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‘Quan em vaig començar a interessar en els re-

culls de noms de lloc i de persona d’un terme 

municipal, aquesta inclinació era,  si no una no-

vetat, una fal.lera no gaire estesa, que no tenia 

gaires antecedents’

‘És de dolre que, ara fa poc, tot d’una, s’hagi de-

cidit de suprimir corredor dels nomenclàtors ofi -

cials, i que s’hi hagi incorporat, al seu lloc, la pa-

raula carreró’. 

‘Seria curiós i interessant de veure quins són ac-

tualment, i quines arrels porten, tots els noms 

d’hotels, restaurants, clubs i discoteques instal.

lats a la costa en els últims vint-i-cinc anys’

‘Josep Maria Ribas Prous és aquesta persona 

d’amples recursos en el domini de la combinació 

plàstica de llums i ombres, moguda per un entu-

siasme que no li costa gaire de convertir en ne-

guit, i guiada per una il.lusió que li fa esquivar 

obstacles i superar contratemps’.

10 anys sense Ramon Amigó

Quan el nom sí fa la cosa
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Editorial

Foto portada: Ramon Amigó, assegut a La Mussara

El nostre Carner

L’any 1981, quan era professor d’anglès a l’Institut Gaudí, Joaquim Mallafrè 
va fer saltar la banca no només en el món de la traducció en català, sinó de 
la llengua catalana. Coneixíem la llarga tradició de traductors catalans, com 
Sagarra o Carner, però desconeixíem que en teníem un a casa nostra, el nos-
tre Carner, un reusenc que es va atrevir a traduir i no trair una de les obres 
mestres de la literatura de tots els temps, l’Ulisses, de Joyce.

Aquest mes de novembre, el Centre d’Amics de Reus li atorgarà el guardó 
del Més Amic de Reus en un dinar que tindrà lloc el dia 13 en un restaurant 
de la ciutat. Coincideix amb el 40è aniversari de la traducció i quan el Quim 
-com l’anomena tothom- ha complert els 80 anys.

Reus ha gaudit de grans intel.lectuals al llarg del temps i el bo de tot és que 
els segueix gaudint, com ho testimonia el Quim. També al mes de novembre 
i també al Centre d’Amics de Reus, se celebrarà l’homenatge a Ramon Ami-
gó, el creador de l’escola d’onomàstica del Camp de Tarragona i pioner en la 
matèria al nostre país. Al setembre feia deu anys de la seva mort. Fou també 
declarat al seu moment Més Amic de Reus.

Poques persones poden dir que a casa seva rebien la visita de Joaquim San-
tasusagna o de l’Albert Manent. Així ens ho relata la 
seva filla Rat en un article que reproduïm en aquest 
número i que us recomanem.

Deia Robert Calasso que la literatura és precisió, com 
les matemàtiques. El Quim Mallafrè i el Ramon Ami-
gó en són dos grans exemples. 

Jaume Garcia Cardoner
Director de Lo Nunci
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Han col.laborat en aquest número...

Josep Cruset Vallverdú és un dels grans pe-
riodistes de Reus. Fou director de Diari de Ta-
rragona. Llicenciat el Geografia i Història per 
la Universitat de Barcelona, va ser director de 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Reus. És 

autor del llibre ‘L’aventura del gran Reus’, sobre la història del 
llegendari Reus Deportiu de les sis copes d’Europa d’hoquei 
patins. Avui ens recupera un fet sensacional de la història de 
l’hockei reusenc.

Blanca Castellví Sales és una joveníssima pro-
mesa del periodisme reusenc. D’origen prioratí, 
té 21 anys i estudia Periodisme i  Comunicació 
Àudiovisual a la URV. Ha col.laborat al Diari de 
Tarragona i al Departament de Comunicació del 

Reus Deportiu.

Montserrat Amigó.- Una de les tres filles de 
Ramon Amigó, ens evoca els records que té de les 
passejades del seu pare buscant noms i renoms, 
de la vinguda a casa d’intel.lectuals de la talla de 
Joaquim Santasusagna o Albert Manent.

Li retem i li retrem un merescut homenatge a aquest gran 
intel·lectual finat fa deu anys

Enric Tricaz és radiofonista, com sempre recorda 
ell. Entrà a Ràdio Reus SER als divuit anys, i hi 
restà 41, realitzant milers de programes i projec-
tes. Va ser el primer del món a retransmetre un 
partit d’hoquei en català (Vic- C.N.R. “Ploms”). 

Quan el van jubilar va rebre la menció honorífica de l’Ajunta-
ment de Reus. Avui ens parla d’un gran artista reusenc, Pere 
Vidiella. Recordeu l’escultura del Nen de les Oques?

