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Editorial

Joan Maria MallafrèAnguera
President del Centre d’Amics de Reus

Hem passat aquest segon trimestre, gairebé confinats pel covid-19, i amb 
prou feines hem pogut celebrar l’Assemblea General de socis, de la que en 
aquest número ens donem tota la informació.

També en aquest segon número hem volgut deixar el bon record d’articles 
dels LO NUNCI corres-
ponents a la dècada dels 
noranta. Articles de en-
tranyables col·laboradors 
com A. Vallverdú, Anto-
ni Zaragoza i el mateix 
Francesc Marí Queixalós, 
que dirigia la revista per 
aquells temps. Són articles 
interessants que sens dub-
te us agradarà recordar, o 
descobrir.

Per tots serà un any molt complicat, i el Centre d’Amics de Reus, no en 
serà una excepció, de moment hem hagut d’ajornar l’entrega del Guardó 
al Més Amic de Reus, enguany a filòleg reusenc JOAQUIM MALLAFRÈ 
GAVALDÀ, que ho farem tant bon punt ens ho permetin les autoritats, i 
amb una gran festa com sempre.

Dintre de les poques activitats que podrem fer és el premi de Poesia Cata-
lana Francesc Martí Queixalós que arriba a la XVII edició i que lliurarem 
a mitjans de desembre, si ens ho permeten, esperem que si.

Puc ser una mica repetitiu, moltíssimes gràcies per la vostra fidelitat, mai 
no ens hem necessitat tant. 

Per tots serà un any molt 

complicat, i el Centre 

d’Amics de Reus, no en 

serà una excepció
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Lo Nunci

la direcció

Després del primer trimestre ens plau presentar un altre número de 

la nostra revista LO NUNCI que malgrat les dures dificultats no ha 

aturat el seu engrescador projecte.

Actualment, tal com diu el nos-

tre president Joan Maria Mallafrè      

estem treballant per tal de poder 

tirar endavant totes les activitats 

que aquesta pandèmia ha deixat en 

suspens i retrobar-ne el fil com més 

aviat millor.

També agraïm als diversos autors per les seves les magnífiques 

col·laboracions que fan possible la nostra continuïtat.

Per l’enaltiment de les coses de Reus i de tot Catalunya, sempre 

endavant.

Maria Dolors Vallverdú i Torrents
Directora de la revista LO NUNCI

Aquests darrers dies ens ha deixat la nostra consòcia Pepita 
Fort Ferré. La Sra. Fort era una sòcia força activa en les activi-
tats que organitza el Centre d’Amics de Reus, era molt fàcil 
poder-la veure en les excursions organitzades pel Centre, o bé 
als dinars del Més Amic de Reus, com també en les distentes 
conferències que tenen lloc a la sala d’actes del Centre. Des de 
Lo Nunci el nostre més sentit condol als seus familiars.

Obituari
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Assemblea

El passat dia 9 de juliol es va celebrar l’assemblea general ordinària de socis, amb set 
punts a l’ordre del dia, el retard de la celebració de la mateixa fou degut a l’estat en que 
es troba tot el país, en motiu de la pandèmia .

El primer punt de l’ordre del dia, era la lectura i aprovació de l’acte de l’assemblea an-
terior, que es va aprovar per unanimitat. Els punts 2, 3 i 4 feien referència a l’apartat 
econòmic de l’entitat i que trobareu desglossat en aquestes mateixes pàgines i que 
també van ser aprovats.

La memòria d’activitats -punt 4- també va ser aprovada, a l’igual de la proposta de la 
junta de govern de nomenar Més Amic de Reus 2019 al traductor i lingüista català Aal 
reusenc Joaquim M. Mallafrè i Gavaldà, que era el punt 6 de l’ordre del dia, el següent 
punt va ser un informe que el Sr. president en Joan M. Mallafrè va presentar a l’as-
semblea en motiu dels 40 anys de la fundació del Centre i els projectes a desenvolupar, 
que també va ser aprovat per unanimitat. El penúltim punt de l’ordre del dia va ser el 
nomenament de Vicepresidenta al Sra. Maria Dolors Vallverdú i Torrents.

Per cloure l’assemblea hi va haver el torn obert de paraules.

INGRESSOS
  pressupostat aplicat desviació

Quotes de socis   24.445,00  23.911,50  533,50
Subvencions,donatius i patrocinis   9.000,00  7.315,28  1.684,72
Altres   3.000,00  10.230,00 -7.230,00
 Total 36.445,00  41.456,78 -5.011,78
DESPESES
“El més amic de reus”   600,00  2.365,49 -1.765,49
Revista “Lo Nunci”  s 5.000,00  4.004,68  995,32
Certamen de poesia   600,00  898,40 -298,40
Reparacions i manteniment   4.500,00  6.069,07 -1.569,07
Assegurances   2.300,00  2.251,05  48,95
Publicitat i rel. Públiques   2.000,00  2.375,25 -375,25
Subministraments i comunicacions   5.000,00  6.974,24 -1.974,24
Correspondència   1.500,00  1.969,26 -469,26
Subscripcions   600,00  547,00  53,00
Material oficina   1.600,00  2.640,45 -1.040,45
Altres    1.000,00  7.179,98 -6.179,98
Tributs   900,00  810,91  89,09
Gestoria   1.000,00  931,05  68,95
Administració i representació   4.800,00  230,98  4.569,02
Previsions extraordinaries   500,00  1.757,28 -1.257,28
Previsio cobertura perdues 2017   3.000,00   3.000,00
 Total  34.900,00  41.005,09 -6.105,09
BENEFICI DE L’EXERCICI 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   451,69

Liquidació del pressupost de l’exercici 2019



6 LO NUNCI 159 2020 / 40 anys de la seva aparició

Balanç de situació

(Adaptat al pagament per a entitats no lucratives) tancat el 31 de desembre de 2019

Actiu  2019 2018
B) immobilitzat
 III. Béns del patrimoni històricImmoble 425.961,09  425.961,09
Millores immoble 19.639,53   19.639,53
Millores immoble 2012  28.081,77  28.081,77
Millores immoble 2013  8.066,91  8.066,91
Millores immoble 2016  3.520,98  3.520,98
Acomptes i immobilitzacions -    -  
IV. Altre immobilitzat 
 Instal.Lacions  6.772,24  
 Mobiliari  44.145,08  
 Equip informatic  1.473,35  
 Fotocopiadora 1 20,20  
 Biblioteca  3.779,00  
 Alcova M. Fortuny  9.015,18  
 Sala juntes  7.212,15  
 Megafonia  2.184,54  
 Projector sony  1.399,00  
 Fax  126,56  
 Calef. Sala actes  2.722,04  
 Projector   594,58  
 Equip de so  1.322,66  
 Alarma  755,54  
 Total 81.622,12  
 Amortització acumulada 81.124,61  132,26 132,26
V. Immobilitzacions financeres
 Fiances constituïdes (rest. Façana)
D) actiu circulant
 II. Existències (fons d’art)  3.469,30  2.575,78
VI. Periodificacions a curt termini
 Constribucions especials aj. Reus
VII.Tesoreria (caixa i bancs)  1.089,32 1663,41
                                              Total actiu    489.961,16 
 489.641,73
PASSIU 
A) fons propis   490.603,55  490.603,55
 I. Fons social   475.000,00  475.000,00
 IV. Reserves   12.191,62  12.191,62
 V. Romanent   2.450,11  395,29
 VI. Resultat negatiu o positiu de l’exercici  319,43  2.054,82
B) ingressos a distribuir
 I. Subvencions of. De capital -    -  
C) provisions
 Provisio per obres
E) creditors a curt termini
 V. Altres deutes a c/t
                                            Total passiu   489.961,16  489.641,73
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Compte de resultats de l’exercici 2019

