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L'any 1962 l'associació «Estu-
dis Vallencs» — la missió princi-
pal i, per ara, gairebé única de 
la qual consisteix en l'edició 
de llibres de tema relacionat 
amb la ciutat o amb la comarca 
de Valls— inicià el programa 
editorial. El primer volum fou 
dedicat a un estudi sobre la vida 
i l'obra del pintor Francesc Ga-
lofré i Oller; és un estudi do-
cumentat, amb l'indispensable 
aparat de notes i les il·lustracions 
del cas, a càrrec d'una figura 
prestigiosa en el terreny de la 
Història i de la crítica artística.1 
Aquest primer volum era un bon 
començament, que feia preveure 
la continuació de la sèrie amb 
obres d'interès semblant o enca-
ra més importants. No fou ben 
bé així. El segon volum, apare-
gut el 1964, aplegà quaranta- 
sis evocacions líriques en prosa 
que el seu autor, Josep Grau i 
Serra, eclesiàstic vallenc mort el 
1937, havia publicat al setma-
nari «La Crònica de Valls» entre 
el 1911 I el 1913; ben interes-
sant des d'un punt de vista local 
i evocatiu, el valor literari ob-
jectiu del llibre sovint no ultra-
passa gaire l'àmbit esmentat.2 
La selecció de gravats que l'il- 
lustren — entre els quals n'hi ha 
de J. Mercadé, d'E. Castells, de

1. Cè s a r  Ma r t in e l l , El pintor Galo-
fré Oller. Ensayo biográfico. Pròleg 
de Francisco Clots. «Estudis Va-
llencs», 1. 126 pp., 13 làm. Valls 1962.
2. Jo s e p Gr a u  Se r r a , Salms del meu
poble. Pròleg de Lluís Grau. «Estu-
dis Vallencs», 2. 232 pp. Il·lustrat
amb 33 gravats originals. Valls 1964.

J. Busquets i d'altres artistes lo-
cals d'un cert relleu — n'és un 
complement agradable i neces-
sari.

El tercer volum, publicat el 
1967, encetà un camí ple de 
aplegà quatre dels treballs mo-
nogràfics que havien estat pre-
miats als Jocs Florals de la Can- 
possibilitats, en part reeixides: 
deia del 1951.3 Cal remarcar-hi, 
sobretot, el treball de Pau Mer-
cadé i Queralt sobre Jaume Hu-
guet, vallenc, en què l'autor ex-
plica el procés de la investiga-
ció que el dugué a identificar 
com a fill de Valls el cèlebre 
pintor quatrecentista i aporta 
documentació valuosa i idees 
d'interès; en un altre aspecte, 
Els cent anys del Teatre Princi-
pal, d'Eduard Castells i Oller, és 
un estudi d'història local que, 
marginalment, assoleix un cert 
interès per a la història del tea-
tre.

Els altres dos treballs que recull 
el volum resten ja força per sota 
dels esmentats: Bosqueigs histò-
rics sobre l'agricultura vallenca, 
de Josep Pinas 1 Mercader, és un 
assaig d'ordenació de dades so-
bre ¡'agricultura al terme de 
Valls des del segle XIII fins a 
finals del XVIII; bona part de 
les dades que aporta són interes-
sants, però llur valor resta des-
virtuat per la manca absoluta de 
citacions de fonts, d'aparat crí-
tic i de rigor històric. Finalment, 
el treball Espina Santa, de F. Pa-
rís i Ferré, en castellà, vol ésser 
un estudi històrico-científic d'u-
na suposada relíquia de Valls; 
però en realitat es tracta d'un 
extens reportatge periodístic l'in-
terès intrínsec i el resultat del 
qual resten per sota de l'ambició 
de l'autor en redactar-lo.

