
QUATRE 
RATLLES

CONTES INÈDITS 
DE MIQUEL LLOR
La sèrie «Antologia Catalana» 
(Edicions 62) ha aplegat els con-
tes inèdits de Miquel Llor: Viat-
ge a qui sap on (1977). Dins 
l’ambient de la societat burge-
sa, vista, de vegades, crítica-
ment o irònica, les narracions 
posen l’accent en la singulari-
tat, la inadaptació i la solitud 
de Tartista (reflex del drama 
personal de l'autor a la post-
guerra) i en Tinexorable pas del 
temps que transmuda les for-
mes de vida i arracona les tra-
dicions. Pilar Monné i Iolanda 
Pelegrí, al pròleg, fan un balanç 
global de l'obra de l’autor, una 
anàlisi de cada obra —narració 
o novel·la— i una valoració crí-
tica i expositiva dels contes que 
han salvat de l’oblit en oferir- 
los ara als lectors catalans.

COSTA I LLOBERA
La Biblioteca «Les Illes d’Or» 
arriba al seu volum 118 (Edito-
rial Moll, 1977) amb la reedició 
de les Visions de Palestina de 
Miquel Costa i Llobera, que des 
del 1909 no havien estat objecte 
d’un volum a part. El biògraf 
de Costa, mossèn Bartomeu 
Torres Gost, ha redactat un prò-
leg extens per a aquesta reedi-
ció, en el qual situa l’obra dins 
el seu context històric i repro-
dueix tot un seguit de testimo-
niatges d’admiració rebuts per 
l’autor amb motiu de la pri-
mera aparició.

MANUSCRITS
DE MONTSERRAT
El pare Alexandre Olivar, antic 
bibliotecari de Montserrat i ac-
tual encarregat de la secció de 
manuscrits de la biblioteca 
montserratina, ha dedicat un 
bon nombre de treballs a la 
història litúrgica de Catalunya. 
Ara acaba de publicar una obra 
extremament important, fruit 
de molts anys de feina, el Ca-
tàleg dels manuscrits de la Bi-
blioteca del monestir de Mont-
serrat (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1977). Es tracta 
d’una descripció detallada dels 
mil dos-cents cinquanta-un ma-
nuscrits, d'èpoques i de proce-
dències molt diverses, que s’han 
anat aplegant al monestir des-
prés de la restauració al segle 
passat, passada la torbonada 
francesa que comportà la des-
trucció quasi total de la vella 
biblioteca. Cal remarcar que en-
tre aquests manuscrits es troba 
el text literari més antic escrit 
en català (traducció del Forum 
Iudicum), tota una sèrie de ma-
nuscrits catalans medievals (en-
tre els quals sobresurten el Lli-

bre Vermell i el Cançoner del 
marquès de Barberà), una im- 
portantíssima col·lecció de ma-
nuscrits mallorquins sobretot 
del segle xvni i del comença-
ment del xix —procedents quasi 
tots de la biblioteca dels com-
tes d’Aiamans— i peces nota-
bles de la Renaixença i de la 
nostra època (Corona literària 
a la Mare de Déu de Montser-
rat de 1881, 1931 i 1956; original 
del Poema de Montserrat de Sa- 
garra, originals íntegres de Jo-
sep M. López-Picó, autògrafs 
d’un bon nombre d’escriptors 
dels Països Catalans), etc. Un 
extens índex d’autors i de matè-
ries contribueix a fer útil aquest 
volum, indispensable per a tots 
els estudiosos i amics de la 
cultura catalana.