INGRESSOS  2019 2018
1. Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia
 Quotes de socis 27.236,50     22.740,00   
 Altres  3.277,00     2.296,30   
 Subvencions  6.351,13     3.744,18   
 Donacions  647,15     2.790,50   
 Aportacions  317,00     279,22   
 Loteria  6.953,00     1.786,50   
 TOTAL INGRESSOS  44.781,78     33.636,70   
DESPESES
1. Ajuts monetaris i altres
 Certamen poesia  898,40     1.025,00   
 El Més Amic de Reus  2.365,49     1.980,11   
 Revista “Lo Nunci”  4.004,68     4.141,28   
5. Dot. Per a amortitzacions d’immobilitzat
 Dotacions de l’exercici  132,26     132,26   
6. Altres despeses
 Serveis exteriors  6.069,07     3.501,09   
 Impostos i assegurança  4.819,24     3.018,51   
 Subministraments i telefonia  6.974,24     4.427,82   
 Altres   7.179,98     9.183,12   
 Despeses diverses  8.693,99     4.172,69   
 Devolucio de quotes  3.325,00    0
 TOTAL DESPESES  44.462,35     31.581,88   
BENEFICI DE L’EXERCICI 2019 319,43 2.054,82

Dades estadístiques i participació de la dona

CURSOS I ACTIVITATS 2019
CLASSES DONES HOMES TOTAL PARTICIPACIÓ DONA
BRIDGE  3 6  9 33%
MANUALITATS  6 -  6 100%
PINTURA 33 11 44   75%
ACTIVITATS 
ARTISTES AMB EXPOSICIÓ 28 13 41 68% 
CONFERENCIANTS 8 11 19 42%
PARTICIPANTS EXCURSIONS 35  25 60 58%
SECCIONS 2019
GRUPS
“ASSOCIACIÓ DE DONES GANXETES” 40   - 40 100%
“ARFB” Futbol Botons - 14 14  0%
“COR MESTRAL” Cant coral 23 12 35 66%
“GAVE” Cotxes d’època 6 19 25 24%
“GRUP DE DECLAMACIÓ” 9  4 13 69%
“GRUP DE FOTOGRAFIA” 1 11 12 8%
“GRUP DE TEATRE” L’Albada 7  3 10 70%
Pel que fa als socis/es de l’Entitat el 50% són dones i en la Junta Directiva hi participen en un 50 %.
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Proposta de pressupost per a l’exercici 2020

INGRESSOS
    QUOTES DE SOCIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
 SUBVENCIONS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
 ALTRES APORTACIONS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
                                     TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000
DESPESES
 REVISTA “LO NUNCI”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.250
 EL MÉS AMIC DE REUS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600
 XVIIè PREMI FRANCESC MARTÍ QUEIXALÓS  . . . . . . . . . . . 600
 REPARACIONS I MANTENIMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500
 ASSEGURANCES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.300
 PUBLICITAT I REL·LACIONS PÚBLIQUES  . . . . . . . . . . . . . 1.000
 CORRESPONDÈNCIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.500
 SUSCRIPCIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
 MATERIAL OFICINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600
 TRIBUTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
 GESTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100
 NETEJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
 ALARMES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.000
 ASCENSOR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.500
 SUBMINISTRAMENTS  I COMUNICACIONS . . . . . . . . . . . 4.000
 CÀMARES VIGILÀNCIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
 FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 550
 PREVISIONS EXTRAORDINÀRIES  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500
                                     TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000

Memòria d’activitats

Comunicació
“LO NUNCI” Revista trimestral del Centre d’Amics de Reus amb una tirada de 650 
exemplars per número. És l’òrgan informatiu de les activitats del Centre. A més a més, 
insereix col·laboracions de socis, sòcies i simpatitzants sobre història local, lingüística 
i poesia catalanes; itineraris d’excursions; biografies de reusencs il·lustres; certàmens, 
fets i actes diversos, etc. i altres temes d’interès general que afecten sobretot la nostra 
ciutat i els seus habitants. Es tramet a tots els socis i sòcies, així com també a diverses 
institucions, autoritats i personalitats de Catalunya. Així mateix, se n’envia un exem-
plar a la Federació d’Ateneus de Catalunya (Pl. V. Balaguer, 5, 08003 de Barcelona), a 
petició d’aqueixa entitat.

FULL D’ACTIVITATS Circular d’aparició mensual per informar de les activitats a 
dur a terme pel Centre durant el proper mes. Es tramet a tots els socis i sòcies, per 
publitramesa i e-mail. També publiquem les nostres activitats a la nostra Web i al     
Facebook, Instagram i Twitter. 
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Memòria d’activitats

Conferències
Febrer Conferència a càrrec del Sr. Josep Risueño, amb el tema “Marià Fortuny, 

infantesa i anecdotari”.
Març Conferència a càrrec del Sr. Paco Llevat, amb el tema”Primera Guerra 

Mundial 1914-1918 i les seves conseqüències enl’economia reusenca”.
 Conferència-Col·loqui a càrrec del Sr. Carles Pellicer Punyed, alcalde de 

Reus, amb el tema “Parlem de Reus”
 Conferència a càrrec de la Sra. Laura Prats i del Sr. Carles Prats, de Vermuts 

Miró, que ens varen parlar sobre la història d’aquesta beguda a Reus.
 Conferència “Viatjant amb en Santi Nogués”. Reportatge sobre “Iran, la 

capital del xiisme”
Abril  Conferència “Viatjant amb en Santi Nogués”. Reportatge sobre “Els reg-

nes de les ciutats del desert”.
 Presentació del llibre “Como gotas de aguamiel”, a càrrec de la seva autora 

Sra. Montserrat Iglesias Closas.
 Conferència sobre “El dolor infantil”, a càrrec del catedràtic de la Univer-

sitat Rovira i Virgili Sr. Jordi Miró.
Maig Conferència a càrrec del periodista Sr. Francesc Domènech, sobre “Els 

mitjans de comunicació locals avui”.
 Conferència “Viatjant amb en Santi Nogués”. Reportatge sobre “Les anti-

gues ciutats imperials”.
 Conferència/audiovisual de la Sra. Carme Just, sobre “Que podem encara 

visitar dels convents establerts a Reus durant els segles XVI i XVII”.
Juny Conferència a càrrec de la Sra. M. Lluïsa Amorós, que en va parlar sobre 

diferents anècdotes del Sr. Xavier Amorós, “Més Amic de Reus 2018”. 
També hi van participar les Sres. Francina Baldrís

 Conferència a càrrec del Sr. Ramon Farré, sobre “Cristòfol Colon, Reus i 
els seus voltants”.

