
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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val); El rostre humà de Déu 
d’A. D'Heilly (meditacions so-
bre les conseqüències pràctiques 
del misteri de l’encarnació); 
Pregàries individuals, en famí-
lia, en grup de S. Bardulet (es-
quemes de pregària en la línia 
més pura de la tradició cristia-
na), i Sant Francesc d'Assis i 
l’esperit franciscà d’I. Gobry 
(senzilla però exigent introduc-
ció a la biografia ;i a l’espiritua-
litat de sant Francesc).

ALTRES PUBLICACIONS 
MONTSERRATINES

Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, que semblen tenir 
un monopoli de fet en el camp 
de l’edició del llibre religiós en 
català, han publicat darrerament 
una pastoral del bisbe d’Ajaccio 
sobre la família (André Collini, 
La família cristiana, fracàs o es-
perança?), i un altre volum de 
la sèrie «Cursos sobre la Bí-
blia», dedicat a l’Evangeli se-
gons sant Mateu.

' VÀRIA

El nostre famós teòleg Joan B. 
Manyà ha editat dos llibrets de 
tema i d’abast molt diferents :

. Notes de teologia eucarística 
(Tortosa 1974) —reflexions ben 
originals, si bé dintre de la men-
talitat escolàstica, sobre el sen-
tit profund de l’eucaristia—, i 
La Fontcalda (Tortosa 1975) 
—notes històriques, folklòriques, 
teològiques i líriques sobre el 
santuari de la Mare de Déu de 
la Fontcalda. Josep Gil, profes-
sor del Seminari de Tarragona 
i de la Facultat de Teologia de 
Barcelona, ha publicat unes re-
flexions sobre les maneres con-
cretes de sentir-se membre ac-
tiu de l’Església. El petit llibre 
(Els signes de pertinença a l’Es- 
glésia, Tarragona 1973) pot ser 
on instrument molt valuós per 
a tots els qui experimenten l’a-
nomenada crisi d’identitat cris-
tiana.

«FOC NOU»
Des del mes de novembre de 
1974 els cristians catalans tenen 
l’oportunitat "de llegir una re-
vista especialment pensada per 
a ells. Es tracta de «Foc Nou», 
editada pel Centre de Pastoral 
Litúrgica de Barcelona. Aquesta 
nova revista no ha sorgit del 
no-res : ha nascut d’una publi-
cació anterior titulada «Circular 
de Pastoral Litúrgica» que, des 
del maig de 1964, informava d’u-
na manera senzilla del camí i 
dels progressos de la renovació 
litúrgica entre nosaltres. Durant 
set anys i mig va anar complint 
la tasca que hom li havia enco-
manat, adreçant-se especialment 
als clergues més interessats en 
aquestes qüestions. Però, en co-
mençar l’any 1972, la «Circular» 
va creure oportú d’eixamplar el 
cercle de lectors, obrint-se molt 
més al món dels laics, o, millor, 
a tot el poble cristià. Després 
d’aquesta segona etapa, els res-
ponsables van creure arribat el 
moment de donar el pas a una 
nova revista que pogués dur a 
terme, d’una manera més eficaç, 
el diàleg i el servei que la «Cir-
cular» volia realitzar a l’interior 
del poble cristià. Des del seu 
naixement, «Foc Nou» —que 
s’autoqualifica de «revista de 
serveis cristians»— ha estat fidel 
al seu propi programa i no ha 
deixat de créixer, tant pel que 
fa al nombre de lectors i col·la-
boradors, com pel que es refe-
reix a la presentació i al contin-
gut. A la secció titulada «Horit-
zons», dedicada a temes mo-
nogràfics, han estat tractats as-
pectes tan actuals de la vida 
cristiana com són ara: el Síno-
de, dimensió social de la fe, els 
pobres d’avui, renovació del sa-
grament de la penitència, la 
crisi econòmica, cinc-cents anys 
de llibre religiós en català, Es-
glésia i món obrer, les comuni-
tats de base, el catolicisme a 
Polònia, etc. Ara cal que la jove 
revista trobi en tots els cris-
tians de Catalunya el suport 
que, pel seu dinamisme, es me-
reix.

EIVISSA 
CARTAGINESA 
Miquel 
Tarradell 
Matilde Font

L'ESGLÉSIA 
CATALANA 
AL SEGLE XX 
Josep Massot 
i Muntaner

RANDA
HISTORIA HISTÒRIA I LITERATURA 

I LITERATURA m ™ ““ 
A LES ILLES
BALEARS
El descobriment arqueològic de 
l’Eivissa púnica, 
per Miquel Tarradell 
La Guerra de les Germanies i la 
seva interpretació, 
per Eulàlia Duran 
Tomàs Aguiló i la Renaixença, 
per Joan Mas i Vives 
Entorn del moviment obrer 
a Mallorca el segle XIX 
(I), per Pere Gabriel 
Sobre el concepte d’Escola 
Mallorquina, notes sobre 
ideologia i cultura, 
per Gregori Mir

DISTRIBUCIÓ L'Arc de Berà, S. A.
Carrer Condesa de Sobradiel, 4 - Telèfons 318 87 86 i 318 87 90 

Barcelona-2

La guerra civil a Mallorca 
(I), per Josep Massot i Muntaner 
El meu catalanisme. Articles de 
Gabriel Alomar,
editats a cura d’Antoni Serra 
Un epistolari entre els poetes 
mallorquins Maria-Antonia Salvà 
i Miquel Ferrà,
per Miquel Gayà

[563] 49


