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Hem arribat a un altre Nadal amb el nostre BUTLLETI.

cIo Casanovas,

Enhorabona!

Consell directiu

Fa sis mesos, el 21 de juny, teniem el dia més llarg
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bre, tenim el dia més curt de l'any - el solstici

Secretari

Ramon Cavaller

d'hivern. No és cap casualitat que a Suècia se cele-
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Ramon Bohigas

brin precisament aquests dos dies com a les festes

Caixer

Joan Casanovas

més importants de l'any.

Cap de Serveis:

Maria Rosa Faure de Domènech

Vocals

de l'any - el solstici d'estiu. Ara, el 21" de desem-

Magí Rovira

Els dies de Nadal reviuen ací tradicions molt antigues.

Jaume Pomares

Amb la festa del sol pagana, el "midvinterblot"

Joan Carles Cebrian

crifici del mig de l'hivern, les saturnals o festes

Rose:r Matas

d'honor a Saturn dels romans), que se celebrava el

Ignasi puigdomênech

mes de gener, es donava la benvinguda al sol i es fes-

(sa-

Joan Burguês

tejava el despertament de la natura. El pernil que es

Jaume Vall

menja aquests dies és una reminiscència, un record,
dels sacrificis que s'oferien a la divinitat de l'abun-

000000000000000

dància i de la llum del sol, Frei. Uns orígens molt
semblants té el costum de sucar
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Knut k6r julen ut"

NOTICIES
Abans que vingui en Knut us queden, doncs, uns dies
que podeu aprofitar per a meditar sobre la fr~gil
existència humana, i

tant si ho feu amb xampany ca t a -

là o amb aiguardent suec, la conclusió que treureu
de la vida serà la mateixa. Us desitgem, cars lecto r s,
unes bones festes!

"Katalanska - ett ifragasatt sprak" (El català - un
idioma posat en qüestió) es titulava una interessantíssima conferència que va donar Johan Falk, professor de la Universitat d'Estocolm,en un act e organitzat
per Nyfilologiska Sallskapet. Johan Falk va fer una
breu retrospectiva

M.

hist~rica,

i mencionà el gran inte-

rès que observà per la nostra llengua en la · seva darrera visita a Catalunya, en comparació amb la situació
de dotze anys abans. També analitzà algunes característiques del català dins el context de les llengües
llatines i va exposar el trets més "pe r soria Ls " de l
nostre idioma, donant un resum de la

hist~ria

de la

normalització lingüística de la Renaixença ençà. Hem
de destacar la i mp o r t à nc i a de la labor del professor

..
<I

Falk per donar a

f~nica)

.

la nostra realitat idiomàtica .

"An t o n i Gaudí (1852-1926) och den symfoniska byggnadskonsten"

! \ -:

~onèixer

(Antoni Gaudí i

l'art de

l'edificació sim-

era el titol d'una conferènc ia amb diapositi-

ves que va donar G9sta Salén, intendent de Riksutstall-

_' .

ningar el 30.9 pai?sat en el Museu d'Arquitectura d'Es-

,

tocolm. Gesta Salén,

just arribat d'un viatge al Prin:- ..

cipat, va començar la seva explicaci6 fent escoltar

~

una sardana als assistents, i parlant de la identitat
hist~rica

i cultural de Catalunya. Seguidament va par-

lar i mostrar diapositives del Palau Güell, la Casa
Vicens, el Convent de
Batll~,

la Casa Milà i

Sarri~,

Bellesguard, la Casa

la Sagrada Familia. Pocs dies

abans ell mateix havia trobat a Barcelona els dos arquitectes que s'encarreguen de la continuaci6 de les
obres de la Sagrada Familia. Ambdós de i xebles de Gaudí,
tenen ja quasi noranta anys!

-
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Dins el nostre pròxim cicle de conferències Antoni
Acaba d'aparêixer editat per "proa", "El Nouc ent isme",

Valldeperas ens parlarà de la situaci6 política mun-

llibre d'Enric Jardi, conegut tractadista d'ar t i his-

dial. L'acte sera presentat per Carles Gisbert. Ja

toriador. L'obra fou presentada per Joan Ainaud d e

us en donarem més detalls a la pròxima circular.

