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Editorial

Foto portada: Les obres del nou espai multiusos, que el 
coneixarem amb el nom ”Espai Marià Fortuny”

Anem reprenent el pols de la nostra publicació amb aquest número 

que correspon al 3r trimestre de 2020, any marcat per les dificultats 

de la pandèmia i que ha alentit el curs de la vida, des de tots els àm-

bits. Ha fet quaranta anys de la revista. Amb goig retrobem articles 

de fa temps, com “EL BRAVIUM”, publicat a Lo Nunci núm. 86, 

“Un heroi popular: el guerriller Carrascla o Carrasclet”, de M Tere-

sa Pitarch i Morell, transcrit de “Lo 

Nunci” núm. 98 i “PRIMERS AN-

TECEDENTS DE L’ARQUITECTE 

ANTON GAUDÍ CORNET”, d’An-

toni M Vidal, aparegut a “Lo Nun-

ci” núm. 87. Aquestes veus són de 

les primeres que es feren ressò de 

Reus i els reusencs.

Una nova empenta ens encoratja a seguir des d’aquestes pàgines el 

bon fer de les nostres coses, des de perspectives joves, obertes i de la 

mà d’una base sòlidament instaurada.

Maria Dolors Vallverdú i Torrents
Directora de la revista LO NUNCI
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Article al “Lo Nunci” núm. 86 Article al “Lo Nunci” núm. 98

Recordant...
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Recordant...

Article al “Lo Nunci” núm. 87

Article al “Lo Nunci” núm. 87

Recordant...

fes-te soci
Caminem cap un futur nou
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Article al “Lo Nunci” núm. 87

Recordant...

A mitjan novembre de l’any passat –no 
podíem moure’ns dels respectius llocs 
de residència–, m’arriben per whatsapp 
unes fotos d’uns llibres vells. Era una 
amiga d’Almoster qui me les enviava i 
em preguntava: “Els vols?” Encuriosida, i 
sense cap tràfec ni entreteniment que no 

Col·laboracions

pogués deixar per una estona, començo 
a mirar-me les imatges: un llibre de geo-
metria, un de primeres lectures, un altre 
de geografia... però, quina no va ser la 
meva sorpresa en veuAre que, entre les 
fotos, n’hi havia de les pàgines amb els 
noms de les persones a qui pertanyien 

–o havien pertangut– els volums. Als ger-
mans Ferraté(r). El de geometria, amb el 
nom Gabriel i els dos cognoms –Ferraté 
sense la erra final–, i les dades “3r curs, 
MCMXXXV-XXXVI”; en el racó superior 
esquerre d’una altra pàgina, un triangle 
petit, de vores gruixudes, amb un 4 a l’in-
terior, que fa pensar en un primer esbós 
de la marca dels quatre amics. El “Llibre 
dels infants” havia estat del Joan i porta 
la data 1 de juny de 1932. El de geografia 
corresponia a la germana, Maria Amàlia.

Per descomptat que els volia. I tant! Els 
volia tocar i fullejar de seguida. Quan els 
podria tenir? Només calia desplaçar-me 
a Almoster i ja serien meus. Tan fàcil i 
tan... complicat per aquelles dates.

També hi havia un llibre de poemes de 
Verdaguer, ”Flors de Maria”, de l’any 
1902, amb la marca de propietat de “Joan 
Ferraté y Gili”, oncle poeta dels germans 
Ferraté(r) –i autor del volum “Imatgeries” 
(1928)–; i a més, a la pàgina prèvia al pri-
mer text de Verdaguer, un poema manus-
crit, “¡Pobre Mossén Cinto!”, signat pel 
mateix Joan a “Reus, juny de 1902”. No 
he pogut comprovar encara si és inèdit o 
va sortir en alguna de les publicacions de 
premsa reusenca on col•laborava.

Es comprendrà que tenia curiositat per 
saber com aquests llibres havien anat a 
parar a mans dels meus amics. Casuali-
tats de la vida: estaven desmantellant 
el pis d’una persona propera que havia 
traspassat feia poc i, tot traient els llibres 
de les lleixes, anaven obrint-los per do-
nar-hi un cop d’ull. Va ser llavors quan 

van llegir els noms del Gabriel, del Joan, 
de l’Amàlia, i van pensar en mi. 

Encara els vaig fer una altra pregunta: i 
la difunta propietària de la casa, com és 
que els tenia? La resposta, ben senzilla: el 
seu pare havia fet feines de masover a la 
finca del Picarany propietat de la família 
Ferrater-Soler; quan la van vendre, van 
deixar-hi alguns objectes, coses que no es 
devien voler o poder emportar, com ara 
aquests llibres, i el treballador en qüestió 
els devia agafar com a record, o perquè 
sí. En aquest sentit, no hem d’oblidar que 
els quadres que va pintar Gabriel Ferra-
ter en les seves estades al mas van estar 
guardats durant una bona pila d’anys a 
les golfes d’una casa particular d’Almos-
ter, amics dels Ferrater. Cosa que confir-
ma que no s’ho van endur tot cap a Bar-
celona.

Aquests llibres passaran a formar part 
de la biblioteca del Centre de Lectu-
ra –com a donació dels amics que me’ls 
van proporcionar– i incorporats al Fons 
Gabriel Ferrater de la Biblioteca Digital: 
https://bd.centrelectura.cat/collections/
show/14.

Penso que, en conjunt, és una bona no-
tícia per als reusencs, per a la cultura i, 
sobretot, per a la colla de ferraterians que 
rondem per aquest món.

Uns llibres dels Ferraté(r)

Col·laboracions

Uns llibres dels Ferraté(r)

Fina Masdéu
Filòloga. Associació Gosar Poder
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Entitats

El dia 4 de març de l’any passat, les Dones 
Ganxetes, vàrem anar a fer la calçotada i el 
dia ens va sortir rodó, un dia esplèndid, el di-
nar boníssim, l’ambient d’allò més agradable. 
Tot i que ja es rumorejava que corria un vi-
rus que era molt contagiós, poc ens podíem 
pensar que aquella seria l’última activitat 
presencial en bastant de temps. 
Molts pocs dies després, ja vàrem haver 
d’anul·lar totes les activitats, perquè ens 
van confinar totalment. 
No obstant això, ràpidament vàrem fer un 
grup de WhatsApp, per tal de mantenir-nos 
en contacte el màxim de sòcies possibles. 
Mitjançat aquest grup i fins el mes de juny 
vàrem continuar amb els dimecres culturals, 
programant petites activitats, entre d’altres 
i com a més destacades, una tarda de poe-
mes per Sant Jordi, un taller de cuina, i un 
taller de fotografies de flors, en cada un dels 
3 tallers vàrem escollir les millors mostres 
i el premi va consistir en publicar-ho en el 
nostre perfil de Facebook. 
Durant l’estiu, intuint per les notícies que 
les autoritats sanitàries anaven donant de 
l’evolució de la pandèmia, començàrem a re-
prendre les nostres activitats normalment. 
Per aquest motiu, decidírem fer un pas més 
endavant, per tal d’adaptar-nos a les exigèn-
cies del moment, i començàrem a pensar 
com poder connectar-nos telemàticament i 
d’aquesta manera continuar amb els dime-
cres culturals. 
Després d’estudiar amb quina plataforma, 
ens seria més fàcil fer-ho, vàrem decidir que 
ens connectaríem mitjançant el MEET. 
No cal dir que al principi se’ns va fer una 
muntanya, però a poc a poc, i després d’ex-
plicar-ho a les sòcies, a mitjans de setembre 
vàrem poder començar el curs 2020-2021, 
des d’aleshores cada dimecres hem progra-
mat una activitat. 
Com a destacades, podria dir-vos que hem 
fet diverses xerrades i hem celebrat vàri-

