
representació, no per això tenia el 
desig d'ofendre. D'altra banda, Va
rietat de varietats és un muntatge- 
resum d'espectacles dels quals Xa
vier Fàbregas ha publicat crítiques 
a «Serra d'Or». (Dones, flors i pi- 
tança, maig 1968; Manicomi d'estiu 
o la felicitat de comprar i vendre, 
gener 1969; Varietats-2, gener 1970; 
Varietats-3, febrer 1971; Varietats-4 
o Cadascú el que és seu i robar 
el que es pugui, juliol 1971, i Botxi- 
reHo, BotxireHo, gener 1974.)—Red.

UNA PENSADA
Sr. Director de SERRA D'OR:

En un diari, no recordo quin, l’al
tre dia algú comentava, engrescat, 
la idea d'iHuminar el Montserrat 
tot sencer, i expressava el desig 
que ben aviat puguem veure-la rea
litzada.
M'apresso a manifestar, amb vehe
mència, el meu vot en contra.
Si les onades del turisme s'enfilen 
muntanya amunt, no hi tinc res a 
dir. De tot aquest tragí, de tot 
aquest fregadís d'homes damunt 
unes pedres senyades per una es
piritualitat, alguna cosa de bo en 
deu poder sortir. Però no enllami- 
nim, encara, els forasters amb un 
«colossal» truquet escenogràfic... 
Aquest triomfalisme, escauria als 
cristians d'avui, als catalans d'avui? 
Podem esmerçar tants i tants qui- 
lovats en úna falla?

Precisament perquè Montserrat ja 
té, perquè Montserrat ja ha de te
nir alguna cosa de fira, deixem-li 
almenys, cada nit, el repòs de la 
nit. Que hi puguin dormir els ho
mes, els ocells, i les pedres. — 
JOAN PINOL I CABÜS (Barcelona).

SOBRE EL PREMI FOLCH I TORRES 

Sr. Director de SERRA D’OR:

Al número de març de la vostra 
revista, Estanislau Torres exposa 
uns dubtes sobre les bases del 
Premi Josep M. Folch i Torres, sor
gits a causa de la nota que hom 
va fer pública a Lleida la nit de 
Santa Llúcia.

Ben cert que el Premi Josep M. 
Folch i Torres amb el subtítol de 
«Llibres per a infants», segons les 
bases inicialment establertes per 
Editorial Spes que el constituí, ad
metia els «contes» i indicava l’e
dat a què havien de destinar-se 
—vuit a deu anys— (un conte del 
«recull» premiat l'any 1964, Piu-piu, 
de Montserrat Mussons, era publi
cat posteriorment a la col·lecció «La 
Galera d'Or» destinada a infants de 
vuit anys).

Després, amb l’atorgament del Pre
mi l'any 1965 a l'obra El zoo d'en 
Pitus de Sebastià Sorribas, i el 
1966 a Les presoneres de Tabriz 
de Maria Novell —obres que jun
tament amb Un rètol per a Curto

d’Àngels Garriga, iniciaren la col- 
lecció dels «grumets» quan encara 
La Galera no havia pres al seu càr
rec la dotació del «Folch i Tor
res»—, fou evident el criteri del 
jurat de decantar-se per estimular 
la creació d'obres d’un nivell su
perior. En assumir el Premi l'any 
1968, Edicions La Galera participà 
del mateix criteri i hom optà per 
retocar, ampliant-la, l’extensió de 
les obres a concursar i, paral·lela
ment, se situava entre nou i dotze 
anys el nivell de lectura i es do
nava definitivament al Premi el sub
títol de «novelles per a nois i 
noies». Aquesta evolució va ser 
aconsellada per la conveniència de 
procurar llibres als lectors d’aques
tes edats que n’eren més necessi
tats, potser, que els de vuit a deu 
anys.
I semblava que tothom ho havia 
entès. Ho confirmava la nombrosa 
concurrència d’escriptors el 1968, 
amb magnífiques obres, que per
meté de publicar a més del Rovelló 
guanyador, de Josep Vallverdú, les 
tres obres finalistes: Dídac, Berta 
i la màquina de lligar boira d’Emili 
Teixidor, La colia dels deu de Joa
quim Carbó i Viatge al país dels 
lacets de Sebastià Sorribas. Totes 
encaixaven perfectament en la línia 
proposada: eren llibres per a nois 
i noies de nou a tretze anys.

Perquè, potser sí, que la nota pu
blicada a Lleida ha embullat les

coses. Agraïm de debò a Estanislau 
Torres que ens hagi donat l’oportu
nitat de concretar almenys que vo
lem referir-nos «precisament» a 
nois i noies de nou a tretze anys, 
és a dir a les edats per a les 
quals, en dos apartats, s’agrupen 
els llibres que es publiquen a la 
collecció «Els grumets de La Ga
lera».

El que sí queda per dir és que el 
jurat del Premi Folch i Torres no 
prendrà en consideració les obres 
que raonablement, per la seva te
màtica, intencionalitat o comple
xitat de llenguatge, ultrapassin els 
nivells normals de comprensió d’un 
lector de tretze anys.
I ara permeteu-nos de repetir la 
invitació feta a Lleida a tots «els 
qui saben i poden escriure», pro
fessionals o no, que aportin al 
«Folch i Torres» els seus treballs. 
Acomplerts ja tots els tràmits ofi
cials, l'editorial espera poder fer 
pública ben aviat la convocatòria 
del 1975, en la qual el Premi Jo
sep M. Folch i Torres de novel·les 
per a nois i noies (nois i noies 
de nou a tretze anys) gaudirà, a 
més, d’un superior al·licient eco
nòmic per haver decidit acumular 
enguany a la dotació habitual la 
corresponent al 1974, en què el 
Premi va quedar desert. — MARTÍ 
OLAYA, Secretari del jurat, i AN
DREU DÒRIA, Director d'Edicions 
La Galera (Barcelona).

SI AQUEST ESTIU 
PASSEU CALOR 
NO SERÀ PAS 
PELS DINERS

Des de 25.000 ptes. (preu total), que podreu satisfer a la vostra conveniència 
(a partir de 1.000 ptes. cada mes), PROCLIMA, us instal·la, després de l’estudi tècnic 

corresponent, l’aire condicionat, més convenient per a les vostres necessitats.

Recordeu que PROCLIMA també instal·la calefacció. No espereu I arribada 
de l’hivern per a decidir-vos; els mesos d’estiu són els millors per a les petites 

obres de muntatge, i aixi a l’hivern ja ho tindreu tot a punt, sense els problemes
que causen les presses d’última hora.

Adreceu-vos a PROCLIMA amb tota confiança. 
Consulteu-nos tots els pressupostos,

feu les preguntes i demaneu les orientacions que cregueu oportunes. 
Estem al vostre servei en tot i per tot.

PROCLIMA Sardenya, 3I9, àtic Ia Tel. 258 94 20 BARCELONA-13
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