
LUBRES PER A INFANTS IADOLESCEMTS
per Aurora Diaz-Plaja

ESPERANCES PER AL 
PREMI FOLCH I TORRES
L'última crònica nostra a «Ser-
ra d'Or», publicada l’abril, l'aca-
bàvem planyent-nos que el pre-
mi Folch i Torres, en la seva 
última convocatòria, hagués que-
dat desert després que el jurat 
hagué considerat insuficient l'ú-
nica obra presentada. Ara, pu-
blicades ja les bases de la con-
vocatòria d’enguany, cal confiar 
que la doble dotació econòmica 
—per acumulació de l’assignació 
de l’any passat a la d’aquest— 
atraurà més participants. D’al-
tra banda, una explícita carta 
al director que Martí Olaya i 
Andreu Dòria, responent a Es- 
tanislau Torres, publicaven a 
«Serra d’Or» de maig, pot aju-
dar a aclarir alguns punts i de-
cidir els escriptors.

«ELS LLIBRES AMB CUA»
Heus aquí una novetat rutilant : 
la que inicia una col·lecció d’una 
editorial que fins ara no publi-

un llibre 
amb cua

. . ·,> · l'otfíin«ell

cava llibres infantils : Lavínia. 
El títol de la col·lecció, que diri-
geix Joaquim Arenas i Sampere, 
ja és una troballa, i la presen-
tació, si bé modesta i de butxa-
ca, no deixa d’ésser agradable, 
sobretot per l’esquirol que hi fa 
de mascota i que deu ésser, ho 
sospitem, de Pilarín Bayés. El 
dibuix de la coberta és de Sal-

vador Albanell. Quant al text, 
direm que el nom de Joies Sen- 
nell que hi figura com a autor, 
correspon, segons que consta al 
dors de la portada, a un pseu-
dònim que enclou dos escrip-
tors. A l’editorial algú ens ha 
dit que bé podíem divulgar-ne 
els noms autèntics: Josep Alba-
nell i Carles Senpau. L’argu-
ment té un enjòlit, que volem 
respectar; direm, però, que tot 
el llibre respira el problema, 
tan actual i tan greu, de l’aban-
dó del camp. Un bon llibret per 
als adolescents que saben llegir 
de bo de bo.

PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES
Ara que la publicació d’un diari 
català podria ésser aviat un fet, 
no podem estar-nos de pensar 
que fóra molt convenient d’in- 
serir-hi cada dia un suplement 
per a infants. Amb aquesta idea 
hem donat una ullada a les pu-
blicacions periòdiques de què 
disposen els lectors infantils 
i adolescents de casa nostra.
En primer lloc, roman viva la 
flama que ja fa anys va encen-
dre «Cavall Fort». En aquesta 
primavera s'ha fet palesa, amb 
l’exposició, al Col·legi d’Arquitec-
tes de Barcelona, de les cent 
millors portades d’aquesta revis-
ta, que no solament és la nú-
mero u del país sinó també una 
de les primeres d’Europa. Un 
exponent de bon gust tipogràfic 
i artístic. La facècia pictòrica de 
Pilarín Bayés, simulant la gen-
tada policroma que mira la mos-
tra des dels vidres, li donava 
una nota de frescor i d’alegria. 
«Tretzevents» continua la seva 
labor, paral·lela a la de «Cavall 
Fort», amb la bona qualitat 
acostumada de textos i d’iHus- 
tracions.

De tant en tant ens arriba al-
gun butlletí escolar, com aquell 
«Ocell de paper» que ja vam 
comentar. Ara veiem el primer

fSlefres

esforç periodístic de la laborio-
sa escola Ton i Guida; es titula 
«4 Lletres», i el fan en equip 
els alumnes adscrits al «Club de 
periodisme». Bona gimnàstica 
per a desvetllar vocacions.

LLIBRES PER A APRENDRE..

... Música

Cantem a l’escola va sortir per 
Nadal i porta el segell dels 
«Cinc-cents anys del llibre cata-
là». Porta el subtítol «Cançons 
populars catalanes, recopilades 
per Teresa Clota», i l’encapçala 
un dibuix policrom de Joan Fer- 
ràndiz. Les il·lustracions inte-
riors, també d'en Ferràndiz, són 
en blanc i negre però plenes de 
llum i de tendresa, plenament 
dins l’estil d'aquest dibuixant. 
Joan Triadú hi diu unes parau-
les justes, com a teló inicial, i 
promet una edició amb la mú-

sica inclosa, ja que aquesta duu 
només la lletra de les cançons. 
De les cinc parts en què es di-
videix ei llibre, les tres primeres

canleni a l’escola

cançons populars catalanes

no tenen tema comú, bé que hi 
podem advertir un esglaonament 
d'edat lectora, des del Cargol 
treu banya fins a La cançó dels 
pronoms febles, que gairebé 
constitueix una lliçó gramatical. 
La quarta part té per temàtica 
la història de Catalunya, i la 
darrera és totalment nadalenca.