es “festes” la castanyada, la de Nadal en la 
qual “el Grup de Lectura Interpretativa”, de 
la nostra Associació, va llegir unes escenes 
de’“Els Pastorets” de Folch i Torres i a més 
vàrem poder llegir la nostra carta al rei blanc 
i a un patge petit que es van connectar amb 
nosaltres per desitjar-nos bones festes. 
No té res a veure fer les activitats telemàti-
cament en poder-les fer presencials, però les 
circumstàncies ens hi obliguen. 
En aquest moment pensem que res no torna-
rà a ser com abans, i que les noves tecnologi-
es han arribat per quedar-se entre nosaltres 
i cada vegada ens hi haurem d’adaptar més. 
Desitgem i trobem a faltar molt poder 
recuperar les activitats del dimecres presen-
cialment al nostre local social del Centre 
d’Amics de Reus. 
De moment i fins que el covid no estigui 
més controlat i les autoritats sanitàries ho 
permetin, continuarem amb els dimecres 
culturals Online. 
El nostre repte, des que van començar totes 
les restriccions que ens han estat marcades 
per les autoritats, ha estat no perdre el con-
tacte amb les sòcies i que totes i cadascuna 
d’elles no s’hagi sentit sola. 
Per això creiem que és molt important 
aquest nou projecte que serveix per connec-
tar entre nosaltres i aprendre com les noves 
tecnologies ens poden ajudar tinguem l’edat 
que tinguem. 
També creiem que per tal que el nostre es-
perit continuï viu és molt important seguir 
fent activitats i reinventar-les ja que sinó 
l’Associació no pot tenir futur. 
Animeu-vos i connecteu-vos als dimecres 
culturals de l’Associació de Dones Ganxe-
tes, trobareu tota la informació al nostre 
blog i al nostre perfil de Facebook 

Glòria Mª Arnavat 
Presidenta Associació de Dones Ganxetes 

Reus, 6 febrer 2021 

La Associació de Dones Ganxetes, s’ha adaptat als nous temps

Recordant...Entitats

Cor Mestral

L’activitat social i de lleure després de la 
pandèmia

Vivim un moment sense precedents que 
està afectant tots els àmbits de la nostra 
societat, tots en som ben conscients. Però 
vull parlar, concretament de quina mane-
ra està condicionant a les activitats soci-
als i de lleure.

El teixit social i cultural de Reus és d’una 
gran riquesa i varietat, de fet és un dis-
tintiu de la nostra ciutat del qual n’estem 
molt orgullosos. A causa de la pandèmia 
que estem patint, tota aquesta activitat 
va quedat molt minvada, ja que portem 
vora un any que, pràcticament, no s’han 
pogut realitzar de la manera a la qual es-
tàvem habituats, o sigui presencialment.

Però, davant l’adversitat, solucions ima-
ginatives. I, és aquí on internet comença 
a jugar un paper fonamental. Si ja era im-
portant a les nostres vides, ara ens resul-
ta imprescindible, ja que hem pogut re-
prendre activitats online, ens hem pogut 
veure amb la família i fins i tot compartir 
sopars a través de la pantalla, connectats 
a través de la xarxa.

Hem pogut veure
i escoltar concerts de
música al Palau de la
Música o gaudir d’una

òpera al Liceu, tot sense
 sortir de casa!

Hem pogut veure i escoltar concerts de 
música al Palau de la Música o gaudir 
d’una òpera al Liceu, tot sense sortir de 
casa!

És cert que no es el mateix anar al teatre 
Fortuny a veure una obra de teatre, que 
seguir-la a través d’una pantalla. Però, 
gràcies a les connexions s’ha mantingut 
viva la flama de moltes activitats 
que  s’anaven realitzant de feia molts 
anys, que sense la possibilitat de les tro-
bades per internet, haguessin anat desa-
pareixent.

Parlant de la meva pròpia experiència, 
el Cor Mestral ha mantingut, sobretot 
gràcies a l’energia i feina de la nostra di-
rectora Núria Francino, els assajos online 
puntualment cada setmana. Puc dir que, 
personalment, m’ha fet mantenir la il·lu-
sió de la feina de grup, amb molta més 
dificultat és cert, però amb l’alegria de no 
perdre l’essència. I això és importantís-
sim. 

He parlat aquí del que jo mateixa estic 
experimentant, perquè crec que és una 
sensació compartida amb molta gent. 
Si hem de treure un aprenentatge de la 
greu situació sanitària que estem patint, 
és aprofitar molt més les tecnologies que 
tenim a l’abast. 

La conclusió és, mirant la part positiva, 
que sortirem d’aquesta situació amb 
més recursos per fer les nostres activi-
tats, tant socials com de lleure

Elena Giménez Rodríguez



12 LO NUNCI 160 LO NUNCI 160  13 2020 / 40 anys de la seva aparició2020 / 40 anys de la seva aparició

Col·laboracions

Sol invictus a Reus?

Passejant per la ciutat vaig trobar un re-
llotge de sol al número 50 del Raval Santa 
Anna. Cosa que en principi no vaig do-
nar importància. Després vaig avisar a la 
societat que els rellotges de sol es cata-
loguen perquè en quedi constància. Just 
al davant tenim l’edifici modernista casa 
Mata Clarassó (1912) amb discos solars i 
reminiscències a Egipte.

De l’industrial Francesc Mata Clarasó, 
els propietaris de la casa em van comen-
tar que tenia alguna cosa a veure amb el 
Banc de Reus.

Sense la influència d’aquest rellotge no 
tindríem un rellotge mecànic del Banc de 
Reus i el posterior de la plaça Catalunya 

amb un aire a la por-
ta del Sol de Madrid?

Casualment en el 
mateix raval hi ha el 
carrer del Vidre des 
d’on, amb el solsti-
ci d’hivern del  21de 
desembre, es veu 
el fenomen solar al 
campanar de Sant 
Pere. Cosa que es va 
posar de moda foto-
grafiar.

Els romans adoraven 
el Sol Invictus que 
passa el mateix dia 
i se celebra del 22 al 
25 de desembre. És el 
que ara se li diu Na-
dal i es va adoptar la 
seva festa pagana. El 
nen Jesús de néixer 

en un pessebre quan el dia comença a 
allargar-se buscant la lluminositat de la  
primavera o estiu. Cosa amb més sentit.

A Catalunya tenim el caga Tió que era 
una versió de la festa de sant Joan d’hi-
vern ja que es cremaven troncs.

El curiós és que al carrer delVidre podem 
veure abelles en els forjats d’algunes bal-
conades, al·legories a les flors i al sol, a 
la fi del carrer unes cares del Sol Invictus 
a l’edifici de la gelateria Xixona, al carrer 
paral.lel del Vilar passa el mateix feno-
men puja el sol i al final del carrer s’hi 
veu una gran balconada amb una galeria 
de vidre i un disc de colors imitant un sol.

