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Acabem l’any, el recordarem, i ja veurem quan ens normalitzarem. Esperem
que passat l’estiu tornem a una normalitat acceptable, que ens permeti
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recuperar la nostra activitat sòcio-cultural, que ja en tenim ganes.
Ens les prometíem felices al tercer trimestre i justet vam poder celebrar al
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recordar que és l’única publicació en paper que continua editant-se a Reus) i
Ho vam fer tot en una mateixa sessió, a la nostra Sala d’Actes, tan plena
com les mesures anticovid ens varen permetre. Vam comptar amb l’assistència del nostre alcalde l’il·lustríssim Senyor Carles Pellicer i la Presidenta
de la Diputació de Tarragona, l’il·lustríssima senyora Noemí Llauradó; els
quals els hi agraeixo molt la seva presència i ens van encoratjar a no defallir
en la nostra tasca.
El senyor Salvador Obiols Gómez, vell conegut nostre ja que ha estat
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guanyador en altres ocasions, va rebre el XVIIIè Premi de Poesia Catalana
“Francesc Martí Queixalós”.
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En aquest últim número trobareu alguns articles corresponents a la última
dècada de “Lo Nunci”; per acabar la seqüència memorística per a recordar
tots aquests anys de publicacions, repartits en quatre dècades diferenciades:
una dècada per trimestre.
No vull acabar sense tornar-vos a donar les gràcies per la vostra fidelitat, en
moments tan difícils i que tant ho necessitem.

LA FADA VERDA . . . . . . . . . . . . . 31-34
Joan M. Mallafrè i Anguera
President del Centre d’Amics de Reus

Foto portada i pàgines centrals: La celebració dels 40 anys
de Lo Nunci i el lliurament del premi de poesia Francesc
Martí Queixalós.
Autors de les fotos a càrrec del grup de fotografia del Centre
d’Amics de Reus, FOTOCAT
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Reusenques de lletres

La iniciativa literària Reusenques de Lletres va començar l’any el 2012, impulsada per Fina Masdéu i Victòria Rodrigo,
després d’una taula rodona de dones escriptores al Casal de les Dones. L’objectiu va ser crear una plataforma estable
d’activitats que permetés emergir el talent local femení tant en la literatura de

Victòria Rodrigo i Fina Masdéu, impulsores
de Reusenques de Lletres © Paüls

ficció com en la de no ficció, i donar-hi
visibilitat. Van apostar per oferir diversitats d’estils, estimulant la creativitat sense imposar gaires criteris al treball de les
escriptores –les quals han de tenir algun
text publicat com a requisit per formar
part del col·lectiu–, només la condició
que Reus havia de ser present en els textos, d’alguna manera. Tot amb un gran
respecte per la feina acurada i ben feta.
Des de llavors, han participat en els diversos projectes més d’una cinquantena
d’escriptores vinculades al Baix Camp.
S’han aplegat treballs de narradores,
poetes, dramaturgues, periodistes, assagistes, historiadores i biògrafes de diferents generacions i de diversos àmbits
10 LO NUNCI 161

professionals. Amb el suport i la complicitat d’Arola Editors —des del segon
volum del col·lectiu—, s’han anat incorporant veus noves en els sis llibres
publicats fins ara i en un setè que és a
impremta, dedicat a la literatura eròtica.
A més de les presentacions dels llibres, i
sovint al voltant dels temes que s’hi tracten, s’han organitzat activitats literàries
com ara debats, tallers d’escriptura, un
concurs literari, sessions de contacontes, la ruta literària del vermut i lectures de textos propis i d’altri. En els
dos primers llibres es va publicar assaig
breu, articles d’opinió i poesia, a més
de narracions; i el cinquè volum és
un llibre de contes per a infants, amb
dibuixos de diversos il·lustradors. En
l’actualitat, el gènere que predomina
en els textos és el relat breu i el conte
per a adults. En cada publicació es procura implicar-hi alguna dona nova, no
només en els textos sinó també per a la
presentació i per al disseny de la coberta.

tes sinergies: bona acollida dels lectors,
ressò mediàtic, col·laboració amb associacions i entitats, amb revistes, amb
el programa d’Activitats i recursos educatius de l’Ajuntament de Reus, confiança dels responsables dels espais on
es realitzen els actes i suport d’algunes
llibreries. Les activitats es difonen en
un blog [http://lletresdereusenques.
blogspot.com/] i a les xarxes socials.
Reusenques de Lletres va obtenir
per votació popular el reconeixement “Imprescindibles de l’any”,
en
l’àmbit
de
Cultura
(2018).

LLibres publicats:
Lletres reusenques. Reusenques de lletres
(Silva editorial, 2013)
Biblioteques personals (Arola editors,
2014)
Bibliorelats (Arola editors, 2015)
14 vermuts (Arola editors, 2016)
Contes de Vilaencanteri (Arola editors,
2017)
Veus (Arola editors, 2019)
bReus i eròtiques (Arola editors, 2021)
Lena Paüls

Reusenques de Lletres. Autores i editor de ‘Veus’ (Arola Editors, 2019) © Isabel Martínez

Reusenques de Lletres ha activat mol-

Els llibres publicats fins ara © Josep M. Barraso
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Amb la gestió de la pandèmia que ens priva de la llibertat i tranquil·litat necessària
per seguir en el nostre dia a dia personal,
laboral i social, en un moment donat,
han fet tornar a primera línia de l’actualitat el tema inacabat de les vegueries.
Fa una dècada es va congelar la llei
30/2010 del Parlament, en la que s’establia les bases per l’organització de Catalunya en vegueries, i per regular la transició de les diputacions provincials als
Consells de Vegueria. Aquesta llei, en moratòria per la seva aplicació, recollia l’establert en l’Estatut d’Autonomia del 2006.
Però, tot l’enrenou que va comportar el
debat previ va fer esclatar més d’un conflicte sobre la definició dels límits terri-

torials, a hores d’ara, no tots solucionats.
Una proposta que va quedar pel camí
al no tenir el suport, imprescindible,
dels actors afectats va ser la de l’Alt
Ter, que volia englobar les comarques d’Osona, el Ripollès i la Garrotxa.
Una altra va ser modificada, per exigència de l’alcalde -socialista- de Lleida tot
reclamant, i aconseguint, que la vegueria es denominés de Lleida, i no Terres de
Ponent, com es plantejava en el projecte.
Fins i tot, una, la del Penedès, donada la unanimitat al territori en la
seva reivindicació, va ser incorporada a aquell projecte amb posterioritat.
Però, com a ganxet, permeteu-me una

exposició més detallada de la part
més propera, que també forma part
d’aquell projecte amb intenció de recuperar l’estructuració territorial de
Catalunya abans que el 1833, modificant el projecte original del 1822,
fossin substituïdes per les províncies.
En aquest sentit, doncs, va aparèixer el títol de Terres de l’Ebre, que ja va ocasionar
el conflicte per la capitalitat entre Tortosa i Amposta, i que en la inclusió d’alguna
determinada comarca es va ignorar quina
era la seva relació afectiva i comercial en
el moment de fer els límits sobre el mapa.
I es va seguir per la rivalitat entre Tarragona i Reus, que es va fer més visceral en proposar-se, per la part provincial
restant, la denominació de “Camp de Tarragona” -o recollint el concepte “Camp”