EL MEU 
LLIBRE 
DE MÚSICA
Ireneu Segarra Dibuix; Montserrat Cines

El meu llibre de musica es 
una bella realització pedagògica 
d’Ireneu Segarra, il·lustrada, ben 
delicadament, per Montserrat 
Ginesta. És un llibret apaïsat, 
editat per Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, simplement
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el text que cal per encaminar el 
nen durant els primers passos 
d’una educació musical.

.. Lectura
Quatre nous títols de la sèrie 
«A poc a poc», de La Galera.

aquesta nova edició del seu text 
més divulgat com una mena de 
retorn del mestre. Miquel Coll 
i Alentorn n'ha fet un llibre més 
assequible als joves lectors d'a-
vui, el qual ha estat llançat per 
l’editorial Barcino, com a home-
natge al llibre català en el seu

fenen un fi pedagògic: cada 
quadern ensenya una família 
de lletres, però la imaginació de 
Maria dels Àngels Ollé hi posa 
sempre el seu bocí de fantasia 
literària. Així La Quica ens pre-
senta una nena amb mal de 
queixal, Mel i mató és una can- 
çoneta de mainada que juga, 
Neva neu ens descriu un petit 
conflicte familiar quan en Pau 
es fa mal, i, finalment, El gat 
i el gos ens presenta uns ani-
mals i les seves petites baralles.

cinquè centenari. Així, doncs, 
els més grandets podran apro-
fundir més en el nostre passat 
gràcies a aquesta edició del Re-
sum d'història dels Paisos Cata-
lans.

... Natura
El doctor Ubalde Merino, natu-
ralista i metge psiquiatra, autor 
de molts llibres d’ecologia per a 
infants, ha publicat ara L’amor

entre els animals, traduït al ca-
talà per Josep M. Milà. El lli-
bre, molt ben editat per Nova 
Terra, porta il·lustracions foto-
gràfiques. Explica ben senzilla-
ment però amb eficàcia la re-
producció dins el regne animal, 
des de les diferències essencials 
entre mascle i femella, fins a 
la vida «familiar», passant per 
l’època del zel, etc. «Tots els 
animals s’estimen a la seva ma-
nera», ens diu el doctor Ubalde, 
i sap fer-ho emprendre als in-
fants lectors.

. . Història
Els qui hem tingut la sort d’és-
ser alumnes de Ferran Soldevila 
i d’haver descobert la histò-
ria de Catalunya a través del 
seu verb entusiasta, hem rebut

en aquests llibres tan encertats 
de tema i de text, hi manca 
una cosa: el mapa que permeti 
de seguir l'itinerari.
... I treballs manuals
La sèrie «Creacions «manuals», 
que sota l’epígraf «El trèvol de

... Geografia

Bé que sigui una obra literària 
en l’estil àgil de Robert Saladri-
gas i muntada damunt un fons 
inventat, com a llibre de viat-
ges que és també ensenya geo-
grafia. Parlem del tercer volum 
d’El viatge prodigiós d’en Fer-
ran Pinyol, dedicat per complet 
a la seva aventura africana i 
que ha editat l’Abadia de Mont-
serrat, dins la col·lecció «L’Ocell

paper» publicà a Madrid l’edi-
torial Altea, s’acaba. Ara en 
surten els cinc darrers volums. 
A l’igual que els primers, en-
clouen els treballs segons la ma-
tèria amb què són confeccionats. 
Així, infants i adolescents po-
dran aprendre, tot llegint en 
català, a fer manualitats amb 
llauna, pasta de paper, capses, 
metalls i fulles seques.
Siluetes de Barcelona d’Elisa-
beth von Rathlef, és també un 
llibre útil si el lector és capaç 
d'extreure’n la lliçó de pacièn-
cia i d’habilitat que les figures 
retallades per l’autora requerei-
xen. Però, a més a més, és una 
delicada història de la ciutat es-
crita amb una tendresa de per-
sona instal·lada en una ciutat 
que l'ha acollida amb els bra-
ços oberts. Hi veiem desfilar 
fets i costums dels nostres 
avantpassats, siluetes de fonts 
públiques i de personatges co-
neguts, detalls deliciosos de la 
nostra Rambla, com ara les pa-
rades de flors o els quioscos dels 
diaris.