 Si els arquitectes que coneixien aques-
ta ruta del sol van jugar amb ella, la res-

posta és sí. Al 
Mercadal se li 
va posar una 
torre tipus llan-
terna d’església 
a l’Ajuntament 
coneguda com 
túrmix, just a la 
banda d’aquest 
tenim la casa 
Modernista Pi-
ñol (1910) amb 
més al·legories 
a discos solars. 
Allà van ha-
ver-hi  els ma-
gatzems el Sol, 
que van estar un 
temps al Raval 
Santa Anna i en 
alguna ubicació 
més.

En el famós 
Camparanet va 
existir la llibreria el Sol de Josep Maria 
Gort.

També trobem el carrer Sant Joan on 
al capvespre és impossible pujar per ell 
perquè la llum de la posta t’encega, fet 
curiós puix que a l’altra festa pagana del 
solstici ja se salten fogueres.

A la plaça de la Patacada hi ha el carrer 
del Sol però no aporta res.

Per finalitzar el sol baixa pel carrer Jesús 
i possiblement passava per la torre de la 
Casa Navàs, devia ser un moment molt 
bonic, també em va explicar una persona 
gran que en el solstici d’hivern el feno-
men del campanar es repeteix d’alguna 

manera a la torre de l’aigua de Institut 
Pere Mata; alguna cosa a investigar.

Deixo fora d’estudi per a una altra ocasió 
el Montsant antigament anomenat 
Gabal Albarca o muntanya beneïda, 
possible culte al déu El Gabal deïtat 
solar siriana o potser, en èpoques fení-
cies, un culte a Baal. Ja que tenia interès 
en les mines del Priorat. Cultes foscos 
que es van oblidar ....

Ramon Farré
Especialista en simbologia i història local.

Sol invictus a Reus?

Col·laboracions
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Recordant...Col·laboracions

Les ensenyances del desastre

blica, no tot quedarà en un mal record.

Però, que no passi com amb la pobresa i 
la investigació, que hi han d’haver con-
tínues iniciatives privades, bancs d’ali-
ments, maratons, amb les aportacions 
particulars de la gent més sensibilitzada, 
per mitigar el que no tenen prou atès els 
estaments que els hi pertoca el seu man-
teniment i que, al ser bàsics, haurien de 
ser a càrrec dels pressupostos generals.

O amb la dependència, que la llei es-
tatal del 2007, per complir-la, ha pro-
duït més d’un maldecap a les admi-
nistracions autònomes a l’haver de 
fer-se càrrec no només de la seva part.

O de què hagi hagut de passar aquest 
desastre per conscienciar-nos de l’exis-
tència de la precarietat de molts assa-
lariats que, per por de posar en perill el 
seu únic “modus vivendi”, són accep-

tades unes condicions, en massa casos, 
ratllant la indignació. I no només hem 
de parlar dels temporers de la fruita que, 
en aquest cas, donades les diferents pro-
cedències, cultures i costums, deixen en 
evidència la necessitat, a més de traduc-
tors, de mediadors per la seva adaptació 
… I, per suposat, ja que els necessitem, 
d’unes mínimes condicions per viure.

Atenent que és de les desgràcies d’on es 
treuen ensenyances, sense esperar un 
proper contratemps, a veure si tots ple-
gats som capaços de conscienciar-nos del 
que és verdaderament important i del que 
no podem prescindir de les nostres vides. 

Com un dia vaig llegir en algun lloc 
“quan en tornaràs a tenir un altre així ?”.

Xavier Guarque Morelló

Avui us volia convidar a una disfressa
 que fos del tot original
i com que cada dia anem igual
 he triat la millor idea.
 No us ho podeu imaginar
és que no sentireu ni el fred
 i si agafeu “mig pet”
no patireu pel que us puguin dir.
Puc garantir que no fareu servir ni la mas-
careta
 i si esteu d’acord amb mi
 ara sí que us ho puc dir:

 anirem vestits de “invisibles”
 i els que van tots de visibles
 no sabran que n’és gaudir.
Serem lliures per fer i desfer,
 desterrant les gelosies;
 ni correran pas enveges.
Serem la millor colla de Carnaval
amb disfressa de “invisibles”

Dissabte de carnaval

Josep Risueño

13 de febrer del 2021 

Recordant...Col·laboracions

Les ensenyances del desastre

No es volia un món globalitzat per 
a poder accedir a qualsevol producte 
com si fos “de casa”, i una U.E. per a 
poder anar d’un lloc a l’altre sense ha-
ver de fer el canvi de moneda i estal-
viar les incòmodes barreres duaneres ?.

Si no se’ns va dir, podíem esperar, que 
això no sortiria “de franc” i que, junt 
amb els avantatges que representa-
va, comportaria inconvenients, al-
guns d’assumibles, però, segurament, 
d’altres pels que probablement cal-
dria un extra de previsió i preparació.

Per exemple, en el canvi a l’euro, que 
la seva adaptació va ser un bon mal-
decap, els entrebancs depenien de 
la capacitat d’assimilació de cadas-
cú. Tret de l’arrodoniment de preus, a 
l’alça, clar, i un progressiu increment 
del cost de vida, no va passar d’aquí.

El problema que ara tenim, i aquest ho és 
a nivell mundial, deixa en evidència que 
tot és poc davant d’irrupcions sobtades, 
o de possiblement desconegudes, i, en el 
nostre cas, deixa un regust que fa pensar 
en el paper dels ens polítics, tan autonò-
mics, com estatals, com europeus, cada 
qual amb la part que li toca i se li espera.

Després dels advertiments que estem 
rebent en forma de canvi climàtic, allò 
que, als primers símptomes, sembla-
va una situació, encara que greu, local i 
llunyana que, fins i tot, més d’un en feia 
broma, ha esdevingut un virus en forma 
de pandèmia que, des del mes de març, 
i en dies, ha infectat fins l’últim racó.

Ara, ja és inútil furgar en fins quin punt es 
podia haver parat o, si més no, apaivagar 

els seus efectes i conseqüències que, com 
podem veure, afecta a tots els àmbits.

En la llibertat de moviment és com més 
ho podem notar, però és que incideix en 
la nostra vida laboral, social i afectiva… 
Si, tot, menys, curiosament, el que res 
-tret dels interessos del sector- sembla 
influir, com és la Borsa, que, diuen, és el 
termòmetre econòmic que, potser, el que 
marca és el que cal fer perquè no pari l’es-
peculació i l’inesgotable fam de beneficis.

I, després de la muntanya russa de en-
trar i sortir d’onades de contagis, i d’un 
autèntic viacrucis de dades, de confina-
ments, de restriccions, d’hospitalitzats, 
i persones que s’hi han quedat pel camí, 
s’ha de creure que amb la vacuna entra-
rem en una “nova normalitat “ que, en 
principi, no hauria de tenir res a veure 
amb la normalitat en què vivíem, però 
que ens està apareixent com un des-
cans després dels danys col·laterals que 
la pandèmia ha anat deixant al seu pas.

Des d’aquest desig, però, sí que podem 
preguntar-nos si aquesta serà per que-
dar-se com l’habitual, com la corrent, 
si ens deixarà inculcada la pausa ro-
bada per la competitivitat desbocada, 
menys especulació, més racionalitat.