Setembre Conferència a càrrec de la Dra. Rosa Baró, Llicenciada en dietètica, sobre 
“Trucs per un envelliment saludable”, organitzada pel Grup Cultural de 
Misericòrdies de Reus.

Octubre Conferència sobre tradicions reusenques. El Sr. Salvador Palomar ens va 
parlar sobre la “Rifa de la confitura”.

 Conferència “Presentació de les parelles lingüistiques”, organitzat pel 
Centre de Normalització Lingüística de Reus, amb la col·laboració del 
Centre.

Novembre Conferència “Estem davant d’un canvi de cicle?”, a càrrec del Dr. Antonio 
Terceño, Degà de la Facultat d’Economia i Em presa de la URV, Catedràtic 
d’Economia Financera i Acadè mic de la Real Academia de Ciencias Eco-
nómicas i Financieras.
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Memòria d’activitats

 Conferència “El col·leccionisme una afició amb solera”. Introducció al 
col·leccionisme tradicional i modern, a càrrec de l’Associació Col·lectors 
Club.

 Conferència “Els Gegants i Reus, un binomi en segles de tradiciói”, a càr-
rec del Sr. Gerard Pouget.

Desembre Conferència “Sobreviure al Nadal”, a càrrec de la DietistaNutricionista 
Sra. Rosa Baró Vilà.

 Conferència “La Mare de Déu de Lourdes, un missatge per avui”, a càrrec 
de la Sra. Carme Just.

 Conferència “Com recuperar l’autoestima, a càrrec de la Coach Profes-
sional certificada per la Universitat de Manresa, la Sra. Isabel Domingo 
Rodríguez.

Grup de lectura i declamació
Febrer  Recital homenatge a la poetessa Sra. Maria Cabré.
Maig Recital de poesia “Primavera-Estiu, vida renovada”.
Octubre  Recital de poesia amb textos de Dolors Monserdà, en el centenari de la 

seva mort.
Novembre Recital de poesia
Desembre Recital de Nadal, amb poemes de M. Dolors Vallverdú.

Excursions culturals
Febrer Viatge cultural a Santa Coloma de Queralt i Conesa, amb motiu de la 

tradicional calçotada.
Maig Viatge cultural a Eslovènia i la Península d’Istria, del 29 de maig al 5 de 

juny.

Exposicions
Maig Inauguració de l’exposició de pintura, a càrrec dels socis i sòcies del Grup 

de Pintura del Centre.
Setembre Inauguració de l’exposició de pintures, a càrrec dels socis i sòcies alumnes 

de la Sra. Lidia Pàmies.
 Inauguració de l’exposició “A Reus també es col·lecciona”, a la V trobada 

del Col·lect-Con.
Octubre Inauguració de l’exposició de pintura, a càrrrec del soci Sr. Francisco 

Martínez de la Torre.
Novembre Inauguració de l’exposició fotogràfica “Orquídies”, a càrrec del Sr. Josep 

M.Toset Roig, de Fotocat.
Desembre Inauguració de l’exposició de dibuixos, a càrrec dels artistes Josep M. 

Guerris i Marta Rios.
 Inauguració de l’exposició col·lectiva de sosis i sòcies del Centre.
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Memòria d’activitats

Actes diversos
Gener Acte de celebració dels 40 anys del Centre d’Amics de Reus.

 El Grup de Teatre “L’Albada”, va representar a la Sala Santa Llúcia l’obra 
“El marit de la Marina és mariner”.

Febrer Presentació del viatge cultural a Eslovènia i la Península d’Istria, a càrrec 
del Sr. Sendo de l’agència de viatges.

 Tradicional calçotada a Prenafeta, amb visita guiada a Santa Coloma de 
Queralt i Conesa.

 Presentació de la nova secció del Centre, el “Col·lectiu fotogràfic”.

Març Visita guiada al Santuari de Nostra Senyora de Misericòrdia, a càrrec de la 
Sra. Carme Just.

 Concert a càrrec de la Coral Acords a la sala d’actes del Centre.

Abril Assemblea General Ordinària de socis i sòcies de l’Entitat.

Maig Curs d’iniciació a la fotografia digital, a càrrec del Sr. Jordi Bru.

 Visita guiada a l’esglèsia de Sant Josep Obrer, a càrrec del Diaca Sr. Estanis 
Figuerola.

 Sessió pràctica del curs d’iniciació a la fotografia digital, a cà rrec del Sr. 
Jordi Bru.

Juny * Dinar de germanor amb motiu del lliurament del Guardó “El Més Amic 
de Reus 2018”, a l’escriptor i poeta Sr. Xavier Amorós, al restaurant “La 
bella Itàlia”.

 Assemblea General Extraordinària de sosis i sòcies de l’Entitat.

 Concert a càrrec de la Coral Acords a la sala d’actes del Centre.

Setembre Jornada de portes obertes del Centre d’Amics de Reus, amb visita a les 
dependències de l’Entitat I la participació de les diferentes seccions del 
Centre.

Octubre  Iniciació del curs de segon nivell de fotografia digital, a càrrec del 
Sr. Jordi Bru.

* Trobada nacional de la Federació d’Ateneus de Catalunya a Tàrrega.

Novembre  Tradicional Rifa de Confitura i Panellets.

 Finalització del Curs de segon nivell de fotografia digital.

 Assistència a la reunió de la Federació d’Ateneus de Catalunya a la pobla-
ció de Vila-rodona.

 Lliurament del XVIIè Premi de Poesia Catalana “Francesc Martí Queixalós, 
a la sala d’actes del Centre.
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Catalunya mirada endins

Prehistòria i història antiga

Capítol I

Quan el temps, inicià el seu periple sepa-
rant el no-res d’un tot incipient, després 
d’una gestació de llarguíssims  períodes 
en el nucli d’un univers que s’aniria per-
filant a través de formes, tons i ressons 
amagats. La condensació de vels vaporit-
zants  formaria  l’atmosfera,i, amb ella, 
una base de solidificacions gasoses im-
pregnada d’energia per a desembocar en 
el primer cicle de la Prehistòria.