LITERATURA DIVERTIDA 
En Maginet «tap de bassa» de 
Benvingut Moyà i Domènech és

de paper» (núm. 27). Com als 
altres dos volums, la tècnica és 
molt senzilla: l’autor deixa par-
lar el protagonista, el qual ex-
plica per carta els seus episodis 
viatgers. I quan el veiem a Ad-
dis Abeba entrevistant-se amb 
l'emperador Haile Selassie, no 
podem sostreure’ns de pensar 
que un llibre no pot tenir mai 
un caràcter periodístic d’actua-
litat. En canvi, i malauradament, 
encara és ben actual la situació 
que produeix el segrestament, 
per part dels guerrillers Palesti-
nians, de què en Ferran i el 
seu mestre, el senyor Argemí, 
són víctimes.

No sé si ja ho he comentat que,
un nou conte de la col·lecció 
«La Galera d’or», il·lustrat per

Rosa Altés. Anteriorment l’autoi 
ens havia ofert un llibre sobre 
el pol·len que és un delicat poe-
ma sobre la fecundació de les 
plantes. Per això ens ha sor-
près de veure'l signant un lli-
bre de contes, tan diferent d’a-
quell Pol·len. És un conte in-
ventat, però que es basa en una 
arrel folklòrica, car ens explica 
la bonica tradició dels castellers. 
És la història d’un vailet una 
mica acomplexat per la seva es-
tatura minsa i que de cop i vol-
ta descobreix la seva missió: 
fer d'anxaneta. Vet aquí una 
mena de versió moderna i cata-
lana del clàssic Anee lleig d'An- 
dersen.

Una altra novetat: Els cinc les 
passen negres d’Enid Blyton. 
Sempre que en una xerrada so-
bre literatura infantil surt el 
«cas Blyton», el qual general-
ment és acusat de fer sublitera- 
tura, no em puc estar de defen-

ELS CINC LES PASSEN

sar la seva benefactora influèn-
cia, en dos sentits. En primer 
lloc, perquè quan van aparèixer 
les primeres col·leccions d'aquest 
autor, precisament en una època 
de discriminació sexual que feia 
que els xicots només llegissin 
històries «mascles» i les noies 
lectures «efeminades», gràcies a 
la lectura de Blyton nois i noies 
s’interessaren pels mateixos lli-
bres d’aventures. El segon as-
pecte que jutjo positiu radica 
precisament en la seva pobresa 
literària, que produeix el cas 
sorprenent que les traduccions 
superin de molt la qualitat lite-
rària de l'original. Precisament 
per això, molts infants que no-
més eren lectors d'historietes 
podien deixar-se endur per la 
fàcil literatura de les novel·les 
blytonianes. L’episodi que co-
mentem, molt ben traduït per 
Johana Givanel, té l’encís de l'a-
ventura de nois i noies units 
per un llaç de companyonia fa-
miliar, i a més posseeix una 
nova vestidura lingüística que li 
dóna el valor literari que man-
ca a l'original. Josep Correas és 
l’autor d’unes il·lustracions molt 
ben identificades amb el text.

EL CONTE POPULAR

Començarem per un de ben exò 
tic, abans de referir-nos a les 
darreres edicions de contes ca-
talans. Es tracta d’una rondalla 
brasilera que Conxita Zendrera
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va scnüi de viva veu i va pu-
blicar dins la col·lecció «Kuku- 
ruku» de Joventut. La traducció 
d’aquesta narració és obra d’a-
quest artista de la paraula que 
és Albert Manent. Amb tots 
aquests ingredients, amanits a 
més per la sorprenent il·lustra