Si aquest accident fa replantejar-nos 
hàbits adquirits, seguits per inèrcia, i 
prioritzar el que veritablement és essen-
cial, nosaltres ja n’haurem tret la lliçó.

Si els que legislen assumeixen que les 
partides primordials dels pressupostos 
generals són les de servei i atenció a la 
ciutadania, els serveis bàsics a garantir, i 
que són un deure de l’administració pú-
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Natural de Reus com afirma l’extensa bi-
bliografia aragonesa, els seus historiadors 
i cronistes un 4 de març de 1786. Filla de 
Pere Joan Francesc Saragossa Labastida, 
obrer de professió i de Raimonda Domè-
nech Gasull, mestresa de casa,  naturals 
de Fulleda (Les Garrigues). Nascuda a Bar-
celona, segons historiadors catalans, a la 
Placeta Montcada, al barri de La Ribera i 
batejada a la Basílica de la Nostra Senyora 
del Mar el 6 de marc de 1786. Fins hi tot 
hi ha versions que afirmen que va néixer a 
Fulleda, poble natural dels pares. 
Sigui com sigui i pel motiu que sigui his-
toriadors aragonesos i catalans no s’han 
possat mai d’acord en la seva localitat 
natal o origen i probablement no hi hagi 
gaire interés per allò de les contradiccions 
del discurs nacionalista català amb el fet 
que el patriotisme espanyol més fervent 
consideri Agustina d’Aragó, Agustina la 
Catalana o Agustina l’Artillera  un mite, 
una llegenda i una heroïna gràcies als fets 
de la Guerra d’Independència (2 de maig 
de 1808 - 17 d’ abril de 1814), on tot el 
poble espanyol es va aixecar en armes fos 
quin fos el seu origen i la seva condició so-
cial contra Napoleó i l’exèrcit francès. La 
versió que més pesa avui dia es la de que 
va néixer a la nostra ciutat i pels motius 
que siguin no disposem de cap espai, ca-
rrer, plaça o monument dedicat a la seva 
memòria com passa per exemple a Ampos-
ta on hi té un carrer o a Fulleda on hi ha 
un monument i a moltes poblacions de la 
resta de l’estat.
Agustina es va casar amb 17 anys a Barce-
lona amb el cap de l’exèrcit Joan Roca Vi-
laseca, natural de Masssanet de Cabrenys 
(La Selva) el 17 d’ abril de 1803 a l’ Església 
de Santa Maria del Pi. Tingueren un fill de 
nom desconegut que va morir molt jove a 

Saragossa a causa de l’estat greu de la seva 
salut.  
Joan va participar a la Batalla del Bruc i a 
les campanyes d’Esparraguera, Esplugues i 
Molins de Rei fins que va ser destinat a 
Saragossa on l’esperaria Agustina amb el 
seu fill per defensar la ciutat.
Agustina la Catalana com era coneguda 
aleshores entre les tropes aragoneses era 
l’encarregada de subministrar aigua, men-
jar, municions i atendre els ferits a la línia 
de defensa juntament amb la resta de do-
nes de la població o dels oficials.
El 15 de juny de 1808 va començar el setge 
a la capital aragonesa. Després de conti-
nuats atacs el 2 de juliol es va obrir una 
bretxa en una de les entrades de la capi-
tal, la coneguda com El Portillo. La línia 
de defensa va caure i l’últim artiller que 
quedava dempeus també. Agustina que 
estava al costat seu va encendre la metxa 
i va accionar el canó al crit de “Ánimo ar-
tilleros que aquí hay mujeres para cuando 
no podáis más” direcció a la porta on en-
traven els francesos. Aquesta acció va per-
metre guanyar temps i organizar la bateria 
de defensa de la porta.
A partir d’aquí va néixer el mite de “Agus-
tina de Aragón o la Artillera”. La seva gesta 
va recórrer tot el país i va omplir de moral 
als combatents. 
Finalment Saragossa es va rendir i va caure 
el 21 de febrer de 1809.  Agustina va ser 
feta personera alhora que el seu fill ja molt 
delicat de salut va morir. Posteriorment va 
ser alliberada en un intercanvi de presoners 
A Agustina se li va otorgar el títol de 
sub-tinent d’artilleria i li van concedir la 
medalla de la Defensa de Zaragoza i la de 
la Recompensa al Valor y Patriotismo. Va 
prendre part també posteriorment al Set-

Agustina Raimunda Saragossa i Domènech.
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ge de Tortosa i de Vitoria i un cop acabada 
la Guerra va ser rebuda pel Rei Fernando 
VII.
Retornà a Barcelona on va demanar ser 
destinat el seu marit i on tingué un segon 
fill, Joan, per tornar a ser traslladats des-
prés a Segovia al 1817 i a València al 1819. 
Finalment  el 12 maig de 1822 va retornar 
a Barcelona en ser diagnosticada la mala-
tia de la tisi al seu marit que va demanar 
trasllat.Malaltia que li causà la mort l’1 d’ 
Agost de 1823.

Poc temps va durar la vïudetat d’Agustina 
ja que poc després es va casar en segones 
núpcies a l’edat de 37 anys  amb el metge 
alacantí Juan Cobos Mesperuza, el 26, al 
març de 1824, residiren a València on tin-
gueren una filla, Carlota. 
Es traslladaren poc després a Sevilla, on 
el fill Joan va estudiar i exercir la carrera 
de medicina, influenciat per l’actual marit 
d’Agustina que el va guiar en els estudis i 
ofici. La filla es va casar amb un oficial i fo-
ren traslladats a Ceuta. Marit i fill es van 
quedar a Sevilla exercint la carrera, men-
tre que la filla i la reusenca van marxar a 
Ceuta on va continuar amb el grau de sub-
tinent de l’exèrcit. A l’edat de 71 anys va 
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morir al seu domicili del Carrer Real, N.37  
de Ceuta un 29 de maig de 1857. Va ser 
enterrada al Cementiri de Santa Catalina 
de la ciutat nord africana. 
Des de 1913 a la façana de l’edifici on va 
viure i morir a Ceuta hi podem veure una 
placa conmemorativa on curiosament està 
escrit el seu veritable cognom en català 
juntament amb un mural.
Des del mateix any de la seva mort l’Ajun-
tament de Saragossa va reclamar les se-
ves restes, fins que al final a l’ any 1870 
va aconseguir que les traslladessin,  ubi-
cant-les a la Basílica del Pilar 
Des del 15 de juny de 1908, centenari del 
dia dels fets que la van catapultar a la fama 
durant el Setge de Saragossa les seves res-
tes descansen a la Capella de l’ Anuncia-
ció de l’ Esglèsia de la Nuestra Señora del 
Portillo, en un acte presidit pel Rei Alfons 
XIII.
A la seva làpida hi podem llegir:
“Aquí yacen los restos mortales de Agus-
tina Zaragoza, Casta Álvarez y Manuela 
Sancho. Descansen en paz heroínas defen-
soras de Zaragoza”.
La reusenca és considerada com una de les 
icones més representatives de la resistència 
contra les forces napoleòniques, i la seva 
gesta ha sigut inmortalizada en una “jota” 
aragonesa que en el temps es convertí en 
un cant a la llibertat, com també en una 
pel·lícula: “Agustina de Aragón” estrenada 
al 1950 del director Juan de Orduña amb l’ 
actriu Aurora Bautista interpretant el pa-
per de la catalana i com no, en diferents 
quadres i il.lustracions, des de Goya fins a 
Ferrer-Dalmau.
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Amor en temps de bombes (relat inventat, context real)

