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LA TARRAGONA CRISTIANA
L'lnstitut d’estudis tarraconen-
ses Ramon Berenguer IV, de-
pendent de la Diputació provin-
cial, ha tingut la bona pensada 
de reeditar en facsímil els vo-
lums primer i segon de l’obra 
d’Emili Morera Tarragona cris-
tiana, publicats originàriament 
el 1897 i el 1899. No cal fer 
cap mena de presentació del 
llibre, prou conegut entre els 
especialistes i tots aquells in-
teressats per la història del 
país. Malgrat els gairebé vui-
tanta anys passats des de l’edi- 
ció original, Tarragona cristiana 
continua essent un llibre de 
consulta i cita imprescindibles 
per a tots aquells qui treballen 
sobre indrets de la Catalunya 
nova, principalment els pobles 
que configuren l’arquebisbat de 
Tarragona o que hi pertanyien 
històricament, ja que Morera 
treballà essencialment amb ma-
terials dels arxius eclesiàstics. 
Cal esperar que l’Institut Ra-
mon Berenguer IV completi 
aviat la reedició del tercer vo-
lum, ja que aquests primers són 
difícils d’aconseguir fins i tot 
a les llibreries de vell. Les edi-
cions facsímil són millorades 
amb la incorporació dels índexs 
onomàstics i toponomàstics que 
faltaven a l'original.— P. A.

RIUDOMS, LLEGENDA
I HISTÒRIA

El Centre d’estudis riudomencs 
Arnau de Palomar es mostra un 
dels més actius de la Catalunya 
nova els darrers temps. A més 
de la publicació mensual de la 
seva revista «Lo floc», que con-
té articles sobre història, etno-
grafia, creació literària i bio-
grafies de riudomencs desta-
cats en els àmbits més diver-
sos, recentment ha iniciat la 
col·lecció «Quaderns de divul-
gació cultural», de la qual fins 
ara han sortit dos volums: «Po-
blat neolític de cabanes» de 
Valerià Romero, que inicia la 
sèrie, dedicat a la descripció 
i l'anàlisi dels fons de cabana 
trobats a la timba del Barenys 
i publicat el 1981, any en què 
també sortí el número dos, 
«Aproximació a l'ofici de carre-
ter» de Modest Guinjoan i Car-
les Martí, un interessant estudi 
de sociologia i etnografia pro-
logat per Maria-Aurèlia Cap-
many que omple un important 
buit del coneixement de la 
cultura popular del Camp de 
Tarragona. L’opuscle descriu tot 
el procés de fabricació dels car-
ros, la seva tipologia, i n’ana-
litza els diferents components 
econòmics i socials. El treball 
es clou amb una útil i interes-
sant terminologia de l’ofici, 
mentre diversos dibuixos i fo-
tografies il·lustren i ajuden a 
comprendre el text.
Per Sant Jordi de 1982 el Cen-
tre ha publicat la segona «Mis-
cel·lània d’escriptors i estudio-
sos riudomencs», on, al costat 
de diversos treballs de creació 
i de diguem-ne assaig, més tost 
mediocres, s'apleguen petites 
aportacions al coneixement his-
tòric del poble: reculls de can-
çons i parèmies, els fets d’oc- 
tubre de 1934 o la història de 
la capella de la Verge Maria, 
entre d’altres.
Referent a Riudoms, però editat 
pel Centre de Lectura de Reus, 
ha sortit Llegendes de Riudoms 
d’Eugeni Perea; amb pròleg de 
Jaume Vidal Alcover, el llibre 
recull dotze llegendes o narra-
cions historicistes reelaborades 
per l’autor damunt la tradició 
popular o la històrica, en un 
català acurat i vagament arcaït-
zant. — P. A.

DOS CLÀSSICS 
RECUPERATS

El Centre de Lectura de Reus, 
una de les entitats deganes en 
la creació i la divulgació cultu-
ral a Catalunya, ha recuperat 
en les seves Edicions, iniciades 
el 1979, dos importants clàs-
sics. D'una banda, un clàssic 
del pensament, Què és socia-
lisme? de Josep Recasens i 
Mercadé, amb un pròleg bio-
gràfic de Josep Termes. És sa-