Més a la vora de la llegenda 
que del conte popular, he tro-
bat un conte d'edició limitada, 
que ha de conèixer tothom qui 
vulgui seguir punt per punt l’e-
volució del llibre infantil català. 
Es tracta d’un llibret d’artesa-
nia : La Mare de Déu de l’Abe-

ben casolans i amic de tothom. 
La sèrie és editada per Teide 
per als pàrvuls tot just iniciats 
a la lectura; per això duu el 
títol genèric «Llegeixo tot sol». 
Però són ben bé petits contes 
entorn de la figura gegantina 
i dels seus problemes domèstics

va ésser traduïda per primera 
vegada: la Mariona —Martine a 
l'original francès—, sèrie escrita 
per Gilbert Delahaye i dibuixada 
per Marcel Merlier. Els dos epi-
sodis apareguts enguany duen el 
nom d’Olga Fuentes com a adap-
tadora al català. A l’un, la Ma

dora Glòria Carasusan Ballve, 
ha sortit un dels millors llibres 
apareguts enguany per a infants 
de la primera edat: Yací i la 
seva nina, una nina que només 
existeix en la fantasia i en el 
desig de la menuda Yaci, car es 
tracta, de fet, d’una panotxa de 
blat de moro.

Quant al conte popular català, 
podem dir que estem de sort, 
ja que va prenent cos l’actualit-
zació de la rondalla tradicional, 
vestida amb vella draperia i nar-
rada amb llenguatge acurat de 
cara a l’infant petit. La Galera 
n’ha editat dues de les que re-
collí Joan Amades, que Eulàlia

llera, escrit per Antoni Gela-
bert, dibuixat per la seva néta 
Nadia Reig, de set anys, i es-
tampat pels alumnes del Centre 
Municipal Fonoaudiològic de 
Barcelona, del qual l’autor és 
professor de dibuix. És un poe-
ma en prosa que inclou els 
goigs de la Mare de Déu dc 
l'Abellera, de Prades.

CONTES NOUS

Heus ací dos personatges litera-
ris per als més menuts: Bom- 
bolleta i Gegant, que donen títol 
a sengles llibrets.

—Gegant cerca parella, Gegant 
endreça la casa, Gegant va de 
compres a la ciutat—, o bé 
de les seves aventures, com la 
que passa amb el nen amic i 
el paraigua màgic. Naturalment, 
al marge de la fantasia literària, 
hi ha la lliçó de llenguatge en-
torn dels diversos centres d’in-
terès. Hi ha molt bones il·lus-
tracions i marges generosos.

QUATRE CONTES
DE RITA CULLA
Rita Culla ens presenta quatre 
nous títols dins la col·lecció «Ti-
telles» : Marta i els seus amics,

riona ta de jardinera; a l'altre, 
pren part en una batalla de flors 
en ocasió de la festa major del 
seu poble. Els dibuixos, potser 
massa a l’estil dels «cromos» 
clàssics, segurament contribuei-
xen a la poca simpatia que 
m’inspira la Mariona. Amb tot, 
haig de confessar que hi ha tot 
un ventall de nenes —les anti- 
Pippi— que llegeixen amb gust 
aquesta sèrie infantil.
Ha aparegut un llibre molt útil : 
En Tom i la Irene i el codi de 
circulació. Ara fa falta saber 
circular. El primer llibre d'a-

Valeri ha adaptat, i dues altres 
de valencianes, narrades per 
Carme Miquel i Maria-Isabel 
Negre. Els títols en són, respec-
tivament: El cigronet, amb di-
buixos de Fina Rifà; Les tres 
filles del llenyataire i l'ós, di-
buixat per Maria Rius; La ra-
bosa, amb il·lustracions de Car-
me Solé, i El conte del xiulet, 
que il·lustra Pere Prat Sobre- 
Pere. En triem una, de les que 
ens vénen del folklore valencià, 
La rabosa, per a esplaiar-nos en 
el comentari. Comença amb un 
graciós «Això diu que era...» i, 
encara que el tema de la rabosa 
mentidera es repeteix dins la 
nostra rondallística, la forma 
en què ens l’explica té molta 
gràcia i, a més, permetrà d'en-
senyar les variants de la parla 
valenciana als nens de la resta 
dels Països Catalans.

Enmig d’un panorama que ten-
deix més al llibre més o menys 
didàctic, fa alegria de trobar un 
nou ésser creat per la fantasia 
d’una autora i dedicat als pe-
tits. Es tracta de Bombolleta, 
la història d’una mena de cadell 
d’elefant, petit i rodó, imaginat 
i dibuixat per Montserrat Gi-
nesta i publicat dins la col·lecció 
«Titelles». Ha costat poc de ba-
tejar-lo i ja ha cobrat personali-
tat pròpia. N’han sortit dos tí-
tols, i sospitem que el personat-
ge tindrà vida per a molts més. 
Felicitem Montserrat Ginesta 
per la seva pensada.
El segon personatge nou el tro-
bem en una traducció, molt bo-
na, de Josep Vallverdú. Anome-
nant «Gegant» aquesta sèrie, la 
versió catalana, com la castella-
na, ha assuaujat el títol original 
anglès —un xic desorientador— 
«Monster series», d’aquests con-
tes escrits en col·laboració per 
Ellen Blance i Any Cook. Es 
tracta d’un gegant amb gustos