Lasarte, president de l'Institut d'Estudis Catalan s,
en un acte que va tenir lloc a la Galeria Dau al Se t,
on s'exhibia una mostra amb el mateix títol del llibre.
En el pròxim Butlleti dedicarem més espai a l'esmentada obra, de la que se n'ha fet també una edici6 en

Pel mes de febrer està prevista una sortida amb esquís
que s'acabarà amb una xocolatada i xurros. Hi haurà
premis per als debutants.

castellà.
Volem c omençar una sêrie de visites als museus d'Esto L'artista Ramon Larruy, soci de Les Quatre Barres, ha
tingut una exposició a Galleri 1 d'Oppsala, del dia 6

colm. Això seria una bona ocasió d e
menges al mati i dinar junts.

al 22 de desembre.

L'excursió de boletaires 'organitzada per en Carles i
la Britt Gisbert va ser un èxit. No tan sols pel que
ens vam divertir sinó també per la quantitat i qualitat del bolets collits, que van ser degustats durant
un sopàr comú. Anàvem segurs de no emmetzinar-nos ja
que la guía de bolets escrita per en Carles era excel.lent.

A més ens va acompanyar una senyora experta

en micologia que ens emparava de' tot risc . d I acabar
el sopar a cal dimoni.

La cbnferência sobre "El Misteri d'Elx" del 2 de novembre d'en Jaume Pomares va ser molt. entretinguda
i interessant. Ens va deixar amb les ganes d'arribar
fins a la bonica ciutat alacantina i assistir a la
representació d'aquesta joia de la nostra cultura.

Amb el quinzè volum s'ha completat la Gran Enciclopèdia Catalana, obra que constitueix el més actual
i complet Diccionari General de la Llengua. Tots els
catalans ens podem sentir orgullosos.
- 7 - 6 -

trobar-~os

els diu-

CORREU
Butlletins rebuts
- Casal Català, Tolosa de Llenguadoc, núm. 130.
- Caliu, París, núm. 46.
/

.To No tM SE, .PE LLEGiR..
/ f..s e-RI URE..j ( JA /'t1B llEUS I
8EN G-RAss A I PJf..{Ú fAriA·
A ~€S ) Ri V\
~DNl>E~RA.DI1.

- Nacs (North American Catalan Society), Califòrnia,

nüm , 7.
Mai no morirem, Angulema, núm 97.
- Informació, Ginebra, núm. 33.
- ·Xipreret", Ateneu de Cultura Popular d'Hospitalet.
El president d 'aquesta associació, Josep Bordonau i
Balaguer, ens envia la col~ecció completa ~Iaquesta
revista.

- La Universitat de París-Sorbonne (Paris IV), el
cartell del Centre d'Estudis Catalans.
- L'Ajuntament de Barcelona, el programa del Festival
Internacional de Música de Barcelona, octubre de 1980.
- The Anglo-Catalan Society, el programa de ia
XXVI Annual Conference al Fitzwilliam College,
Cambridge, setembre de 1980.
- Casa Nostra, de Winterthur, la darrera circular
convocant una vetllada de Tots Sants.
- Òmnium Cultural, el fullet dins la sèrie Tradicions
i costums: "La Castanyada",

amb un cartell molt sim-

pàtic.
- Stockholrns Ungdomens Samarbetsorganisation, el programa de "Forenade Krafter", una exposició a la
Kulturhuset del 23/10 al 7/12.
- Invandrarnamnden, el Foreningsmeddelande NR 1/1980.
- Statens Kulturrad ens demanen informació sobre el
nostre butlletí per tal de presentar-la en el catàleg
de 1981 de tots els periddics de cultura de Suêcia .

- B-
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tre butlletí.
- El Sr. Frederic Rahola i d'Espona ens regala e l lli bre "Retalls, textos i exercicis per a l'aprenentatge

- Bases del Concurs "Premi Catalunya turística" orga-

del c a t.a Là'; i ens escriu una carta animant-nos.

nitzat pels hotels Principal i Cosmos, de Barcelona.

