
EL DIETARI DE GUERRA D’EDMON VALLÈSDel 4 d'abril de 1938 al 19 de febrer de 1939, Edmon Vallès, aleshores jove voluntari de l'exèrcit republicà, redactà uns breus apunts en forma de dietari escadusser. El quadern que el contenia restà a França durant molt temps, a casa d'uns parents, puix que ell no gosà prendre’l en retornar-ne, el 17 d’agost de 1939. Afortunadament, però, va poder recuperar-lo i ara Edicions 62 l'han publicat en un volumet de la col·lecció «L'Escorpí» (Barcelona 1980). Es tracta d'un document més sobre la guerra civil a Catalunya, molt pròxim en alguns aspectes al diari de Pere Tarrés, que Edmon Vallès comentà no fa gaire des d’aquestes mateixes pàgines, amb el mateix sentit crític de Tarrés envers l’exèr- cit republicà i els seus caps, però sense l'entusiasme de Tarrés en altres aspectes i, en canvi, amb una fidelitat idealista a la causa republicana molt superior. Vallès reconeix que ja aleshores feia «ostentació d’un esperit crític esmolat», però alhora confessa que el dietari deixava de banda «escenes de violència i mort, d’e- goisme i covardia», de casos que «més val callar que exhibir». Amb vista a aquesta publicació, ha complementat els apunts d'ahir amb algunes precisions i algunes reflexions, Que augmenten el valor d aquest testimoniatge punyent i pessimista, molt més acostat a la realitat que no pas els escrits triomfalistes que hom acostuma a llegir. J. M.

DOS LLIBRES DE LLUÍS MARQUETDes de l'any 1971, Lluís Mar- quet i Ferigle ha anat publicant a «Serra d’Or» articles suggestius sobre la terminologia científica i tècnica del català, tan necessitada encara de fixació i de reflexió. Hem d’agrair a l'Editorial Barcino que hagi volgut recollir aquests articles en forma de volums a fi de fer-los més assequibles a tothom. Una primera sèrie de Novetat i llen
guatge ha aparegut com a número 233 de la «Col·lecció Popular Barcino» (1979), amb un pròleg d'Heribert Barrera. Aquest volum recull trenta-set articles publicats a «Serra d'Or» entre 1971 i 1974 i un altre de l’Almanac de «Serra d'Or» de 1974. Els articles, amb molt bon criteri, han estat reproduïts per ordre cronològic i sense cap modificació. Sempre que ha calgut, tanmateix, hi han estat fets aclariments o complements en forma de nota, referents en general a l’admis- sió de determinades formes per la Gran Enciclopèdia Catalana o per l'Institut d'Estudis Catalans.Igualment amb data de 1979 ha aparegut un útil Vocabulari de 
luminotècnia de Lluís Marquet, que el 1972 havia obtingut el premi Marià Aguiló de l’Institut d’Estudis Catalans. És un fascicle de trenta-vuit pàgines, que constitueix el volum LVIII dels «Arxius de la Secció de Ciències» de l'Institut d'Estudis Catalans. El vocabulari recull els termes bàs;cs de luminotècnia, corresponents a l’aspecte teòric físic o fisiològic (com la llum, les radiacions i llurs efectes, la visió, etc.) o bé a l’as pecte tècnic pràctic (com l’a- plicació a la il·luminació interior o exterior). Com és lògic, ha estat posat al dia fins al 1979.F. A.SOBRE LA CULTURA I LA CONFITURAQuan jo era criatura sovint jugava a bales amb els amics. Durant la partida, que tenia lloc en un carrer venturosa- ment sense asfalt i sense automòbils, cada jugador escollia amb molta cura la seva «tiri». La «tiri» era una bala de pedra —les altres solien ésser de fang—, ben modelada, capaç de rebotar i sortir lleugera del cercle central. Tenir una «tiri» contundent ja era una garantia per a guanyar la partida. Patrícia Gabancho, al llibre que acaba de publicar, Cultura rima amb confitu
ra (Edicions 62, Barcelona1980),  s’ha agençat una bona «tiri». I ara apunta amb l'índex i el polze ben tensats cap a les boletes que abans ha

disposat en renglera al seu davant, unes boletes que es diuen Joaquim Molas, Joan de Sagarra, Narcís Comadira, Montserrat Roig... Les respostes dels entrevistats, arrancades de llur context, rodolen com les bales de fang cada cop que la «tiri» els etziba l'adjec- tiu d'un comentari. Cultura 
rima amb confitura, que Patrícia Gabancho subtitula «bases per a un debat sobre literatura catalana», és un llibre hàbilment construït amb trampa; un llibre que molt bé hauria pogut escriure Elsa Maxwell, si s'hagués ocupat dels tripijocs que passen dins el nostre petit racó de món. El tema, l’anà- lisi d’una societat i de la literatura que produeix, tractat des d’àmbits diversos, hi apareix massa retallat, massa domesticat: «Apa, salta!» «Una altra vegada, mixeta!» I Joan de Sagarra fa un udol de compromís i passa pel cèrcol que Patrícia Gabancho li ha preparat. Amb tot, a Cultura rima 
amb confitura hi ha un tema viu, un tema en el qual tots nosaltres estem implicats. A les seves pàgines es diuen coses intel·ligents; hi ha, més d'una vegada, l’inici d'una consideració que hauria hagut de desenvolupar-se fins al final. Però tot d’una Patrícia Gabancho agafa el trinxant i, tris- 
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tras!, tris-tras!, converteix el discurs en una picada d'all i julivert. — X. F.
ELS JUDICIS DE MOSSÈN DALMAU
Catalunya i l'Església en el 
banquet dels acusats (El T.O.P. 
a porta tancada), publicat com a núm. 118 de la col·lecció «Llibre de butxaca» de Pòrtic (Barcelona 1979), és una de les obres més reeixides i més divertides de mossèn Josep Dalmau. Hi recull dos documents que havien circulat clandestinament, i anònimament, durant els darrers temps del franquisme. El primer fa referència a l'escrit que quatre-centes vint persones van adreçar l'any 1960 al president de l’Audiència Territorial de Catalunya, arran de les tortures a Jordi Pujol quan fou detingut pels incidents del Palau de la Música. Aquest escrit fou considerat delïctiu i donà lloc a un judici el 13 de febrer de 1965. El segon document es refereix a la «Manifestació de capellans» que tingué lloc a Barcelona 1'11 de maig de 1966, amb motiu de la qual foren jutjats quatre sacerdots el 22 de febrer de 1969, en ple estat d'excepció. Tot plegat es tracta d’unes pàgines històriques,
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