I es va seguir per la
rivalitat entre Tarragona
i Reus, que es va fer més
visceral en proposar-se,
per la part provincial
restant, la denominació
de “Camp de Tarragona”
de l’antiga Comuna del Camp, però personalitzant-la amb “de Tarragona”, o, tal
vegada, recuperant una antiga denominació, que en cas de ser prou contrastada, seria desconeguda pel que escriu, i pel
que, humilment, demanaria disculpes-.
En qualsevol cas, aquesta va ser ento12 LO NUNCI 161
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mada pel llavors govern tripartit, amb el
president Montilla -socialista-, el 2009,
ignorant la reivindicació de Reus perquè, en recuperar la distribució en vegueries, es respectés la IV, amb capital
a Reus i englobant les comarques del
Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre
i la Conca de Barberà. També se’n va
menys-prear la proposta d’una cocapitalitat, i ni es va replantejar un títol
menys “llunyà” dels territoris afectats,
fins i tot es va menysprear el fet de preguntar als pobles afectats en quina vegueria es podien sentir més identificats.
Les intencions protagonistes de l’alcalde -socialista- de Tarragona, van quedar ben paleses en el moment en què
fins i tot es va intentar, recordem amb
tota vehemència i insistència, el canvi
de denominació de l’Aeroport de Reus.
Però, el cert és que, des de llavors, la denominació “Camp de Tarragona” s’ha anat
implantant de manera generalitzada pels
mitjans, tant si es parla de Reus, l’Hospitalet de l’infant o Prades... com de Falset,
Montblanc o les Mores... com del Parc Natural del Montsant o de la Costa Daurada.
En tot cas, amb una “província” a eliminar i una “vegueria” congelada, potser el
millor seria la definició de “comarques
tarragonines”, que no violentaria ningú
i representaria a tothom per igual, no?.
Amb tot, el que sí que s’està aconseguint
és marejar el personal, que, sabent molt bé
quin és el seu poble, no entén si viu en una
comarca, província, diputació, o vegueria.

Xavier GuarqueE
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Premi de poesia Francesc Martí i Queixalós

L’ Associació de Dones Ganxetes, no perdem el contacte

Crònica de l’entrega del premi

tat molt variades.

Al començament de la pandèmia, ens
vàrem marcar una fita, i era que faríem
tot el possible per mantenir el contacte
amb totes les nostres sacies, per tal que
cap d’elles es trobés sola, de moment ho
estem aconseguint, és per això que ens a
sentim molt satisfetes.
A hores d’ara gairebé totes les sòcies
formen part del grup de WhatsApp que
tenim creat i moltes d’elles tots els dimecres a la tarda es connecten on line a l’activitat que tenim programada per aquest
dia.
Les activitats que hem anat fent han es-

...ens varem marcar una
fita, i era que fariem tot
el possible per mantenir
el contacte amb totes les
nostres sacies, per tal que
cap d’elles es trobes sola,
de moment ho estem
aconseguint...
14 LO NUNCI 161

Hem dut a terme des d’una xerrada
“d’alimentació conscient” fins a celebrar
una calçotada telemàtica, passant per
una xerrada de “Reciclar correctament”,
una amb el tema “d’urbanisme feminista” amb la regidora d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Reus, una presentació
dels llibres “Institut Pere Mata una porta a la ciència” i “El barato i les sabatilles màgiques” a càrrec de la seva autora
la Sra. Monika Escuer, un taller de cuina
“Aperitius Gourmet saludables”, reportatges fotogràfics...
Creiem que amb les circumstàncies que
estem vivint, la música juga un paper
molt important respecte al benefici per
al nostre estat d’ànim, per això diversos
dimecres hem dut a terme alguna activitat relacionada amb la música, la primera
la xerrada amb audicions inclosa “D’una
veu d’àngel”: Victòria dels Àngels”, a
càrrec de l’Ekaterina Katcheff, Coordinadora de l’Institut Català de les Dones
a Tarragona i després una tarda dedicada a escoltar fragments de bona música
i per últim una tarda molt divertida en
què vàrem fer un concurs de “discos dedicats”.
Animeu-vos a participar en les nostres
activitats telemàtiques i presencials, trobareu tota la informació al nostre bloc i al
nostre perfil de Facebook.

Em plau de fer-vos una desdripció de la
darrera edició del nostre premi de poesia
catalana. Com abans ja ens deia el nostre
president Joan M Mallfrè l’acte s’ha viscut de forma brillant, entranayable i solemne, amb la presència del molt il·lustre
Senyor Carles Pellicer Punyed, Alcalde de
Reus i de la il·lustríssima Senyora Noemí
Llauradó Sans, Presidenta de la Diputació de Tarragona. També han donat el seu
digne relleu el Jurat, format per Francesc
Roig Queralt, prestigiós escriptor i president de la Creu Roja i jo mateixa.
Aquest any s’escau el 40è aniversari de
l’aparició de Lo Nunci i com aneu veient
estem recuperant textos antics i així ens
retrobem amb els més preuats records.
L’ Acta que tot seguit transcriurem fou
Sigues lliure; i si no n’ets, obre`t
Construeix el futur; i si no arriba, continua.
JORDI LLIMONA. (Ofrena de capvespre)
Allò que val és la consciència
de no ser res si no s’és poble.
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS (Assumirà la veu d’un
poble)
Canto l’absència de llibertat!
Presoner de l’aire ! Governo
el furor incert de l’aire.
BARTOMEU ROSSELLÒ-PÒRCEL - (El captiu)
L’home lliure és el que no tem anar
fins al final del seu pensament.
LEON BLUM
ARA ÉS L’HORA - (AIXECA’T I CAMINA)

Glòria Ma. Arnavat
Presidenta
Associació de Dones Ganxetes Reus,
18 maig 2021

1)
Poble castigat al llarg de la història,
hereu d’un saber que li ve de lluny,
que honora els fossars amb la sang de juny
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llegida per Francesc Roig i Queralt, degut
a la impossibliltat de venir de Robert Miralles Gutiérrez a causa de les restriccions
de la Covid.
També trobareu el poema guanyador del
nostre ja molt conegut i estimat poeta
Salvador Obiols, de Viladecans (Baix Llobregat).
ARA ÉS L’HORA és un un poema
abrandat d’amor per la nostra terra i per
tot allò que viu dins la nostra essència.
Aquest aire viscut avui d’una manera tan
emotiva s’agita encara més amb els anhels de llibertat i de pau en totes les nacions
del món.
M Dolors Vallverdú

i manté latent l’afany de victòria.
Solca un terreny erm fent recta el traçat,
amb lletres de sang dels seus pensaments;
plasmant un text clar amb tots els accents,
per mantenir viu un somni daurat.
Claror de llevant, claror de paraules,
que ens diu saber el vent i on està el torrent,
allò que és real i allò que són faules.
Vol tenir la clau que tanca el ponent
i fer un braç i un cor per trencar les baules,
per sortir a camí d’un demà esplendent.
2)
Som fills d’un país que té el cor ferit,
que ha estat urpejat pels ocells nocturns,
que la desraó li ha causat difunts
i que malgrat tot no està atemorit.
Ni un vell desencís ens pot fer oblidar,
la lletra i el so d’aquelles balades,
aquell obrir els ulls gaudint les albades,
la claror d’uns mots que ens van abrandar.
Hissem el velam, està ventejant,
dalt del pal major pengem l’estelada,
LO NUNCI 161 15
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La poesia guanyadora