Entre l’Era Primària i la Terciària, con-
cretament en l’anoment cicle hercinià ja 
existia l’espai de Catalunya, submergit 
dins l’oceà, ja que aquesta conca oceàni-
ca recollí els sediments que donaren lloc 
a la matèria geològica de la nostra terra. 
També sorgiren el Massís Catalanobalear 
i el Massís de l’Ebre, els quals, units, se-
paraven la Fossa Mediterrània de la de 
l’Empordà.

L’altre fenomen fou el plegament alpí du-
rant el Cenozoic i l’aparició dels Pirineus, 
alhora que el Massís Catalanobalear i el 
Massís de l’Ebre s’enfonsaren de nou.

Ja tenim un lloc, un territori embriona-
ri que al llarg de la Prehistòria havia de 
deixar testimonis de població com l’Ho-
mo antecessor  i l’home de Taltaüll,e 
ambdós del Paleolític inferior, seguits de 
l’Home de Neandertal del Paleolític mit-
jà. S’arriba al Neolític (pedra nova) amb 
les sepultures de fossa  i 6000 aC, apa-
reixen els dòlmens  i altres monuments 
megalítics catalans juntament amb peces 
de terrissa decorada amb petxines.

Després de l’edat de pedra, 2000 aC, arri-

ba l’edat del metall amb el coure com es 
pot comprovar en el vas campaniforme 
de cultures europees.

L’any 1000 aC l’entrada dels pobles in-
doeuropeus a Catalunya dóna lloc a un 
gran canvi en la tecnologia:  camps d’ur-
nes (ritus d’incineració),  l’agricultura i 
a la ramaderia agafen nou ímpetu. Tam-
bé hi ha vestigis de l’ús del ferro durant 
l’anomenada edat hallstàtica que s’arrelà 
més endavant a través de les cultures fe-
nícies i gregues. Comença l’enllaç de la 
Prehistòria amb la Història.

La història dels pobles parteix del mo-
ment que l’home antic s’ha estès per la 
faç de la terra, i, amb seva condició racio-
nal, ha assolit el domini de la creació.

Car la seva capacitat és la veu, sí la veu 
(substrat de tot llenguatge), so que emet 
per a la seva intercomunicació. Aquest 
so primari, treballat pel pensament, es 
veu en l’escriptura, i en les seves formes 
més arcaiques, signes, símbols i grafies, 
esculpits en la pedra fins arribar al punt 
culminant dels documents escrits en els 
primers papirs.

D’aquí venim, d’un tot universal, trans-
versal i vertical i d’un no sé què que ultra-
passa l’instint aturat dins la tosca natura-
lesa humana. L’instint vol aguditzar-s en 
els cincs sentits primaris, restant, encara 
en plena latència, el sisè. Només aquest 
sisè sentit conegut  podrà fer evolucio-
nar l’home a l’estat que transcendeix  i 
es perfila dins una vida permanent, en 
constant renovació.

La qual cosa no ha de privar l’assoliment 
d’altres estadis desconeguts i, que tal 
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com estem configurats, no som capaços 
d’arribar-hi.  

Amb aquestes reflexions i després de 
l’entrada de les primeres civilitzacions, el 
món antic s’obre pas a la Història.
Els fonaments

La Mediterrània
Els territoris que des de l’edat mitjana 
formen la unitat social, econòmica i po-
lítica que avui anomenem Països Cata-
lans presentaven ja en l’antiguitat trets 
comuns. La costa en què termeneja per 
l’oest la Mediterrània n’ha estat sempre 
el nexe natural; la Meseta, una frontera 
a l’esquena.

A la costa mediterrània occidental van 
arribar-hi allà pels segles VIII-VI aC els 
grecs: fou gent de l’illa egea de Rodes qui 
posà ja noms a Eivissa i Formentera («Pit-
yoússai», les Pitiüses) i a les altres illes ba-
lears i qui fundà la seva Rhode –com han 
demostrat excavacions recents– sota l’ac-
tual ciutadella de Roses. Però l’arqueolo-

gia ens ha desenterrat sobretot la colònia 
focea d’Empòrion, l’actual Empúries, la 
ciutat hel·lènica més ben coneguda de la 
Mediterrània occidental. Possiblement 
també havia estat de bon primer una 
fundació grega Ullastret, no gens lluny 
d’Empúries. En les fonts escrites hi apa-

reix, a més, ben docu-
mentada Hemeroscopi, 
que hom situa a Dènia 
o, encara una mica més 
al sud, a Xàbia o a Ifac.
Al mateix temps, i se-
gons on abans i tot, 
arribaven també a la 
part meridional dels 
Països Catalans els fe-
nicis i, després, els car-
taginesos: Eivissa es diu 
així perquè el 654 aC, 
segons la tradició clàs-
sica, hauria passat a ser 
cartaginesa amb el nom 

d’Ibusim, i al Baix Ebre i al País Valencià 
–a Borriana i a Oriola– s’hi han trobat 
vestigis fenício-cartaginesos que daten 
dels segles VII i VI aC.

Si fa no fa des del segle VI –i fins al I aC–, 
cal considerar com a cultura autòctona 
de tot el vessant mediterrani de la Pe-
nínsula –i del Llenguadoc meridional– la 
civilització ibèrica. Encara que el vessant 
atlàntic i el centre eren àmbits de cultura 
celta o mixta, els grecs anomenaren Ibèria 
tota la Península, generalitzant la desig-
nació de les ètnies indígenes amb què es 
relacionaven a la costa mediterrània. Hi 
ha importants ruïnes de poblats íbers a 
Ullastret, Olèrdola, Tarragona, Sagunt 
i Xàtiva. Entre les peces d’art que se’ns 

Catalunya mirada endins

Prehistòria i història antiga
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han conservat de la civilització ibèrica, la 
més important és la Dama d’Elx.

A la darreria del segle III aC comença 
la romanització, complementada per la 
cristianització –del segle III al V–, tan 
efectives, que canvien per complet les 
estructures socials i lingüístiques de les 
terres colonitzades. A tot el sud-oest 
d’Europa, els bascos són els únics que 
no es romanitzen. De la Península, amb 
la part oest del Marroc, els romans en 

diuen Hispània. (Cal no incórrer en 
l’anacronisme de substituir aquest 
terme llatí pel d’Espanya, el seu de-
rivat romànic: una «Espanya» en el 
sentit actual no existeix fins als de-
crets de Nova Planta de 1707-16.) 
El llatí vulgar és el fonament sobre 
el qual s’anirà configurant cap als 
segles VII i VIII el mosaic de llen-
gües romàniques diferenciades –en-
tre elles, al marge oest de la Medite-
rrània, el català.
La història catalana i occitana s’en-
tronca amb la llengua i en con-
seqüència amb tota la literatura en 
aquesta llengua, evolucionada di-

rectament de Roma. El llatí no ha mort 
mai, qui diu que el llatí és una llengua 
morta no té raó. El verb del Laci, amb tra-
ces etrusques, és l’ànima de totes les llen-
gües romàniques. La seva clara ressonàn-
cia tremola en els versos de l’Eneida, com 
un onatge intens que ens vetlla el son.