La història de Neus i Joan contrasta amb els 
bombardejos ocasionats per l’aviació italia-
na a Reus, el patiment sofert per la població 
durant la contesa i la tendra història d’amor 
dels protagonistes. L’autor ha intentat ser el 
més fiable possible amb el nom de carrers, 
places, botigues, etc.
El dia va començar assolellat, tot i que 
havia plogut durant la nit. Els núvols ha-
vien desaparegut per donar pas als rajos 
de Sol, mentre Neus caminava pel pavi-
ment del carrer Pubill i Oriol esquivant 
bassals d’aigua per dirigir-se al negoci del 
seu pare, que era forner. Neus Ripollès era 
jove, al voltant de vint-i-dos anys, estatu-
ra mitjana, molt prima, cabell castany i 
ulls grisos. Ajudava als matins al seu pare 
venent pa i tot tipus de pastisseria i per 
la tarda treballava de sastre en una bo-
tiga de roba anomenada Pujol. Era una 
noia intel·ligent i alegre, encara que des 
que es van iniciar els bombardejos a Reus 
no havia pogut canviar la cara d’espant i 
desesperació, sobretot quan sonaven les 
sirenes.

Des el nou de abril de 1937 els bombarde-
jos a Reus eren regulars i la rutina havia 
canviat la ciutat i molta gent havia mar-
xat als pobles de les muntanyes, encara 
que altres es van resignar i es van quedar 
per seguir amb normalitat les seves vides. 
Moltes dones s’instal·laven amb cadires a 
les entrades dels refugis antiaeris, com el 
de la plaça Prim o la Patacada. Allà feien 
ganxet o passaven la tarda xafardejant. 
Reus era un objectiu militar per les seves 
indústries, les seves fàbriques d’arma-
ment i construcció d’avions, els seus ae-
ròdroms i l’important nus de comunica-
ció de la xarxa ferroviària que mantenia. 
A més, des del inici de la guerra, posseïa 

la Depuradora del ‘Molinet, la primera 
depuradora d’aigües residuals d’Espanya, 
però la seva utilitat havia estat desplaça-
da a la contesa bèl·lica i no a l’ús de la 
ciutadania de Reus.
Quan Neus va girar la cantonada del car-
rer on vivia van sonar les sirenes. No pot 
ser una altra vegada, es va dir a si ma-
teixa. Va pujar corrent el carrer, va tra-
vessar la Plaça Prim, deixant a les seves 
esquenes l’estàtua del general a cavall 
empunyant amb la mà dreta un sabre, i 
va entrar al refugi. Un cop dins es va as-
seure entre una senyora gran i un home 
adult, amb la corbata desfeta, tremolant 
i les mans tapant-li la cara. El refugi esta-
va a vessar de gent de tota mena i edats. 
Les bombes queien i s’escoltaven les ex-
plosions mentre terra i pols es desprenia 
del sostre. Normalment ningú parlava 
dins dels refugis, excepte quan en el seu 
interior hi havia músics o persones que 
feien jugar als nens perquè deixessin de 
plorar. Davant de Neus estava aquell noi 
que sempre la mirava. Sempre vestit amb 
americana gris o marró, corbata a ratlles, 
abric i un petit maletí bastant vell, solia 
escriure en un bloc de notes de col·legi i 
ho trobava tremendament atractiu. Més 
de vint vegades havien coincidit en els re-
fugis i sempre hi havia una mirada i un 
somriure.
El bombardeig va acabar i les sirenes 
anunciaven la volta a la normalitat. Tots 
van sortir del refugi, en fila i en ordre, fins 
que van arribar membres de la Brigada de 
Defensa demanant ajuda:
-¡Han bombardejat el carrer Major i la 
zona del Raval Robuster, necessitem bra-
ços forts per ajudar! -

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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Neus va veure com el noi del bloc de no-
tes es va oferir ràpidament per ajudar i, 
sense pensar-ho, ella va fer el mateix. En 
total eren una vintena de persones i van 
ajudar a pujar als ferits en ambulàncies o 
treure persones de la runa, sent una es-
cena esfereïdora per la Neus, que no va 
poder ajudar gaire, però va acabar donant 
sang a la casa de la creu vermella, al carrer 
del Jutjat*. Així que va sortir per la porta 
tapant-se amb un cotó el punt de sang 
que li sortia del braç esquerre es va trobar 
de cara amb el noi que escrivia, el qual 
també se subjectava amb cotó el braç es-
querre.
-Crec que el millor, després de treure 
sang, és menjar un bon entrepà de trui-
ta- Va dir mirant-la als ulls de la mateixa 
manera que ho feia en el refugi.- Perdó 
per no presentar-me, em dic Joan Genè.-
Van anar a una cafeteria situada a l’Avin-
guda Catalunya* i van prendre cafè i un 
entrepà. Al principi ella va acceptar la in-
vitació, però era molt tímida, responent 
només amb monosíl·labs, però un cop 
van acabar els entrepans de truita, ella es 
va obrir més i va mostrar la seva veritable 
cara alegre i parladora. Van parlar durant 
hores de moltes coses. Ell era advocat i 
treballava a l’ajuntament, tenia la matei-
xa alçada que la Neus, molt prim, cabell 
i ulls castanys i pell fina. Neus, que el 
contemplava parlar amb la mirada emba-
dalida, percebia que Joan era molt intel-
ligent, però no tant com ella, i ella ho sa-
bia. Després van parlar de la guerra i dels 
refugis, burlant-se entre ells de les cares 
que posaven quan queien les bombes. Era 
la primera vegada que es reien d’una cosa 
així, potser no era el correcte, però els feia 
sentir-se bé i feliços. Començava a fer-se 

fosc quan ella va anunciar que havia de 
marxar a casa amb el seu pare.
-Espero que ens tornem a veure.
-Jo també ho espero.- Li va respondre el 
Joan amb un somriure.
Després d’aquell disset de setembre de 
1937, Reus va quedar traumatitzat i de 
dol. La ciutat va ser bombardejada de cap 
a cap, amb una desena de morts i més 
de trenta ferits. L’ajuntament es va fer 
càrrec de les despeses de l’enterrament i 
els desperfectes. Els bombardejos a Reus 
eren realitzats bàsicament pels Savoia 
SM de l’aviació italiana. També eren fre-
qüents les visites dels aparells Heinkel 
He o els Junkers Ju, més coneguts com 
“Stuka” i que eren els millors avions mili-
tars d’aquell moment.
Des del inici dels bombardejos, la ciutat 
de Reus va disposar de defenses antiaè-
ries. La DECA (Defensa Especial Con-
tra Aeronaus) va situar un destacament 
d’uns seixanta homes, procedents d’Al-
meria, que van instal·lar diversos canons 
antiaeris de 76,2 mm model 1915 a la 
part sud de la ciutat, entre l’hort d’Olives 
i el camí de Salou. Sembla ser que aquests 
canons eren molt dolents, ja que no van 
fer caure mai un avió enemic, però si els 
van fer volar més alt. En la memòria de la 
gent de Reus, aquests canons eren com 
un acudit.
Per alegria dels conciutadans, hi va haver 
gairebé un mes lliure de bombes, i va tor-
nar l’alleujament la normalitat per mar-
xar aviat, doncs un vuit d’octubre cinc 
avions Savoia SM-81 van atacar el camp 
d’aviació, caient només una bomba, grà-
cies a la ràpida intervenció dels caces lle-
ials a la república.