- El Sr. Vicenç Blanch, vicepresident de la Federa-

- Ens conviden a una festa de l'Invandrarnamden, que

ció d'entitats catalanes a l'estranger, escriu una

celebra 10 anys d'existència.

llarga carta al nostre president i ens parla de la
possibilitat de celebrar una trobada de totes les en-

_ La revista Occitan/Catalan Studies de Lewis and

titats catalanes a Europa.

Clark College, Portland/Oregon, 97219, U.S.A. El núm.1

-

El Sr. Jordi Farré, de Barcelona, ens demana un nú-

mero del nostre butlletí amb la portada de Sant Jordi. Col.lecciona estampes d'aquest sant. Té una col.lecció d'unes 690 imatges.
- El Sr. Lluís Fornés i Peres, de nom artístic "Lluís
el Sifoner", ens envía un compendi dels seus recitals,
crítiques i discs a fi de tal vegada fer una gira per
Eu ropa. De moment nosaltres no som prou forts per a
~ c ~anitzar-ne

t ar

una, però seria interes sant poder por-

a Escandinàvia a aquesta figura de la Cançó del

País Valencià.
A darrera hora:
- El butlletí número 33 d'Òmnium Cultur31.
- El full informatiu de l'IPECC del 3 d'octubre, 1980.
- Una carta de Fieas de l'onze de novembre.
-

"Kulturradet informerar", número 7.

- Joan Sala i Cors ens demana informació des de
Balsareny.
- De l'hemeroteca de la Universitat Autònoma de Barcelona ens donen les

gr~cies

per la tramesa del nos-

- " 10 -
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DE SOCIS
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162 24
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MIGGE MASOLIVER: SERIETECKNARE /DIBUIXANT DE COMICS
La Montserrat Bassa ha canviat d'adreça.
Ara té aquesta:

Jag f6ddes en regnig sommardag for 14 langa ar sedan.

Olof Gj6dinggatan 11 n.b.

Efter det har jag alltid ritat. Min far, lika utmarkan-

112 31

de som vanligt, kom pa idén att placera alIa teckningar

Sthlm

08/50 30 31

i en parm. Detta blev sedan 2 parmar, tre parmar O.s.v.
Nu har jag en samling pa manga av mina barndoms

alster.

Teeknar g6r jag fortfarande. Min specialgenre ar serier
som jag har mycket forkarlek for. Jag har darfor en seriesamling med bade svenska, spanska och engelska tidningar.
Om man

ska fordjupa sig ytterliggare i min smak kan man

som mina idoler namna Franquin, Moebius, Pratt, Gilbert
Shelton (m.fl.l. Dessa kanske inte sager er nagot men
jag kan ju inte

skr~va

i en tidning oeh inte fa verka

lite seriekunning, aven om jag inte ar det. Jag ar i
alIa fall mycket arat av att fa medverka i denna tidning
oeh glader mig mycket over