que són tots els éssers que la 
volten : Hors, el sol, les estrelles, 
el gat...; LEsteve Piu Piu, un 
gran amic dels ocells ; Fum, fum, 
fum, veritable mostra de com, 
tot divertint, es desvetlla l’inte-
rès per quelcom de tan preocu- 
pador com ho és el fum conta-
minador sense oblidar, però, 
que de vegades el fum també 
és útil, com per exemple en la 
comunicació entre els pell-ro- 
ges; i, finalment, el més graciós 
de tots : La mar salada, una nar-
ració d'un colorit enlluernador 
amb un títol graciós i ben es-
caient.

CONTES DE PERSONATGES 
BEN CONEGUTS

La col·lecció «Faràndula» d’edi-
torial Joventut, en un format 
més reduït i modest que abans, 
és a dir en rústega, continua 
el seu camí entorn d'una figura 
central que ja ens va semblar 
desfasada quan, fa molts anys,

questa mena que vam comentar 
aquí, era d’un valencià, Joan 
Senent, i es deia Els xiquets i 
la circulació, que si bé al Prin-
cipat ha estat poc conegut, real-
ment feia falta a la bibliografia 
catalana sobre el tema.

Dins la mateixa col·lecció «Pano-
rama» i amb els mateixos per-
sonatges centrals, han sortit 
també En Tom i la Irene des-
cobreixen els colors, i d'altres : 
sobre la fruita, el carrer, la pin-
tura, etc. També, en un altre 
llibre, els mateixos personatges 
viuen una aventura que els per-
met de conèixer la vida dels ani-
mals domèstics, i encara en un 
altre aprenen la funció i l’es-
tructura dels diversos instru-
ments de música.
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A TALL D’ACABAMENT
No podríem acabar aquesta crò-
nica sense esmentar l'aparicio 
d’un important document sobre 
literatura infantil, publicat per 
la Biblioteca Internacional de 
Munic, dins la col·lecció alema-
nya «Literatura per a infants a 
l’estranger». Confeccionat per la 
nostra compatriota i col·lega 
Margarida Tura Soteras, cap de 
la secció hispànica de la Inter-
national Jugend Bibliothek, dels 
cent cinquanta volums de lite-
ratura infantil que tria com els 
millors publicats a l’Estat espa-
nyol, una trentena són d'autors 
catalans, la qual cosa ens per-
met d’enorgullir-nos del ritme 
i de la qualitat de la nostra 
producció.
També volem comentar el per-
centatge de llibres infantils en 
català segons les dades del catà-
leg d’enguany de la delegació 
barcelonina de l’INLE que, com 
cada any, ha estat curosament 
confegit per Maria Ballester, bi-
bliotecària d’aquell organisme. 
Dels 6.254 títols en català que 
figuren al catàleg, n’hi ha 785 
per a infants i adolescents, és 
a dir, més d’un deu per cent. 
Bon ritme de treball editorial 
per a crear nous lectors adults 
en la nostra llengua.