«UC», UNA REVISTA 
EIVISSENCA
El 27 d’agost de l'any passat va 
començar a sortir a la Vila d’Ei- 
vissa un «setmanari d’informa- 
ció general» bilingüe, titulat sig-
nificativament «Uc», mot eivis-
senc relacionat amb «cridòria» 
que ja havia estat adoptat per 
un grup musical ben conegut 
a hores d'ara. «Uc» és editat 
per l’entitat Publicacions Pitiü-
ses, S.A., sota la direcció de 
Juan Ramón de la Cruz Valero, 
i es proposa d’informar espe-
cialment sobre un àmbit «cir-
cumscrit a les illes d’Eivissa i 
Formentera», les illes Pitiüses, 
que la gran majoria de catalans 
confonen sense més ni més amb 
les illes Balears (Mallorca i Me-
norca). Així i tot, «Uc» no és 
una revista localista: s’ocupa 
també dels problemes del con-
junt de les Illes i de la resta 
dels Països Catalans. Segons 
l’editorial del primer número, 
«en aquesta revista hi cap tot 
allò que no sigui contrari als 
interessos populars de les gents 
d’aquestes illes, aquestes matei-
xes gents que viuen i treballen 
a les Pitiüses i que des del pri-
mer moment han entès la natu-
ralesa d’aquest projecte, fent 
possible amb les seues aporta-
cions que una nova publicació 
periòdica, de marcada voluntat 
independent, vegi de nou la 
llum a Eivissa i Formentera». 
Dins la variada temàtica que 
ha tocat «Uc» en els seus pri-
mers números, caldria destacar 
les notícies de primera mà so-
bre la guerra civil a les Pitiüses 
i el camp de concentració de 
Formentera, i els articles sobre 
l’autonomia de les Illes. Desit-
gem a «Uc» perseverança i con-
tinuïtat al servei dels seus 
ideals.

PERE VERDAGUER
Pere Verdaguer treballa des de 
fa força temps per fer conèixer 
a França els problemes de Ca-
talunya i per fer conèixer al 
Principat els problemes de la 
Catalunya del Nord. Dues de les 
seves darreres aportacions són 
els volums 10 i 11 dels «Manuals 
lingüístics Barcino» (Barcelona, 
Editorial Barcino, 1976). A Le 
catalan et le français comparés 
recull cent trenta-tres articles 
que havia publicat a la premsa 
del Rosselló per fer veure les

CRISTIANS
I D’AVUI

Darrers volums apareguts

SALVADOR P!É! NINOT
Per a llegir l’evangeli de Mateu
140 pp. 300 ptes.
Guia per a llegir l’evangeli, escrita pensant en lectors no 
especialitzats, pero interessats en una lectura crítica 
i creient de la Paraula de Déu.

JOAQUIM GOMIS
Homilies
Cicle A del leccionari dominical
226 pp. 350 ptes.
Aquestes homilies —corresponents al'cicle A del leccionari 
dominical— volen trobar unes paraules vives i vigents que 
converteixin la Paraula de Déu en una espasa que 
penetri el més íntim de la nostra existència.

Altres volums recents:
ANDREU MARQUES, Evangeli per a llops. 144 pp. 225 ptes. 
Transcendència I testimoniatge. 272 pp. 350 ptes.
MAUR M. BOIX, Convidats a creure. 192 pp. 300 ptes.
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diferències entre el català i el 
francès, fer ressaltar les carac-
terístiques del català «del Nord» 
i realitzar una obra depuradora 
de l'idioma. L'Abrégé de gram- 
maire catalane, destinat a les 
escoles, és un extret del Cours 
de langue catalane que l'Edito- 
rial Barcino havia editat el 
1974, a la mateixa col·lecció de 
manuals lingüístics.

MISCEL·LÀNIA 
MUNTANYENCA
Commemorant el seu vint-i-cin- 
què aniversari, l’Associació Ex-
cursionista de Reus ha publicat 
una segona Miscel·lània munta-
nyenca (la primera ho fou el 
1958). Hi recull treballs, tots de 
figures literàries o d'actius per-
sonatges ciutadans, sobre bio- 
espeleologia, excursions o ascen-
sions a la Gruyère, la Tour 
Ronde o a l’Aunamendi. També 
sobre el paisatge a Solitud o a 
la lírica maragalliana. A remar-
car les visions, tan geogràfica-
ment aprofundides com ben lite-
ràries, dels indrets més bells 
—alguns dels quals ara desapa-
reguts— de les muntanyes de 
Prades, per Josep Iglésies, i 
de la plana calcària dels Mot- 
llats, també a les esmentades 
muntanyes, per Ramon Amigó. 
La Miscel·lània és un model que 
haurien d’imitar d'altres enti-
tats, més nodrides de socis i de 
possibilitats econòmiques. El 
1976 l’Associació Excursionista 
de Reus publicà la semblança 
Salvador Vilaseca, excursionista 
científic, de Josep Iglésies.