att lasa detta nummer nar det

ar tryckt.
Migge Masoliver

-
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RETALLS

lA SAGRADA rAl4ILIAS ~ ~ertagna be~pp pA buvudet.
Imlctra tom me<! oplromal Salvador Doli 1I&kar Anlonio
fIr¡rika moaalter IldmraDde I
eaur:\L
IOIe1i, aymboleD fOr Bar<elona
GAuDI tIIl tnita, cid mIrtvtz,.
oc:b dl't frihetsllakand.. K.alalo- dfplte Bareelona bar att erbiu .
nleo. Arbelet me<!eaudia olull· da lIr dock dea apanska, eUer
boniade mJmrverk, plbOrj l1 rIl~ ugt k.1talanska lDedelti;
1884, bar 111)'0 Ik;jutil fart. Mao
da ko~o. Mart mOler dea i
tyl:ker alg trota de . moderna , Mldeo Mml, !DvId Sia EulaIi&,
kraoama uppJeva me<!eltldeD och framfllr aIIt ha¡¡t uppe pA
.nil' mon gir omkriD¡ bland MODtjui<h, I Muaeo de Arle de
arbetama pl byuplatseo, hOr Calaluna. Dir lI.oner mao viri.
bamman1aa'eo, - Deïmdrar del
deoa 116m.. aamJlo¡ hevarade
hlottJaeda geometriata kon- rollW1llka muralmiJnln¡ar ~
struktiODUkeleltet pA dea flrdl· fOrda fito faJI1Irdlp ami 1aDdI. . faaadeDl 1Dalda. Exteri6ren ~ tIIl 100m 1 0 _ up¡>med aIDa lre portaler ......d.. Il. byada abalder. Deooa koDle- ·
J.au fllcleiae 1r.0' 1ftaDd.. ateD· kveRl pnomfllrda Iooerarltitek.
maP. De.. viIdvuzn.a ll<uIpturfIo- tur me<! rundbipvah etc. (6r
raD . med trumpetand...1ngIar
att d..1S ftU¡lOaa hlldeD !Die
och lIIlIImm.a utvIxter, en , IlerUr lJekt ur aitt rItta 1&Dl.
hlandniBg av vildvuuD Ilotll<, manhang,!D1e bar ftducerala
Jurend och hl.mande baroc:k.
. tIU alt fralDlti utealutande 10m
I JAJaORELSE me<! Sagrada konllohj.kt.
ramllla Ir buvudfauden pi det
'QCH sA SK'ULPTUREN. GeII"ti.oka kvarterell katedral Sia Dom madonnoma me<! alltfllr
EuIaJIa dlld oci\. lriki¡ 10m - alora huwden, tafatta Ilbllrder
Kll1Derdomeo.
ocb uppsplrrade oecD tytler i"ll
Genlet Gaudl fOrstod alt la ut mig ae modeUe...... 11OGr6relsema. HyrelbUlet Cua Mi· l2OO-laIe". IppelJdndade kala·
lai bllllande fasad, deD "mUIG . 1anIka hondlli<kor. De b1odJ¡a
1011" vIod1aDde mouiJ<blDken I kruciftxen dir leJllllW'lla naPart GIleu, b&D IlI1Ide aIla Il!all fall me<!llI"JVlIopikar, ta1ar
lill sprlk om modeltide ns b4rda
verklighet.
I hamnkvarteren, ned.nlOr
Sia Mari. del Mar, tilI2gnad
havell Maria, lïnner mon ungdomsverken av en tonstnlr som
Iafl
gLildje I V del modeltida
blalln.ka lormsp nllr.et. "KvIonoma i AviIlnon", mod motivel
hAmt.a1 /rin en bordeU I ..¡da
kvarter, vi ttnar h2rom.

.Ior

MUSEO PICASSO lIr lnrymt I
ivA sarnrnonbyg¡¡da patricierpa\als. Det l r in te de
millerverltens museum men vil en

.to'"

rA"Il'l""de dolcument.atlon aY
konstnlrens ve n: in tIU 1904, di
han dell.nitivt bosatte sl¡ I Paris.
PiCI&SO rOre Pica ..o, flln! lcublameo.

Eugen Wrelbolm

~ ~.

. ..

J yt ....KA.

}&.j bldJd
t6 d 'pd ll¡'rt 'lo

- ·16- - .

L'afusellament de l'honorable Llu1s Companys·)
FA QUARANTA ANYS

Guardo en el meu arxiu un record tètric de fa quaranta
anys: un exemplar del número 131 del diari "Deutsche
Zeitung in Norwegen", que els alemanys, que feia més

)

de sis mesos ocupaven Noruega, publicaven a Oslo.
Aquest "Diari Alemanya Noruega" era un diari de 8 pAgines de grossa mida, amb el titol "DEUTSCHE ZEITUNG"
amb lletres grans a tota l'amplAria de la pAgina, i sota, amb lletres no tan grans "in Norwegen", i

les pAgi-

nes eren de set columnes.
Pels voltants del 20 de novembre 1940 vaig rebre, enviat per correu no d'Oslo sin6 d'Estocolm mateix, com
a anònim, l'exemplar del qual parlo, que duia la data:
"Oslo, Sonnabend, 19. Oktober 1940"

(Oslo, dissabte 19

d'octubre 1940). A la primera pàgina i

al peu de la sisena

columna, apareixia un telegrama amb el titol: "Companys
standrechtlich erschossen" (Companys afusellat) i

la data:

"Barcelona, 18. Oktober". L',anònim remitent s' havia "divertit" - diversi6 macabra - emmarcant el telegrama amb
llapis blau i dibuixant-hi al damunt una creu amb llapis vermell, orlada de blau.