AURORA DÍAZ-PLAJA

PANORAMA DE 
LITERATURA RELIGIOSA
per Joan Llopis

TESTIMONIS DE FE 
De llibres religiosos, n'hi ha de 
dues menes: els que són fruit 
d’un pla pre-concebut i metòdic 
i els que neixen de l’espontaneï-
tat de la vida mateixa. Si bé els 
dos tipus són necessaris per al 
nodriment complet de la fe, 
sempre causen més impacte els 
que sorgeixen dels esdeveni-
ments. La mort de dos preveres 
de Barcelona —mossèn Manuel 
Bonet i mossèn Pere Relats— 
ha donat peu a la publicació 
d’uns llibres plens de força tes-
timonial.
Mossèn Manuel Bonet va morir 
sobtadament el 7 d’agost de 
1969, després d’una vida fecun-
da en serveis a l’Església. Amb 
motiu de la seva mort, apare- 
gueren a diaris i revistes un se-
guit de notes i d’articles breus, 
que ara han estat aplegats en 
un sol volum sota el títol Ma-
nuel Bonet i Muixí, prevere de 
Barcelona (Nova Terra, Barcelo-
na 1974). L’aplec d’escrits, de 
diversos autors, és emmarcat 
per una presentació del carde-
nal Jubany, un pròleg de l’abat 
de Montserrat, una introduc-
ció de C. Martí i J. M. Rovira, i 
diverses notes bibliogràfiques 
i cronològiques, que convertei-
xen el volum en un esbós de 
biografia crítica. Tanmateix, la 
característica principal del lli-
bre és la de ser un homenatge 
cordial d’un nucli important de 
cristians —al final del volum 
consta l’adhesió de més de cinc- 
centes persones— a un home 
que, d’una manera o d’una al-
tra, va exercir una influència de-
cisiva en l’Església del nostre 
país. I, sobretot, és un testimoni 
de fe i d'esperança.
Mossèn Pere Relats morí d’ac-
cident de muntanya l’any 1973, 
també els primers dies del mes 
d’agost. Era un capellà senzill; 
tant, que mai no hauria somiat 
que els seus escrits poguessin 
ser publicats en lletra d’imprem-
ta. Les circumstàncies tràgiques 
de la seva mort han dut els seus 
companys més íntims a publicar

algunes de les notes que, estric-
tament per a ús privat, escrivia 
en els seus quaderns personals. 
Els apunts de citacions bíbli-
ques que, d’acord amb el mè-
tode del «Prado», aplegava per 
a la reflexió i la pregària, cons-
titueixen un volum de la col·lec-
ció «El gra de blat» (Estudis 
d’Evangeli, Publicacions de l’A-
badia de Montserrat 1974). Les 
pàgines d’un diari íntim que va 
anar escrivint els mesos que vis-
qué a Madrid com a capellà 
obrer, formen un llibre de la 
«Saurí» (Diari d’un any de peo- 
natge, Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat 1975). Un cop 
vençuda l’angúnia espontània 
que produeix abocar-se a la in-
timitat de les persones, hom 
s’adona que aquests dos llibres 
pòstums de mossèn Relats cons-
titueixen un testimoniatge humà 
i cristià de primer ordre. Així 
ho ha copsat el públic lector 
que ha convertit el Diari de 
mossèn Relats en el bestseller 
religiós dels darrers mesos.

«SAURÍ»
A més del Diari esmentat, la 
col·lecció «Saurí» ha publicat un

seguit d’obres, que cobreixen 
diversos camps dintre l’àmbit 
del tema religiós. Sota la res-
ponsabilitat de l’Institut d’Estu-
dis Socials han sortit La -famí-
lia, avui i aquí (Barcelona 1974) 
—comentaris a una enquesta 
promoguda per la revista «Qua-
derns d’orientació familiar»—, 
i Memòries sobre la JOC a Ca-
talunya de Josep Castaño (Bar-
celona 1975) —una visió cordial 
i objectiva del moviment de jo-
ves cristians obrers al nostre 
país des de l’any 1932 fins al 
1970.
I sota el patrocini de les Publi-
cacions de l'Abadia han apare-
gut El Nou Testament de Gün- 
ther Bomkamm (Montserrat 
1975), i La pau és alguna cosa 
més de Bernard Alfrink (Mont-
serrat 1975). Bornkamm és pro-
fessor d’exegesi del Nou Tes-
tament a la Universitat de Hei-
delberg, i al llibre esmentat 
procura posar a l’abast del gran 
públic els resultats de la inves-
tigació científica sobre els es-
crits que formen el Nou Tes-
tament, no pas amb la finalitat 
d’augmentar els coneixements 
erudits del lector, sinó d’intro- 
duir-lo a una comprensió més 
profunda del missatge evangè-
lic. Alfrink és cardenal d’Utrecht 
i president internacional de Pax 
Christi : el llibret publicat no és 
altra cosa que un recull d’al-
guns dels discursos que sobre 
el tema de la pau ha pronunciat 
durant els darrers anys arreu 
del món.

«EL GRA DE BLAT»

Els últims volumets publicats 
—incloent-hi els Estudis d’Evan-
geli de Pere Relats, de què he 
parlat més amunt— continuen 
en la línia habitual de la col·lec-
ció: gran diversitat de temàtica, 
solidesa de contingut i presen-
tació atractiva. Vegeu-ne els tí-
tols: Sant Tomàs d’Aquino, avui 
de M.-D. Chenu (petita biogra-
fia, apassionada i crítica alhora, 
del gran filòsof i teòleg medie-
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