
l e c t o r
DIU...
Recomanem als lectors desitjo-
sos de fer una aportacio a 
aauesta secció que s'esforcin a 
reduir l'extensió de llurs cartes. 
Com més breus, com més con-
densades, més probable serà 
que puguem publlcar-les.

EL NOM AL REGISTRE CIVIL 
Sr, Director de SERRA D OR:
Al número de juny d'enguany 
és publicada una carta signada 
per Antoni M. Badia i Margarit 
I d'altres firmes, els quals sug-
gereixen la possibilitat de donar 
als nostres fills, formalment, al 
baptisme, al registre civil, etc., 
el nam en la manera que els 
anomenem familiarment.
Precisament perquè fa més de 
vuit mesos em vaig trobar amb 
un seguit de dificultats que im-
pediren que això fos un fet, 
m'agradaria que algun lector de 
«Serra d'Or» pogués realment in-
formar-me si la legislació és així 
icol lluitar perquè aquesta can-
viï, o bé és un criteri personal 
del funcionari — en aquest cas, 
de més d'un — i quin recurs puc 
fer servir per a esmenar el fet. 
Al moment de triar el nom per 
al nostre fill, acordàrem d'ano- 
menar-lo Oleguer. Per part de 
l'Església no vam tenir cap di-
ficultat. Alhora l'inscrivírem al 
Registre Civil a l'I.N.P. Els 
fulls d'inscripció que signàrem, 
ens foren admesos constant Ole- 
guer. Però quina no fou la nos- 
ha sorpresa quan ens va arribar 
el llibre de família i vam com-
provar que el nom havia estat 
'eetificat; la qual cosa no pas-* 
sa a la «Cartilla del SOE». Uns 
mesos més tard, ens va arribar 
el premi de natalitat de la Caixa 
^Estalvi de Sabadell a nom

Oleguer, però en el moment 
Honor a obrir la llibreta el fun- 
conari em digué que li era im-
possible que el nom fos inscrit 
en català,
^ot Plegat crea un confusionis-
me que no entenc massa, i que 
“grairé que algú m'aclareixi.

PILAR PORCEL I OMAR 
(Sabadell ). 

situació resta clarament de- 
7"d° per l'article 54 de la Ley 

® Registro Civil de juny de 
'• «En la Inscripción se ex- 

n„e^ra 6' nombre que se dé al 
Clc>o, que debe ser, en su caso, 

mr^-r Se, irriPon9a en el bautis- 
rQtándose de españoles los

nombres deberán consignarse 
en castellano». No es tracta, 
doncs, del criteri personal d'un 
funcionari. Cal anar més amunt.

Red.

AMISTAT DE SALVAT-PAPAS- 
SEIT
Sr. Director de SERRA D'OR:
Al número de «Serra d'Or» 
que correspon al mes d'agost, 
trobo una carta del jove Ricard 
Navarro que em sembla ben in-
teressant. Explica que, a causa 
d'haver escoltat unes cançons 
de Guillermina Motta i de Ra-
fael Subirachs, ha descobert un 
gran poeta: Salvat-Papasseit. 
L'hauria volgut llegir, diu, però 
el preu de l'única obra que li 
ha estat oferta resulta prohibitiu 
per a un noi jove. Es queixa 
que no se n'hagi fet una edició 
popular, i, finalment, es pre-
gunta si per mitjà de la secció 
de cartes al director, es trobaria 
el que ell en diu la solució.
Els qui dediquen certes reticèn-
cies i fins un desdeny confessat 
a la nova cançó catalana haurien 
de meditar que aquesta és, pot-
ser, l'única forma que moltes 
persones tenen a l'abast per a 
arribar al coneixement de bons 
textos i, com en aquest cas, al 
desig d'un contacte directe i 
ampli amb els poetes descoberts. 
Quant a la queixa de la falta 
d'una edició popular de Salvat- 
Papasseit — poeta d'una arrel 
tan pregonament popular—, la 
trobo justíssima. Quan un poeta 
ha escrit per al poble amb un 
accent tan veritable i amb una 
qualitat tan alta, no té una ex-
plicació satisfactòria que aquest 
mateix poble no hi pugui arri-
bar a causa del preu de les edi-
cions.
No sé pas si la meva intervenció 
s'acosta, ni que sigui una mica, 
a la solució que demana el jove 
Ricard Navarro, però amb aques-
ta carta acompanyo una breu 
antologia de «La Rosa dels 
Vents» — aplegada per Josep 
Janés Olivé —, que formava part 
d'aquella col·lecció de lírics ca-
talans i de tots els països que, 
en plena guerra, es publicà a 
Barcelona. Van fer un gran bé. 
Jo puc dir que durant tota la 
guerra alguns d'aquells petits 
volums em van fer molta com-
panyia. I no he oblidat que, al 
camp de concentració de Sant 
Cebrià, al Rosselló, sota una lo-
na foradada, un dia plujós, els