Catalunya mirada endins

Prehistòria i història antiga

Maria Dolors Vallverdú i Torrents

fes-te soci
Caminem cap un futur nou
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Col·laboracions

L’entrada a Reus del general carlí Joan Francesch i Serret

Antecedents.

La III guerra carlina s’inicià el mes d’abril 
de l’any 1872. Alfons de Borbó, germà 
del pretendent carlí Carles VII, fou no-
menat Capità General de les forces car-
lines de Catalunya, el qual encarregà al 
comandant d’enginyers, Joan Francesch, 
l’encàrrec d’organitzar i dirigir un exèrcit 
a la província de Tarragona. Aquest, de 
39 anys i nascut a Lleida, es presentà a la 
Mussara amb 400 homes i se li sumaren 
més d’altres localitats de tradició carlina, 
com Alforja, Mont-roig o Maspujols. 

Quan el general Francesch tenia disset 
anys va ingressar a l’Acadèmia d’Engin-
yers, destacant en matemàtiques. Desti-
nat a Madrid participà en els fets de juliol 
de 1856 que feren caure el bienni progres-
sista del general Espartero. S’enamorà 
d’una jove aristòcrata madrilenya però 
aquest amor no li correspongué a causa 
de la diferencia social que hi hagué en-
tre els dos. Per aquest motiu s’atribueix 
a Francesch la següent frase: “Les ma-
temàtiques serviran per a moltes coses, 
però no per conquerir els cors”. Va sol·li-
citar la destinació a la guerra d’Àfrica de 
1859, combatent amb el general Prim i 
demostrant actes de gran heroïcitat que 
li van valdre la concessió de la creu de 
sant Ferran. Poc desprès rebé un tret al 
genoll i quedà coix tot ingressant al cos 
d’Invàlids. Encara així, sota les ordres del 
general O’Donnell defensà a la reina Isa-
bel II contra els revoltats de les casernes 
de Sant Gil el 1866. Tot i així, veient que 
la seva carrera militar quedava encapsada 
va obrir una acadèmia de matemàtiques 
a Barcelona, es casà i tingué fills, però no 
podia suportar 

la seva injusta reclusió al cos d’invàlids i 
veié en el  carlisme una possibilitat de re-
habilitar-se, tot decidint-se amb la Revo-
lució “la Gloriosa” de setembre de 1869.

Per altra banda, amb el començament 
de la III guerra carlina, el reusenc Fran-
cesc Subirà, brigadier de l’exèrcit espan-
yol, rep el comandament general de la 
província de Tarragona i el 15 de maig 
marxà al Priorat amb un batalló d’uns 50 
voluntaris, armats amb Remingtons i Ba-
dans però sense uniformes. Dies desprès, 

El general Francesch dempeus amb la cama 
dreta lleugerament creuada tot sostenint-se 
en el peu esquerra apuntalant-se amb el sa-
bre, amb aquest gest volia dissimular la cuixe-
ra. Hi destaquen diverses condecoracions 
militars, entre elles la Creu de Sant Ferran.
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L’entrada a Reus del general carlí Joan Francesch i Serret

aquest batalló va rebre el seu bateig de 
foc en un combat que va tenir lloc a l’er-
mita de la Roca de Mont-roig contra va-
ris centenars de carlins. Els lliberals van 
ser reforçats per una columna de l’exèrcit 
regular, tot fent fugir els carlins.

De la mateixa manera, un exbatlle de 
Reus armà i equipà de la seva butxaca 
un escamot i sortí de Reus en busca de 
carlins. El 21 de maig els carlins ocupen 
Montblanc durant unes hores. El 27 del 
mateix mes alguns veïns de Reus són 
detinguts acusats de ser espies en favor 
de la causa carlina i el dia 30 el batalló 
de Francesc Subirà torna a Reus amb 12 
ferits i rep equipament. Els efectius són 
ampliats fins a 400 voluntaris.

L’estratègia del general Francesch.
Ràpidament reuní tropes voluntàries, la 
majoria dels pobles de la Serra de Prades, 
on s’establí. El general Francesch tenia un 
pla, prendre Reus per demanar diners per 
poder continuar la guerra. A final del mes 
de juny de l’any 1872 començà el seu pla, 
tot deixant-se veure entre Duesaigües 
i Riudecanyes. El 27 de juny era entre 
Pratdip i Tivissa, on va demanar 400 du-
ros de rescat. Allà va haver-hi trets amb 
les tropes lliberals enviades mentre la 
gran majoria dels carlins es dirigiren cap 
l’Hospitalet de l’Infant. L’estratègia del 
general Francesch sortia a la perfecció, 
doncs volia cridar l’atenció perquè s’en-
viessin tropes des de Reus, tot deixant-la 
casi sense guarnició.

El dia 30 de juny a les tres de la tarda arri-
ba el general Francesch amb 500 homes 
a l’estació de ferrocarril de l’Hospitalet 
de l’Infant. Van tallar els fils del telègraf 

i segrestaren un tren procedent de Valèn-
cia. Els passatgers del tren van valorar 
positivament la figura del general carlí, ja 
que semblà molt honest i els hi va retor-
nar les maletes. De fet, sembla ser que al 
tren hi havia un noiet cadet d’infanteria 
governamental i alguns carlins van voler 
acabar amb la seva vida. Portat al general 
Francesch, el noiet es va negar davant la 
proposta d’afegir-se a la partida carlina, 
pel que el general li va dir que llavors era 
lliure. Poc després els carlins ocuparen els 
vagons de passatge i els de càrrega, dispo-
sant-se a les finestres per on sortien els 
canons dels fusells. Amenaçant al maqui-
nista, avançaren fins arribar a Cambrils, 
on també tallaren els fils del telègraf i 

Retrat del general Francesch publicat a la re-
vista carlina “El estandarte real” (1889-1892).
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continuaren fins Salou, on baixaren i, un 
cop més, tallaren els fils del telègraf.

Es van disposar tropes carlines per Salou, 
mentre el gruix de les forces emprengue-
ren el camí cap a Reus, per l’actual carre-
tera. Els seus ulls veurien de lluny el cam-
panar de la Prioral i, darrere, perfilaven 
les muntanyes blaves, on molts dels qui 
constituïen la partida procedien d’allà 
dalt. Els caps anaven a cavall i la tropa a 
peu i sense cap tipus d’ordre. Alguns ana-
ven amb l’uniforme blau i la típica boina 
vermella, altres amb roba de camperol i 
barretina, uns armats amb fusells, altres 
trabucs o qualsevol arma que haguessin 
trobat. Darrera de la partida carlina, hi 
havia civils que varen arreplegar pel camí, 
als quals van tractar amb respecte. 

