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Nova secció a I'Ateneu Barcelones 
per Vi'ctor Pullas 

El mes d'oclubre de  I'any passat comenqi a 
caminar la Secció d'Ensenyament i Pedagogia 
de I'Ateneu Barcelonts. 

Aquesta nova secci6 ha nacu t  amb el proph- 
sit d'apropar a aquesra ccntcniria entitat scctors 
relacionats arnb l'ensenyament i la pedagogia i 
oferir-los un marc on puguin presentar suggeri- 
ments i propostes, sobretot arnb la finalitat d'in- 
teressar el públic jove (per exemple, el de I'a- 
lumnat dels instituts) que, hcn sovinl, desconeix 
les activitats que s'lu porten a termc, a I'Ateneu. 

La nova secció inicia oficialment les seves ac- 
tivitats el dia 21 de novembre, amb la presenta- 
ci6 del llibrc Contes 96, que aplegava el gua- 
nyador i finalistes del Primer Premi de Narrativa 
Juvenil Joan Santamaria (destinat, justamcnt, a 

alumnat d'instituts). Així mateix hi fou presen- 
tada la reedició de la novel.la dc Vfctor Mora El 
rramvia blau, crbnica de la Barcelona de post- 
guerra. Prbximament (el dijous dia 20 de fcbrcr) 
se celebrara un debat sobre «El cbmic catala. 
vigencia i perspectivesn, amb la intervcnci6 de 
I'escriptor Albert Jan6 i dels autors dc Ics obres 
Tallaferro i Temps d'espases i, al mes de niarq, 
es presentara el llibre El gusr per la lectura 1996, 
patrocina1 pel Servei d'Ensenyament del Catali 
de la Dirccci6 General d'Ordenaci6 Educativa 
del dcpartament d'Ensenyament (SEDEC). 

Per a més informaci6 podeu trucar al lclefnn 
989 300 406 o adrcqar-vos a la secretaria de I'A- 
teneu Barcelonis. 

CURS DE En una llengua que presenta namlirures inierferencies Iexiqucr i n io r fn lhs iquc ,  
I'csrudi de la  morfnriniaxi 6s pairehe indispensable, j a  que esdevé la bñse essenii~i l  prr 

MORFOSINTAXI a una millora de I'erpressió oral i escrita. Per aixb 6s destacahlc aqucst Ilibre, que ens 

DE L'ORACIÓ mostra tois la camplexilñi estructural d e  la  llrnpua i. u lii vegada, rns dóna solucions 
clarcr i enicncdores pcr als puntr més conflictiuc de mnrforintnxi. A més. cal remarcar 
que lot nixii ve complementa1 ñnib m i s  d e  150 exercicis, les s o l u c i o n  d c l  qunla e s  
mastren en el final del Ilihre. pcr la qitnl cosa constititeix u n í  pina diddctica niuli útil. 
tan1 per a professors com per a altimoes de  dilerenir nivells. 

Jorrme Corbero Pou 

I'riii i i i ; i i i i ia l  per orientar en I'ús correcte <le la  Ilcngua. En la primera part I'nuior 
deiiiinciii e l  horhnriamcs lexicr nifi corrents en el parlar quatidiñ. dels qualr  dóna I'c- 
quivslcnt peiiiii catala. amh una atcnció especial a la  llengua de ler llles Balears. En la 
aepona part. hi i robem uon s t r i c  d c  comeniaria i l l i ~ o n s  raonndes sohrc determinades 
incorreccions i les snlucions que hi correspouen, cam per exemplc I'ús dcls vcrhr r c r  i estor, 
enuncia1 de les hures. les dicerkncies c n ~ c  gen." i rer o entre marsa i #aire. les perifrarir 
d'ohligació, ete. Tamhé criila I'atcnció sobre alguns casos d'interferencia foraoa que han 
cstat ncceptnts, injustificadament, per la normativa. i sohre I'error freqiieni d e  I'ultrapuris- 
me, In suhriitució dc formes genuiner hen eorrecter, per altres d'originals d'altres dialecter, 
no m61 correctes. 
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