L’activitat recomença, i la lluita... Heus aquí 
tres llibres que podríeu llegir aquesta tardor:

— INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA 
DEL MOVIMENT OBRER 
de Manuel Tuñón de Lara (2.a edició) 

col·lecció SÍNTESI
Una visió del passat que potencia l’acció 
d’avui.

— JO NO SÓC UN HOME LLIURE 
de Peter Abrahams

col·lecció PRESÈNCIA 
Tots els discriminats de qualsevol mane-
ra es reconeixeran en el combat del negre 
Peter Abrahams.

— SECULARITZACIÓ I CRISTIANISME 
de Lluís M. Xirinachs

col·lecció L’HOME NOU
Una síntesi que clarifica, ordena i orienta
radicalment el contingut de la fe cristiana.

terra
editorial nova terra

al vostre servei
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EL LECTOR DIU.
meus artillers no es cansaven 
de sentir-me llegir en veu altq 
els poemes de Salvat-Papasseit. 
Després me'ls demanaven sovint 
i allí, vora el mar, amb la neu 
del Canigó per horitzó darrer, 
amb la derrota per tot bé, ens 
arraulíem tots per a escoltar «el 
preu fet de l'angoixa». El meu 
exemplar no el sabria regalar, 
però darrerament n'he trobat un 
altre, nou encara. M'agradaria 
que el féssiu a mans d'aquesl 
jove a través de la vostra revis-
ta, i que la lectura del volum 
l'acostés més encara a aquest 
poeta que jo estimo tant.
Ben reconegut a la intervenció 
que us demana el vostre amic. 
FERRAN DE POL (Arenys de 
Mar).
Hem complert l'encàrrec. — Red

PLURICOL LOCACIÓ
Sr. Director de SERRA D'OR: 
Voldria contestar l'escrit de Jor-
di Maluquer «De la pluricoHoca- 
cíó, de l'esclavatge, del treball í, 
en resum, de la vida», publicat 
al núm. de juny.
Per a mi, les vuit hores diàries 
de treball, o les quaranta set-
manals (que tothom hauria de 
fer, encara que molts en fan 
més per necessitat o menys per 
comoditat), haurien d'ésser, 
efectivament, retribuïdes de ma-
nera que fossin suficients, i fins 
prohibir de fer-ne més mentre 
hi hagués aturats. Però tambe 
caldria disminuir les riqueses 
fer els béns del treball més equi-
tatius. Potser no hi hauria tants 
automòbils, però existiria més 
esperit d'igualtat i de fraterni-
tat.
Intentar la creació d'un país 
totalment menat per una «reli-
gió», que vol dir una mateixa 
manera de pensar, em sembla 
una cosa impossible i, fins i tot, 
una manera de negar els drets, 
que tothom hauria de tenir, de 
pensar lliurement i poder expres-
sar les pròpies creences i opi-
nions, reunint-se i associant-se 
amb qui li plagui i respectant el 
pròxim.
La descripció que el senyor Ma-
luquer fa de la Catalunya ac-
tual és massa pessimista, perquè 
poc més o menys és com ha es-
tat sempre; i els catalans, plens 
de defectes i de virtuts. I si no 
hem tingut més personalitat, 
no podem culpar-ne ningú: som 
nosaltres que no hem sabut gua-
nyar-la o manfenir-la. — JOAN 
MARCO I TURON (Barcelona).

