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Editorial

Foto portada: Passeig a l’alçada del Mas Llopis i 
xemeneïa del molí. Autor Cesc Escoda

Guanyar-nos el passeig

La ciutat torna a gaudir del passeig de la Boca de la Mina, un dels indrets 
més estimats per generacions de reusencs i reusenques, després de les refor-
mes que hi ha fet l’Ajuntament, encara pendents de la seva finalització total. 
Deia Goethe: ‘El que heu heretat dels vostres pares, torneu-vos-ho a guanyar 
a pols o no serà vostre’.

Lo Nunci d’aquest número dedica un especial al passeig, amb imatges de Cesc 
Escoda i articles de Blanca Castellví, Josep Risueño i Ramon Farré. No hi falta 
una troballa històrica d’en Risueño sobre una de les venedores d’anissos.

Incloïm també una peça d’artesania del periodista Albert Sunyol, que ens 
va sorprendre amb la publicació fa tres anys d’un llibre sobre la història de 
la ràdio a Reus. Tal fou la potència de la ràdio a la ciutat que hi va haver 
una època en què uns primerencs Carles Francino i Andreu Buenafuente van 
coincidir a Ràdio Popular de Reus, quan la COPE era coneguda com a Ràdio 
Popular.

L’estiu en què es commemora el 45è aniversari de la mort d’Elvis Presley, el 
nostre particular i intransferible Elvis, és a dir, l’Ariel Santamaria, ens explica 
com va parir el doble àlbum presentat enguany, absolutament Made in Reus, 
un original homenatge al doble disc Sargent Peppers dels Beatles i un home-
natge als reusencs i reusenques que són populars. No-
més a ell i al seu il.lustrador Jordi Romero se li podia 
acudir una cosa semblant.

Deia Emile Cioran que Déu no sap quants creients li 
deu a Johann Sebastian Bach. Els reusencs li devem 
molt a la Neus Segrià, la gran ceramista que ens dei-
xava el mes de maig, a qui recordem amb afecte en 
uns temps de nou salvatges que ens inciten a reci-
tar les paraules del salmista: ‘Que en els nostres dies 
abundi la justícia i la pau fins que falti la lluna’.

Jaume Garcia Cardoner
Director de Lo Nunci

SumariREVISTA DEL CENTRE D’AMICS DE REUS
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Assemblea Balanç de situació

INGRESSOS
  pressupostat aplicat desviació

QUOTES DE SOCIS  24.445,00 22.379,00 2.066,00
SUBVENCIONS, DONATIUS I PATROCINIS 9.000,00 9.480,62 -480,62
ALTRES  3.000,00 9.033,74 -6.033,74 
Total  36.445,00 40.893,36 -4.448,36

DESPESES
“El més amic de reus”  600,00 0,00 600,00
Revista “lo nunci”  5.000,00 3.749,17 1.250,83
Certamen de poesia  600,00 600,00 0,00
Reparacions i manteniments  4.500,00 5.691,42 -1.191,42
Assegurances  2.300,00 2.329,27 -29,27
Publicitat i rel. Públiques  2.000,00 2.348,97 -348,97
Subministraments i comunicacions  5.000,00 3.863,63 1.136,37
Correspondencia  1.500,00 1.398,94 101,06
Suscripcions  600,00 508,00 92,00
Material oficina  1.600,00 1.849,64 -249,64
Altres  1.000,00 8.350,00 -7.350,00
Tributs  900,00 905,08 -5,08
Gestoria  1.000,00 900,00 100,00
Administració i representació  4.800,00 3.684,03 1.115,97

Total   31.400,00 36.178,15 -4.778,15

BENEFICI DE L’EXERCICI 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    4.715,21

Liquidació del pressupost de l’exercici 2020

(Adaptat al pagament per a entitats no lucratives) tancat el 31 de desembre de 2020

Actiu    2020 2019
B) immobilitzat
 III. Béns del patrimoni històricImmoble  425.961,09  425.961,09
Millores immoble   19.639,53  19.639,53
Millores immoble 2012  28.081,77  28.081,77
Millores immoble 2013  8.066,91  8.066,91
Millores immoble 2016  3.520,98  3.520,98
Acomptes i immobilitzacions  -    -  
IV. Altre immobilitzat 
 Instal.Lacions  6.772,24  
 Mobiliari  44.145,08  
 Equip informatic  1.473,35  
 Fotocopiadora  120,20  
 Biblioteca  3.779,00  
 Alcova M. Fortuny  9.015,18  
 Sala juntes  7.212,15  
 Megafonia  2.184,54  
 Projector sony  1.399,00  
 Fax  126,56  
 Calef. Sala actes  2.722,04  
 Projector   594,58  
 Equip de so  1.322,66  
 Alarma  755,54  
 Total  81.622,12  
 Amortització acumulada 81.256,87  132,26 132,26
V. Immobilitzacions financeres
 Fiances constituïdes (rest. Façana)
D) actiu circulant
 II. Existències (fons d’art)  3.469,30 3.469,30
VI. Periodificacions a curt termini
 Constribucions especials aj. Reus
VII.Tesoreria (caixa i bancs)  5.804,53 1.089,32
                                              Total actiu   489.676,37  489.961,16

PASSIU 
A) fons propis   490.603,55  490.603,55
 I. Fons social   475.000,00  475.000,00
 IV. Reserves   12.716,53  12.397,10
 V. Romanent   2.376,89  2.244,63 
VI. Resultat negatiu o positiu de l’exercici  4.582,95 319,43
B) ingressos a distribuir
 I. Subvencions of. De capital -    -  
C) provisions
 Provisio per obres
E) creditors a curt termini
 V. Altres deutes a c/t
                                            Total passiu   494.676,37  489.961,16

El passat dia 25 de maig es va celebrar l’assemblea general ordinària de socis, amb sis 
punts a l’ordre del dia, igual que la darrera assemblea, la celebració de la mateixa fou 
fora del termini que ens marca els estatuts de l’entitat, per culpa de l’estat en què es 
troba tot el país, en motiu de la pandèmia.

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

La memòria d’activitats -punt 4- també va ser aprovada, a l’igual a la proposta de la 
junta de govern de buscar una data per a la celebració del nomenament del Més Amic 
de Reus 2019 al traductor i lingüista català al reusenc Joaquim M. Mallafrè i Gavaldà. 
També es va acordar deixar desert el nomenament del Més Amic de Reus, corresp-
onent a l’any en curs a causa del fet que encara no s’havia pogut celebrar l’anterior.

Després del torn obert de paraules, es va aixecar l’assemblea amb la presència de 
forces socis.
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Compte de resultats de l’exercici 2020

INGRESSOS  2020 2019
1.-Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia  
 Quotes de socis 22.379,00 27.236,50
 Altres 2.098,74 3.277,00
 Subvencions 9.355,62 6.351,13
 Donacions 125,00 647,15
 Aportacions 10,00 317,00
 Loteria 6.925,00 6.953,00
 TOTAL INGRESSOS  40.893,36 44.781,78
DESPESES
1. Ajuts monetaris i altres
 Certamen de poesia 600,00 898,40
 El Més Amic de Reus  2.365,49
 Revista “Lo Nunci” 3.749,17 4.004,68
5. Dot. Per a amortitzacions d’immobilitzat
 Dotacions de l’exercici 132,26 132,26
6. Altres despeses
 Serveis exteriors 5.691,42 6.069,07
 Impostos i assegurança 3.234,35 4.819,24
 Subministrament i telefonia 3.863,63 6.974,24
 Altres 19.039,58 15.873,97
 Devolució de quotes  3.325,00
 TOTAL DESPESES  36.310,41 44.462,35
BENEFICI DE L’EXERCICI 2020 4.582,95 319,43