Amor en temps de bombes (relat inventat, context real)
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Arribà desembre i Neus caminava pel car-
rer Jesús, deixant enrere el ruïnós estat de 
la Casa Navàs, va esquivar l’entrada del 
refugi de la Plaça de la Constitució *, va 
travessar els monticles de terra que ha-
vien extret per construir els refugis i es 
va dirigir a l’ajuntament . L’excusa era ar-
reglar un paperassa del seu pare, però en 
realitat volia veure al Joan, que treballava 
com a assessor jurídic. Va preguntar per 
ell i es van retrobar. El noi era molt eficaç 
i van arreglar l’assumpte burocràtic amb 
rapidesa i Joan la va convidar a cafè. -Li 
ve de gust, senyoreta? - va dir amb el seu 
etern somriure de galant. Van anar a un 
cafè situat a la mateixa plaça de l’ajunta-
ment i van parlar de tot tipus de temes. 
Congeniaven molt bé els dos junts i van 
riure com no ho havien fet des del inici de 
la guerra, fins que van sonar les sirenes i 
van canviar el gest de la cara, es van mirar 
als ulls mentre es mossegaven la llengua.
-Hi ha un refugi a deu metres d’aquesta 
cafeteria, anem-hi!- I Neus el va seguir. 
Van entrar al refugi i ja hi havia molta 
gent, després va entrar més gent fins a 
quedar ple. L’olor a humanitat era repul-
siva i van seure, per primer cop junts, en 
un banc fet amb maons i començaren a 
caure bombes. Les explosions se sentien 
més fort que altres dies i la terra queia 
del sostre més que mai. Hi havia gent que 
tossia a causa de la pols acumulada i tots 
els nadons ploraven, sent els moments de 
més tensió quan se sentia prop una ex-
plosió i la gent cridava de pànic i les llums 
s’apagaven per un instant.

Les bombes seguien caient i va ser en 
aquest moment quan la Neus, amb la 
seva mà dreta, va agafar la mà esquerra 
d’en Joan. No es van mirar, però a ell li 

va fer un salt el cor i no sabia com, dins 
d’aquell horrible lloc de por i confusió, 
podia ser tan feliç amb ella. Tot i el gest 
valent de Neus, ella estava ruboritzada 
i seguia el temor que una bomba provo-
qués un desastre, però tan sols volia se-
guir agafada de la seva mà per sempre.
El bombardeig va seguir diversos minuts 
més, però continuaren enllaçats pels seus 
dits i petrificats en aquell banc de maó, 
envoltats de pols i por. Els avions italians 
es van esfumar i es van tornar a obrir les 
portes dels refugis. La gent sortia com-
moguda però en ordre i Neus i Joan van 
seguir al seu lloc, clavats els ulls a la paret 
de davant i agafats de la mà, fins que va 
marxar l’última persona de la fila. Llavors 
va arribar el moment que havien estat 
desitjant des que les seves mans es van 
fregar. Van girar els seus caps, una mirada 
que no necessitava paraules i un petó que 
ho va dir tot.

Els següents dies van estar marcats per 
una sèrie de falses alarmes i de bombar-
dejos a Reus i Tarragona. Un d’aquests 
bombardejos, el del trenta de desembre, 
va provocar un gran incendi en els dipò-
sits de CAMPSA, que va durar diversos 
dies. Com més bombes queien, més amor 
es professaven Neus i Joan. Passejaven 
junts pels carrers agafats de la mà i, en al-
guns moments, Joan parava els seus pas-
sos per abraçar-la, acomodar-se sobre un 
arbre i besar els seus llavis. El jove tenia 
família llunyana a Reus, que dirigien el 
punt de venda de tabac de la Plaça Prim, 
però ja havia conegut al Pep, el pare de la 
Neus, el qual el va convidar a sopar a casa 
en més d’una ocasió. Pep, que era un bon 
home i molt honrat, veia amb bons ulls el 
romanç, celebrant els tres junts l’entrada 

Amor en temps de bombes (relat inventat, context real)
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a l’any 1938. Joan havia aconseguit, per 
part d’un amic seu, una ampolla de vi ne-
gre de Priorat, en concret de Marçà, un vi 
especialment restringent per al paladar, 
amb el qual van aprofitar per brindar pels 
èxits de l’exèrcit popular de la República 
al front de Terol i, una mica borratxo, el 
pare de la Neus va arribar a afirmar que 
1938 serà l’any de la victòria sobre els fei-
xistes.
El mes de gener de 1938 va ser especial-
ment fred i els avions italians van visitar 
Reus durant quatre dies seguits, causant 
grans destrosses, mort i desolació. Va ser 
aquesta setmana, el dia dotze, quan en 
Joan va veure l’edifici on vivia en ruïnes a 
causa de l’últim bombardeig, al carrer del 
Carme. Llavors Neus va convidar a Joan a 
viure amb ella i el seu pare. Tot i els bons 
ulls amb què el mirava, el Pep es va negar 
que dormissin junts i li van arreglar una 
habitació petita, amb les parets blanques 
i un llit i un armari vell. Joan no enyorava 
la casa perduda, ja que no tenia gairebé 
res de valor dins, i es va sentir molt feliç 
de viure-hi. Va ajudar econòmicament els 
seus hostes, tot i les negatives de Pep.
La població de Reus, en aquells dies, es-
tava molt espantada. Una bomba gairebé 
enterra un col·legi amb tots els nens dins, 
a Mas Bertran més bombes van ender-
rocar un edifici sencer a la Plaça de Sant 
Francesc, el magatzem de vi de Cal Rofes 
va quedar parcialment destruït i el centre 
de la ciutat abundaven cases en ruïnes. 
Les famílies començaven a marxar, espe-
cialment als masos i horts dels voltants, 
i els partits de futbol del Reus Deportiu 
ja havien quedat suspesos mesos enrere.
El vint-i-u de gener de 1938 era un dia 
especial, doncs Joan desitjava demanar-li 

matrimoni aquell mateix dia. Ja ho havia 
parlat amb el Pep i aquest es va mostrar 
molt animat i li va donar més forces en-
cara, abraçant-lo com un fill i Joan es va 
emocionar. Havien quedat per dinar junts 
al mateix cafè del dia que es van conèixer. 
Neus arribava amb endarreriment i Joan 
es va apropar a un quiosc situat a la cruï-
lla del carrer Llovera i el Prat de la Riba. El 
rètol del quiosc resava “Sol” i el propietari 
era un home de passats cinquanta anys 
anomenat Josep Maria Gort. Va comprar 
al Diari de Reus i el va llegir a l’entrada de 
quiosc. Al sortir gairebé l’atropella un ci-
clista que circulava per la zona, que va fer 
un so amb el timbre que estava subjecte 
al manillar. Va llegir el diari fins que es 
va arribar la Neus, tota vestida amb jersei 
taronja, faldilla gris, mitges i sabates fos-
ques i un abric llarg de color vermell. Es 
van besar i en aquest mateix moment un 
soroll espantós va arribar del cel acompa-
nyat d’una sèrie d’explosions al centre de 
la ciutat.