L’acta del jurat

fem d’uns vells records un cant triomfant.
Cal tenir la falç molt ben esmolada,
per tal de segar a terra tocant,
separant del blat l’herba descastada.
3)
Cerquem trobar el rumb amb seny i prudència,
guiats per l’instint de treballar eufòrics,
per recuperar tots els drets històrics,
i aquells savis mots que ens vénen d’herència.
El camí encetat no té retrocés,
l’afany que ens promou s’ha fet imparable,
no hi ha cap mal dret que sigui un obstacle,
ni escull gegantí que ens privi l’accés.
Tornarà el martell de nou a l’enclusa;
malgrat que el metall es forja en calent,
dir que encara és fred no serveix d’excusa.
Posem al fogar la flama i el vent,
per fer reeixir la inquietud infusa,
de desassossec, d’un anhel ardent.
4)
No ens podem parar passius o indecisos.
Compartir els afanys és el que ens ha unit,
fent que cada cor, en surti fornit,
per tornar a lluitar sens caure submisos.
No ens retindrà a port viure a sotavent,
tampoc si la mar es troba encrespada;
no ens esporuguim enfront de l’onada,
ni d’un temps advers que es mostra inclement.
Sabem que un anyell potser devorat
pels llops famolencs amb males entranyes,
que volen omplir el ventre afamat.
Ens caldrà aplicar la força i la manya.
Si volem guanyar “nostra llibertat”,
caldrà agafar fort el brau per les banyes.
5)
Fem brillar els estels dins del groc o el blau,
símbols de combat i d’identitat
dels abanderats de la llibertat,
que volem fer un trep a la pell de brau.
Al cor i a la falç llevem-li el rovell,
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és temps d’esporgar al tronc que es fa bord,
d’endurir-li el trem al tou que es fa el sord,
d’ablanir els sentits al dur que és mesell.
Cerquem la claror enmig de la nit,
evitem la pols i esquivem el fang,
defensem records enfront de l’oblit.
No fem rosegons d’orígens ni rang,
refem els lligams que ens fan lluitar units
i poblem d’estels els vells rius de sang.
6)
Despunta l’estel de l’etern combat,
fem vots pel desig que estàvem gruant,
de ser timoners i no tripulants,
de recobrar un dret que ens va estar robat.
Damunt l’alta mar cerquem la bonança
d’un vent venturós que meni la nau
i ens faci avançar amb un buf suau.
En temps de maror, ones d’esperança.
No hem perdut el tremp i hem guanyat afanys,
no ha mancat la fe, ni l’ús de raó,
ni ens ha escantellat el desgast dels anys.
Tenim bona mà per portar el timó,
ens llevem la son enfront dels paranys.
No ens desviarem del nostre horitzó!
7)
S’uneixen els cants, proclames, banderes...
Un cabal d’anhels s’està alliberant,
places i carrers es van desbordant,
per tal d’avançar per noves senderes.
Esmolem la falç, les meses s’espiguen,
el camí és agrest i està ple d’esculls,
no perdem el tremp, ni acluquem els ulls
i seguem arran les trames que ens lliguen.
Som moltes les veus i sols un el clam,
també molts els cors i un sol sentiment,
mils i mils els troncs i un sol arrelam.
Després de molts anys, ara és el moment
d’agafar la falç per trencar el lligam
cridar amb esper: Vull ser independent!
Salvador Obiols Gómez
2020 / 40 anys de la seva aparició

Fotos de les pàgines centrals, d’esquerra a dreta:
Fotos de dalt:
Sr. Joan M. Mallafrè, president del Centre d’Amics donant la benvinguda i presentat l’acte.
El Sr. Salvador Obiols, guanyador de la present edició, mostrant el diploma que ho acredita.
El Sr, Salvador Obiols, llegint l’obra guanyador.
El Sr. Francesc Roig, membre del jurat.
Fotos del mig.
El Sr. Salvador Obiols Gómez, al moment de recollir el premi amb presència dels membres de Jurat, el
president del Centre i de l’alcalde de Reus, el Sr. Carles Pellicer i la Sra. Noemí Llauradó, presidenta de la
Diputació de Tarragona i vicealcaldessa de Reus
El guanyador, llegint el Diploma que ho acredita.
Parlament de la Sra. Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona i vicealcaldessa de Reus
Fotos de baix:
Parlament del Sr. Joan M. Mallafrè, president del Centre d’Amics de Reus.
Els membre del jurat, autoritats, el president del Centre amb el guanyador.
Parlament del Sr. Carles Pellicer, alcalde de Reus
2020 / 40 anys de la seva aparició
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L’encaix de Reus en el nou segle

El Mariscal Joffre

Un dels aspectes de l’encaix de Reus va
ser la instal·lació de la universitat. El
1986 l’Ajuntament comprava l’última
part de l’edifici on s’ubicava la Facultat
de Medicina, al carrer de Sant Llorenç.
Era la culminació del que volia Reus. El
1955 entraren en funcionament les noves dependències de la Facultat, al carrer
del Vapor Nou, om hi havia el Cinema
Cosmos. UN Un front d’actuació va ser
la demanda de l’Escola d’Empresarials. La
Cambra de Comerç `presentà la possibilitat de demanar-ne una d’ adscrita, però
l’alcaldia optà per aconseguir una escola
integrada a la Universitat de Barcelona,
pel menor cost que suposaria. El desembre de 1986 els grups politics consensuaren la sol·licitud, que va ser cursada el
febrer de 1987. La informació demanada
des de Barcelona a la Divisió dels Centres
Universitaris del Camp de Tarragona fou
avalada favorablement el juny de 1987.
El curs 1088-1989 començà a funcionar
en barracons provisionals en un solar de
l’Ajuntament al passeig de Misericòrdia.
La ubicació definitiva seria al començament de l’autovia de Bellisens, i els estudis d’economia s’ampliarien amb la
creació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. El 1992 es va aprovar la cessió de terrenys a la Universitat
Rovira i Virgili per amplia la Facultat. El
setembre de 1994 començaren les obres a
la zona de Bellisens, al antic Mas Vila de
Barberà. El gener de 1997 s’inauguraren
oficialment. El 1988 Reus disposava de
dues facultats: la de Ciències Econòmiques i Empresarials, ubicada a la zona de
Bellisens, i la de Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut, instal·lada als carres
de Sant Llorenç i del Vapor Nou.
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Una altre delegació universitària que
s’instl-là a Reus va ser la Universitat
Oberta de Catalunya. El ple de setembre
de 1995 acordà cedir-li una part de l’edifici de l’antic escorxador i l’octubre se celebrà l’acte d’inauguració del primer curs
acadèmic, a través del sistema telemàtic
de la videoconferència
El curs 1992-1993 es posà en funcionament la Universitat Rovira i Virgili, a
partir de l’estructura existent adscrita a
las universitats de Barcelona i Politècnica
de Catalunya. A Reus s’han instal·lat les
carreres de medicina, ciències empresarials, administració i direcció d’empreses,
dret i fisioteràpia.
L’any 1992, a iniciativa de l’alcalde, els
grups politics van reflexionar i dissenyar propostes de futur en el que va ser
el primer debat de la ciutat. Temes com
el comerç, la industria, la universitat i
la capitalitat van ser motiu de disputa,
i s’aprovà una sèrie de resolucions que
van definir un programa de consens per
emprendre accions de futur. Es buscava
‘encaix de Reus en el context del país
En el tema del comerç es va constatar la
pèrdua d’influència del sector i s’acordà
la realització d’un pla d’orientació comercial. Quant a la indústria s’aprovà
que es busquessin fórmules per rebaixar
el preu del terreny, amb convivència amb
els promotors. Sobre si els terrenys al costar de l’autovia de Bellisens s’havien de
condicionar per insta-lar-hi un polígon
o no, va prevaler la tesi de l’alcaldia que
aquest espai havia de complir una funció
terciària
Fons : Historia General de Reus Volum V
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… Un vent de glòria en ton cel passa
i un sol novell ja t’il.lilumina
ma dolça pàtria,
i aqueixa glòria d’ales blaves,
que el sol d’immortalitat daura,
te ve d’En Joffre.
Carles Grandó