Dades estadístiques i participació de la dona

CURSOS I ACTIVITATS 2019
CLASSES DONES HOMES TOTAL PARTICIPACIÓ DONA
BRIDGE  3 6  9 33%
MANUALITATS  6 -  6 100%
PINTURA 33 11 44   75%
ACTIVITATS 
ARTISTES AMB EXPOSICIÓ 0 4 4 0% 
CONFERENCIANTS 1 7 8 12%
PARTICIPANTS EXCURSIONS 27 18 45 60%
SECCIONS 2019
GRUPS
“ASSOCIACIÓ DE DONES GANXETES” 40   - 40 100%
“ARFB” Futbol Botons - 14 14  0%
“COR MESTRAL” Cant coral 23 12 35 66%
“GAVE” Cotxes d’època 6 19 25 24%
“GRUP DE DECLAMACIÓ” 9  4 13 69%
“GRUP DE FOTOGRAFIA” 1 11 12 8%
“GRUP DE TEATRE” L’Albada 7  3 10 70%
Pel que fa als socis/es de l’Entitat el 50% són dones i en la Junta Directiva hi participen en un 50 %.

Proposta de pressupost per a l’exercici 2021

INGRESSOS
    Quotes de socis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22.500
 Subvencions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9.500
                                     TOTAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.000
DESPESES
 Revista “Lo Nunci”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4.250
 El més amic de Reus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600
 Xviiè premi Francesc Martí Queixalós .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600
 Reparacions i manteniment  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4.500
 Assegurances  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.300
 Publicitat i rel·lacions públiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.000
 Correspondència  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.500
 Suscripcions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600
 Material oficina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.600
 Tributs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 900
 Gestoria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.100
 Neteja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.500
 Alarmes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.000
 Ascensor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.500
 Subministraments  i comunicacions .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4.000
 Càmares vigilància  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.000
 Federació d’ateneus de catalunya   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 550
 Previsions extraordinàries   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.500
                                     TOTAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32.000

Memòria d’activitats

Comunicació

“LO NUNCI” Revista trimestral del Centre d’Amics de Reus amb una tirada de 650 
exemplars per número. És l’òrgan informatiu de les activitats del Centre. A més a més, 
insereix col·laboracions de socis/sòcies i simpatitzants sobre la història local, lingüísti-
ca i poesia catalana; itineraris d’excursions; biografies de reusencs il·lustres; certàmens, 
fets i actes diversos, etc. i altres temes d’interès general que afecten sobretot la nostra 
ciutat i els seus habitants. Es tramet a tots els socis i sòcies, així com a diverses insti-
tucions, autoritats i personalitats de Catalunya, també es tramet a diverses entitats 
d’àmbit, local, intercomarcal i nacional.

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

Conferències
Gener Presentació del llibre “El rastre del penitent”, a càrrec del seu autor el Sr. 

Eduard López Mercadé.
Febrer Conferència a càrrec del Dr. Toni Pont,  sobre el tema “Les migracions del 

Homo Sapiens, seguint el rastre de l’ADN”.
 Presentació del llibre commemoratiu de l’Any Frias 2017, “Alexandre 

Frias i Roig, el metge dels infants”. La presentació va anar a càrrec de 
Pere López, Eduard Prats i Marga Gonzalvo. Un grup de rapsodes van fer 
lectures relatives al personatge.

 Conferència a càrrec del Sr. Josep Risueño, sobre el tema “Anecdotari dels 
carrers de Reus”.

Març Conferència a càrrec del Sr. Jordi Pamplona, sobre el tema “El poder cu-
rativo de la fruta”.

 Conferència a càrrec del Sr. Jordi Pamplona, sobre el tema “Alimentación 
i Cáncer”.

 Conferència “Alimentar el cor per enfortir la vida”, a càrrec de Mn. Josep 
Mateu Guarro, Delegat Interdiocesà i Diocesà de Joventud, i Rector de 
les Parròquies de Sanbt Jaume de  Riudoms, de Sta. Caterina de Vinyols 
i els Arcs i Sant Llorenç de Botarell. Organitzat per la Confraria de Sant 
Josep i Sant Jaume “Sant Sopar”.

Excursions culturals
Febrer Viatge cultural al Monestir de Santes Creus i Vila-Rodona, amb motiu de 

la tradicional calçotada.

Exposicions
Febrer Inauguració de l’exposició “El arte de The Beatles”, a càrrec del col·leccio-

nista Sr. Josep M. Gómez Salvadó.
Març Inauguració de l’exposició “Nostàlgia per les joguines”, dintre la VI 

Trobada del Col·lect-Con. Durant el matí trobada d’intercanvi d’objec-
tes de col·leccionisme.

Actes diversos
Gener Presentació del viatge cultural a Jordània, a càrrec del Sr. Sendo Artero 

Figueras de l’agència de viatges.
Febrer Tradicional calçotada a Prenafeta, amb visita guiada al Monestir de San-

tes Creus i Vila-rodona.
 El Grup de Teatre “L’Albada”, va representar a la Sala Santa Llúcia l’obra 

“Les delicices de la llar”.
Desembre Lliurament del XVIIIè Premi de Poesia Catalana “Francesc Martí Queixa-

lós”, a la Sala d’Actes del Centre.
 Commemoració del 40é Aniversari de la nostra revista trimestral “Lo 

Nunci”, a la Sala d’Actes del Centre.

En conveni
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El mes de maig s’acomplien cinc 
anys de la mort de Pere Martorell 
Jareño, personatge inigualable 
de la ciutat, col.leccionista de tot 
el que feia referènia documen-
tal a Reus i autor i compilador de 
milers de fotografi es de la ciutat. 
El recordem amb aquest article 
basat en un que el director de Lo 
Nunci va publicar al diari digi-
tal Tarragona21 el maig de 2016

Ha mort Pere Martorell Jareño (1940-2016). 
Era delineant (va treballar tota la vida al 
despatx dels arquitectes Pujol de Tarrago-
na), però això és circumstancial, perquè va 
destacar especialment com a gran col·lec-
cionista d’objectes de Reus i compilador 
d‘històries de la ciutat.
Durant 40 anys va reunir una impressio-
nant col·lecció de fotografies de Reus, fetes 
per ell mateix, amb la voluntat de deixar 
constància dels llocs i racons de la ciutat, 
tant del centre com de les noves vies que 
s’obrien a la circulació (imatges de la cons-
trucció de l’avinguda dels Països Catalans 
o l’avinguda Marià Fortuny, per exemple), 
dels masos aïllats, de les fonts, de mil i una 
façanes i racons de la ciutat, del ‘trole’, del 
Carrilet en funcionament…
Va aconseguir fer-se imprescindible com 
a col·leccionista de fotografies antigues i 
postals de Reus. Tant és així que ‘Marto-
rell Jareño’ és una firma necessària quan es 
publiquen llibres amb fotografies antigues 
de la ciutat.
Una de les col·leccions més conegudes en 
què va participar van ser les portades del 

setmanari gratu-
ït Espais 7, que 
des de finals dels 
70 i durant anys 
obria amb fotos i 
postals antigues 
de Reus, indefec-
tiblement de la 
col·lecció Marto-
rell Jareño.

