* , „Ca.
e necessitem al Cicle 
I Fort"! Confiem qu’ |0#.
Barcelona a represent 
saltres, en contra de “ -
ultats que comporta , 
bra en escena tora ¡#, 
s habitual de t,eb° ' „pos- 
npre el camí del nostre
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F.T, LECTOR DIU.

^olot entre els infants, vam ve-
nir veritablement il·lusionats. 
Als amics de «Cavall Fort», 
que saberen aplaudir la nostra 
actuació una vegada més, al 
públic que va veure la repre-
sentació, la nostra més gran i 
efectiva mostra de gratitud pels 
llargs aplaudiments que vam 
comprovar que sortien del fons 
del cor. Als qui no van poder 
assistir a la representació, ens 
ha plagut d'informar-los, car 
aquesta vegada «Serra d'Or», 
de les mans del senyor Xavier 
Fàbregas, ben poca cosa ha po-
sat a llur abast. Tots tenim un 
dia, i Fàbregas, pel que hem 
pogut observar, la nit del 21 al 
22 de desembre de l'any pas-
sat no estava de gaire bon hu-
mor.
Ben afectuosament i sempre en 
camí de l'apostolat infantil so-
bre les quatre rodes del nostre 
carro faranduler, ens plau sa- 
ludar-vos a tots ben cordial-
ment i amb una forta estreta de 
mà al bon amic Xavier Fàbre-
gas. - JOAN BRUNET I PU-
JOL (Secretari del jurat del 
Concurs de la Joventut de la 
Faràndula, Sabadell). Vist i 
plau, JOAN ARGEMÍ, president 
de l'entitat.

TEMES BÍBLICS EN CATALÀ 
A LA RÀDIO

Sr. Director de SERRA D'OR: 
Tots els dimecres a les dues de 
la tarda, escoltem una emisso-
ra en ona curta de 41 metres, 
que radia en català, sobre temes 
de la Bíblia, comentaris de les 
Esglésies Evangèliques. Fa goig 
d'escoltar emissions des de l'es-
tranger en el nostre idioma. És 
de doldre que l'emissora Vati-
cana — que té una estació molt 
potent — no ho faci també en 
català, perquè nosaltres l'escol-
taríem, i creiem que a molts 
cents de mils de catalans també 
els agradaria de poder escoltar 
la ràdio Vaticana en l'idioma de 
gairebé set milions de persones. 
Una estació radioemissora que 
representa la veu de la catolici- 
tat, mot que vol dir universali-
tat. — JOSEP M. MADURELL, 
PERE MASDÉU, FRANCESC 
SURRIBES, etc. (Barcelona).

LA COLLECCIÓ «BERNAT 
METGE»

Sr. Director de SERRA D'OR:
A casa el meu pare hi havia la 
col·lecció «Bernat Metge». A ca-

sa meva no hi és. De vegades 
hi penso i no ho acabo d'enten-
dre, perquè, de fet, els clàssics 
m'interessen més a mi que no 
l'interessaven a ell.

Sé, o més exactament: suposo 
que hom continua publicant 
volums d'aquesta biblioteca de 
clàssics. Però no els veig a les 
llibreries. Hi deuen ésser, però 
no els hi veig, hom no me'ls 
proposa amb una presència vis- 
tent. I així, és clar, no els com-
pro. No ho acabo d'entendre 
perquè suposo que a qui fa lli-
bres l'interessa de vendre'ls.

Cap corredor no m'ha proposat 
mai de subscriure'm a la col- 
lecció «Bernat Metge». Si ho 
hagués fet, és ben probable que 
m'hauria convençut. I em sem-
bla que conec més d'una altra 
persona en el mateix cas. De fet, 
he parlat amb alguns amics que 
comparteixen la meva perple-
xitat.

Tota obra de cultura ha de de-
manar, oi, ésser compartida. Un 
llibre que no és degudament di-
fós no acaba de tenir una exis-
tència real. Perquè ens sentim 
orgullosos de la nostra col·lecció 
de clàssics, voldríem que tingués

una existència més ampla i més 
intensa. — JOAN ÀLVAREZ I 
GUAL (Barcelona).

UN EDIFICI SINGULAR A LA 
RAMBLA DE BARCELONA?

Sr. Director de SERRA D'OR:
He llegit a la premsa diària al-
gunes informacions que perme-
ten de témer que hom intenti 
construir un nou i gran edifici 
a la rambla de Barcelona. És 
injustificat el meu esverament? 
Tant de bo! En el dubte, però, 
us demano un xic d'espai a les 
vostres planes per a manifestar 
que som molts els qui decidida-
ment no voldríem veure alçar 
més «edificis singulars» dins la 
nostra ciutat. I menys encara a 
la rambla. D'altra banda, no 
sols per a la rambla sinó per a 
tota la ciutat proposaria un 
mot d'ordre: no hi pot haver 
cap nou «edifici singular» sen-
se que els qui intenten d'aixe- 
car-lo obrin al mateix temps 
un «espai lliure singular». ¿Oi 
que el bon sentit més elemental 
hauria d'aplicar-lo d'una ma-
nera absoluta? — ARMAND 
CORELLA I PUIG (Barcelona).


