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PETITA HISTÒRIA
DELS MUSEUS DE REUS

CAP DE BROT
RAMON PALLICÉ

Il·lustracions de PILARÍN BAYÉS
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Reus: Pragma, (reedició) 2006

Mediterrània-Institut Municipal de Museus, 2005
Falta la ciutat:

Reedició de la novel·la històrica amb la qual, l’any 1979,

és una de les que més destaquen en el seguit de recreacions que proposa la il·lustradora Pilarín Bayés. El text del
llibre, obra de Rosa Pagès, és un recorregut amè i divertit

Ramon Pallicé va quedar quart finalista del Sant Jordi.
L’editorial Laia la va publicar el 1982 i en va fer dues

El llibre s’inclou dins la col·lecció Petites Històries de

edicions. És la primera novel·la de Pallicé que va tenir

l’Editorial Mediterrània, una col·lecció que pretén difon-

continuïtat l’any 2004 amb la publicació d’Els persis-

dre aspectes històrics i posar-los a l’abast del públic in-

tents, editada per Arola.

fantil. En concret, aquest volum s’ha editat amb motiu

per la història del museu.					

del 70è aniversari del museu de Reus, i recull des dels
primers passos de la institució museística reusenca fins
a l’actualitat. La figura del fundador, Salvador Vilaseca,
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HISTÒRIA DE TOTES LES
SECCIONS ESPORTIVES
CATALANES

VILA VERMELLA. CARBONERS
CAÇADORS I TOFONAIRES

JOSEP MARIA RADUA

JOSEP M. PLANAS i PUJOL
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Reus: Pragma, 2005
Els protagonistes d’aquestes narracions, vinculades a la
realitat històrica de Prades, pertanyen al món rural i actuen enduts per una elemental necessitat de supervivència, si més no, emocional. El diàleg reproduït és, en tots
els casos, versemblant, idoni i precís; també el monòleg
interior. No importen els personatges en el seu perfil
físic i, per tant, no hi ha cap exercici literari superflu, no
hi ha cap descripció allargassada dels trets anatòmics
pertinents, s’arriba al coneixement dels protagonistes
a través de l’acció-reacció. No hi ha cap artifici en nom
de la modernitat ni cap cabriola seductora, sinó una
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prosa tensa i controlada que registra els moments més
rellevants del flux quotidià. Són veritables documents
antropològics.

Plataforma Proseleccions Catalanes, 2005
Barcelona:

El diari esportiu El Mundo Deportivo destacava recentment que aquest és un llibre imprescindible per conèixer
l’evolució de l’esport català al llarg d’un segle, en què
durant quaranta anys va haver de sobreviure a règims
polítics hostils, guerres civils i mundials i transicions de
tota mena.
Dividit en 65 blocs o capítols, Raduà fa una extensa repassada a quasi bé totes les modalitats esportives amb
precisió d’historiador. Ha estat distingit amb el premi de

premsa atorgat per la Secretaria General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya.
La preponderància de l’esport català sobre la resta de
comunitats autònomes espanyoles i tots els avatars que
ha hagut de passar per continuar essent la locomotora
de l’esport estatal, també queden reflectides en aquest
llibre, una estimable eina de consulta.
L’autor explica en el pròleg que la seva obra vol reflectir
la importància d’un estat d’opinió procliu a la internacionalització de les seleccions i dedica el primer capítol
a explicar la lluita, en aquest sentit, de les seleccions
nacionals catalanes. El valor documental d’aquesta obra
és innegable i meritori.
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LA MONEDA MUNICIPAL A REUS
I EL SEU ENTORN (S. XV-XVIII)

CAMINS DE MUNTANYA.
EXCURSIONS D’HIVERN

XAVIER SANAHUJA I ANGUERA

JOSEP MARIA SUGRANYES
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Volum 98 de les

tura

Edicions del Centre de Lec-

de vuitanta poblacions catalanes que es van decidir a fabricar moneda pròpia en algun moment entre els segles
XIV i XVII, perquè és dels més ben documentats de tot el

El llibre recupera les actuacions monetàries dutes a

país i perquè va ser la població catalana que va mante-

terme per les autoritats municipals reusenques anteriors

nir durant més temps en circulació aquesta moneda.

Valls:

Cossetània, 2006

Els itineraris triats per Josep M. Sugranyes apropen el
lector a una bona part de les muntanyes del prelitoral.
Des del Montmell fins a la serra de Pàndols, ens aturem

al Decret de Nova Planta de Felip V. El pragmatisme po-

a les muntanyes de Prades, a la serra de la Llena, als De-

lític de la Catalunya sobirana dels segles XV-XVII perme-

dalts, amb el Tossal de l’Alzina que els barra el pas cap

tia que una regalia tan important com era la fabricació

al mar, i assaborim aquests racons del bé de Déu amb

de moneda pogués ser delegada en autoritats menudes i

què la natura ha volgut regalar les nostres contrades.

aquest és un fenomen singular que no es repeteix en cap
dels estats veïns i el cas de Reus destaca, entre les més
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