Fou corresponsal des del anys 60 en dia-
ris tan poc recomanables com Solidaridad 
Nacional (‘La Soli’) o La Prensa, mitjans 
oficials del règim, i d’agències informa-
tives com Logos. En aquells temps Reus 
tenia una notable presència en els mitjans 
barcelonins, i fins i tot lleidatans, com em 
recordava Ezequiel Gort de son pare, el 
Josep Maria Gort –‘l’elefant torrat’-, que 
fou corresponsal del Diari de Lleida. Tam-
bé destacà com a editor de premsa diària 
i amb l’advocat Angel Camacho va editar 
‘La Tribuna de Reus’, a començaments dels 
80, de curta volada.
Jareño deixa inacabat un llibre monumen-
tal sobre la història dels carrers de Reus, 
que no volia donar per liquidat per por als 
errors. “Moriràs sense veure’l publicat”, li 
dèiem amb raó els seus amics. Un llibre 
que li portà anys d’elaboració, però que no 
volia donar a impremta “perquè sempre 
surten coses noves” i l’Ajuntament bateja 
nous carrers, deia amb aquell fil de veu gai-
rebé inaudible.
Fou també autor de dos llibres-inventari, 
els dels pregons de la Festa Major de Sant 
Pere i els dels pregons de Setmana Santa. 
Va perseguir els seus autors un per un per 

Personatges Personatges

tenir-ne un perfil biogràfic d’ells i sobre-
tot per recuperar el que fou el pregó. Va 
recórrer a les cintes que guardava Ràdio 
Reus per poder fer-se amb algun pregó 
perdut. La seva dèria perfeccionista, 
malaltissa, el portà a recuperar-los tots.
El seu col·leccionisme reusenc era ina-
cabable, mastodòntic, multifacètic. Fa 
uns 10 anys va llogar un pis de tres 
habitacions al carrer Martí Napolità 
que era un cau de papers, llibres, diaris, 
revistes, invitacions, un bust de Marià 
Fortuny i algun rètol de carretera vell… 
Tres habitacions plenes fins al capda-
munt. Implorava que algú l’ajudés a 
inventariar-ho tot, però la gent només 
hi anava a demanar-li coses, no a oferir-
s’hi.
Tenia desenes de llibres sobre el gene-

ral Prim i es dedicà durant anys a visitar l’arxiu 
parroquial de Sant Pere i arxius barcelonins i 
madrilenys per col·leccionar les actes de casa-
ment o defunció d’insígnes reusencs. “Fixa’t, els 
llibres s’equivoquen sobre dades biogràfiques del 
general Prim i com que un còpia l’altra, sempre 
surten malament”, solia dir a qui el volia escol-
tar. Un dia el veies joiós perquè en una llibreria 
de vell de Barcelona havia trobat un volum de 
Sol i Ortega. Evidentment, un reusenc.
Sabia com deixar-te garratibat: em trucava per 
convidar-me a anar al seu pis-despatx i em mos-
trava documents de la meva família, sardanes 
composades pel meu avi per a ser radiades a Rà-
dio Reus, documents de la família Quer o fotos 
del Mas Quer.
Com a bon delineant, tenia nombrosos plànols 
de Reus, del segle XX i també del XIX, antics di-
aris de Reus, cartes personals, ampolles de ‘Ro-
finos’ i una dèria curiosa: invitacions a dinars i 
sopars de celebracions que es feien a Reus. La 
gent ja sabia que si s’havia de desfer d’arxius 
personals o familiars, fotos antigues, documents 
privats o empresarials, tenia en Pere Martorell 
Jareño com a discret receptacle. Ell i l’Antoni 
Zaragoza Mercadé, és clar, amb qui convivia 
amb una certa –i discreta- competència. Reus 
té tot un planter de col·leccionistes –en qualse-
vol cantonada et trobes algú que té la col·lecció 
completa de l’Espais 7 o del Reus Diari- i un 
punt de trobada és el Mercat de Brocanters de 
dissabtes al matí, als passejos de Prim i Sunyer.
Considerava que les institucions el tenien 
menystingut i es queixava sovint que no cites-
sin la procedència de les fotografies que ell cedia 
sempre sense condicions. En el fons, hi havia 
una recança ideològica, però sobretot, sobretot, 
una profunda buidor, una necessitat de ser esti-
mat que mai no va poder omplir del tot.

“El seu col·leccionisme reusenc era inacabable,
mastodòntic, multifacètic”Cinc anys de la mort de

Pere Martorell Jareño

Jaume Garcia Cardoner
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c/ Lepant, 28 - Tel. 977 33 33 45 - 43202 REUS

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

Les entitats del CAR

En aquesta nova edició de LO NUNCI, la 
revista del Centre, des del nostre Col·lec-
tiu us volem fer arribar una doble notícia.
En l’edició del 2T-2020 felicitàvem la va-
lentia de no desconvocar el concurs de 
fotografia de l’edició del 2020 de l’Aplec 
Baix Camp. Es va celebrar, i per això vo-
lem felicitar a la Colla Sardanista Rosa de 
Reus per una banda i, per l’altre, felicitar 
especialment dos companys del nostre 
Col·lectiu que van brillar per les seves fo-
tos aportades, i per les quals van ser pú-
blicament reconeguts. En Francesc Josep 

Cesc Escoda

Sabaté amb el Premi d’Honor d’aquesta 
54a edició de l’Aplec,- i a Josep M. Toset, 
amb el Premi d’Honor sobre la temàtica 
Costums tradicionals del Països Cata-
lans, d’aquest mateix concurs, celebrat 
el 20/09/2020. Val a dir que, en aquesta 
modalitat, en Francesc Josep Sabaté tam-
bé va ser reconegut amb el 2n. premi, i 
en Josep M. Toset amb el 1r. Premi de 
l’Aplec Baix Camp.
I ja entrat l’any 2021, el 6 de març, amb 
totes les prevencions obligades per la 
pandèmia vàrem dur a terme una altra 

sortida fotogràfica. L’ob-
jectiu era una sortida de 
sol a l’entorn de Siurana, 
però la nuvolositat no va 
ser una bona aliada, però 
ens va oferir, a canvi, un 
seguit de boires que enal-
tien, encara més, la belle-
sa del cingle del llogaret 
de Siurana.
Acompanyem les notícies 
amb sengles fotografies 
dels esdeveniments.

Francesc Josep Sabaté i Josep M. Toset amb els premis corresponents
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Reportatge

Reus ha estat bressol, escola i capital de 
la ràdio a Catalunya. L’efervescència es va 
viure a la dècada dels 80, en un moment 
on el desig de fer ràdio es va traduir en 
una multiplicitat d’emissores instal·lades 
en el dial. En aquells anys, la degana, Rà-
dio Reus, havia en-
cetat una nova era, 
d’ençà de l’arriba-
da de Jordi Costa 
i que continuaria 
Josep Maria Mar-
tí. S’havia apartat 
de l’Ona Mitja la 
fórmula del ‘Disco 
Dedicado’ i les ra-
dionovel·les. 
Arrencava una era 
informativa i amb 
una mirada perio-
dística, coincidint 
amb el final de la 
dictadura i el sorgi-
ment dels primers 

ajuntaments democrà-
tics. El nou model va 
tenir la seva rèplica en 
la segona emissora his-
tòrica, l’EAK 53 Ràdio 
Popular de Reus, sota la 
direcció d’Alfonso Gon-
zález. En el dial però 
també hi van aflorar 
altres iniciatives amb 
delegació i continguts 
locals com Antena 3 
de Radio, Cadena 13 o 
Onda Cero. A més, van 
aparèixer un compendi 
d’emissores (mal)ano-

menades pirates com Flash Ràdio, Ràdio 
Músic Club/Punt 6 Ràdio, Ràdio Tau o 
Ràdio 100 amb un model de ràdio allun-
yat del ‘comercial’. 
Si Reus sempre va ser el punt de mira -i 