El telegrama ccrrterua algunes iñexactit:lXis, res 'ben dit, nentides
pròpies de la propaganda francofalangista, donant a Companys els titols de "führer separatista" i
la República separatista catalana", i

)
)

"President de

acabava dient:"En

esclatar la guerra civil, Companys va tornar a ser el
dirigent del moviment desintagrant a Espanya".
Va ser doncs d'aquesta manera brutal que vaig assabentar-me, ara ha fet quaranta anys, de l'afusellament de
l'honorable Lluís Companys. Es tractava d'una broma macabra d'algun dels comptats elements francofalangistes

-
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-
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a Estoco lm ? Era evident que e l remitent anò nim sabia a
qui ho e nv i a v a . Jo era -

i sóc - català, nascut a Bar-

UNA CATALANA A TELEVERKET

celona (el meu segon cognom és Camp s), i era conegut per
l es meve s i d ee s c o ntrà ries a t o t

t o tal i tari sme. Dur a n t

tota la g uerra d'Espanya, g u e r r a q ue jo anomeno " incivil",

L'any 7 7 va i g acab a r

l' e n gi n yeria t è cn i c a qulm ica a

Ba r celon a .

jo havia sigut c a p de p r e ms a i c a nc e l l e r a l a l e gació
de la Re p ú b l i c a a Es t oco l m. Els temps e r e n tals, que no
es podia exc l o u r e la possibilitat d'una amenaça enc uberta ...

Vai g a r r iba r a Su èc ia e n 2 d e ma ig de l 79 . Seg u idame n t
vaig c omÉnç a r a estudiar e l s ue c

(l'e n s en yament del

s uec é s g ratu ï t a t o t s els n i vel l s).
Ernest Dethorey

Passa ts u ns tr es o quatre mes os v aig come nr.ar a cercar
fe ina.

*)La data de l'afusellament es commemora oficialment a
Catalunya el lS d'octubre.

Però, u n dia que e r a a l 'agència de col. locacions del
barri de Farsta i explicava la meva educac ió relac ionada amb la química, el senyor

que m'atenia

m'assenyalà

Aquest "record tètri c" s'ha publicat al diari AVUI

un a t o r r e amb un c a r te l l que posava "tele" .. M'explicà

("B6stia" , divendres, 24 octubre 1980), però sense la

q u e e n aquest lloc de tant en quan es podia fer una

reproduc c ió del telegrama.

p~ à ct i c a

dura nt 9 mesos. Allà mateix vaig demanar-la

i u nes s etmanes més t ard em d eien que s í . De llavors
e n ç à es ti c treballant a Telev erket.

um

Televerket és una e mp r e s a de l'estat suec, té la s eva

,nli.ri london., Sc!>windol

adm i nistraci6 cen tral a r arsta, al sud d' Estocolm. En
t otal h i ha u n s 43.0 00 tr e ba l ladors, d ' a qu e s t s , e l 44%
són dones.
L'any 77-78 les vendes varen pujar a 5 .800 milions de
c o rones (més o menys 92.000 milions d e pessetesl. Televerket e s d edica a la col.loc aci6 de t elè fons. Suècia
es un dels païso s on hi ha més telèfons per habitant.
Es a dir: segons e s t a d í stiq ue s 717,3 a pa re l l s per
1.000 habitants (en data 1-1-78) i una xarxa de cables
que é s quasi 20 vegades la distància e ntre la terra .i
la lluna.
Tele verket també e s dedi ca a la distribució de programes per a la ràdio i per a la televisió.