TEATRE INFANTIL
Sr. Director de SERRA D'OR:
He llegit la carta força improce-
dent i poc reflexiva que el senyor 
Joan Brunet va publicar a la 
nostra revista del mes de juny. 2

dir-hi la meva,» 
a mica l'assump-jl 
àndula» de Sa-)”

I m'agradaria 
perquè conec una 
te de «La Farà 
badell.
És empipador que a la carta, i 
com a autodefensa, hi hagi em-
bolicat un seguit de noms, els 
quals bé que ens diu que for-
maven part d'un jurat, com anys 
enrera n'hi formaven d'altres, no 
crec que tinguin gaire cosa a 
veure amb els resultats dels di-
versos concursos. Perquè és ben 
cert que són persones ben res-
pectables i prou enteses en les 
respectives especialitats per 
creure que hagin pogut prendre 
part en la confecció d'aquest 
gran bunyol. Però sobretot és la-
mentable que el context d'a-
questa carta porti el vist i plau 
del senyor Argemí, president de 
l'esmentada entitat, que sem-
bla sol·licitat per revestir-la d'u-
na certa solemnitat.
He dit gran bunyol i la paraula 
no crec pas que sigui massa for-
ta, En primer lloc, perquè opi-
no que ha d'occeptar-se la crí-
tica, en tota cosa presentada pú-
blicament, i otenir-se'n a les 
conseqüències. O és que a «La 
Faràndula» no han entès el que 
era el diàleg i la controvèrsia? 
En segon lloc, perquè el senyor 
Brunet tot sovint confon l'apos-
tolat omb l'art.
En canvi, Xavier Fàbregas, crí-
tic teatral de «Serra d'Or», dis-
cutia d'art únicament. Que és 
del que li pertoca discutir amb 
tota la seva dosi de bon conei-
xedor del teatre i amb la seva 
equilibrada ponderació de sem-
pre. Tots coneixem a bastament 
la seva equanimitat, la seva 
honradesa, la seva dignitat pro-
fessional i la seva eterna bon-
homia. No dubto gens que si la 
nit del 21 al 22 de desembre 
de l'any passat, en Fàbregas va 
perdre el bon humor, devia és-
ser precisament en veure aquell 
«perfecte desgavell», en unes 
representacions que haurien ha-
gut de distingir-se per llur pul-
critud i llur noblesa de mires.
Vull afanyar-me a confessar que 
jo mateix el vaig perdre — i 
fort — en diferents ocasions, da-
vant unes representacions pre-
senciades al mateix local de Sa-
badell. L'excusa, doncs, de les 
dificultats pel desplaçament «fo-
ra del lloc habitual» tampoc és 
vàlida. Jo vaig veure'ls repre-
sentar una Ventafocs que feia 
llàstima. Així, i que no en dub-
ti el senyor Brunet, sempre serà 
possible de representar una obra 
diferent cada quinze dies.
Per això no haig de privar-me 
de dir al senyor Brunet que tam-
bé ell pot equivocar-se. Que no 
n'hi ha prou de voler fer apos-
tolat. Que ha de saber fer-se 
ben fet. Que l'infant és tan dig-

ne de respecte i de consideració 
com podem ésser-ho nosaltres. 
Que ei públic són els grans i els 
petits que després seran grans. 
Que precisament per això no po-
dem atrofiar-los el gust ni mal- 
metre'ls la visió de les coses. 
Que no n'hi ha prou d'ésser ca-
tòlic, apostòlic i romà.
I això també es el que intenta-
va dir-los Xavier Fàbregas, com 
abans jo sé que havia intentat 
discutir-los-ho Ramon Folch i 
Camarasa, escruixit d'haver pre-
senciat tants d'altres desgavells. 
Però, és clar, han de saber-se 
acceptar les crítiques per a ar-
ribar a fer bona feina. Quan no 
s'accepten, és inútil tot.
R. BADOSA SALVANS (Cente-
lles) .