La radioefervescència de Reus

Membres de l’equip fundacional de Ràdio Músic Club, als anys 80

Programa “El correo de la felicidad”, a Ràdio Popular de Reus, encapçalat per Antoni Panadès

Recordant...Reportatge

d’escolta- és perquè havia tingut anhels 
de ràdio pràcticament des de la seva crea-
ció com a mitjà. El 8 de juny de 1922, 
Enric Calvet, germà de Gaziel, duia a 
terme una demostració teòrica i pràc-
tica de la naixent ràdio que va captivar 
als assistents al Teatre Bartrina. La secció 
científica del Centre de Lectura seria el 
bressol de la ràdio-recepció. Al 1924, dos 
membres de la Secció, Joan Díaz -alumne 
de Calvet- i Francesc Balsells, van repe-

tir l’experiència aconseguint 
que s’escoltessin els primers 
concerts d’estacions de ràdio 
europees. Un esdeveniment 
que tenia, a més, l’objectiu 
de sufragar els costos que 
havia suposat per l’entitat 
adquirir la primera estació 
receptora. Ambdós personat-
ges van formar part del nucli 
del Grup Radio.
En uns anys marcats pels 
problemes per posar en mar-

xa una estació emissora de ràdio, el se-
tembre de 1931, des del raval de Santa 
Anna, començaven les primeres emis-
sions regulars. El primer indicatiu va ser 
l’EAR-5 -estació de radioaficionat- i pos-
teriorment EAJ 11 -numeració hereva de 
Radio Vizcaya i Ràdio Tortosa-. Sota la 
direcció de Díaz, la programació de Ràdio 
Reus s’emmirallava en Ràdio Barcelona: 
informacions de servei, pedagògiques i 

Jordi Costa, Joan Díaz i Xavier Amorós, de Ràdio Reus,
en una conferència.

Salvador Sedó, Joan Díaz i el governador, en una locució emesa el novembre de 1931

A més, van aparèixer un compendi d’emissores (mal)
anomenades pirates
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Recordant...Reportatge

continguts infantils. Les primeres veus 
s’escoltaran fins a principis de 1938, quan 
la ràdio va deixar de sonar en plena Gue-
rra Civil. 
La supervivència de Ràdio Reus no va ser 
senzilla i l’octubre de 1944 va ser venu-
da a la Cadena SER. Salvador Sedó, antic 
Inspector Local de Propaganda, assumia 
la direcció en plena època franquista i 
amb una finestra de programació local 
orientada a la difusió del règim. L’aparició 
d’un nou actor, Ràdio Popular, el 1963, 
trencaria el monopoli de “La ràdio” a les 
ones. L’Arquebisbat de Tarragona impul-
sava un altaveu de difusió del missatge 
religiós, amb els germans Domènech 
al capdavant. El model i l’estratègia co-
mercial de l’emissora serien només dos 
detonants de la seva venda a la Cadena 
COPE, anys després. 
La ‘meva’ ràdio 
La reducció del temps dedicat als contin-
guts locals en detriment de la programa-
ció ‘en cadena’ ja inquietava als oients i 

Programació d’EAR-5 Ràdio Reus, recollida al diari 
Foment

als propis professionals, que es qüestio-
naven que en certs moments allò fos “la 
seva ràdio”. Un fenomen que s’ha accen-
tuat en les darreres dècades amb el tan-
cament de delegacions i que ha acabat 
dimensionant i qüestionant el concepte 
local en el marc d’una estratègia global. 
En l’era del Podcast, Reus podria tornar 
a sintonitzar amb la seva efervescència 
radiofònica? 

Albert Sunyol

“La supervivència de Ràdio Reus no va ser senzilla i 
l’octubre de 1944 va ser venuda a la Cadena SER”

Control tècnic de l’emissora Flash Ràdio (anys 80)

Recordant...Especial la Boca de la Mina

En algun moment de la història, 
la burgesia reusenca va voler do-
tar-se d’un seguit de passejos que 
vorejaven el creixement i el perí-
metre exterior de part de la ciu-
tat. Els passejos de la Boca de la 
Mina, Mata, Sunyer, Prim i Miseri-
còrdia formaven una unitat que va 
trencar el ferrocarril. Ara li toca 
un rentat de cara al de la Boca de 
la Mina. El recordem des de dife-
rents angles en aquest especial.

Fer esport o gaudir d’una estona de tran-
quil·litat. Córrer, passejar o jugar. Si pre-
guntes als reusencs per un indret ideal 
capacitat per acollir qualsevol d’aquestes 

Un rentat de cara a la

Boca de la Mina
activitats de ben segur que més d’un i 
de dos pronunciaran els següents quatre 
mots: Boca de la Mina.

La Boca de la Mina és un passeig de Reus 
molt estimat pels veïns de la ciutat ubi-
cat a la part nord del municipi. Aquest 
espai emblemàtic té una llarga història 
que acollia celebracions tradicionals com 
per exemple el fet d’anar a menjar-hi la 
mona el dilluns de pasqua. Aquell terra 
d’arena que si no portaves un calçat ben 
tancat se t’endinsava entre mig dels dits, 
però, ja és història. Tot i que està clar, el 
seu record es mantindrà al cap de molts 
reusencs.

Durant un bon grapat de mesos ningú ha 

El nou aspecte de la Font del Lleó. Foto: Cesc Escoda
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Especial la Boca de la Mina

“Primer de tot i com a més rellevant cal destacar que el 
terra d’arena ha donat lloc a la pavimentació del camí”

Els Jardins i el Parc Agrari. Foto: Cesc Escoda

Estat actual de la Boca de la Mina.  Foto: Cesc Escoda

Especial la Boca de la Mina

pogut gaudir de la Boca de la Mina però 
segurament ha valgut la pena. Les obres 
es van fer llargues, i tant que sí. Potser 
s’haurien pogut acabar més ràpid? Qui 
sap. El cas és que es va creure oportú ti-
rar endavant amb el projecte de millora i 
recuperació del passeig. 

Les obres partien d’un objectiu clar: 
mantenir el caràcter natural de l’espai 
i recuperar elements de valor històric. 
Però certs canvis eren necessaris. Primer 
de tot i com a més rellevant cal desta-
car que el terra d’arena ha donat lloc a 
la pavimentació del camí. A més a més, 
també s’ha incorporat mobiliari nou al 

La Bassa del Bacallà, dita així per la seva forma. Foto: Cesc Escoda

“Aquest està destinat al descans i lleure dels veïns de la 
ciutat”

transcurs del passeig

En referència a la vegetació ubicada als 
jardins laterals de l’espai, el passeig se-
gueix mantenint gran part de la seva 
biodiversitat, tot i que n’incorpora de 
noves per augmentar la riquesa de varie-
tats. 

El passeig compta actualment, també, 
amb un nou espai: el Jardí de les Olors. 
Aquest està destinat al descans i lleure 
dels veïns de la ciutat on es promoure 
una experiència sensorial amb l’objectiu 
de fer sentir l’olor d’una gran quantitat 
de plantes aromàtiques ordenades per 
colors. 
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Especial la Boca de la Mina

I seguint amb nous espais públics tro-
bem el Jardí Agrari del Camp. Aquest 
està compost d’una parcel·la agrícola i té 
la voluntat de promoure l’educació i el 
lleure. A part d’això, gràcies al jardí dels 
fruiters i el dels horts es pretén recuperar 
la relació entre els reusencs i la seva ves-
sant agrícola més propera.