- 20 -
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Aquesta empresa té també moltes filials i accions en

SOBRE LUIS DE PABLO l JOSEP RIBERA

altres empreses.
En el meu lloc de treball, que és en el laboratori
químic, s'analitzen materials que es fan servir per
a la fabricació i

instalaci6 dels telèfons, com els

En el número 5-1980 de la revista ARTES que editen
tres de les Acadèmies sueques (Musikaliska Akademin,
Konstakademin i Svenska Akademin) es publica un article del compositor basc (nat a Bilbao) Luis de Pablo:

cables, per exemple.

"Tonsattartankar utan titel"
També analitzem l'atmosfera del medi ambient i el ma-

(Pensaments sense titol

d'un compositor).

terial que fan servir els mateixos treballadors de
l'empresa, com els guants de pell, les botes i la roba que empren durant la feina. Jo mateixa, després de

Reproduïm a continuaci6 la il.lustraci6

que acompanya

l'esmentat article de Luis de Pablo:

quasi un any porto una mica de pràctica.
Hi ha moltes coses que encara em cal aprendre, a fi

I

~,;

1I; .

I

que quan torni a Catalunya ho pugui utilitzar (PS. El
~.

20 de març, el mateix dia que se celebrava la votaci6
a Catalunya rebia la nova que podia allargar el temps

et{

de pràctica, i jo dic, quina sort per una catalana!)
~.

Montserrat Bassa
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Ur en skiss till Luis de Pablos pianokonsen for José Ribera. darerad ~:24 Febr. -7C1

Estocotmo'
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En el mateix número d'ARTES i a seguit de l'article
de Luis de Pablo, trobem una nota amb el titol:
Luis de Pablo"

"om

(Sobre Luis de Pablo), de la qual n'6s

autor Hans Astrand, membre de la Redacci6 d'ARTES,
qui tamb6 ha traduït l'article del compositor basc.
Hans Astrand escriu que Luis de Pablo pertany a l'anomenada generaci6 del 51*), "uns compositors crescuts
- 22 - 23 -

durant el règim repressiu de Franco, que varen sortir
de la cleda", i d'ells "un dels dos més destacats és
Luis de Pablo -

l'altre és Crist6bal Halffter"o

(Teatro Real), el concert de la Uni6 Europe a de Radiodifusi6 (UER), en el que va tenir lloc l' estrena mundial del "Trio de corda " de Luis de Pablo, el primer

Hans .Astrand escriu també: "Durant aquests darrers

encàrrec que la UER ha fet a un compositor espanyol,

anys, els suecs hem tingut un millor contacte amb

el que prova el prestigi internacional del compositor
basc.

aquesta generació del 51, i molt especialment amb Luis
de Pablo que ha estat vàries ' v e g a d e s a Estocolm, treballant darrerament ferm durànt dos mesos com a becari

Ernest Dethore y

de l'Institut Suec •• ) i començant durant aquest temps
un concert de piano, ara ja acabat, per al pianista
català Josep Ribera, i

que va donar un notable concert

*)

al Fylkingen***l".

**)
Efectivament, el concert de composicions de Luis de
Pablo al qual es refereix Hans .Astrand, va tenir lloc
el 8 de novembre de l'any passat i es va repetir el
10 ,del mateix mes, .i la part de piano la va interpretar el nostre Josep Ribera.

En castellà a l'original: " l a generaci6n del 51".
Institut Suec de Relacions Culturals ·amb l'Estranger (Svenska
utlandet) •

InsÚtu·te.t't¿r"kui~ureÚt ' u t b y t e
."

med

\ ' .'

***) Fylkingen - Ny. Mus ik och Mediakonst (Associaci6
Fylkingen de ',~ !í s i c a No.va i Art . Medial) o
je

'1 .