but que Recasens és un dels 
inductors i impulsors del socia-
lisme a Catalunya a les prime-
res dècades del segle XX. 
A Què és socialisme?, editat 
per primera vegada el 1931, Re-
casens exposa en llenguatge 
planer la teoria socialista, en 
el primer intent seriós de fer- 
ne una divulgació en català i de 
lligar de forma contundent cons-
ciència nacional i alliberament 
social.
La segona reedició és Costums 
que es perden i records que 
fugen d’Antoni de Bofarull, pu-
blicat originàriament el 1880. 
Bofarull, un dels més ardents 
i combatius pioners de la renai-
xença, hi rememora nostàlgica- 
ment la seva adolescència reu- 
senca. Amb un llenguatge i un 
estil rics i vius, elabora un fris 
molt complet sobre el compor-
tament i la forma de ser de la 
societat reusenca vuitcentista. 
Els costums, els jocs, les for-
mes de diversió, els vestits, les 
facècies, els esdeveniments 
polítics, hi són descrits amb iro-
nia però també amb sentimen-
talisme. — P. A.

GUIA DE VINYOLS
I ELS ARCS

El ja esmentat Institut d’estudis 
tarragonins Ramon Berenguer IV 
ha publicat en la seva col·lecció 
de butxaca, «El llibres de la 
medusa», una reeixida història 
del poble de Vinyols i del seu 
antic nucli, ara despoblat, dels 
Arcs o Sant Joan dels Arcs. El 
treball original de Laureà Paga- 
rolas i Sabaté dóna notícia dels 
aspectes geogràfics, dels esde-
veniments històrics, de les tra-
dicions populars, i fa una acu-
rada descripció de la vila de 
Vinyols, tot destacant-ne els 
principals elements tant del nu-
cli de població com dels vol-
tants. El llibre és il·lustrat amb 
fotografies i dos plànols, l’un 
del terme i l’altre de la vila.

P. A.

NOTÍCIA D’UNA DESCOBERTA 
ARQUEOLÒGICA

Ramon Miravall, ¡'incansable re-
cercador tortosí, ha publicat a 
«Els llibres de la medusa» suara 
esmentats el seu treball La 
casa dels banys nous de la ciu-
tat de Tortosa, on dóna a co-
nèixer el procés de descobri-
ment, identificació i estudi, per 
ell mateix, el 1979, dels Banys 
nous de Tortosa. Els Banys, el 
topònim dels quals s’havia con-
servat viu però no la identifi-
cació, ja consten documentats 
al segle XIII i se saben refets 
el XIV, encara que ja al XVII 
se n’havia perdut l’ús. El llibre 
presenta una acurada descrip-
ció de les restes i n’ofereix els 
plànols. — P. A.

REFORMES AL PALAU
La barcelonina Guia Musical 
acaba de resumir les activitats 
que han tingut Hoc al Palau de 
la Música Catalana durant el 
curs 1981-82: 210 sessions, és 
a dir, una actuació per cada dia 
i tres quarts. Els concerts or-
questrals hi participen amb la 
mitjana d'un cada cinc dies. 
Això a desgrat dels mesos d’in- 
terrupció a l'estiu.
A través d'aquesta dinàmica bri-
llant i accelerada es manifesten 
amb tota evidència els dèficits 
d'instal·lació que el Palau pre-
senta davant els requeriments 
d'un modern complex de con-
certs i d'assaigs. Els actuals 
rectors de l’Orfeó Català han 
encarat diligentment el proble-
ma, i un ponderat projecte de 
reforma entra en fase de realit-
zació. Pressupost: quatre-cents 
milions de pessetes.
Ens hem de felicitar per la ini-
ciativa de l’Orfeó, per l’encert 
tècnic i estètic dels arquitectes 
i pel suport financer promès 
pels nostres organismes pú-
blics. Sempre sense oblidar que 
Barcelona continuarà necessi-
tant un auditori simfònic més 
gran que l'estimat Palau, i en-
cara una altra sala adequada 
per a recitals, música de cam-
bra i actes minoritaris. Pren-
guem bona nota, però, que no 
som als primers temps heroics 
de l’Orfeó Català: la iniciativa 
privada ja no construirà aquest 
tipus de locals, ni que sigui 
com a torna d'algun estadi es-
portiu. Totes les esperances es 
concentren ara en les promeses 
del molt filharmònic alcalde de 
Barcelona.

PARLAR DE MÚSICA
L’escola Eina programava darre-
rament un cicle de conferències 
referides als centenaris de di-
verses figures culturals. Jordi 
Llovet dedicà una d’aquestes 
dissertacions a Stravinski. Els 
punts de vista eren de primera 
mà i susceptibles de polèmica. 
Però, al marge del tema de fons 
i per a una persona que escol-
tava per primera vegada el con-
ferenciant, uns fets captaven 
especialment l’atenció: la fami-
liaritat del professor Llovet amb 
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