Els punts de major interès situats a 
la Boca de la Mina, com són La Font 
del Lleó, els barrancs o els masos mo-
dernistes, es conserven i es potencien 
amb totes aquestes accions de millora. 
D’aquesta manera, doncs, els nous ele-
ments mantenen una imatge coherent i Blanca Castellví Sales

A l’alçada del Mas Llopis. Foto: Cesc Escoda La xemeneia helicoïdal. Foto: Cesc Escoda

“La Boca de la Mina ha passat per una transformació 
força destacable. Ja no és com era abans “físicament” 
parlant”

unitària del passeig.

La Boca de la Mina ha passat per una 
transformació força destacable. Ja no 
és com era abans “físicament” parlant. 
L’essència, però, es manté intacta i és 
que els reusencs no han trigat gairebé 
gens a tornar a gaudir d’aquest espai em-
blemàtic de la ciutat. 
El passeig segueix es-
tant igual de transitat 
que abans d’iniciar-se 
les obres.

Especial la Boca de la Mina

La Maria dels anissos

Durant les investigacions que vaig fer a 
Foment d’Obres, ara fa deu anys, vaig 
trobar el document que indicava la per-
sona que hi havia a la Boca de la Mina des 
de 1827. Es deia Maria i atenia amb anis-
sos i aigua fresca. Tenia el mateix nom 
que l’última persona que atengué aquest 
mateix lloc.
  Aquest document és a l’Arxiu Comarcal 

i Municipal, lloc on el 
vaig trobar l’any 1985, 
quan aquest arxiu era a 
la Plaça del Castell. Va 
aparèixer mentre feia 
recerca de diversos do-
cuments que poguessin 
ser d’interès.
L’Ajuntament de Reus 
ha encarregat a l’ar-
titsta reusenca Mercè 
Bessó una escultura fi-
gurativa representativa 
de la “Venedora d’anis-
sos”, que completarà 
la reforma del passeig 
de la Boca de la Mina. 
L’obra, que es portarà 
a terme en coordinació 
amb els serveis tècnics 
municipals, serà de tall 
figuratiu, inspirada en 
fotografies antigues de 
les venedores d’anis-
sos que entre els segles 
XIX i XX s’instal·laven 
a la Boca de la Mina. 
L’escultura estarà mo-
delada amb fang i, final-
ment, fosa en bronze.

La “Venedora d’anissos”
La “Venedora d’anissos” és un personat-
ge vinculat a la història de la Boca de la 
Mina. L’anada a la Boca de la Mina era 
una pràctica habitual durant el segle XIX 
i de bona part del XX. S’hi anava en sor-
tides familiars, els caps de setmana o bé 
en dies de festa. Per això hi tenia impor-
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Especial la Boca de la Mina

tància la presència de 
la venedora d’anissos 
i dolços, normalment 
una senyora d’edat i 
pobre. Una feina per 
a la qual necessitava 
el permís de l’Ajunta-
ment. Anar a la font i 
consumir anissos –que 
han estat, de sempre, 
el dolç que ha acom-
panyat els refrescs de 
festa– o bé els bolados 
–massa de sucre sòlida 
i lleugera, que es des-
feia en aigua per fer-la 
dolça i refrescant– era 
un costum generalit-
zat.

Imatge de la ‘venedora d’anissos’. Foto: CIMIR / Col.lecció Josep Ornosa Soler
-

La Boca de la Mina, postal de l’any 1930, obra de Valveny, un bon lloc per fer-te passar la calor els dies d’estiu.
Foto: Col·lecció Jaume Montserrat Borràs

“La presència de la venedora d’anissos i dolços, normal-
ment una senyora d’edat i pobre”

Especial la Boca de la Mina

A mitjan del segle XIX hi havia, simul-
tàniament, diverses venedores d’anissos 
que s’hi estaven durant tot l’any i que 
podien instal·lar les seves taules a to-
car. Se’n coneixen algunes, com la Maria 
Sans, que hi era des del 1827 i que el 1871 
es considerava una de les més antigues; o 
l’Antònia Roger, que el 1871 ja era molt 
velleta i hi portava molts anys –«prestant 
un veritable servei al públic», concreten 
els documents–; i Francesca Juanpere, 
també esmentada el 1871. Aquest any 
també es va parlar de fer-hi una caseta 
per dedicar-la a la venda de dolços.
Qui és Mercè Bessó
Mercè Bessó (Reus 1968) sempre ha estat 
oberta a tota mena de propostes creati-
ves a partir de l’expressió a través de l’art 

figuratiu i molt realista. principalment 
escultura, però també ha fet incursions 
a la pintura, al dibuix i a la il·lustració. 
Dins de l’escultura és especialista en mo-
delar la figura humana i bustos. Ha fet 
nombroses exposicions tan individuals 
com col·lectives, i ella mateixa destaca les 
que ha fet al Centre de Lectura de Reus, 
una d’escultura i una l’altra de pintura. 
A Reus hi té diverses obres, l’Anna, a la 
plaça Domènech Montaner; un relleu 
gran al col·legi Sant Josep 
i diversa obra religiosa, a 
la Prioral de Sant Pere i a 
Sant Josep Obrer..

Josep Risueño

El passeig de la Boca de la Mina, que també va ser d’Emili Briansó, un dels impulsors de l’Institut Pere Mata. 
Postal d’Àngel Toldrà Viazo, editada entre 1906 i 1923, del llibre ‘Postals de Reus 1895.

“Se’n coneixen algunes, com la Maria Sans, que hi era des del 
1827 i que el 1871 es considerava una de les més antigues”
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Especial la Boca de la Mina

Ara que està de moda la Boca de la Mina 
per les seves millores, parlarem de l’en-
torn.
A la part paral·lela al passeg hi ha el camí 
de la pedrera del Còbic o camí Fondo. 
On connecta amb l’Avinguda Comerç 
dóna una certa semblança a una fortifi-
cació. Quedava fora del recinte emmu-
rallat aixecat a la ciutat per defensar-se 
dels carlins.

Si seguim el mur pel camí, passa a 
ser muralla de defensa contra els car-
lins amb espitlleres definides tocant 
al Mas Navàs. És el tram més llarg i 
ben conservat que el del carrer Mu-
ralla amb el camí de Valls, a l’Hort 
del Magrané.
Van existir fortificacions exteri-
ors com el fortí, a l’antiga carretera 
d’Amàlia, a l’alçada de la Canonja, 
per protegir els mercaderies del port 
per les guerres carlines, tot i que no 
era en terme de Reus. Ja no en queda 
rastre. 
Un altre fortí, el tenim a l’ermita 
de Santa Anna de Castevell. És a la 
part posterior, encara està fortificada 
amb espitllera. S’usava per protegir 
l’entrada a Reus. En aquella època 
també es va fortificar Mascalvó.
Sobre aquest presumpte nou tram, 
aquest text de la Viquipèdia pot ofer-
ir-nos d’una pista sobre el Seminari 
de Reus (missioneres de Paüls):
“Per la primera guerra carlina es va 
fortificar, ja que estava situada en 
un punt que podia controlar l’accés 
a Reus des de Castellvell. Va fer les 
funcions de Casa de la Caritat fins 
a la guerra civil, quan hi van caure 
diverses bombes d’aviació, destru-
int-ho completament. Al seu lloc, a 
la postguerra, s’hi va aixecar la caser-
na de la Guàrdia civil”.
Possiblement sempre va existir un 
tram de muralla i això va ajudar que 
la gent rica de la ciutat fixessin els 
seus masos en aquest lloc. Masos o 

Una muralla liberal exterior 
desconeguda?

