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el butlletí de la DEC

Amb divuit anys d’história, el «Butlletí In
terior deis Seminaris de la Delegació d’En- 
senyament Catalá d'Ómnium Cultural» és 
una publicació singular, comentada en pie 
franquisme i continuada en la llibertat. Va 
néixer de la dedicació d'Ómnium —quan 
legalment no existia— a l’ensenyament del 
catalá i ha continuat, en temps més favo
rables, al servei de leseóla catalana en 
general. Sempre ha estat una publicació 
«técnica», amb una gran voluntat de servei 
i d’adequació. I ha passat de la presentado 
policopiada a la impressió, seguint el ma- 
teix compás del canvi de possibilitats.
El comengament, el 1965, fou modest, com 
a estricta eina de treball i sota l’empara 
d'una entitat d’Església, ja que Ómnium, 
segons la legalitat del moment, tenia sus
peses les activitats i clausurat l’estatge 
social del carrer de Monteada. Eren tres 
fulls mecanografiáis encapgalats d'aquesta 
manera:
«Centre d’Estudis Francesc Eiximenis 
Seminaris
Passeig de Gracia, 72, 7é.
Barcelona-7.
»Amic:
Amb la present carta us oferim notes lin- 
güístiques o d'informació que creiem que 
us podran interessar.»
Eren fulls de 27x21. La caputxa legal de 
1'Eiximenis s’hi mantingué fins que Óm
nium, amb la substitució de la forma jurí
dica de societat civil per la d’associació, 
torná a teñir els reconeixements oficiáis: 
el nom de l’entitat hi apareix, per primera 
vegada, al número de novembre de 1967. 
Peí marc de 1966, ja s'hi comenca a parlar 
de «Comissió Delegada d’Ensenyament», 
amb adrega a la placa del Pi, 3. Al número 
de desembre de 1967/gener de 1968, s’hi 
enceta la denominado «Butlletí deis Se
minaris d’Ensenyament de Catalá», pero el 
primer canvi formal destacat no es pro- 
dueix fins en un número de 1971: compta- 
bilitzant les sortides anteriors, és consi- 
derat el 51 i comenca amb una capcalera 
impresa en color blau: número i cappa- 
lera esdevenen elements importants d'iden- 
tificacló. Finalment, al 111 (octubre de 
1976), la publicació resta configurada en 

la forma actual. S’hi manté la denominado 
«Butlletí Interior deis Seminaris de la DEC 
d'Ómnium Cultural», pero amb el subtítol 
«Escola Catalana/Suplement dei Butlletí 
d’Ómnium Cultural», i comenca amb un 
«Davantal» de Joan Triadú que diu, sota 
l’epígraf «Una nova etapa»:
«En iniciar aquest Butlletí una nova etapa 
de la seva existencia, potser cal dir unes 
paraules mirant enrera. Ni els homes ni els 
pobles si no són agra'íts de llur passat no 
es mereixen gaire l’esdevenidor (...) Els 
onze anys d'aquest Butlletí corresponen 
ais temps mitjanament passadors d'un pas
sat, d'aquest passat, que anava deixant 
endarrera tot el pitjor d'eil mateix. Men- 
trestant, uns homes, una gent, es congria- 
ven entorn de feines concretes i es con- 
juraven a no fer cap historia, de moment, 
i a no resignar-se a no tenir-ne. En pie pas
sat, tot aixó ningú no s’ho deia, ni calía, 
i si resseguim, com un almanac, els anys i 
els números del Butlletí, hi trobarem la 
impertorbable companyia d'uns noms, al- 
guns d'ells ja desapareguts —Eduard Ar- 
telis, Lluís Jordá— i l’aparició de noms 
nous, de noves collaboracions, en la con
gruencia d’un mateix propósit. Com a eix, 
el professor Manuel Miquel i Planas (...). 
»La DEC ha crescut, pero esperem que no 
hagi perdut. Perqué no ens podem perme- 
tre de perdre ni un llengol en cap bugada. 
La JAEC ha fet quinze anys, amb forga 
més de mil títols que ja es poden treure 
de sota el rajol. És hora de buidar els ama- 
gatalls? Tots sortim forga a camp desco- 
bert, I el nostre Butlletí també (...).
«Grades a tots peí Butlletí del passat I 
peí que s'aixeca.»
El Butlletí renovat té un format més redu'ít 
(24x17) i no es limita a temes de llen- 
gua: l'equip actual —Carme Alcoverro, 
Joaquim Arenas, Enríe Larreula, Manuel 
Miquel i Planas, Josep Pasqual I Ernest 
Sabater— és el mateix que el d’aquell 
número 111, amb Túnica baixa de Ramón 
Pinyol. (Cal anotar que el pas de la llengua 
catalana a Pescóla catalana és parallel al 
de la delegació corresponent d'Ómnium, 
que passá d'ensenyament del catalá a en- 
senyament catalá.) 

Al llarg d'una historia dilatada, el «Butlletí» 
ha fet una tasca útil. Tot i que no fóra just 
menystenir la seva aportació actual, és 
indubtable que, a causa de les precáries 
circumstáncies deis mitjans de comunica
do, históricament, la seva tasca més des
tacada fou la de l’época de les prohibi- 
cions: en realitat va viure forga temps fora 
de la llei, fins que, novament legalitzat 
Ómnium, Factual conseller de Justicia i 
aleshores vice-secretari de la Junta Direc
tiva i especialista de l’entitat per a les 
qüestions jurídiques doná l'alarma sobre 
la situado i es feren els passos legáis 
adients: el crit d'alerta es produí el 29 d’a- 
bril de 1971, i l’any següent el «Butlletí» 
fou inscrit al Registre de la Propietat In- 
tellectual i al Registre d’Empreses Perio- 
dístiques.

El «Butlletí Interior deis Seminaris de la 
DEC d'Ómnium Cultural» és, a hores d’ara, 
una publicació mensual que subministra 
suport técnic i informado a Pescóla cata
lana i que, segons l’exclusivitat inicial, con
tinua dedicant una atenció preferent a la 
Mengua, que és, comptat i debatut, la base 
d’aquella escola. Tanmateix, la considerado 
deis valors actuáis, que són destacats, no 
pot fer oblidar els histories corresponents 
a una época en qué una publicado d'a
questa mena era un auténtic miracle. A ho
res d’ara, a més, per la seva vinculado 
a la mateixa DEC, el «Butlletí» és el por- 
taveu més idoni I característic deis Premis 
Baldiri Rexach de la Fundado Jaume I.
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