Arribaren a Reus a dos quarts de set de 
la tarda, tot entrant per la plaça Hèrcu-
les, on el general Francesch va dividir les 
seves forces. Una columna pujaria pel 
carrer del Carme, on l’oficial carlí por-
tava un cavall negre. L’altre columna es 
dirigí cap a la plaça Mercadal pel Raval, 
el Baluard i carrer de la Racona, mentre 
que més escamots pujaren pel carrer de la 
Font i després pel carrer Major. D’altres 
es disposaren en diversos portals i punts 
estratègics. Les tropes carlines entraren 
a la plaça Mercadal pel carrer Major, de 
Jesús i de la Galera, es situaren sota els 
porxos i prengueren els balcons i terrats 
de tots els edificis amb les armes apun-
tant l’Ajuntament.

Reus, ciutat confiada.
Sembla ser que a Reus ja havien arribat 
rumors sobre un possible preparatiu car-
lí contra la capital del Baix Camp, però, 

Com seria possible que una ciutat amb 
30.000 habitants pogués estar a mercè de 
les tropes carlines?

El dia abans de l’entrada dels carlins a 
Reus, era dissabte 29 de juny, per tant, 
festa Major de Sant Pere de Reus. Llavors 
es respirava un ambient molt anticlerical 
a la ciutat i no es van fer la processó, ni 
les tradicionals completes amb la pre-
seècia de l’autoritat municipal i prece-
dida pels gegants, ni la famosa Tronada. 
Només se celebraren espectacles públics, 
Molta gent va acudir al passeig Mata, on 
era costum deixar-se veure per les tardes.

El dia següent, diumenge 30 de juny, mol-
ta gent marxà de Reus per anar a passar 
el dia al camp o a la platja de Salou, mi-
tjançant tartanes i altres carruatges. La 
ciutat quedà pràcticament deserta, com 
era costum tots els diumenges. De fet, la 
poca animació que hi havia a Reus era als 
balls públics de l’Euterpe, situats a la part 
alta de la ciutat, on ara s’hi troba l’estació 
de tren. La pista de ball era a l’aire lliure 
i rodejada de jardins, tot obrint-se al pas-
seig Mata. Aquell dia, al ball de l’Euterpe 
hi constava la presència d’uns quants sol-
dats del Quarter de cavalleria. La resta de 
tropes eren repartides per la comarca en 
persecució dels carlins.

Entrevista a l’Ajuntament entre un ge-
neral carlí i un batlle republicà. 
La ciutat va quedar prou buida per tal 
que la poca població que quedà no pre-
sentés cap resistència. Mentre desfilaven 
desordenadament pels carrers les tropes 
carlines, d’algunes tavernes els escassos 
clients esguardaven el desplegament, les 
dones sortien al carrer a buscar als seus 
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fills que hi jugaven i la gent es quedà sor-
presa i espaordida al veure com la seva 
ciutat havia sigut envaïda tan ràpida-
ment i fàcilment. Entre les tropes carli-
nes hi destacava un vailet d’uns dotze 
anys, amb la boina vermella a la testa i 
una corneta relluent a la mà. Els carlins 
cridaven a la població civil que no patis-
sin, que no anaven contra ells i que si no 
hi posaven cap destorb no hi hauria cap 
dany per a ningú.

El general Francesch ocupà els baixos de 
l’Ajuntament amb cinquanta homes, 
deixà el seu cavall davant la porta i pujà 
ell sol a la planta noble on trobà al tinent 

alcalde Marian Grases. L’alcalde Felip 
Font era a casa seva, al carrer de la presó, 
i es va dirigir immediatament a l’Ajun-
tament, però abans envià un missatge a 
Tarragona. Es troba els carrers buits però 
quan arribà prop de la plaça Mercadal, 
pel carrer Galanes, es presentà als carlins 
i es feu dirigir a l’interior. Un cop reunits 
el general Francesch demanà 4000 duros 
com a contribució de guerra i se li va res-
pondre que allò era un acte il·legal i que, 
a més, no disposaven d’aquesta quantitat 
a la caixa. 
Primerament, l’alcalde de Reus estava in-
quiet i pàl·lid, però s’assossegà en veure 
la dignitat del carlí i amb les paraules que 
aquest li digué: “No tinc el propòsit de 
fer mal a la població”. Felip Font, de 53 
anys, era més vell que el general carlí. Ben 
plantat, vestia elegantment una levita i 
era un senyor arrelat, cultivat i amb fama 
de poques paraules.  Igual que Francesch, 
era de caràcter obert, molt noble i induït 
d’una innata cavallerositat. 

La finalitat del Felip Font era tibar la cor-
da fins al límit, aguantar el màxim de 
temps possible amb el general en aquell 
despatx, tot esperant els reforços de Ta-
rragona, ja que cada minut que guanya-
va li semblava una victòria. A la vegada, 
admirava l’audàcia d’aquell general que 
havia entrat i ocupat Reus sense disparar 
un tret, com el mateix Napoleó va recu-
perar el poder un cop va marxar de l’illa 
de Santa Elba el 1815. En tot cas, era molt 
tranquil·litzador saber que els carlins no 
tenien intenció de fer sang, només exigien 
diners. El problema del batlle era que no 
havia dit cap mentida, perquè realment 
no disposava dels diners. I aquí li arribà 

Retrat de Felip Font Trullàs. Col·lecció de postals 
editada pel seu fill.
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la preocupació, tot tement que el 
general carlí perdés la paciència.

El general Francesch ordenà al bat-
lle Font que reunís immediatament 
les persones més riques de Reus per 
a fer l’avançament dels diners Felip 
Font va excusar-se dient no saber 
trobar aquesta gent una tarda de 
diumenge d’estiu, on Reus quedava 
deserta. Irònicament li digué al ge-
neral que aquell era un dels motius 
pel qual havia escollit aquell dia per 
entrar en la ciutat. Llavors, en aquell 
moment es van començar a sentir trets 
llunyans, l’alcalde Felip Font li recriminà 
al general i aquest, tot confós i ofès, es 
defensà dient que no havia donat ordres 
de disparar. El seu pla, escrupolosament 
preparat, es veia en perill. Joan Francesch 
va demanar perdó al batlle i dignament  
i militarment s’acomiadà i baixà amb 
pressa per les escales de l’Ajuntament per 
tal de restablir la tranquil·litat. 

Picabaralla a Reus entre carlins i lli-
berals.

No se sap realment que succeí, l’escamot 
que pujà pel carrer Llovera va arribar a la 
plaça de la Llibertat, on hi havia el Quar-
ter de cavalleria, i va haver-hi una pica-
baralla amb els pocs soldats del regiment 
de cavalleria de Bailén, que es van reclou-
re dins l’edifici i començaren a obrir foc 
contra els carlins. Sembla ser que aquell 
dia hi havia a la part més alta de Reus el 
ball de l’Euterpe amb bona part dels sol-
dats del regiment de cavalleria que a l’es-
coltar els trets es presentaren al Quarter 
entrant per la part del darrere per fines-
tres i portes.