Tram de la muralla amb espitlleres del Camí de la Pedrera 
del Còbic, al Mas Navàs. Foto: Arxiu Centre

Recordant...Especial la Boca de la Mina

Ramon Farré 
Especialista en simbologia i història local

torres ideals per poder vigilar o 
disparar en moments convul-
sos. Tant les famílies Gasull, a 
la casa de Sant Joan, o la família 
Navàs, a la Boca de la Mina, van 
patir atemptats.
Si comparem l’antic trajecte 
de l’antiga muralla liberal amb 
la ciutat moderna encara avui 
veurem que moltes parts estan 
integrades en patis interiors, 
cases i magatzems d’altures 
similars a aquesta.
Com a curiositat, del segle XX 
ens queden espitlleres als torri-
cons angulars de la caserna de la 
Guàrdia Civil, al Passeig Mata, 
disposats en sentit vertical i 
horitzontal.

Mas Navàs. Foto: Arxiu Centre

Plànol de les muralles liberals. Foto: AHR

A la imatge, dues espitlleres de la muralla. Foto: Ramon Ferré 

Torricons angulars de la Caserna de la Guàrdia Civil.
Foto: Arxiu Centre

“Tant les famílies Gasull, a la casa de Sant Joan, o la     
família Navas, a la Boca de la Mina, van patir atemptats”
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Recordant...Entitats

El passat dia 19 de juny 
vam poder celebrar a les 
sales de la planta baixa 
del Centre d’Amics de 
Reus la primera trobada 
de col·leccionisme després 
de molts mesos sense po-
der-les fer.
Encara que no teníem 
gaire clares les previsions 
d’assistència a l’acte, en 
ser el primer després de 
les restriccions per la Co-
vid-19, ens alegrem perquè hem pogut 
constatar que la participació va ser prou 
reeixida. Ens van acompanyar l’Associa-
ció de Col·leccionistes de Plaques de cava 
de Bagà, la llibreria Araceli de Reus, el 
grup Cartòfil Reus, membres del Grup Fi-
latèlic i Col·leccionisme de Reus, el grup 

Torna el col·l  eccionisme al Centre 

després de molts mesos

SUCREUS i alguns expositors de plaques 
de cava. Molts col·leccionistes d’arreu de 
Catalunya ens van acompanyar a la tro-
bada d’intercanvi, on van poder ampliar 
les seves col·leccions de plaques de cava 
i taps corona, punts de llibre, sobres de 
sucre i altres objectes de col·leccionisme.
També vam fer la presentació de dues 

Entitats

sèries de cinc punts de llibre cada una 
d’elles, representatives de la ciutat, així 
com les quatre primeres postals de cap-
çaleres d’antigues empreses comercials de 
Reus, a càrrec de l’Associació Col·lectors 
Club, del Grup Cartòfil Reus i del com-
pany Eugeni Biosca, amb la col·laboració 

de la fotògrafa Andrea Abadía, responsa-
ble de les imatges dels trucadors de porta 
de la primera sèrie de punts de llibre edi-
tada per Col·lectors.
Volem agrair la benentesa i la col·labora-
ció del Centre d’Amics de Reus i us espe-
rem a les properes edicions.  

“Molts col·leccionistes d’arreu de Catalunya ens van 
acompanyar a la trobada d’intercanvi”
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El cantautor juantxi Ariel  San-
tamaria ha tornat a sorprendre 
amb la publicació d’un disc -do-
ble- de temàtica únicament reu-
senca fent gala d’una gran ori-
ginalitat. Les portades del disc 
-sí, portades- simulen la míti-
ca del ‘Sargent Peppers Lonely 
Hearts Club Band’ dels Beatles. 
El mateix Ariel Santamaria ex-
plica a Lo Nunci com es va idear i 
com va veure la llum el projecte.

Aquest es el títol que he posat al meu quart 
Aquest es el títol que he posat al meu quart 
disc, per dur a terme un homenatge musical 
a la nostra ciutat de Reus i alguns dels seus 
trets més característics, a través d’un treball 
conceptual a l’estil com el “The Wall”, dels 
Pink Floyd; “Tommy”, dels The Who, o sen-
se anar més lluny,   el “Dioptria”, d’en Pau 
Riba. Salvant les distàncies, es clar... 
Des de els meus inicis de cantautor reusenc, 
a mitjans dels anys noranta, sempre havia 
dut a terme alguna cançó relacionada amb 
la meva ciutat, junt a la resta del meu re-
pertori. Recordo que ja pel 1994, havia com-
posat un tema instrumental titulat “Reus 
a peu”, que de vegades havia interpretat en 
algun dels meus recitals en directe. Més en-
davant, pel 1997, em vaig atrevir a fer una 
cançó dedicada a un dels comerços més im-
portants de Reus: “Cal Jofre”, i també se’m 
va ocórrer crear altres melodies dedicades a 
altres personatges de Reus de tota la vida, 
com “El blues del Benach”. 
Però el meu reusenquisme musical no va 
arribar fins al seu punt més àlgid, quan 
per l’any 2001 vaig compondre i escriure la 
cançó “Tots som de Reus”, una mena d’him-
ne patriòtic juantxi, dedicat a la capital del 

Baix Camp, descrivint als seus habitants i 
els seus trets més característics. Malaurada-
ment (o no), en un principi vaig fer servir 
aquesta peça musical com a himne de cam-
panya electoral d’una formació política que 
uns amics i jo vam fundar pel 2003, que va 
ser la CORI (Coordinadora Reusenca Inde-
pendent), de la qual vaig ser cap de llista i 
alcaldable durant tres comicis seguits, obte-
nint representació com a regidor durant el 
mandat 2007-2011.
“Políticament juantxi”
Polítiques a banda, algunes d’aquestes 
cançons de temàtiques reusenques que he 
esmentat més amunt les vaig publicar al 
meu anterior disc, “Políticament juantxi” 

Cançons RTV 

Activitats

Exposició de Francisco Martínez i Anna Solé. - Moment en què el president de l’entitat donava la ben-
vinguda als assistents a l’exposició de pintura a càrrec de Francisco Martínez i Anna Solé Silveria, els primers de 
l’esquerra, que tingué lloc a la sala d’exposicions del Centre del 18 de juny al 2 de juliol.

Del 17 d’abril al 8 de maig, tingué lloc a la mateixa sala, una altra exposició aquest cop a càrrec de l’artista local 
Omar Bressan, on va passar un nombrós públic

Recordant a en de Josep Carner i Puig Oriol. - El dimecres dia 2 de juny, tingué lloc una Xerrada-Recital en me-
mòria de Josep Carner i Puig Oriol, a la sala d’actes de l’entitat, a càrrec del grup de lectura i declamació del Centre, 
amb la presència de força públic, era el primer recital que es celebrava després de les prohibicions per la pandèmia.

Un gest típic de l’Ariel
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(auto-editat, 2013), junt a altres peces de 
temàtica juantxi general i farcides de conya 
marinera com “El Robocop de Barri”, “Mo-
nica Lewinsky”, “Jo vull ser alcalde”, etc...
Aleshores, em vaig adonar que més enda-
vant havia de gravar un disc totalment 
conceptual, sols parlant de coses de Reus. 
Quelcom que no s’havia fet mai a la nos-
tra ciutat. De manera que quan vaig 
acabar la gira del disc “Política-
ment juantxi”, pel 2017, vaig 
començar a rondinar idees 
per a lletres i melodies 
relacionades amb coses 
molt característiques 
de la nostra ciutat. No 
només coses, també hi 
havia certs personatges 
que també mereixien 
alguna cançó pròpia.
Així doncs, pel febrer del 
2019, junt als músics de la 
Banda del Dr Juantxi -en Jordi 
Salvadó (bateria, calaix flamenc 
i cors) i Xavier Cañisá (baix elèctric i 
contrabaix)- vaig començar a gravar les no-
ves cançons per a un futur àlbum concep-
tual de Reus, que tindria unes deu o quinze 
cançons, als Bucs de Reus (amb l’Enric Gra-
nollers com a tècnic de so).  Però aleshores ja 
tenia idees i esborradors per a fer-ne el doble 
(o més). El títol d’aquell proper disc havia 
de ser: “Made in Reus” o “Plaça del Plim qui-
lòmetre zero”. 
Recordo que les primeres cançons que vam 
enregistrar als estudis dels Bucs de Reus 
van ser “El vermut de Reus”, “El Plim”, “La 
cançó del gegant Peret Ganxet” (del qual 
m’havien fet padrí mig any enrere), “Innova 
està de moda” i un tema dedicat al nostre 
alcalde, “Carles Pellicer”, explicant el seu cu-
rrículum professional  i polític.   

