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Benvolgut/da senyor/a,

Aquest Centre cada any atorga el guardó “El Més Amic de Reus”, amb el d’enguany en portem 
trenta-set, per distingir les persones o entitats que han dut a terme una trajectòria rellevant i 
han contribuït a enaltir el nom de la nostra ciutat arreu.

Després del parèntesi de l’any passat, per culpa de la pandèmia en què estàvem submergits, 
aquest any, doncs, per acord de la Junta Directiva, ratificat per l’Assemblea General de socis i 
sòcies del dia 9 de juliol de 2020, es va nomenar “El Més Amic de Reus 2019” a  JOAQUIM 
MALLAFRÈ i GAVALDÀ, traductor, professor, escriptor i lingüista.

Llicenciat i doctor en filosofia i lletres per la Universitat de Barcelona és professor a la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Aviat comença a dictar conferències i impartir 
cursos i seminaris a diverses poblacions catalanes, i més endavant a diversos punts d'Europa, 
com Delfos, Praga, Salford o Trieste.

La seva tasca com a traductor constitueix tot un llegat per a la literatura catalana, tenint en 
compte que és l'autor de la traducció de l'Ulisses de Joyce, per exemple, però també d'obres 
d'escriptors com Samuel Beckett, Henry Fielding, Laurence Sterne o de l'Utopia de Thomas 
More. L'any 1998 obté la Creu de Sant Jordi per la seva tasca pedagògica i traductora. Participa 
en esdeveniments culturals importants relacionats amb la literatura, com per exemple l'Any 
Mercè Rodoreda del 2008.

La seva trajectòria és llarga d’explicar en aquest moment, però sí que ho faré el dia del 
lliurament del guardó.

Així doncs, el nostre Centre d’Amics de Reus vol demostrar la seva admiració i 
reconeixement al Sr. JOAQUIM MALLAFRÈ i GAVALDÀ, atorgant-li el nostre guardó 
més preuat: “EL MÉS AMIC DE REUS”.

Ens complaurà molt sentir-nos acompanyats per vosaltres en l’acte entranyable de lliurament 
d’aquesta distinció, una de les més reconegudes de la nostra ciutat, que se celebrarà el pròxim 
dia  13 de novembre (dissabte), en el decurs del dinar que tindrà lloc al Restaurant “La 
Bella Itàlia” Passeig de Mata, 36 de Reus, a dos quarts de dues del migdia.         

El President

Joan M. Mallafrè i Anguera

Si com esperem i desitgem ens honoreu amb la vostra assistència, podeu passar a recollir el 
tiquet per Secretaria, de dilluns a divendres, fins al 4 de novembre, el preu del tiquet és de 35 €. 