També va passar que el comandant del 
regiment de cavalleria, Manuel Soria, es 
trobava amb uns soldats passejant per la 
carretera al Priorat. Al sentir els trets gi-
raren cua i es llançaren cap a Reus. Entra-
ren pel camí de l’Aleixar però una trente-
na de carlins apostats es feren veure i el 
comandant escollí una altra ruta. Passà el 
mateix el portal de Sant Joan, on els rebe-
ren a trets, i altres punts mentre rodeja-
ven la ciutat per poder-hi entrar, llavors 
va enviar a dos genets a Tarragona per 
demanar ajuda. Dos soldats van ser ferits 
i, el comandant va ser ferit a la cama i 
recollit pels propis carlins que l’entrega-
ren al centre de Lectura per a realitzar els 
primers auxilis.

Mentre succeïa tot això, el general Fran-
cesch arribà a cavall al punt del Campa-
naret, entre el carrer Llovera i la plaça 
de la Llibertat (llavors carrer de Pedró i 
plaça dels Quarters). El cabdill veié els 
seus soldat amuntegats i desordenats, tot 
obrint foc contra les finestres de la caser-
na de cavalleria, la qual també responia 
al foc. Tot seguit, el general feu avançar 
el seu cavall menystenint el perill i cri-
dant “Atureu el foc!”. Semblà que el ma-

Entrada a Reus del general Francesch, gravat de Pellicer (?)
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L’entrada a Reus del general carlí Joan Francesch i Serret

teix Francesch s’havia proposat entrar al 
Quarter per demanar la pau en un mo-
ment de gran creuament de trets. Uns 
soldats es llançaren a ell i li feren guàr-
dia. Es va quedar parat a la part on ac-
tualment hi ha el monument a Fortuny 
i, agitant el braç, ordenava “Alto el foc!” 
quan una pluja de bales li impactaren al 
peu, a la cama i al vendre. Un dels soldats 
que tenia al costat va rebre un tret que li 
travessà el crani. El cavall també fou fe-
rit i caigué amb el genet a la calçada. Els 
soldats, totalment atordits, auxiliaren al 
general i demanaren un capellà.

Mort del general Joan Francesch. 

Portaren al general Francesch al carrer de 
la Lleona on es comprovà que la ferida era 
mortal. Intentà posar-se de peu però no 
pogué i amb llàgrimes als ulls començà 
a donar ordres de retirada. En aquest 
carrer hi vivia l’industrial pirotècnic, Jo-
sep Morgades, i li demanaren que es fes 
càrrec del moribund. Els escamots carlins 
començaren el replegament de la ciutat 
i poc després Josep Morgades es presen-
tà al Quarter per posar en coneixement 
del succeït. El general fou portat a les ca-
sernes de la plaça de la Llibertat, tot sent 
traslladat a la cambra del tinent coronel 
del regiment. Se li donà confessió, els sa-
graments i es va dictar els seu testament. 
El general Joan Francesch va morir a la 
matinada del dia 1 de juliol. Abans de 
morir va voler encaixar les mans amb ca-
dascun dels caps i oficials que hi eren pre-
sents i el seu rostre hi era pintat el dolor. 
El tinent alcalde se li escapà la següent 
frase: “Lástima que se muera, pues este 
hombre no es un carlista, sinó un héroe”.

L’enterrament del general carlí va ser cos-
tejat pels oficials del regiment de cava-
lleria, el cadàver fou conduït en el cotxe 
fúnebre de més luxe pels carrers de Reus, 
tot presidit per l’alcalde Felip Font i altres 
autoritats. La comitiva era contemplada 
amb respectuós silenci, tothom sortia a 
les portes de les botigues a veure passar 
l’enterrament amb tot el respecte, a cau-
sa de les simpaties que el general desper-
tava a la ciutat, fins i tot entre els seus 
adversaris polítics. Pocs dies més tard, el 
pare del general carlí es personà a Reus i 
acudí a l’Ajuntament a donar les gràcies 
per la consideració que s’havien guardat 
pel seu fill en els darrers moments de la 
seva vida.

El general Joan Francesch i Serret va ser 
enterrat al cementiri de Reus en un nín-
xol que sufragà, l’Ajuntament amb una 
dedicatòria que deia: “Al heroico general 
Francesch”. Les seves despulles van ser 
tretes a principis del segle XXI i la placa 
emblanquida de nou.

BIBLIOGRAFIA:
- L’entrada dels carlins a Reus el 1872. Jo-

sep Iglesies, 1968
- Real Academia Española de la Historia.
- Enciclopèdia.cat.
- Reusdigital. La sepultura del general 

carlista. 1 d’octubre del 2015, Antoni 
Zaragoza.

- Altres.

Cristian Muñoz Gracia
Novembre del 2020.
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L’activitat del 1r trimestre

Aquest 2n trimestre del 2020 
l’activitat del nostre col·lectiu ha 
estat totalment condicionada, 
negativament, per l’evolució del 
COVID’19 i les conseqüents me-
sures sanitàries i de confinament.

Al final del trimestre anterior, 
estàvem treballant en la prepa-
ració d’una exposició fotogràfica 
conjunta sobre les sortides fetes 
anteriorment, però tot es va atu-
rar al no poder fer trobades pre-
sencials. Queda posposada fins a 
recuperar una “normalitat” que 
ho faci possible. En qualsevol 
cas, no hem deixat de fer troba-
des virtuals, tot comentant te-
mes del nostre interès, visualit-
zant webinars fotogràfics, etc.

El decret d’Estat d’alarma (13 de 
març) va esvair qualsevol pen-

Cesc Escoda
Reus, juliol de 2020

sament de fer sortides fotogràfi-
ques, per la qual cosa aquestes es 
van anar fent (quan fou possible), 
de forma individual i amb les limi-
tacions geogràfiques imposades.

A tall de mostra, acompanyem algu-
na fotografia d’orquídies primaverals.

Pel que fa al capítol de concursos 
fotogràfics, volem destacar i aplau-
dir la valentia de la Colla sardanista 
Rosa de Reus, de mantenir la con-
vocatòria del seu tradicional con-
curs de fotografia en les seves dues 
vessants, la de l’edició 54 de l’Aplec 
Baix Camp i la de Tradicions i cos-
tums dels Països Catalans. Membres 
del nostre col·lectiu, com ja és tra-
dicional, tenim previst participar-hi 
tot recolzant la iniciativa de la Colla
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Postcreuer de luxe

¿Em vol fer un arròs blanc, sisplau?  Es-
tic bé, molt bé, gràcies. És que ahir vaig 
tornar d’un creuer de luxe. Que no, de 
veritat, que no tinc mal d’estómac, no. 
Només vinc de rentar-me les mans. Sí, 
que hi havia tovalloletes de paper, gràcies. 
A la nostra suite, cada vegada que entrà-
vem al lavabo, una assistenta venia a des-
infectar-lo i tornava a lluir les aixetes, que 
em penso que devien ser d’or. Vostè ho ha 
dit: entre poc i massa. Només li diré que a 
l’exterior de les cabines, pels passadissos i 
als salons tot el terra i les parets estaven 
emmoquetades de vellut vermell, com 
una bombonera. Asfixiant, cregui’m. I a 
tot arreu hi trobaves personal de servei 
que ens portaven en safata. Miri, abans 
d’anar a dormir, mentre sopàvem, ens re-
tiraven la vànova, ens obrien el llit i ens 
hi posaven el pijama estès al damunt. 