Mentre estàvem gravant aquestes peces 
amb un so totalment acústic, vaig començar 
a plantejar-me que n’hauríem de gravar mol-
tes més, gairebé les vint cançons RTV que ja 
tenia mig preparades i que havia anat polint 
durant els darrers dies, tot just quan havíem 
iniciat les sessions de gravacions. Aleshores, 
tenia totalment clar que el nou treball no 

podia ser sols un disc “normal” dedicat a 
Reus, sinó quelcom extraordina-

ri, espectacular i fora de sèrie. 
Per tant, vaig començar a 

plantejar-me que seria 
un doble disc o un disc 
publicat en dues parts, 
com han fet molts al-
tres artistes en la his-
tòria del rock. 
Al principi, vam estar 

durant tota la resta 
de l’any 2019 gravant 

els temes acústics, que 
ja rondaven una quinzena: 

“El mejablanc de Reus”, “Ho-
tel Gaudí”, “Els botiguers de Reus”, 

“L’himne del carrer Monterols”, “La balada 
del Josep Baiges”, etc... fins i tot, vaig posar 
música a una poesia d’en Xavier Amorós ti-
tulada “Rosa dels Vents”, que vaig convertir 
en una nova cançó RTV. 
Com que les 20 cançons acústiques gravades 
tenien una curta durada -d’entre dos i tres 
minuts- i el contingut pel futur doble CD 
només arribava a tres quarts d’hora, vam 
decidir també gravar un grapat de temes 
elèctrics i roquers made in Reus, que ja te-
níem preparats, com “L’Aeroport de Reus”, 
“El Panarra Volador”, “La Marta Magrinyà, 
etc.... tenint clar que el disc al final tindria 
gairebé unes trenta cançons i es publicaria 
en dues parts, els temes acústics barrejats 
amb els elèctrics. Així doncs, pensàvem 

“Aleshores, tenia totalment clar que el nou treball no 
podia ser sols un disc “normal” dedicat a Reus, sinó 
quelcom extraordinari”

Col·laboracions

publicar el primer “Cançons RTV” per a 
Sant Pere del 2020 i la segona part, per 
Misericòrdia del mateix any.
20 cançons + 20 cançons
Però mentre estàvem gravant les pistes 
dels temes roquers i canyers durant el 
Nadal del 2019, els altres músics i jo vam 
veure molt clar que havíem de publicar els 
dos CDs alhora, en forma de doble àlbum, 
de manera que el primer disc només tin-
gués temes acústics, típics de cantautor, i 
el segon, fossin cançons totalment elèc-
triques, algunes amb força canya roquera 
pel mig. De manera que es poguessin es-
coltar els dos estils totalment per separat, 
arribant a sumar vint temes exactes per a 
cada disc, establint una relació amb l’any 
2020, un nou canvi de dècada.
Aleshores, a principis de l’any passat, em 
vaig engrescar més que mai, i vaig po-
sar-me a composar quinze o vint cançons 
més de temàtica reusenca, per a comple-
tar el contingut d’aquest doble àlbum, 
que havia de ser tan espectacular. He de 
confessar que m’hi vaig deixar la pell, 
havent-hi dies que vaig arribar a compo-
sar dues cançons alhora, co-
mençant des de zero. O bé 
polint idees i esquemes que 
portava arrossegant des 
d’anys anteriors, tal com 
seria la del “Campanar”, 
una antiga poesia meva de 
l’any 1985, a qui li vaig po-
sar música vint-i-cinc anys 
més tard. 
En aquells moments, vaig 
decidir donar a conèixer 
aquest futur macro projec-
te musical amb el nom de 
“Cançons RTV”, que són 
les sigles de “Reus de tota 

“Vaig posar-me a composar quinze o vint cançons més de temàtica 
reusenca, per a completar el contingut d’aquest doble àlbum”

la vida”, un eslògan tradicional que designa-
va la gent de casa i coses de Reus de soca-rel, 
que durant els darrers anys havia agafat 
força i popularitat a través d’unes samarre-
tes que van sortir per la Festa Major d’anys 
enrere.
Com que pensàvem publicar aquest disc per 
Sant Pere o Misericòrdia del 2020, els altres 
músics i jo vam estar durant tot el mes de 
gener i febrer d’aquell any fotent-li canya a 
l’estudi, junt a altres músics del grup, com 
en Cristobal Luceno (a la guitarra elèctrica) 
i convidats com en Xavier Macaya (violins), 
Alex Zara (teclats), Toni Llort (guitarres 
acústiques), Gerard Marsal i Quique Ordax 
(saxòfons). Fins i tot, la coral d’alumnes de 
l’escola Rubió i Ors, que van venir a gravar 
cors per la cançó del “Gegant Peret Ganxet”.
Però de sobte, pel març d’aquell any tan fa-
tídic, va esclatar del tot la pandèmia de la 
Covid-19, i l’estudi de gravació va estar tan-
cat fins el mes de juliol, i tot el que teníem 
planificat vers les dates per a publicar el disc 
se’n va anar en orris.
Fins i tot l’elaboració de la portada, que 

Ariel Santamaria, durant una actuació
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m’estava preparant el 
dissenyador Jordi Ro-
mero des de el mes de 
febrer del 2020, també 
es va aturar del tot.
El  “Sargent Peppers” 
dels Beatles
Vers la portada 
d’aquest disc, he d’ex-
plicar que al principi 
només tenia la idea de 
fer-nos una foto del 
grup, en plena plaça de 
Prim (o del Mercadal), 
envoltat d’uns quants 
personatges RTVs que 
tenien cançons al disc. 
Més endavant, vaig 
pensar de fer un collage 
de coses de Reus i nal-
tros pel mig. Però final-
ment, quan vaig parlar 
amb el Jordi Romero, 
que també m’havia dis-
senyat la portada del 
meu llibre, “Memòries  
polítiques” (la Banya 
Edicions 2018), ell em 
va suggerir que la por-
tada del meu proper 
disc fos tipus “Sargent 
Peppers”, dels Beatles, 
però a la reusenca. Re-
cordo que la seva idea 
em va entusiasmar 
força i li vaig passar un 
llistat d’un munt de 
coses que volia que sor-
tissin en ella, més una 
llista de tres-centes o 
quatre-centes persones, 
personatges, totalment 
de Reus (fossin vius o 

“Em va suggerir que la portada del meu proper disc fos 
tipus “Sargent Peppers”, dels Beatles, però a la reusenca”