Del nord de la nostra terra, d’aquesta Catalunya que voldríem que esdevingués
per sempre rica i plena, m’ha impactat
profundament la vida i la història d’un
dels més alts militars que mai hi hagi hagut a nivell mundial. Josep Joffre i Plas.
No hi ha cap poble o ciutat de França on
no hi hagi un monument, un carrer, o
una plaça dedicada a enaltir la figura de
Joffre.

el fet que sigui nét de Reus, el seu pare
havia nascut a la nostra ciutat, i això vulgues o no et toca especialment el cor.

Josep Joffre i Plas (Ribesaltes, Rosselló,
12 de gener del 1852 – París, 3 de gener
del 1931) fou un militar nord-català de
l’exèrcit francès, mariscal de França i especialment famós per les batalles de la I
Guerra Mundial i més particularment la
Primera Batalla del Marne. La seva popularitat li valgué el sobrenom de Pare
Joffre. En l’exèrcit era vist políticament
com d’idees liberals
Però per mi té una especial importància
2020 / 40 anys de la seva aparició

Postal de Joffre amb la dedicatòria en català
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El Mariscal Joffre
Col·laboracions

El Mariscal Joffre
Joffre va ingressar a l’École Polytechnique
i poc després va participar en la defensa
de París durant la Guerra francoprussiana
de 1870. Posteriorment, fou destinat a les
colònies com a enginyer militar. El 1911
retornà a França i fou nomenat comandant en cap de l’exèrcit francès, després
de la renúncia de Joseph Gallieni. Amb
el canvi de mentalitat a l’estat major de
l’exèrcit, que passà d’una idea estratègica
defensiva a una de molt més ofensiva, Joffre adoptà els plans de Ferdinand Foch,
l’ofensiva coneguda com a Pla XVII.

Batalla del Marne, entre el 5 i el 12 de
setembre de 1914, que aconseguí salvar
París i fer retirar els alemanys a les línies
de front, que més o menys romandrien
estàtiques durant la resta de la guerra.
Després de les grans pèrdues a les batalles
de Verdun i del Somme, Joffre fou substituït per Robert Nivelle el 13 de desembre
del 1916. Joffre fou nomenat mariscal de
França, la primera persona a rebre aquest
títol durant la III República, però el seu
paper fou més cerimonial que operatiu.
Fou el cap de la missió militar francesa als
Estats Units el 1917 i posteriorment, cap
del Consell Suprem de Guerra el 1918.
Delegació de Joffre als Estats Units

Joffre (assegut) i Viviani durant un discurs als Estats
Units

Dibuix humorístic de l’Esquella de la Torratxa que
il·lustra l’aura de reaspecte, o por, que desprenia Joffre

Quan va esclatar la I Guerra Mundial, el
pla francès es veié superat pel Pla Schlieffen alemany. Joffre intentà recuperar
la situació mitjançant una retirada i un
contraatac, que culminà en la Primera
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A conseqüència de la declaració de guerra
que féu el Congrés americà a Alemanya,
el ministre de la Guerra francès, Alexandre Ribot, convocà Joffre i li va proposar
de fer servir “el seu prestigi inigualable”
acompanyant el president del Consell
René Viviani als Estats Units d’Amèrica. Després d’haver dubtat, Joffre finalment va acceptar. De fet, com que llavors els Estats Units no tenien enemics
i no havien conegut cap conflicte militar
d’ençà el final de la Guerra de Secessió,
2020 / 40 anys de la seva aparició

els americans només tenien un exèrcit de
120.000 soldats. Joffre fou encarregat de
convèncer el president Woodrow Wilson
de la implicació del país i de preparar-ne
l’exèrcit per a la guerra. La missió francesa va embarcar a bord del vaixell Lorraine
II el 15 d’abril a Brest.
La delegació del govern francès va arribar
a Nova York al cap de nou dies de viatge,
el 24 d’abril. Quan es va trobar en presència de Joffre, l’almirall Mayo, el cap de la
flota estatunidenca de l’Atlàntic, declarà:
“Senyor, la vostra presència ací és l’honor
més gran que es pugui fer al meu país!”
L’arribada de Joffre va generar un gran
entusiasme als Estats Units que l’equiparà a un heroi nacional; pels carrers
la gent cridava “Joffre! Joffre!” i tota la
premsa americana va retre homenatge al
“vencedor del Marne”. Fins i tot s’arribà
a comparar el mariscal amb La Fayette.
Joffre va fer una conferència a l’Escola de
guerra sobre la situació militar a Europa
i demanà uns mitjans més ràpids per a
una intervenció dels Estats Units a Europa. A Mount Vernon, va dipositar la
palma que s’ofereix tradicionalment als
soldats morts per la pàtria sobre la tomba
de George Washington.
Amb tot, l’objectiu més important de la
missió era convèncer el president Wilson,
amb qui es reuní llargues estones. Plegats, van passar revista a cadascun dels
detalls del conflicte: els efectius francesos i alemanys, l’organització de l’exèrcit
americà, el transport i el desembarcament, l’organització del comandament,
etc. A la seu del ministeri de la Guerra,
li fou presentat el comandant de les for2020 / 40 anys de la seva aparició