-Merda, no han sonat les sirenes! - I tot 
seguit van començar a sonar. Van córrer 
en desordre junt d’una gran quantitat de 
persones cap al refugi més proper, el de 
la plaça dels Quarters. Van veure com els 
avions passaven per sobre dels seus caps 
i tots estaven aterrits i s’escoltaven crits 
de pànic. Les bombes queien per tota la 
ciutat i les explosions eren molt properes, 
més del que podien haver vist fins llavors. 
Neus i Joan corrien agafats de la mà i es-
quivant gent i va ser llavors quan Neus 
va veure com un avió sobrevolava la pla-
ça i del seu interior sortia una bomba. Va 
explotar diversos metres davant i l’ona 
expansiva els va fer volar uns metres.
Un xiulet a les orelles turmentava a Joan 
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quan va aixecar el cap i es va disposar a 
aixecar-se. El panorama era confús i de-
solador pel fum i pols; pedres i maons 
trossejats, tot era ple de morts mutilats i 
ferits gemegant. Joan es trobava bé, però 
estava desesperat i va cridar igual que 
molta gent que s’aixecava del terra:
-¡Neus! ¡Neus! ¡Neus! - cridava entre llà-
grimes.- ¡Neus! Per déu! ¡Neus!
La va veure. La va veure dempeus i mi-
rant al no-res, negra de pols, l’abric ver-
mell destrossat i amb moltes rascades. 
Joan la va mirar molt preocupat i va cór-
rer cap a ella. -Neus, estàs bé? - I ella no 
va dir res.- Si us plau digues alguna cosa! 
- Tenia una cara que Joan mai tornaria 
a veure a Neus i que no sabria mai com 
descriure. Assenyalava un cotxe de nadó i 
Joan es va apropar per mirar al seu interi-
or. Va veure una cosa que li va fer marejar 
i gairebé caure a terra, tremolant mentre 
donava uns passos enrere. Es va girar i la 
va agafar de la mà i van entrar a el primer 
lloc que van veure obert, el forn de pa 
del senyor Ossó. Es va adonar que sortia 
una mica de sang de l’oïda de la noia, va 
agafar un mocador i va intentar netejar. 
Ella estava traumatitzada i un cop dins el 
forn de pa va començar a plorar.
Aquell dia l’aviació italiana va realitzar 
l’acte més sagnant de la guerra a la ciutat 
de Reus. Va bombardejar des del carrer 
Sant Llorenç fins al carrer Ample, pas-
sant per la plaça dels Quarters. A la plaça 
es trobaven llocs de venda de productes 
de primera necessitat i havia arribat mol-
ta gent, amb tren, només per anar a com-
prar. Un avió va deixar caure una bomba 
just a l’entrada del refugi antiaeri, quan 
molta gent s’acumulava per entrar, mo-
rint a l’acte al voltant de quaranta perso-

nes. Va ser una carnisseria.
Quan Joan va aconseguir tranquil·litzar la 
Neus van sortir del forn de pa i es toparen 
amb el Pep i ell els va veure. Es va apropar 
a ells espantat, amb les mans sobre el seu 
cap i contemplant aquell infern. Tenia 
els ulls vermells i semblava estar malalt i 
confús. El fum començava a desaparèixer 
i es podia observar millor la plaça, sent 
la imatge més horrorosa que veurien mai. 
Estava ple de morts i hi havia trossos de 
persones penjades en els fils de l’electri-
citat, en les branques dels arbres i en la 
façana de la Caixa d’Estalvis. Els bombers 
recollien els morts amb pales i un riu de 
sang baixava pel carrer Llovera. Joan es 
va oferir per ajudar els ferits i a col·locar 
mantes sobre els cadàvers. Neus li va su-
plicar que no hi anés, però hi havia d’anar 
a ajudar els seus conciutadans i Pep se la 
va emportar a casa i li van suplicar que no 
trigués. No es va penedir d’ajudar, però 
mai oblidarà el que van veure els seus 
ulls. Cossos de persones mutilades, més 
morts apilats a l’entrada del refugi men-
tre altres persones sortien del seu interi-
or. La bicicleta que havia vist abans i que 
gairebé l›atropella a la sortida del quiosc 
estava partida per la meitat i el seu con-
ductor, amb un tros del seu cos enganxat 
a la bicicleta, destrossat a pocs metres. Li 
va posar una manta per sobre i va tan-
car molt fort els ulls mentre sentia que 
es feia vell en pocs segons. Va continuar 
ajudant a recollir morts dues hores més, 
fins que la jornada va finalitzar amb un 
camió baixant pel carrer Llovera i la part 
del darrere plena de deixalles humanes. 
Joan volia demanar matrimoni a Neus i 
que aquell dia fos el millor de la seva vida. 
Es va convertir en el pitjor. Almenys con-
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tinuem vius, va pensar cínicament. 
Es va fer fosc i Joan va arribar a casa, 
brut, molt brut. Va entrar a vestíbul i 
Pep, dempeus al mig de la sala, el mira-
va com si no ho reconegués i van parlar 
del que havia passat. Neus s’havia banyat 
i ara era dormint al seu llit sense haver 
pronunciat ni una sola paraula en tota 
la tarda, estava atemorida. Joan es va 
treure la roba, plena de fang i sang, i va 
pensar en cremar-la. Després es va donar 
un bany ràpid i va demanar permís a Pep 
per visitar a la Neus a la seva habitació. El 
seu futur sogre va fer que sí amb el cap i 
va obrir la porta lentament. -Pots passar, 
tranquil.- Li va dir ella en plena foscor.
-Com et trobes?
-T’he escoltat arribar i parlar amb el 
meu pare. No he pogut dormir res.
-Però estàs millor?
-Sí. Pots encendre l’espelma que hi ha   
sobre la taula? Ets molt amable i molt bo 
amb mi.
Amb un misto va encendre l’espelma, 
que va il·luminar parcialment l’habitació 

i va poder veure la cara de la Neus. Es va 
asseure al costat del llit i es van mirar. 
Ella era estirada, amb la mirada trista i les 
galtes mullades. La va acariciar i es van 
besar i es van abraçar.
-T’estimo, Neus
 -I jo a tu molt.
-El que ha passat avui, ha estat terrible 
però vencerem als ...
-No parlis, Joan. No parlis d’això.-  Va   
interrompre tapant-li el llavis amb els 
seus dits.
-Estic aquí amb tu, estaré al teu costat 
i t’estimo i no deixaré que et passi res     
dolent.
Neus seguia mirant al Joan, li va agafar 
les mans i amb una desoladora solemni-
tat va dir:
-Ens hem anat a enamorar just quan   
arriba la fi del món.

Cristian Muñoz Gracia
Desembre del 2016
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Comunicat per Lo Nunci 

Benvolguts lectors de Lo Nunci de Reus, 

ens complau informar-vos de la possibilitat de crear dins del Centre d’Amics de Reus, 
d’un grup d’opinió format per socis amb la intenció de vetllar pel patrimoni reusenc. 