Ens canviaven cada dia els poms de flors 
naturals. ¿Bona mar? Ah, doncs, no li 
ho podria dir perquè no la vam veure, la 
mar, amb tantes activitats programades 
nit i dia: projeccions, videoinstal·lacions, 
balls, malabars, màgia, concerts, còctels... 
que ens feien anar ascensor amunt, as-
censor avall i d’un cap a l’altre del vaixe-
ll. Baldada, estic! Si és que no sé perquè 
n’hi diuen de luxe. Escolti, que per a mi 
el luxe és trobar una platja deserta i bona 
companyia. D’acord, posem-hi una bar-
ca. O un patinet de no res, per anar fins a 
les roques de la Mar de la Frau a arrencar 
barretets i menjar-los allí mateix ¿no tro-
ba? Però en diuen així: un creuer de luxe. 
Un cansament és el que és.  Té raó. És 
clar que hauria pogut dir que no hi anava, 
jo. Però resulta que l’empresa feia veure 
que era una mena de premi, que em des-
comptarà de les  comissions, no es pensi. 
Fa un més que somio l’arròs blanc caldós 
d’aquí. Estic cansada de tant de menjar 
suposadament selecte. No suporto els 
carpaccios tan originals i transparents 
que bé podrien ser de vedella com de ton-
yina. O de polpa de maracujà! Jo tampoc 
no n’he tastat mai. És una fruita tropical, 
però tant hi fa, és un dir, ja m’entén...  I, 
una altra cosa, ara sé del cert que em fa 
fàstic el caviar. ¿Amb nius de pasta fu-
llada cruixent?, pitjor que de qualsevol 
altra manera. I, ja en tinc prou de còctels 
de sabors originals! Somnio amb un litre 
de bona aigua bullint, un pessic de sal, un 
grapat d’arròs, un all i un raget d’oli de 
Siurana. Simple, primitiu..., digui-li com 
vulgui, que a vostè li ho permeto tot. ¿De 
segon? Una arengada de la costa amb mi-
tja dotzena de grans de raïm moscatell. 
Sisplau, sisplau, sisplau...

Lena Paüls 
(Reus, 1952) és 
llicenciada en 
Filologia Cata-
lana per la UB. 
Ha exercit de 
professora de ca-
talà per a adults 
i en els cursos de 
formació perma-
nent de mestres. 
És autora de 
diversos treballs 

sobre aplicacions didàctiques de la publi-
citat. Ha rebut una quinzena de premis de 
narrativa, novel·la, poesia i contes per a in-
fants, entre els quals el The White Ravens, de 
Munic, per a l’àlbum La draga sense esca-
tes. Forma part del col·lectiu literari Reusen-
ques de Lletres. Actualment viu a Barcelona.
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Anem al cafè

El dia després de la Pietat
que conten que estava,

obrien els cafès
un vint-i-tres de novembre
quasi a les portes de Nadal.

Tot mantenint la distància
em vaig procurat un seient
anava d’estrena i somrient
ben mudat i amb elegància

tot saludant a la gent.

A la taula del cafè
es van presentar uns amics

i la tertúlia s’engrescava
mentre fèiem un piscolabis...
Entre tots fèiem un quartet
i al cap de no res, un ratet

m’ha tocat la mala sort

un colom amb molta traça
dels quatre n’ha triat un

i s’ha m’ha cagat al damunt.
Un dia com aquest

no me l’apunto a l’agenda
tot m’ha sortit al reves, quina barra

millor estar dins d’un cafè
encara que sigui dret i a la barra

doncs no estic ara per riure
per l’estona que he passat

pel record que he hagut de viure.

Josep Risueño

23/11/2020

En conveni
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MATÍ

He descobert la glòria d’un dia
en el càntic serè que ha començat.
El cel ja ha desterrat la tirania
que el tenia enfosquit i captivat.

Enllà de l’horitzó la llum fulgura
i, vagament, el pensament s’hi perd…
No sents, amor, que el cor es transfigura
amb l’espectacle únic que s’ha ofert?

Malgrat el viu réflex d’or i de grana
la dignitat d’aquest matí encomana
delicades visions al pensament,

que em porten a la llinda del teu somni
i eternitzen el vol del meu insomni
en l’hora fresca de l’abril rient.

MIGDIA

El Camp reviu sota l’espès fullatge
mentre que el cor de nou vibra inquiet,
quanta grandesa guarda cada imatge
ara que el somni s’ha tornat concret!

La vida s’ha fet cant de senyoria
en tota flor que s’obre al dolç llevant,
la vida s’ha guarnit de llum de dia
com la mirada neta d’un infant…

Aquest moment, amor, bé val la pena
de retenir-lo encès al pensament
tan impregnat com és de vida plena!

Aquest moment només…! (El cor sospira)
No sents, amor, quin dolç defalliment
la plenitud d’aquest instant inspira?
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CAPVESPRE

El Camp, amor, s’estén a la mirada
amb una dolça i casta solitud
i a poc a poc, la vida, fascinada,
és presa de la immensa quietud.

Ara l’amor s’eleva i es fa eteri,
les passions devenen somni pur,
cada cosa evoca l’alt misteri
que tremola en les rutes de l’atzur.

Estels, claror, augusta deslliurança,
obren nous horitzons a l’esperança
quan s’esvaeixen somnis i neguits.

Si el Camp s’adorm, encara están alerta,
en els minuts de solitud deserta
i de secreta pau, els meus sentits.

NIT

Silenci de les veus inspiradores:
Vetllo el record, el més bonic record.
El Camp escampa quietuds sonores
talment batecs universals d’un cor.

No sents, amor, la certitud de glòria
en les tenebres altes de la nit,
mentre s’aferma al clos de la memoria
el somni més profund de l’esperit?

I aquesta serenor tendra i pausada,
i aquesta pau divina, somniada,
i aquest desig tan gran de no morir!?

I l’evasió que l’ànima s’emporta
i em deix suspesa, amb la mirada absorta
vers un difícil i enlairat camí!?

 Maria Dolors Vallverdú
(1965)

c/ Lepant, 28 - Tel. 977 33 33 45 - 43202 REUS
c/ Alcalde Joan Bertran, 5 - Tel. 977 33 06 94 - 43202 REUS
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