ces militars estatunidenques, el general
John Pershing. Al capdavall, a principis
de juny s’envià cap a Europa una divisió
que constava de quatre regiments d’infanteria, dotze bateries de campanya i sis
bateries pesants.
Uns quants dies abans, el 24 de maig, el
mariscal havia tornat a França i l’havien
nomenat inspector general de les tropes
americanes. Es creà aleshores una gran
tensió, ja que contràriament al que s’havia pactat abans, el govern Painlevé volia
integrar els soldats americans al si de les
tropes francobritàniques en comptes de
facilitar que tinguessin el seu propi exèrcit. Joffre es va indignar arran d’aquest
canvi i va recordar que França s’havia
compromès a fer el que s’havia dit i va
insistir que no es podia decebre la confiança dels Estats Units. El 13 de juny,
Joffre va acollir el general Pershing quan
aquest va arribar a París. Tots dos oficials
van tenir una rebuda triomfal per part de
la població parisenca.
Després de la guerra, Joffre es retirà i fou
nomenat membre de l’Acadèmia Francesa el 14 de febrer de 1918. El 1920 presidí
la celebració dels Jocs Florals a Barcelona,
on assistí acompanyat per Joan Amade.
El 12 d’octubre de 1919, una delegació dirigida pel President de la Mancomunitat,
Josep Puig i Cadafalch, amb Angel Guimerà, Santiago Rusiñol, Enric Morera,
Pompeu Fabra, el Dr Solé i Pla i d’altres,
es desplaça a Perpinyà per demanar al mariscal Joffre de presidir Els Jocs Florals de
1920. Amb gran sorpresa de tota la delegació, aquest accepta sense problema, posant les cancelleries espanyola i franceses
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Recordant...
Personatges
El Mariscal Joffre
davant el fet. Emmanuel Brousse, diputat dels Pirineus Orientals, proposarà una
primera etapa a Madrid per condecorar el
rei Alfons XIII amb la medalla militar i
aixi desencallar la situació.
S’està a Madrid del 27 al 30 d’abril. Al
vespre puja al tren, fent via cap a Barcelona. L’endemà, abans d’arribar a la capital catalana amb la seva comitiva, el mariscal fa escala a Reus i a Sant Vicenç de
Calders on és rebut pels batlles respectius
i un públic nombrós.]
Joffre arriba a Barcelona durant la matinada del 1er de maig 1920, en companyia
de la Mariscala. Baixa el passeig de Gracià
i les Rambles sota els “hurres”.

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

L’endemà, tot són visites oficials i remeses de condecoracions tant a l’Ajuntament com al Palau de la Generalitat. El 3
de maig, és l’ apoteosis, al Palau de les Belles Arts ple de gom a gom : la Mariscala
serà la reina dels Jocs Florals. Joffre acaba
el seu discurs en català sota els aplaudiments. Angel Guimerà li contesta amb
un discurs inflamat que provoca la partença del representant del rei d’Espanya.
A fora va haver-hi desordres i la policia va
intervenir. Per calmar l’ambient, Joffre va
prendre una decisió diplomàtica i no va
assistir al banquet en el seu honor. L’endemà visita les obres de la pròxima Exposició Internacional de 1929, rep diverses
delegacions, participa en el banquet dels
mutilats i rep la visita del Consell Municipal. El 6 de maig, a les 9 del mati, acompanyat per totes les personalitats catalanes, puja al tren cap a Paris a l’estació de
França.
Les seves memòries, en dos volums, es
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publicaren pòstumament, el 1932. El seu
nom és recordat en moltíssimes ciutats
de l’estat francès, més sovint al nomenclàtor de carrers o avingudes, i de tant en
tant al d’alguns edificis, com el Liceu Joffre de Montpeller. A Perpinyà, a més de
l’avinguda Joffre, que comunica el Vernet
a la capital nord-catalana, també s’ha donat el nom del mariscal al pont per on
passa aquesta avinguda. A Barcelona, va
ser el nom de l’avinguda que va de la cruïlla Maragall/Mare de Déu de Montserrat
a la plaça de Virrei Amat, posteriorment
anomenada “Borbó”.
La seva casa natal, al no 11 carrer del mariscal Joffre a Ribesaltes, inscrita monument historic en 1938 i transformada en
museu l’any 1987.
Consta de tres nivells:
-al peu pla, dins el que era la quadra i el
taller de boteria del seu pare, es presenta
la seva vida i la seva carrera.
-al primer pis, algunes habitacions del
pis familiar estan agençades. Dins el seu
despatx moblat amb element auténtics
d’en Joffre, hi han exposats records historics, bronzes, entre els quals “L’album
Catalunya a Joffre” de 1917, l’al·legoria
regalada el 2 de maig 1920 a Barcelona
pels catalans d’America del sud, etc.; dins
l’avantsala, uniformes de soldat, el seu
bicorn d’académic i la seua guerrera que
havia regalat al Dr Solé i Pla i que portava
quan va presidir els Jocs Florals de Barcelona en 1920. La cambra natal i la cuina
han estat reconstituïdes.
-les golfes, que servien de paller, estan dedicades a la batalla del Marne amb dos
aspectes d’un pla relleu animat i la proLO NUNCI 161 25
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El Mariscal Joffre

Josep M. Arnavat, poeta de Reus i de la terra

jecció d’un diaporama.
Distincions atorgades per l’estat francès
Gran Creu de la Legió d’honor
(11 de juliol de 1914)
Cavaller de la Legió d’honor (7
de setembre de 1885)
Oficial de la Legió d’honor (26
de desembre de 1895)
Comandant de la Legió d’honor (11 de juliol de 1903)
Gran Oficial de la Legió d’honor (11 juliol de 1909)
Medalla Militar (26 de novembre de 1914)
Creu de guerra 1914-1918 amb
una palma
Medalla colonial amb àgraf
“Senegal-Sudan” (1894)
Medalla commemorativa de
l’expedició del Tonkin (març de
1887)
Oficial de l’Orde del Drac
d’Annam (1887)
Medalla commemorativa de la
guerra 1870-1871 (1871)
Distincions d’altres països
Distinguished Service Medal (Estats Units)
Doctor honoris causa per les universitats de
Harvard (Estats Units), Porto i Coimbra
(Portugal)
Gran Creu de Uissam Alauita xerifià
(Marroc)
Cavaller Gran Creu de l’Orde del Bany
(Regne Unit)
Ceptre de Jade de l’emperador Khai-Dinh
(Annam, 1922)
Algunes referències
 «Josep Joffre». L’Enciclopèdia.cat. Barcelona:
Grup Enciclopèdia Catalana.
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 Safont, Joan. Per França i Anglaterra. A Contra Vent, 2012, p. 49. ISBN 9788415720010.
 Peytaví, Joan. ‘Avantpassats. Histoire et
généalogie des grands hommes de Catalogne
du Nord’. Trabucaire, 2012, p.227-229. ISBN
978-2-84974-159-7.
 MATA, Jordi. «Hostes vingueren... Josep
Joffre». Sàpiens [Barcelona], núm. 116 (maig
2012), p. 16. ISSN 1695-2014
 «En arribar a terra catalana aquest país que
conec i estimo de tants anys, saludo a tot el poble
germà del meu Rosselló». La Veu de Catalunya,
02-06-1920 [Consulta: 28 setembre 2020].
 «Musée Joffre – Maison natale du Maréchal
Joffre à Rivesaltes» (en francès).
Companys de l’Orde del Servei Distingit
Gran Creu de la Legió d’Honor
Mariscals de França
Membres de l’Acadèmia Francesa
Militars francesos de la Primera Guerra Mundial
Militars rossellonesos
Receptors de la Creu de Guerra (França)
Distingits amb la Legió d’Honor catalans
Distingits amb l’Orde de l’Àliga Blanca
Ribesalters
Alumnes de l’École Polytechnique
Grans oficials de la Legió d’Honor
Gran Creu de Cavaller de l’Orde del Bany
Cavallers de la Legió d’Honor
Oficials de la Legió d’Honor
Receptors de la Virtuti Militari
Receptors de la Medalla al Servei Distingit
Comandants de la Legió d’Honor
Membres de l’Orde del Mèrit
Reial Orde Victorià
Morts a París
Creu de Plata de l’orde Virtuti Militari

Vaig conèixer Josep Maria Arnavat de
petita. Vivia al número 6 del carrer de
la Mar, és a dir molt prop de casa meva.
Per veïnatge i per amistat vaig tenir el
privilegi de la seva conversa sincera, dels
seus raonaments i consells, i, més endavant, quan jo ja m’havia atrevit a donar a
conèixer els meus incipients poemes, als
canvis d’impressions, que sempre acostumaven a acabar amb aquell seu molt
estimat consell:

Obstinadament he volgut plasmar en
uns fulls la personalitat del poeta Josep
M. Arnavat i Vilaró, creient que seria
una cosa fàcil i no gens dificultosa. Estava equivocada, i, després de moltes reflexions, de l’estudi aprofundit de la seva
obra i del passatge per diversos moments
de la seva vida, tot d’una forma totalment subjectiva, ofereixo la visió que me
n’ha quedat amb la voluntat de transmetre la percepció de l’escriptor silenciat.

