
PRADES, EL SEU PASSAT
I EL SEU PRESENT
L'Ajuntament de Prades ha pu- 
blicat l’obra de Torrell de Reus 
i Ignasi Planas de Martí, Llibre 
de Prades. La primera meitat 
del volum és obra d’l. Planas; 
la primera part conté un arre- 
plec exhaustiu de noticies geo- 
gráfiques que fan referencia 
tant a la geomorfologia com a 
la climatología, a l'aprofitament 
deis recursos naturals o a la 
geografía humana. La segona 
part ressegueix la historia de 
la vila, més a partir d'una acu
rada síntesi que no pas per 
investigació directa, des de la

prehistoria, amb una especial 
dedicació a l'época medieval, 
moment del seu máxim esplen
dor sobretot després de la crea- 
ció del comtat del seu nom a 
favor de l’infant Ramón Beren- 
guer per Jaume II, i reprodueix 
en facsímil diversos documents 
fins al segle XIX. El deteniment 
en l’época medieval contrasta 
amb l’escás espai dedicat al se
gle XIX, que es limita a unes 
breus referéncies a les carlina- 
des, i al segle XX, que es re- 
dueix a la sócio-economia.
La segona meitat del llibre és 
redactada per Torrell de Reus, 
el qual basteix un catáleg deis 
goigs de les advocacions de la 
vila, alguns deis quals són re- 
produ’íts en facsímil, i unes 
breus biografíes deis pradeños 
més notables o de personatges 
vinculáis de forma estreta a la 
vila. La seva part es clou amb 
una breu antología de textos 
literaris, de caire cuite o popu
lar, que canten Prades o els 
seus entorns. El llibre es tanca 
amb un recull de toponimia pre
sentada de forma eixuta, sense 
cap mena de referencia docu
menta! o explicativa, i un her- 
bari de la zona en el qual es 
dona el nom popular i el cientí- 
fic de cada planta, així com les 
seves indicacions. — P. A.

VUITCENTISTES DE REUS
El senyor Josep Nebot, de l’Óp- 
tica la Creu Blanca de Reus, 
acaba de publicar en edició pri
vada Siluetes vuitcentistes. 20 
impulsors del Reus segle XIX 
que ha escrit Pere Anguera. Hi 
posa en relleu figures poc co- 
negudes i que tanmateix van 
contribuir a i'expansió de la 
ciutat en diversos aspectes. 
Cal celebrar que una entitat 
comercial fací aqüestes publi
cacions d’interés historie i cul
tural. —A. M.

ESTRENES DEL MES
DE GENER
QUI VOL UN MIRACLET. Adap- 
tació del «Misterio buffo» de 
Darío Fo per la Companyia Uni
versal Cómics del País Valen
cia. Teatre Carpa, Barcelona, 
12 de gener.

Qui vol un miraclet? es compon 
de quatre quadres: «La morali- 
tat del cec i el coix», «La ma
tanza deis innocents», «El nai- 
xement del joglar» i «Les bodes 
de Cana». Potser el darrer és 
el més reeixit. Precedit d’un 
advertiment preconciliar ben 
adient, l'espectacle ja havia es
tat presentat al IX Cicle de Tea
tre de Granollers i també a 
Sabadell. Un muntatge ágil i di- 
vertit.

JO V1NC D’UN ALTRE TEMPS. 
Espectacle basat en «36 poe- 
mes a partir del 36» de Ricard 
Creus. Interpretació: Joan Dal- 
mau. Direcció: Ramón Teixidor. 
Escola La Salle, Monteada i Rei- 
xac, 10 de gener.
Un recital de poemes en el qual 
la guerra civil i la postguerra, 
vistes des d'uns ulls de nen i 
explicades per ell mateix de
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EDITORIAL SELECTA
LES QUATRE GRANS 
CRÓNIQUES

JAUME I - BERNAT DESCLOT 
RAMON MUNTANER - PERE III

LES QUATRE 
GRAIMS CRÓNIQUES

A cura de FERRAN SOLDEVILA
Biblioteca Perenne, 2." edició
Les cróniques de Jaume 1, Desclot, 
Muntaner i Pere III, són els quatre 
evangelis de la patria catalana, d’a- 
cord amb l'afortunada expressió d'An- 
gel Gulmerá.
CARLES BOSCH DE LA TRINXERIA 
RECORDS D’UN EXCURSIONISTA 
Biblioteca Selecta, 2.a edició
Obra cabdal d’un deis autors més 
vitáis i característics de la Renai-
xenpa.

JOSEP M. ESPINAS
LA GENT TAL COM ÉS
Biblioteca Selecta, 2? edició
A través deis personatges engrescadors que ens descriu l'autor, 
descobrim una nova dimensió del món que ens envolta.

D'imminent aparició:
LLOREN? SANT MARO
QUARANTA HISTORIES
Premi Víctor Catala.
SEMPRONIO
QUAN BARCELONA PORTAVA BARRET
JOAN AMADES
REFRANYER MUSICAL■ COMPARANCES
NARCÍS OLLER
LA PAPALLONA
Nova edició.
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Fina
Miralles, 
Naturalesa 
i ribot, 
corba amb 
ziga-zaga.