Luis de Pablo och José Ribera . Foto: Hans MJn.lId

Quant a Luis de Pablo podem afegir que el dia 3 de
novembre es va poder sentir a Suècia, doncs catorze
països el reberen en transmissió directa de Madrid
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ANGLO-CATALAN SOCI~TY'S 26 ARSKONFERENSEN AVH~LLS PA
FITZWILLIAM

COLLEG~

l CAMBRIGDE DEN 26-28 SEPTEMBER 1980

~atalonien

Ett stort antal deltagare fran
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traffades

i Cambrigde, - en Stad som valkomnade oss med sina
underbara

hostfarg~r

- tillsammans med engelsman

intresserade av den katalanska kulturen.
De inlamnade foredragandena var skickligt utvalda och
av stort intresse.
Forsta dagen, efter valkomstmottagandet fran Anglo-Catalan Society's Styrelsemedlemmar, kunde vi forn6ja
oss med en fi1mvisning som gav de sista nyheterna fran
Barcelona.
Andra dagen pa margonen, talade professorerna R. Sala
och J. Rees, fran Bradford. och

H. Claras6, fran St.

Andrews, i5ver amnena "Algunes reflexions referents a
la qüestió de la normalització lingü!stica catalana"
(Nagra tankar kring fragan om det kata1anska sprakets
norma1isering),
temporàni"

"Anglicismes trobats en el català con-

(Anglicismer funna i den nutida kata1anskanl,

och, R. Humble, fran Ilkey ho Ll, en utUiggning om "La
Vall d'Aran en els mapes de Catalunya"

(Aran-da1en i

kata1anska kartor).
Pa eftermiddagen behandlade profeSsorn J. Roca Pons,
fran Indianauniversitetet, amnet "Per una simp1ificaci6 de la gramàtica catalana"

(For en forenk1ing av

den katalanska grammatikenl, en fraga sorn han tog upp
fran en mycket val genomtankt utgangspunkt och som kan
vara av stor nytta for de sorn

ha~

katalanska spraket.

-
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borjat studera det

Pa kvallen kunde vi njuta av ett program dar katalansk

PIC~SSO I EL CATALA

musik framfordes av gruppen IBtRIA, ackompanjerad av
viola och orgel.

En EH suplement "ARTES", del diari de Madrid EL PAís

Gruppens meddlernmar ar engelsman och det var en stor

cor~esponsal_ d'aquest diari a ParIs, Feliciano Hidal-

upplevelse att hora dem sjunga pA katalanska. De spela-

go, amb Jacqueline, la vIdua de Picasso. Era la prime-

(22/11-80), es publica una "entrevista exclusiva" del

de och sj5ng storartat, med beundransvard samordning

ra "egada que Jacqueline Picasso "se decidIa a hablar

och precision. Mellan varje stycke gav Miss T. Knighton,

con un periodista", i l'entrevista va tenir lloc a NO-

frAn Cambrigde, en utforlig beskrivning av texterna i

tre Dame de Vie, la casa on va -morir Picasso, a

den katalanska musiken under 1400- och 1500-talen. Det

Mougins, prop de Cannes, a la Costa Blava.

var en koncert som lamnade oss verkligen hanforda.
El Periodista conta que el primer contacte va ser teDen tredje dagen talade nationalekonomen J. M. Bricall,

lefÒnic:

{rAn 'Barcelona om "Reflexions entorn el restabliment

sl, ya sê. Y yo te trato de tú, como se hace en Espa-

de la Generalitat",

(Funderingar om Aterinrattandet av

la Generalitat), ett amne som han framf5rde pA ett
' b r i l j a nt

satt och som motiverade en del frAgor fran

Ell: "Soy el periodista que ... " Ella: "Sl,

ña". Ell: "Gracias, Jacqueline. Quê bien hablas el
castellano!
apr~ndI

Te lo enseñó Pablo? Ella: "No, quê va, lo

en la escuela".

publikens sida. De ville ha forklaringar till denna
,'fr Ag a som ar 's A viktig och avgo~ande for katalanerna

pregunta del periodista fou.: , ", .En qué idioma hablabas

och Katalonien .
.