Maria Dolors Vallverdú

“Sigues lliure. No t’escoltis ningú. Escriu
sobre el que vulguis. Sobre unes oliveres,
sobre el mar...”

Arnavat havia nascut a Reus l’any 1917.
Va estudiar a la ciutat i després de la guerra es va haver de posar a treballar, primer
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com a dependent de La Maravilla, botiga
del ram tèxtil que hi hagué al carrer de
Monterols, i més endavant a la Caja de
Ahorros Provincial de Tarragona, al Raval de Jesús, i després a la Plaça de Prim
i fou nomenat director de l’agència coneguda com Jaume I, després Hèrcules, i
el lloc on treballà fins a la seva prematura mort esdevinguda quan encara no
havia fet cinquanta-nou anys. El seu aire
greu, una mica introvertit, potser degut
a la seva innata humilitat i intel·ligència,
defugia les converses buides i les ostentacions pròpies d’alguns cenacles literaris
que solament tenien com a finalitat la
satisfacció de la vanitat personal. Com
aquell que diu Arnavat navegava en solitari i menava el seu rumb amb dignitat
extrema. El dolor d’una terra trossejada
per la difícil travessera de la postguerra
poleix la seva producció poètica donant-li
un punt d’enduriment, com de cuirassa,
dins de la qual, guarda amb valentia, un
contingut pregon i un atàvic vincle amb
allò d’humà i de diví que porta la paraula
viva.
La seva vida, però, fou la suma de saber
compaginar la gestió diària del treball a la
Caixa, amb la vocació literària, inherent
a la seva capacitat d’abastar i de transmetre un contingut metafísic d’alta volada i al mateix temps assequible als cors
oberts a la tendresa. El seu tarannà hermètic amagava un ardent desig de revolta
provocat per l’estat d’impotència en què
ens va sumir la massa llarga postguerra.
En aquestes condicions, el 1946, va editar
Gamma, que seria el primer llibre imprès
en català a la ciutat durant la dictadura.
La primera part del llibre està formada per
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“Estampes muntanyenques”, “Estampes
marineres” i “Perfils” que fan un total de
vint sonets. Són les primeres incursions
romàntiques del poeta, segueixen dins el
llibre altres poemes més diversos , entre
els que destaquen alguns de dedicats com
per exemple el sonet “Designi”, adreçat a
la pedagoga Teresa Miquel i Pàmies:
“Seny i cor, missatgers de fortitud
......................................
I oh meravella de la solitud!
la ignota mà que duu als destins fervents
us escollí perquè infantéssiu ments
fidels i les nodríssiu de virtut....”
Una altra part del llibre el formen els poemes variats d’”Intermezzo”.També és remarcable la part formada pels “Versos a
l’amiga del silenci”,nom amb què s’adreça
a Elionor, la seva dona. “L’Amor” és el títol de la part que tanca el llibre.
Més tard apareix Desfent silencis
(1950). Aquest llibre porta un dibuix
de Ceferí Olivé. L’integren quatre parts;
“Senderó de Tomba” formada per dotze sonets, “Les hores” per vint-i-quatre
tankes, “Ombra de Xiprers”, per quatre
poemes de versos lliures i “Oasi de melangia” per set composicions variades.
El 1963 quan ja, encara que amb grans
dificultats, la llengua tornava a casa,
publicà el seu bellíssim Declaro pertot
i enlloc. Es tracta d’una recopilació de
poemes dispersos, publicats en antologies de la poesia reusenca o en petits reculls anteriors, amb algunes correccions i
poemes nous. Aquest llibre guarda, com
una arca, l’ànima de l’autor, entremes2020 / 40 anys de la seva aparició

clant les seves arrels - “de gust de sang
de lluita del seu avi” - amb el pols de
la ciutat i les veus del vent i de la terra.
Contrastant amb aquesta obra segueix el
mateix any Els set pecats capitals, llibre d’uns sonets, magistralment cisellats
i acompanyats de vint-i-cinc xilografies
d’Antoni Gelabert. El contingut del llibre és colpidar, cada pecat hi és solemnement glossat i, al final, la mort n’executa
la dansa:
“....Dansa la pols, al toc de la tenora,
un ritme de silencis i destrals;
la mort va fent recaptes espectrals
i decapita, exacta, la penyora....”
Amb el llibre d’un Nadal a l’altre, publicat el 1972, Arnavat renova amb la seva
intensa sensibilitat la percepció íntima
dels sentiments i els pensaments. Nadal,
concepte universal de l’amor sense diferències, li fa dir:
“...Oblido el cansament i la temença
del viure rellogat al meu país,....”
“...I clavo la cançó al mur pairal
escrita amb l’esperança de l’amor.”:
La publicació, sis mesos abans de la seva
mort, de No us dono el braç a tòrcer
(1976), prologada per Pere Anguera, amb
una il·lustració de Josep M Ribas i Prous
enceta la col·lecció de poesia “El ribot “.
Aquest llibre estava integrat pels poemes
escrits abans del 1962 que havien restat
inèdits. D’aquesta manera s’homenatja
l’escriptor que retorna les impressions de
llibres en català a les nostres comarques
després de la dissortada guerra civil.
2020 / 40 anys de la seva aparició

Col·labora amb obres pròpies a l’Antologia de la Poesia Reusenca (1956-1961) i
l’any 1948 és premiat en uns Jocs Florals i
també en els de la Llengua Catalana, a París l’any 1958, a Buenos Aires el 1960 i a
l’Alguer el 1961. Amb tot la magnitud de
la seva obra no ha obtingut el reconeixement merescut.
La senyoreta Teresa Miquel, de qui vaig
ser deixeble, em repetia moltes vegades:
“Ves l’Arnavat, amb la categoria que té,
amb la indiscutible importància de la
seva obra, no ha estat de sort, no ha estat
de sort...” Ell ha passat silenciosament
però l’obra ens resta viva i el millor testimoni n’és el llegat. El Centre de Lectura publicà pòstumament Poesia inèdita
l’any 1986.
Arnavat treballà, sense fer soroll, amb
tota l’honestedat, per la cultura, per la literatura, és a dir, per la vida a casa nostra.
La seva empenta i dedicació desinteressada en entitats com l’Associació d’Estudis
Reusencs i el Centre de Lectura li valen
el reconeixement de tots.
Amb la seva desaparició la poesia a Reus
experimenta el buit deixat per uns versos, plens de contingut compacte i alhora
àgils, capaços d’alçar-se des d’una ànima
abismal a cims insòlits.