Personatges

esapareguts), que havien de sortir. Recor-
do que en aquesta llista, vaig incloure fills 
il·lustres com el General Prim, en Gaudí, el 
Fortuny, la Mare Molas, etc... més un munt 
de gent mediàtica a nivell cultural, social i 
polític. També vaig afegir-hi tota una trepa 
de familiars, amics meus i altres personat-
ges força coneguts del carrer, malgrat que 
no fossin tan mediàtics com els anteriors. 
També vaig incloure polítics nacionals i uns 
quants músics rock-stars que m’havien in-
fluït molt a nivell musical.
Enmig d’aquest immens poti-poti, en Jordi 
Romero em va preparar dues portades, per-
què hi havia tanta gent que no hi cabria en 
una de sola. La cosa anava de perles, perquè 
si era un doble disc, també hi hauria d’haver 
una doble portada. Però finalment, no va 
haver-hi prou amb dues portades, sino que 
finalment, se’n van dissenyar un total de 
quatre, o sigui, dues més pel llibret de dins. 
En totes les portades, el grup i jo, havíem 
de sortir vestits totalment diferents, amb 
instruments acústics en unes i amb instru-
ments elèctrics en les altres. En fi, tota una 
moguda. A més, al Jordi Romero també se li 
va ocórrer posar noms, cognoms i oficis de 
cada personatge que sortia en cada portada, 
duent-ho a terme a dins del llibret, posant la 
silueta i numeració característica com a guia 
de tot plegat.       
Les fotos dels músics i col·laboradors (amb 
l’Anna Vicente, la Rut Enguita i els Koeman 

fent cors en diverses cançons), ens les vam 
fer a l’estudi del mític fotògraf Antoni Zara-
goza, que actualment està ubicat a la Riera 
Miró. I com que el collage de les portades 
quedava tan bonic, vaig decidir fer una ti-
rada limitada de calendaris, pel Nadal del 
2020, perquè no hi havia temps de publicar 
el CD en aquestes dates tan complicades per 
la pandèmia. 
Finalment, el disc “Cançons RTV” va sortir 
a la llum pel dilluns 22 de febrer d’aquest 
any 2021, amb un total de quaranta dues 
cançons (repartides en vint-i-una a cada 
disc). Vam presentar-lo oficialment duent 
a terme una roda de premsa a la Llotja de 
Reus (gràcies al Josep Baiges), només per a 
periodistes i vam fer una presentació en di-
recte a la Sala Santa Llúcia (pel 23 de maig), 
davant d’un aforament restringit, però força 
entregat, que va aguantar gairebé les dues 
hores seguides d’espectacle, que vam dividir 
en dues parts: la primera, interpretant els 

Ariel Santamaria

Enmig d’aquest immens 

poti-poti, en Jordi Romero 

em va preparar dues

portades...

“Finalment, el disc “Cançons RTV” va sortir a la llum pel 
dilluns 22 de febrer d’aquest any 2021, amb un total de 
quaranta dues cançons”

temes acústics amb so de cantautor, i la se-
gona, els elèctrics i roquers. 
Perquè la cosa fos encara més amena, també 
van pujar diversos personatges RTV que sur-
ten  a les cançons del disc, o relacionats amb 
elles, perquè fessin un petit 
discurs. Fins i tot, algú es va 
dignar a fer cors i tot. 

Les portades del doble disc



34 LO NUNCI 163 LO NUNCI 163  35 

ObituariRecordant...Obituari

El 12 de maig ens deixava una de les grans 
artistes de Reus, Neus Segrià, declarada Filla 
adoptiva en 2018 i abans, Més Amiga de Reus 
l’any 2000, guardó que li concedí el Centre 
d’Amics de Reus.
La junta directiva del Centre la declarava Més 
Amiga en reunió de la seva junta directiva ce-
lebrada el 13 de setembre de 2001.
Nascuda a Tarragona el 1931, la seva famí-
lia es va traslladar a Reus quan ella era una 
criatura, raó per la qual se sentia “una reus-
enca més”, segons va apuntar ella mateixa a 
Reusdigital.cat, en una entrevista concedida 
a aquest mitjà quan se la va nomenar filla 
adoptiva. Uns mesos més tard, el març de 
2019, es va presentar el retrat de Segrià (obra 
d’Alícia Grau)  per incloure’l a la galeria de 
fills il·lustres de la capital del Baix Camp. 
En la seva trajectòria com a ceramista, que la 
va portar a molts indrets del món per conèi-

xer tècniques i tradicions, va obtenir un gran 
reconeixement a nivell mundial que la va fer 
mereixedora d’importants guardons. Cal des-
tacar igualment la seva tasca com a docent en 
el camp de la ceràmica, al seu taller del carrer 
de Balmes.
Pocs artistes poden dir que van  conèixer i col-
laborar amb el també reusenc Joan Rebull. Va 
exposar tant a Catalunya i l’Estat Espanyol 
com a l’estranger: França, Suïssa, Alemanya, 
Corea, etc. Pel març del 2007 l’Ajuntament 
de Reus va organitzar una exposició antolò-
gica comissariada per Carme Puyol, on es va 
presentar un llibre amb tota la seva producció 
catalogada. Neus Segrià tenia actualment el 
seu taller al centre de Reus. 
A Reus va dissenyar i elaborar diverses obres 
per a espais públics i privats, com ara les pe-
ces de revestiment de la font de la plaça de les 
Aigües. Per a les piscines de la ciutat va crear 

el mural ‘Moviments d’aigua’ el 1999. Tam-
bé va elaborar el mural ‘La Pregària’ (1996) al 
santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, el 
mural de la parròquia de Sant Joan (2002), i el 
mural ‘Doneu bons fruits’, de la parròquia de 
Sant Josep Obrer (2004). L’any 2018, la ciutat 
de Reus va acordar distingir-la amb el títol de 
Filla adoptiva i va penjar un retrat seu a la 
Galeria de fills il·lustres.
El periodista Josep Baiges deixava petjada per 
escrit de la seva relació amb la ceramista en el 
seu conegut blog ‘El Món de Reus’:
‘Quin dia més trist pel Món de Reus. Ens ha dei-
xat la Neus Segrià, la nostra Neus. De les millors 
persones que he conegut mai. Recordo una època 
fabulosa quan enfilava el carrer de Balmes i feia 
visita, successivament, al Ramon Ferran i, després, 
a la Neus. Aquell carrer, que durant anys també 
va habitar el gran Josep Maria Gort, era un ei-
xam d’artistes d’inspiració infinita. Però, sobre tot, 
de persones encantadores. Jo vaig tenir la sort de 
fer-me gran a l’estudi pictòric del meu pare, en-
voltat de quadres, d’aquarel·les i pinzells. I on a 
tothora hi passaven amics, bons amics, per fer-la 
petar i arreglar el món. Per això, visitar el taller de 
la Neus o del Ramon es convertia en una experièn-
cia sensacional. Quants records. I tots bons’.

Neus Segrià, la gran artista de 
Reus

Neus Segrià, durant el descobriment del seu quadre a la Galeria de Fills Il.ustres de Reus. Foto: Arxiu Centre

Portada de Lo Nunci donant la notícia del nomenament 
de “La més amiga de Reus” Redacció

Benvolguts soc@s, corn ja sabeu la nostra Entitat té una petita 
secció de “Bridge” que ens agradaria fer gran. Probablement el 
“Bridge” no és un dels entreteniments més populars, però si dels 
més interessants.
És un joc de la ment que es juga amb cartes en el que no intervé 
l’atzar, sino l’habilitat del jugad@r per raonar, calcular i deduir.
Per descobrir aquest món que de ben segur us apassionarà us vo-
lem comunicar que en el paròxim curs que començarem al se-

tembre tenim previst fer un curset d’iniciació al“Bridge”

CURS DE
BRIDGE

“Quin dia més trist pel Món de Reus. Ens ha deixat la 
Neus Segrià, la nostra Neus. Josep Baiges”



Façana del Cap Sant Pere,
Carrer Riudoms
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Ceràmica obra de Neus Segrià