•

A NOtre Dame de Vie, desprês dels saluts, la primera

l ,

con Pablo? Resposta de Jacque}+ne: "En castellano o

So~ sista punkt pA progra~etreciterade A . Turull, frAn
Biist61, "Tolv nyskrivna di~ter" (Dotze poemes recents)
' - a v'Pè r e Quart, vilka annu ej publicerats. Dessa fick

en francês, pera cuando êi 'de ,v e r d a d se sentIa orgu-

~o era cuando podIa hablar ~n catalAn".

ett 'my~k~t ~ott mottagande av publiken, bAde for ut-

La Segona part, que jo, he subratllat, de la resposta

trycksfullheten i framforandet och det sensibla inne-

de .J"acqueline Picasso, m'ha "'recordat les dues visites

hAllet.

que vaig fer a Picasso, que, l ,lavar s vivIa a ParIs, rue
La &oêtie, junt amb el jove 'pintor catal~ Joan Junyerr

Till slut kom ogonblicket dA vi mAste ta avsked fran de

la Primera l'any 1927 i

vanner med vilka vi ha de delat de har dagarna och under

sar en catal~. Feia uns vint anys que Picasso vivia a

vilka vi hade varit forenade av samma kansla av karlek

França, però vaig observar que encara parlava millor

till och hopp for vArt eget land.

el ~atalà que el castellà o el francês.

Lola Estrada i Serrallonga

la segona el 29, i vam conver-

Tots sabem que Picasso es formA, com a home i com a
pintor, a Barcelona, entre amics catalans i parlant
el ~atalà. Picasso va tenir sempre un inclinaci6 es-
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p ecial

per Catalunya i Barcelona . Va permetre, per

PA CASaLA O "CLIVELLAT"

exemple, quan Franco encara vivia, que es creés a
Barcelona el primer Museu Picasso del món. El segon

Per desig d'alguns dels nostres socis, el Jaume Pomares

no trigarà gaire a obrir-se a Paris, com és llògic.

ens ha donat la recepta i explicació per a fer eixos
pans que ha dut a les nostres subhastes algunes vegades,

Ernest Dethorey

aixina que, mans a l'obra i bon resultat i bon profit!
Tindreu a mà:
- un litre d'a igua tèbia a uns 40 graus
- una cullerada sopera de sal de cuina
- un paquetet de llevat (50 grams)
- un poc més de 2 quilos de farina blanca
Posarem l'aigua en el recipient de pastar, afegirem la
sal i amb la mà farem .q u e el llevat se desfassaen l'ai.

."

.

~

gua al mateix temps que la sal. Desseguida posarem com
un quilo de la farina i començarem a pastar, millor si
tenim un aparell mecànic i quan hagem pastat bê tota
la farina en posarem més, a poc a poc, sense deixar de
pastar. La massa està acabada quan esta no es pega als
dits, es treballa amb les mans un poc i es deixa com a
mitja hora en un lloc abrigat com a 25 graus i coberta
per un drap per a que fermente.
Agarrarem la llanda del forn i li posarem un paper
d'estany que el refregarem per damunt amb un poc de
mantega o margarina. Encendrem el forn per a que vaja
prenent calor fins uns 250 graus .
Agarrarem la massa i

la tornarem a pastar durant

5 minuts amb les mans. Formarem el pa,

per~

uns

millor en

forma de roda o rotllana si vo lem tenir més escorça
que molla, el de ixarem format ja sobre la llanda i el
tornarem a tapar, deixant-lo en el mateix lloc que
abans, també altra mitja hora, per a que acabe de pujar.
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EXERCICIS DE GRAMATICA
La mantega o margarina que abans hem refregat pel papel, per la, par l'

per farà que no se'ns pegue després el pa al paper
d'estany. Mentre, el forn se'ns calenta a la temperatura desitjada.
Quan ha passat esta segona mitja hora, el destapem i
l i farem amb un ganivet ben esmolat uns talls fondos
per a que clivelle prou, el clavem en el forn i no
obrim fins que hàgin passat uns 20 o 25 -si el forn
té finestra, és millor veure com se cou sense obrir-o
El pa estarà cuit del tot després de 40 a 60 minuts,
segons com a cadascú li agradi

d~

torrat.
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Quan s'haja cuit, es trau del forn i es ~eixa refredar damunt d'una taula o millor encara si es pot posar baix el pa, mentre se F e f r e d a , sota unes esgrelles
per a que no "sue" i · s~ revenga.
Bé, aneu provant i cada vegada anirà eixint millor.
Sort i bon profit!

Jaume Pómares i Bernad

7)

8)
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-_ahtl

10)

11)
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