ORTOGRAFIA PRÀCTICA
Dins els «Compendios de divul-
gación filológica» Vox, de les 
edicions Biblograf, ha aparegut 
(Barcelona, 1977) una breu Or-
tografia pràctica catalana, que 
pretén exposar algunes regles 
generals que permetin de resol-
dre els dubtes i les dificultats 
més elementals (ús de les lle-
tres, divisió de les síl·labes, ac-
cent, signes de puntuació, con-
jugació). Resulten força útils els 
dos darrers capítols, que donen 
per ordre alfabètic els noms de 
fonts en català, la toponímia 
dels Països Catalans i dels paï-
sos, les regions i les ciutats 
d'Europa, d'Àsia, d’Àfrica i 
d’Amèrica.

A GINEBRA
Casa Nostra, «associació de 
gent de parla catalana», conti-
nua publicant, sota el títol «In-
formació», un butlletí on recull 
informació local i de la nostra 
terra. El núm. 21, el més recent 
que n’hem vist, corresponent 
als mesos de juliol a octubre, 
conté els parlaments de la dia-
da de Tll de setembre a Gine-
bra —pronunciats pel president 
de Casa Nostra i per Ramon 
Folch i Camarasa—, una nota 
sobre la Diada Nacional del País 
Valencià, informació sobre els 
Jocs Florals de Ginebra del 1977 
—amb una tria dels poemes pre-
sentats—, cartes... D'altra ban-
da, i amb el núm. 2 de les seves 
«publicacions», ha editat uns 
breus Rudiments de versificació 
catalana que signa «Ramon Vi-
dal de Besalú».

EDITORIAL SELECTA
ÚLTIMS TÍTOLS PUBLICATS

BALTASAR PORCEL

CAMINS I OMBRES
Il·lustracions de Bravo i Bartolozzi. Del Llo-
bregat a l’Alguer, una visió encantada de 
les terres catalanes.
Col·lecció Antílop núm. 16

JOAN MARAGALL

ANTOLOGIA POÈTICA
4." edició. Una bella tria, a cura de Carles Riba, de la millor 
producció lírica del nostre gran poeta.
Biblioteca Selecta núm. 148

F. VALLS I TABERNER i FERRAN SOLDEVILA
HISTÒRIA DE CATALUNYA
4." edició. Una seriosa, acurada i entenedora història de la 
nostra terra per dos dels més qualificats especialistes. 
Col·lecció Antílop núm. 17

Doctor JOSEP TRUETA

L’ESPERIT DE CATALUNYA
5.“ edició (4." en llengua catalana) de l’original anglès publicat 
a Oxford l’any 1946. Una aguda anàlisi dels esdeveniments cab-
dals de la nostra història.
Biblioteca Selecta núm. 495

DISTRIBUCIONS CATALÒNIA

excursionistes

Els dos primers volums 
d’una nova col·lecció 
per a

El massís del 
Pedraforca
Agustí Jolis i la seva muller fan una 
evocació de la difícil conquesta de 
l’incomparable massís del 
Pedraforca, complement 
indispensable de llurs guies 
anteriors, escrit amb un entusiasme 
que s’encomana.

Arqueologia per a 
excursionistes
Maria Porter i Moix 
Llibre essencialment pràctic i del 
tot inexistent, que fa un resum 
de les etapes de la història antiga 
al nostre país i estableix un catàleg 
de llocs visitables, que poden servir 
de model per a anar-ne descobrint 
molts d’altres.
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