Maria Dolors Vallverdú
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Constança Reina de Mallorca 1313-1346
Em deixo anar per camins sinuosos,

I tu, immergida, en l’univers on regnes,

amb la densa magnitud de les petjades

ets la primera trobairitz que canta,

que tu fixares, al pergamí amb llàgrimes,

amb la llengua que avui, més clara encara,

en la cançó d’amor que fereix l’aire,
Constança, d’ulls abstrets en l’horitzó
que allunya el teu destí al cor de França,
la llum dels cims omple els teus polsos
del tacte perfumat de les magnòlies.
Bandera vincladissa, alta bandera,

travessa la mar blava de la pàtria.
Com si el món, amb l’amor que tu
escrivies,
fos més que un somni d’amorosa pensa,
fos el poema convertit en dansa
sota la lluna plena i les estrelles.

la que sempre aixeques amb la llança,
tan sols moguda pel somni i el dolor
del bes enamorat que se t’escapa.
Trobo silenci en la teva estança,
vitralls crepusculars, color dels astres
i el colom missatger que atreu paraules
enceses per la guerra que desboca
tots els camins que porten la tornada.
Pel finestral més alt, molt més que la
muralla,
envies la cançó, penyora de batalla,
i un tremolor de foc eleva l’ànima
de tota la nissaga catalana.

Maria Dolors Vallverdú
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Pobreta... Guaiteu és bufona, grassoneta,
té una mirada clara però que no és penetrant, sinó més aviat freda i perduda
cap algun lloc inconcret. Els seus gestos
no són ni tan sols estudiats. Es mou al
so de moda. Posa cullerada en tot sense
tenir idea de res. És el prototipus ben
vist i que fa caure la bava a un determinat sector de la societat dominant. Ella
no viu, parasita, en el muntatge prefabricat. De tant en tant, només de tant
en tant, deixa anar un “uf...” i devora,
apassionadament, una rera l’altra, mitja
dotzena de cigarretes. Està avorrida. El
fum li enterboleix els ulls, però això no
la preocupa ni gens ni mica ja que no ha
de contemplar res de res. Els tanca i es
disposa a vagarejar, deixant-se anar, ben
estirada damunt el canapè. Sembla com
si un cansament molt fort li impedís
d’aixecar-se i afrontar cara a cara la claror
del dia, no fos cas de perdre l’equilibri. A
voltes, s’incorpora mandrosament i, amb
tot l’ensopiment del món, intenta trobar
quelcom que la tregui del seu estat. No
hi ha res a fer. Al cap de tres segons es
torna a ajeure. Ho intenta però no es pot
adormir. Llavors agafa el seu gos i surt al
carrer com una autòmata. Camina sense
saber per on, fins que topa amb un mur
que no la deixa avançar més. Les cames li
fan figa i es plega com un joc de cartes…
No us cregueu però que sempre havia estat així, ella, l’autosuficient, era de casa
bona ratllant a l’aristocràcia; científics,
intel.lectuals, professors... Mai no li havia faltat res. Tenia el que volia mentre
no s’alterés l’ordre estricte ni les normes per les quals es regia la família. Tot
el camí era recte, fet a la mida de l’alta
burgesia. En ell es barrejaven les intran2020 / 40 anys de la seva aparició

sigències pròpies d’unes conviccions que
no admetien cap mena d’incursió pels
diversos mons que existien i es desenvolupaven al mateix temps que el de la
seva intocable societat. Ella tenia el defecte de pensar i sentir segons li dictava
el cor. Hauria volgut viure intensament
i creure en una cosa prohibida: “ideals”.
Tant havia lluitat per a defensar-los, que,
amb l’enfrontament, caigué en un pou
obscur. De fora li arribaven les veus estúpides i sornegueres que ofeguen tot intent de superació. Ella, sola, enfonsada i
incompresa, es moria una mica cada dia
que passava. En el seu recloïment sentia
com se li endurien les parets del cor, fins
que, a la fi, es desferen a trossos. No tenia
ànima. Així ben buida, es rigué dels sentiments. Quan n’estigué ben deslligada va
voler sortir de la foscor per a quedar-hi
per sempre submergida.
Tot començà amb una copa que no fou
suficient per ofegar el dolor i la impotència. Anà bevent més i més; l’alcoholisme
s’ensenyorí de la seva voluntat fins a doblegar-la als impulsos perversos del joc
i de la carn. Al fugir de casa inicià una
vida plena de misèria i de necessitats fins
a convertir-se en aquesta dona, perduda
en plena joventut, en aquesta dona, de
mirada inexpressiva i de ment enterbolida, que, lentament, camina acompanyada del gosset, i que, a voltes, s’asseu per
terra abraçada a l’animaló...
Ara arraulida espera la seva sort. Qui es
compadirà de la seva desferra...?
Per aquell indret solen citar-se toxicòmans encadenats a la substància miraculosa de la qual depenen. Ella resta expecLO NUNCI 161 31
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La fada verda
tant fins que, a canvi, del que li queda de
cos, es fa amb la droga. Sovint viatja per
una dimensió malsana i absorbent. La dimensió invertida de la imatge del mirall.
I no vol tornar... ¿Com ha de tornar-hi
si, quan arriba, és rebutjada, menyspreada?.- No hi ha lloc on poder-se aferrar
per retornar a ésser.

que l’aguantava materialment esgotés
tots els recursos. Diuen que des de l’estat
de coma es pot arribar i veure més enllà
del temps terrenal i ella se n’havia anat,
calladament, havia sortit del cos i el seu
esperit desesperat vagarejava pels camins
infinits de l’espai.

Ella és buida, gairebé morta i es desespera
sense objectius. Si no fos per
totes les vivències i les al·lucinacions que experimenta
no li valdria gens la pena de
seguir, mal que sigui per pocs
anys, en un racó de la vida o
de la mort.

a la causa de la seva perdició. Sí, el nèctar

En aquest agitat viatge va voler fer honor

Perquè sí, inexorablement,
la seva vida, ha de tenir una
durada tan efímera com les
visions que l’aguanten i l’enganyen. Ves, ahir, pobreta!,
portava a les mans una rosa
morta i em digué que era la
sang presa que li estava obstruint les venes. També em
digué que l’única veritat que
compta és l’atonia grisa de
les hores.
Al cap de pocs dies d’aquest penós episodi aparagué una imatge difuminada i mig
coberta per la neu que deixava entreveure
un cos glaçat i arrupit, era el d’ella. El seu
rostre, abans ple de llum, oferia un rictus
esgarrifat. Era a un pas de la mort, presa d’un coma que podria ser irreversible.
Ràpidament fou traslladada a l’hospital,
intubada, restava immòbil i insensible
a tots els impulsos mèdics. No hi havia
esperança, només calia que el fil artificial
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dels déus. L’origen d’aquells beuratges i
barreges que s’havia pres. Rodaven pels
seus ulls rutes que li oferien un camí
temptador i alhora incert. L’ull del maligne vigilava per si podia fer-se seu aquell
dissortat esperit. Però ella, dubtavas, no
sabia si beure’s la copa que li oferia la mà
tètrica i descarnada, o esperar i explorar
més profundament els cicles de l’univers. Va esperar. Se li presentaren temps
confosos i arcans, temps de mutacions
2020 / 40 anys de la seva aparició