CULTURA DE MEL I MATÓ 
Sr. Director de SERRA D'OR: 
Terenci Moix escriu, ai número 
de juny passat, que espera amb 
il·lusió les cartes de protesta mo-
tivades pel seu article «Contra 
la cultura de mel i, mató».
Em sap greu de defraudar-lo, 
però he de dir-li com m'han 
agradat les seves ratlles comba-
tives. Estic en íntim contacte 
amb gent jove d'ambdós sexes, 
gent realment interessant, amb 
molta visió i molt d'interès per 
tot, però amb un sentit de cata-
lanitat gairebé nul, en bona part 
a causa d'allò que Moix anome-
na «un tradicionalisme atroti-
nat».
Cal tenir ben present que sí 
nombrosos joves el valor humà 
dels quals és, al meu judici, su-
perior al que teníem molts de 
nosaltres a l'edat d'ells, no sen-
ten per Catalunya una adhesió 
viva i profunda, no és únicament 
per la pressió dels forts elements 
tradicionalment enemics de fot 
el que és català (això fóra molt 
senzill si no fos fals), sinó tam-
bé per la poca imaginació de la 
nostra generació i de l'anterior 
a la nostra, per la gairebé ob- 
sessiya mitificació de l'esparde-
nya i la barretina en lloc de la 
renovació de l'esperit i de les 
idees de cara al futur.
Terenci Moix, moltes mercès. 
JORDI CASO I JUVÉ (Barce-
lona) .

LA JOVENTUT DELS 
ESCRIPTORS
Sr. Director de SERRA D'OR:
En aquestes planes, i al núme-
ro de juliol, vaig llegir el necro- 
logi que el senyor Ramon Teren-
ci Moix dedica a «T. E.».
Sóc prim d'armilla i, per a mal 
viure, faig el que puc de 6 a 21 
hores cada dia feiner. Això em 
permet de dir al vostre col·labo-

rador que sols conec la seva obra 
literària per les crítiques de |es 
quatre coses que puc adquirí, 
No em desagrada, però... e| f0¡g 
de poca empenta. Veureu. 3 

En aquell article, Ramon Teren- 
ci Moix cita gent jove com ell 
amb la qual es podria fer que|' 
com si, per exemple, «T. E.» no 
hagués «fallat». | ara diré uno 
cosa, solament amb to de sugge- 
riment. Amb el permís del se-
nyor Ramon Terenci Moix ago- 
farem el Crono i li donarem uns 
quants cops de maneta marxo 
enrera.
A primers de segle, un grup de 
joves, com aquells esmentats o 
l'article, tenien també llurs In-
quietuds, i com que sembla que 
no encaixaven en els «T. É.» 
que llavors hom publicava, van 
fer el cort fort — ço que vol 
dir, entre altres coses, estrènyer- 
se el cinturó — i es llançaren o 
tirar endavant un periòdic. Uns 
noms com a orientació, sense 
perdre de vista que aquells mo-
ments no són aquests: Galvany, 
Riu Carner, Folch i Torres (Jo-
sep M.), Sunyol, etc., i uns anò-
nims com «Un calafat del "Di-
que"», «Un de la "Tina" de 
Sants», «Un del Rebaix».
Les possibilitats econòmiques de 
tots ells, les desconec, bé que, 
pel que fa als darrers, cal pen-
sar que no tenien cap premi Pla 
de l'època. Amb tot, la cosa tin-
gué anys de durada i, pel que 
diuen ací, van fer forat en llur 
temps com a gent jove d'empen-
ta, de coratge.
També com el senyor Ramon Te-
renci Moix, passaren la frontera. 
N'hi hagué un, que més d'un 
cop havia «tirat» de carretó 
— era dels d'armilla prima—, 
que quan li tocà de passar-la, 
hagué d'inscriure's per dos 
anyets en un «penquing club» 
d'entresol a la ciutat d'en Pere 
Pinya.

n altre, el del «Dique», tambe 
i passà per anar a visitar e 
olosseo, el Palio i la Senyoria, 
o en pla turista, sinó en pa 
'estudi, puix que, casat (o o 
el puripenquing club no es o 
i, senyor Ramon Terenci 
amb fills que anaven arribant 
- allò del pa sota l'aixella SU- 
oso que no us ho heu cregu 
tai —, amb la maceta n° a 
avia prou. Li oferiren feina en 
na fàbrica de vidrieres i, acon- 
ellat d'aprendre dibuix pe>
■ ¡llorar, anà a Llotja, d on s

al final amb una beca d esté-
is a Itàlia. Dintre aquest e- 
orc hi hagué una dimis5lj . 
stico-sentimental: abandon»
ocupació de soci-cantaire 
Orfeó Català, i els seus ossa 9 
e nit, a la plaça de Sr.

per a tant.
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