La idea ha sorgit del socis Ramon Farré i Cristian Muñoz, sensibilitzats amb reusen-
quisme i que treballaran constantment per a catalogar i salvar aquells elements patri-
monials dins de la ciutat de Reus que puguin estar en situació de perill i desaparició. 

Animen a tota persona interessada a posar-se en contacte i treballar conjuntament per 
salvar i mantenir el patrimoni de Reus i també de Catalunya. 
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Terra afl igida

TERRA AFLIGIDA...

Terra afligida,
cal esperar, fugir,
amb l’esperit ben lliure.

Retrobar en la mar,
aquella placidesa
quan tu hi regnaves, Pàtria.
Els teus peixos portaven
al llom les quatre barres.

Les barres d’un Imperi
vénen de l’esplendor
i del llegat de Roma.

El Laci, mare nostra,
tremola com el foc
d’un cràter que s’inflama.

També s’inflama el crit
contra el jou que ens imposa
la rància Espanya.
La que xucla la sang
amb malèfics intents.
Vampir obscur que abaten,
sense punyals ni espases,
tots els fills de La Terra,
apuntant ben amunt
una estrella molt clara.

Maria Dolors Vallverdú i Torrents
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SEMPRE AMB TENSIÓ

Sempre amb tensió 
i amb la por del sotrac
d’una amenaça.

Vull adormir-me 
sota la solemne i sorda quietud 
que turmenta tot intent de fugir,
d’obrir el cadenat que impedeix
el revolar de l’ànima.

I no és pessimisme,
ni tan sols covardia,
és la trista realitat;
rebuig concentrat,
enquistat de fa segles
que empastifa
el silenci dels dies. 

PARAULA DENSA...

Paraul densa
la que incorpora al cor
un regust agredolç
d’incertes esperances.
He buscat els teus ulls
sota la llum insomne,
quan el repòs del món
ressorgeix amb les ombres.

LLUM AMAGADA...

Llum amagada,
oracle que desprèn
una imatge subtil.

Boira de nit,
guardes l’arca dels somnis
i la frescor que amaga
el verd de les riberes.

ARRIBES TARD...

Arribes tard
pluja
quan el món s’esberla.

El foc ha fet pastura
pels boscos i les prades,
pels vorals dels camins
i carreteres,
descobrint l’esquelet
turmentat i ferit:

Cementiri de llum
on s’enmiralla l’aigua.

S’EVAPORA LA MAR...

 Vanitat, vanitat canta la mar...
        Josep M de Sagarra

S’evapora la mar,
més salada que mai
i el solatge que queda
enverina les algues.

Les algues, abans verdes,
tenien color d’aigua,
ara tenen un to
de tristesa morada.

No viu la mar,
plora llàgrimes salades
pels fugitius que intenten
trobar una nova pàtria.

La mort els acompanya
i alguns són rebutjats
per la infàmia que aplega
estols de vanitat, d’orgull
i de desgràcia.

Col·laboracionsTerra afl igida Terra afl igida

AIGÜES SIGUEU CLEMENTS...

Aigües sigueu clements;
la nostra mà és germana
en tot espai del món.

L’univers es desploma
quan la justícia és falsa
i no escolta l’amor
que encara es manifesta
dintre l’espècie humana.

No hi ha colors, hi ha ponts
que uneixen tots els aires,
i el teu aire, mar nostra,
ens porta malaurança.

BEURE EL VI DE LA TERRA...

Beure el vi de la terra
és enfonsar-se al cràter
de la força amagada
i allunyar-se en un sòl
solcat per l’esperança.

El raïm és la sang
que arrossega el silenci
que un mal vent enviava...

Vent de ponent;
tempesta que naufraga
quan rebota en el mur
de la Terra estimada.

HE VIST LA MORT...

He vist la mort
corrent per camps oberts
que encara es resisteixen
al seu pas enfollit.

Traspassa les fronteres
del temps i de les èpoques.

Tot recula i se’n va
mentre la vida assetja
i resta, malgrat tot,
eternament alerta.

RIU QUE TRAVESSES...

Riu que travesses
les rutes de la Terra
i coneixes el so
i el murmuri que arrenca
la parla que ens manté
viva l’espera.

CAMINS D’AVUI

Camins d’avui,
camins d’ahir,
camins d’abans
i tots els temps.
Pugeu enlaire
per trobar el vent,
el vent que parla
de pensaments,
clares absències,
mirars presents,
aigües revoltes
que van baixant
i fan escórrecs,
muntanya avall.

Aigües que el temps
mai no ha amagat
les fondes petges
dels anys passats
en cada una
resta gravat
el nostre crit
de llibertat.
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I TU SERÀS

I tu seràs
la imatge inalterable
que abasta el món,
obert missatge
de sol i de mar blava
en la rosa dels vents.

I quan les nits insomnes
m’ofeguin amb fantasmes
em portaràs uns llums
que il·luminin l’estança;
torxes fosforescents,
torxes d’abans i d’ara.

TOT RESSEGUINT LA BOIRA QUE 
S’ENDINSA
    Palmira

Tot resseguint la boira que s’endinsa
mirada enllà, pels més incerts camins
on la llum reverteix i es fa tan minsa
que no arriba a l’encesa dels instints.

Arrenca el plor, el plor de la follia,
l’absurda reacció d’un món confús,
mentre la mort va fent la seva via
enmig de la metralla de l’obús.

Síria t’endús la mil.lenària estela,
pedres sagrades que l’horror entela,
junt amb els cossos calcinats pel foc.

O terra de la llum, nissaga antiga,
per sempre més el teu reclam em lliga
al combat que aguantem a poc a poc.

ULLS NEGRES DE LA POR PERFILEN 
L’AIRE
   Alep

Ulls negres de la por perfilen l’aire
de mil cançons i de frustrats anhels
la terra s’estremeix mentre s’enlaira
un clam desesperat que arriba als cels.

És el clam d’una part assedegada
de bona voluntat i germanor,
és una llibertat apedregada
que pesa al cor amb un intens dolor.

Ulls negres de la por, ulls de l’espera,
volen deixar les urpes de la fera
i ressorgir en un món sempre divers.

Recullo el tremolor del fons de l’ànima
que la terra absorbeix amb gust de llàgrima,
saó futura de l’amor dispers.

EL PAS DE LA LIBÈL·LULA SOTA EL 
PERFUM AMARG

El pas de la libèl·lula sota el perfum amarg
enganya la visió que ve de mons llunyans.
Els cràters evaporen presències dins els llacs
i l’ombra de Lilith s’insinua en el mar.

Del Mar Roig que s’esponja per les ribes del sol
i ofega tots els crits dels rebels emmudits.
Sobirana que vesses un perfum d’elixir
i reculls la tragèdia, estigma dels rebels.

Dels qui busquen secretes raons per existir
més enllà del dolor miserable que assetja
i paralitza amb tocs de covardia tètrica.

El vi es fa més fort en la teva presència
i aguditza l’afany de creure en el misteri
i en el foc dels teus ulls que foraden la nit.

Terra afl igida

Jordi Piñol Corbella
info@gabinetimmobles.com

oficina immobiliària

C. Amargura, 61 - 43201 REUS
Tel. 977 344 507 - 682 799 952
www.gabinetimmobles.com
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