geològiques.
Va conèixer civilitzacions perdudes del
món antic, passà per Egipte fins arribar
a l’esplendorosa Grècia, concretament
al segle IV aC, època del gran Hipòcrates, tal com l’anomenava el filòsof Aristòtil. Va ser Hipòcrates qui va elaborar
l’ànima d’una beguda molt estimada i
ben coneguda per tots nosaltres que en
diem “vermut”. El Pare de la Medicina,
preparava les fòrmules per a la curació
de les malaties i dolències amb barreges
d’herbes aromàtiques. Una de les herbes
era l’Artemisia Absinthium, coneguda
també com El donzell. A més de les seves
propietats medecinals era màgica i útil
contra els vampirs. Absinthium vol dir
“sense dolçor” o “impossible de beure”, i
és aquest gust amarg que caracteritza el
vermut. Pel que fa al nom de Fada Verda,
ve del color de la beguda i les al·lucinacions que pot arribar a provocar. L’origen
més proper al nostre temps el trobem
l’any 1897 a Itàlia, a la ciutat de Torí,
amb la marca Martini. Aqueixa marca va
ser adquirida l’any 1992 per la catalana
Bacardí la qual es va dedicar a l’exportació de la beguda per més de setanta països. A casa nostra, tot i que ja es produïa
vermut a granel molt abans, es considera
l’any 1892 com la data de la primera elaboració de vermut a Reus. Joan Gili va registrar la primera marca. Un any després
també ho van fer Josep Boule i Enrique
Yzaguirre. Més endavant aparegué “Iris”,
marca alsaciana elaborada per De Muller,
empresa que l’any 1851 es va instal·lar a
les nostres comarques. Durant quatre
generacions va elaborar vins ininterrompudament fins que l’any 1996 l’empresa
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fou adquirida per la família Martorell.
Reus va ser la primera ciutat de Catalunya i de tot l’estat on es va començar a elaborar aquest licor. Un fet que ha rellençat
el producte i la ciutat arreu del món fins
a l’actualitat, gràcies a la marca comercial
«Vermut de Reus».
Des del magnífic Museu del vermut de
Reus es reviu la història de les marques
locals: Miró, Rofes, etc. i de les més properes, per exemple, el Celler Frisach, de
la DO Terra Alta, amb el projecte vitivinícola familiar del jove enòleg Francesc
Ferré al capdavant, que n’és un exemple:
Així n’explica l’elaboració: “Agafo els premsats del vi que va al Vernatxa (garnatxa blanca) i els deixo en dipòsit, després
hi aplico la recepta ancestral i una mica
de sucre… I a gaudir”. Merescut homenatge que els mestres de vins ofereixen
a Hipòcrates. Aquest recorregut pels diferents vermuts, és com estar al paradís
des de la terra.... i ella, es complau en la
vivència dels somnis... Quanta placidesa,
quant benestar!
El temps aturat vetlla el son del seu cos,
immòbil amb una freda latència....
De sobte la vida fa un gir, i, com desfent
un sortil·legi, es desperta! Cinc anys a la
llinda de la mort i es planta al moment
actual, sota les mirades emocionades de
metges i infermeres de la UVI. S’incorpora i li treuen els tubs amb què se li mantenia un fil de vida, llavors, plena d’ànsia, demana un got de vermut, l’olora i
afirma amb alegria que la seva aroma és
tan bona que podria despertar els morts,
com ella (misteris del subconscient).
Se sent satisfeta d’haver pogut conèixer
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l’origen dels vins. I sobretot del vermut i
la base amarga del seu sabor. Ha volat per
l’univers on el temps no s’immuta, res no
desapareix, tot es transforma i flueix en
vida infinita. La mort no existeix, no és
un somni, ni tan sols un pas en comparació amb tot el que ha comprovat. Res no
la lliga a les seves desgràcies d’abans. No
para de repetir el seu nom tan dolç que
tenia oblidat: “Amélie”.
L’Amélie somriu. Se sent lliure…Surt de
l’hospital, amb ganes de menjar-se el
món.
El dia és gris, igual com el dia que se’n va
anar. És la primera vegada que es preocupa pel seu aspecte. Hauria volgut ser alta
i esvelta com un jonc de la vora del riu,
tenir uns ulls verds com d’aigua marina,
però és més aviat baixa i grosseta, d’ulls
esmorteïts amb unes anques mal forjades, que al bellugar, fan una espècie de
moviment oscil·lant, que ressalta la maduresa flonja d’unes formes que volen ser
atraients i provocadores, però que només
poden embadocar qualsevol estaquirot.
És fàcil topar amb ella ja que no para de
traginar la seva figura, carrers amunt i
avall de la ciutat.
No hi ha res a fer. Torna a estar inquieta i no para de donar tombs. Tot d’una,
passant per un carrer, percep una aroma
intensa que li fa perdre l’alè, és aquell
nèctar dels déus capaç de ressuscitar els
morts i guarir les ànimes malastrugues
com la d’ella. És el perfum del vermut, del
vermut de Reus, únic al món. Li ve a la
memòria que la base d’aqueix licor, fruit
de la maceració amb l’alcohol de diverses
herbes, donà a llum a l’absenta… Això,
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l’absenta, l’elixir de Dràcula, de Baudelaire i de tots els poetes maleïts com ell.
Això, això sí que li convé! Ben pensat el
vermut de Reus, és tan eficaç i la seva
elaboració tan mesurada que ja no valen
les altres mixtures, perilloses i que posen
en joc la salut física i mental. En aquesta
beguda la fòrmula magistral conté l’equilibri de les herbes màgiques. Només un
got de vermut, en dejú, li deixa el cervell
a to. Tant a to, que d’una vegada se sent
amb prou força per a poder conrear les
vessants surrealistes de l’art.
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info@gabinetimmobles.com

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

Ella no ha mort. Ha renascut com l’Au
Fènix i se sent poderosa i indomable.
L’Amélie no escolta, l’Amélie no para,
l’Amélie, presa d’una gran agitació, puja,
baixa, remena, provoca, ataca i s’enroca
encara amb més força sota els efectes del
vermut de Reus. Se sent segura i ofereix
un vers tremolós al pare Bacus, el qual,
des de la seva caverna l’acull, com ho faria un astre mort en la fredor de la nit.
Bacus emet un agredolç somriure …, - esgarrifós somriure que es grava en el rostre
de l’Amélie, mirall de tantes mentides -.
Solament resta, entre les ombres, l’aspectre de la fada verda que es passeja i aquella frescor única, aquell color canviant
del vermut que escampa cristalls de llum
dins la transparència del got agitat.

En conveni

A!, el vermut, el vermut de Reus, quantes pàgines més no hauràs arrencat
del cor enrarit i turbulent de l’Amélie?
Deixem-ho en mans del temps… Del que
és veritat o mentida només el temps en
desxifrarà l’enigma.
Maria Dolors Vallverdú
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