Per l'octubre de 1968 fou-distri- 
buït el quart — i, per ara, dar-
rer— volum de la sèrie. Seguint 
la línia començada al tercer, pu-
blicà alguns dels treballs pre-
miats als Jocs Florals decennals

3. Monografies vallenques. Pròleg 
de Romà Galimany Soler. «Estudis 
Vallencs», 3 . 204 pp. Valls 1967.

del 1961.4 En conjunt, el llibre 
acusa una certa consolidació del 
programa d'edicions iniciat sis 
anys abans. Cal destacar-ne, de 
manera especialíssima, l'estudi 
sobre El dialecte vallenc, de Jau-
me Aguadé i Sordé i Josep Pons 
i Pena. És una monografia dia- 
lectològica d'extensió mitjana, 
l'elaboració de la qual ocupà al-
guns anys als seus autors, que 
conté dades de força valor cien-
tífic, de primera mà, que fan 
que esdevingui el primer estudi 
seriós sobre el tema aparegut de 
molts anys ençà; un extens vo-
cabulari de mots i de girs pro-
pis de la varietat dialectal de 
l'Alt Camp hi és inclòs a ma-
nera d'apèndix. Deixant de ban-
da algunes remarques d'ordre 
metodològic i de conjunt que 
hom podria fer-hi, el treball és 
d'una importància inqüestiona-
ble. Tres altres treballs dels que 
aplega el volum són aportacions 
de força interès a la història lo-
cal: Presència i evolució dels es-
tils arquitectònics a Valls, d'A- 
gusfí Batalla i Rodon, és una 
visió breu, però aprofitada, de 
la història arquitectònica i ur-
banística de la ciutat; Història 
d'una imatge, de Joan Ventura 
i Solé, presenta una excel·lent 
monografia sobre la imatge de 
la Mare de Déu de la Candela, 
del segle XIII, i de la influència 
devocional que ha tingut sobre 
el poble vallenc; Breu història 
d'un edifici enclavat a Valls, de 
Pere Altés i Serra, recull les vi-
cissituds de la caserna militar, 
construïda al segle XVIII i en-
derrocada fa pocs anys. Final-
ment, el volum aplega un treball 
de Francesc Roig i Ferran sobre 
Narcís Oller, novel·lista universal, 
que intenta d'ésser un estudi 
crític de l'obra de, novel·lista va-
llenc; però un ús reiterat del tò-
pic, certes citacions pseudo-eru-
dites inescaients i el to general 
de la redacció que sovint voreja 
la pedanteria, el situen per soto 
dels altres quatre.

4. Notes de color vallenc. Pròleg de 
Josep Miquel i Macaya. «Estudis Va-
llencs», 4. 206 pp. Valls 1968.

En conjunt, la col·lecció d'«Est„ 
dis Vallencs» és una ern^rï 
ben meritoria i paral·lela f¡ns 
cert punt, a d'altres realitzacions 
similars: al Camp de Tarragona 
mateix, seria possible d'apare 
llar-hi la col·lecció de monogra- 
fies locals i comarcals de les edi 
cions Rosa de Reus. La presen" 
tació dels Estudis és sòbria i dig. 
na; fóra possible, tanmateix de 
miljorar-ne la presentació, 'tot 
emprant un tipus de paper d'im-
pressió més manejable que el que 
hom ha fet servir fins ara. L'e-
dició és patrocinada per l'Xjun- 
fament de Valls i té el suport 
econòmic de tres-cents subscrip-
tors. Amb aquell ajut i amb lo 
massa d'adherits — que podria 
ésser ampliada — no costaria 
gaire, em penso, de fer-ne una 
realitat més dinàmica i de més 
abast real. De moment, a partir 
del quart volum, ja apareix com 
a constituït un «Institut d'estu-
dis Vallencs Jaume Huguet», 
que pot ésser el primer pas per 
a iniciatives culturals d'altra me-
na que, de fet, ja han estat tí-
midament iniciades. Pel que fa 
a les publicacions caldria, és clar, 
controlar estrictament la quali-
tat dels textos a editar, amb les 
necessàries exigències de rigor 
científic i literari que, fins ara, 
no han estat tingudes en compte 
com caldria. Mentrestant, sem-
bla que hom ha regularitzat el 
ritme de l'edició, i hi ha previs-
ta, per a enguany, l'aparició de 
l'estudi de Francesc d'A. Costas 
i Jové sobre El doctor Corles Car-
do, que sembla que complirà tots 
aquells requisits. Al temps que 
som, les iniciatives que hagin de 
refiar-se excessivament del pa-
triotisme local d'unes quantes 
persones de bona voluntat i de 
mitjans econòmics suficients són 
exposades a riscs que l'estat dels 
estudis locals i comarcals a Ca-
talunya no pot permetre. I una 
ciutat econòmicament i cultural-
ment dinàmica com Valls em fa 
l'efecte que hi té perfectament 
dret.
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