Daniel
Argimon, 

técnica 
mixta.

gran, són ofertes despullades 
de tot fals dramatisme. La inno
cencia infantil, els records i una 
amarga Ironía donen com a re- 
sultat una nova visió d'uns fets 
que per a la majoria comencen 
a ser historia. Joan Dalmau, 
identificat amb el seu personat- 
ge, hi donava el to just i feia 
que l’espectacle arribés sense 
noses al públic.

FIN DE PARTIE de Samuel Be- 
ckett. Atelier Théátral de Lou- 
vain-la-Neuve (Bélgica): Guy 
Pión, André Lenaerts, Henri 
Monin i Fanny Delbrice. Direc- 
ció: Armand Delcampe. Centre 
Cultural de Terrassa, 28 de ge- 
ner.
Un text dur i potser poc atrac- 
tiu per al públic. Cal destacar 
la interpretació deis actors que, 
sempre girant a l'entorn d’una 
situació Ifmit, creen un ambient 
tens que va augmentant de 
mica en mica fins a l’esclat 
final. Si és que hi ha final, per
qué l'obra és un fragment d’una 
monotonía repetitiva, I l’únic 
que la pot fer acabar és la mort. 

L'AMANT de Harold Pinter. 
Companyia de Teatre Ad Hoc: 
Xavier Canals, Francesc Orella 
i Angels San Miguel. Direcció: 
Eugénia Casanovas. Teatre Re
gina, Barcelona, 17 de gener.
Presentada dins els «dilluns de

LA IMATGE I EL RASTRE,
EL GEST l LA IDEA
La darrera exposició de Fina 
Miralles a la galería Joan Prats 

teatre obert», la traducció que 
Marta Pessarrodona féu del text 
de Pinter ja havia estat estre
nada al Festival de Sitges de 
1982. Tanmateix, és un especta- 
cle poc reeixit.

MARIA-ROSA FÁBREGAS

pot resultar sorprenent per a 
molta gent, perqué apareix ple
na d’un color que aparentment 
la distancia de la major part 
de la seva producció anterior. 
En els deu anys transcorreguts 
d'engá que comencé a dedicar
se a la producció artística, no 
s’havia situat en la via més o 
menys convencional de la pin
tura. Pero per a aquells que 
hem seguit els treballs de 
molts deis artistes de «l'era 
conceptual» —utilitzant l'ex- 
pressió de Lluís Utrilla—, un 
deis aspectes més interessants 
de l'actualitat és veure els vi- 
ratges, els desenrotllaments, la 
coherencia o les incoheréncies 
de molts d’aquests artistes. En 
el cas de Fina Miralles, l’expo- 
sició es presentava en alguns 

punts com una conseqüéncia, 
com una sortida a la llum, sota 
la pressió d’un moment tan in- 
clinat a la pintura, de temes o 
qüestions presents al decurs 
deis seus treballs anteriors. Hi 
podíem veure, per exemple, 
com un color més ric va pre- 
nent forga des d’una exposició 
a Sabadell, on presenta mate- 
rials naturals i fotografíes en 
color, o des que el color im
pregna els seus papers asse- 
cants; comprovar com, d’encá 
la mostra de 1979 a la Fundació 
Miró, la tela i el bastidor entren 
a les seves obres; com es man- 
té el seu gust pels elements 
tridimensionals, palés fins i tot 
quan la fotografía era un deis 
suports preferits del grup con
ceptual; com la térra, l'aigua, 
Taire i el foc que van interes- 
sar Tartista ara són tema de 
moltes peces; o com la trans- 
lació que va donar títol a una 
de les seves primeres mostres 
ara és novament protagonista, 
perqué la literalitat de les na- 
tures mortes o deis paisatges 
de Fina Miralles ara ha pres 
aquest sentit: els éssers orgá- 
nics esdevenen els materials 
artificiáis de la pintura, els te
mes bidimensionals de la pin
tura han passat a l’espai real, 
contrastáis, en una via també 
molt propia de les associacions 
i les constatacions del concep
tual. Per tot aixó l’exposició re- 
sultava d’una coheréncia nota
ble. Afilada de Tevolució de Kar
tista, cal dir que plásticament 
i en general la mostra, amb pe
ces més ben aconseguides que 
d'altres, oferia un conjunt en el 
qual el contrast entre el camp 
de color i la tela crua, entre 
l’espai real i l’espai virtual, en
tre el bastidor tradicional i les 
teles irregulars suspeses; el 
desenvolupament tridimensionalPassat i present de la nostra historia

EL FRONT NACIONAL

(1939-1947)
de Daniel Díaz Esculles

Els Orígens, 10 
Un jove investigador ens descobreix, amb 

gran quantitat d’informació inédita, 
la história d’un grapat de catalans que en 

acabar la guerra, no es donaren per
venguts, desafiaren el régim franquista 

i Iluitaren, amb coratge, peí redregament 
de la nació catalana i de les seves 

ciasses populars. Próleg de Pelai Pagés.

DE CATALUNYA

ELS ANOMENATS 
PACIFISTES: 

LA NO VIOLENCIA 
A L’ESTAT ESPANYOL

de John Paúl Lederach
Alliberament, 15

Un text de llicenciatura elaborada per 
un jove menonita nord-americá sobre 

la história de la no violencia a casa nostra. 
Próleg d’Ángel Colom. Paraules fináis 

de Lluís M. Xirinacs.
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