La batalla de Lisboa, 50 anys després-4-6  /  Blanc o negre, 
sense grisos  7-8  /  Mor la darrera riudomenca amb cognom 
Gaudí 9-11  / Pere Vidiella Simó: Prim, Fortuny, Gaudí... i un munt 
més 12-14 / Ramon Amigó, el compromís amb la llengua i amb 
la terra 15-19  /  El Centre d’Amics de Reus obre les portes als 
ganxets 20-21  /  ‘Mirades particulars’, el Reus d’abans de la mà 
de Guerris i la sorpresa d’Ona Màiquez 22-22 /  Paisatges de la 
Segarra Les Pallargues i Florejacs 23-24  /  Partícules d’aigua 
plenes de vitalitat i energia en format fotografi a 25-26  /  El po-
ble gitano: sabem tot el que creiem saber? 27-28  /  Uns contes 
brillants, incisius,  divertits i irònics 29-30  /  De Reus a Rif, qui li 
havia de dir 31-33  /  Cor Mestral: Ens deixa la Sepa Domingo 34  
/  Adéu a Antonio Panadès 35
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La història de l’hoquei patins reusenc és 
rica en peripècies, des que a comença-
ments dels anys quaranta del segle XX 
aquest esport es va implantar amb força 
a la ciutat. Les diverses generacions de ju-
gadors del Ploms i el Reus Deportiu en 
poden explicar grapats, com també els 

La batalla de Lisboa, 50 anys 
després

Benfica-Reus 1971.1 Invasió de la pista durant el Benfica Reus-Deportiu. Al fons, Sabater es a 
terra després d’haver estat agredit i Salvat el defensa a cops d’estic. Foto: Arxiu Reus Deportiu

seus afeccionats. La més sonada, insòlita 
i violenta, que segurament ho és també 
de tot l’hoquei europeu, es va produir ara 
fa 50 anys. Una bona efemèride per re-
cordar-la.
Som a la nit del dissabte 21 d’agost de 
1971, al pavelló de l’estadi Da Luz de 

Lisboa. El Benfica i el Reus Deportiu dis-
puten el partit de tornada de la semifinal 
de la Copa d’Europa. Els roig-i-negres, 
campions de les quatre darreres edicions, 
porten un 8-4 d’avantatge de l’anada. 
Els portuguesos han justificat la derrota 
presentant-se com a víctimes d’una bru-

tal ensarronada, amb declaracions i crò-
niques incendiàries, i l’ambient en unes 
graderies que ultrapassen de molt el seu 
aforament és infernal. Pitjor fins i tot que 
el viscut a la final del 1969 en aquest ma-
teix escenari, quan els reusencs van haver 
de rebre el trofeu protegits a l’interior del 

vestidor.
El Reus juga amb Santi García, 
Rabassa, Joaquín ViIallonga, 
Sabater, Salvat, Boronat, Mon-
talà, Juan María Vilallonga 
-que torna per l’absència de Gi-
ralt, convocat amb la selecció 
júnior- i Jornet, dirigits per An-
dreu Borràs. El Benfica forma 
amb Ramalhete, Casimiro. Ga-
rrancho, Jorge Vicente, Vítor 
de Sousa, Rodrigues i Antonio 
José. Arbitra el suïss Theiler 
i Ràdio Nacional d’Espanya i 
la Cadena Ser retransmeten el 
partit, amb les veus de Pedro 
Ruiz i Alfonso González.
Al cap de cinc minuts de partit, 
Jorge Vicente inaugura el marcador, però 
el Reus aguanta l’envestida. Als deu mi-
nuts Joan Sabater empata i tot seguit Sal-
vador Salvat anota l’1-2. L’encontre s’en-
dureix i a punt d’arribar al descans iguala 
Jorge Vicente. El 2-2 de la mitja part és 
excel·lent, però 25 minuts més a Da Luz 
són una eternitat.

Al segon temps, ni els esforços dels locals 
ni la pressió ambiental aconsegueixen 
intimidar el Reus i el públic comença a 
perdre els papers . Als dos minuts, Joa-
quín Vilallonga pateix una agressió des 
de la graderia, però el mig roig-i-negre no 
és dels que s’arronsen i respon marcant 
el 2-3. Malgrat que Garrancho torna a 
empatar, l’eliminatòria té cada cop més 
color reusenc, que amb el cronòmetre a 
favor aplica una tàctica descaradament 
conservadora. Comencen a caure tota 
mena d’objectes i Boronat i Sabater són 

agredits. Quan Sabater es recupera, dóna 
el tret de gràcia marcant el 3-4.
Queden cinc minuts i la semifinal està 
sentenciada. El gol del capità, a més, té 
una significació afegida, perquè mai cap 
equip espanyol ni tampoc la selecció ab-
soluta ha guanyat en pista portuguesa. 
La decepció dels milers d’espectadors és 
total. A manca de 22 segons per l’aca-
bament, Joaquín Vilallonga condueix la 
bola perseguit per Jorge Vicente. El juga-
dor del Reus cau a terra i el davanter por-
tuguès li deixa anar un cop d’estic, provo-
cant-li un trep al cap. Només adonar-se 
de la ferida sagnant, Vilallonga se’n va a 
empaitar l’agressor. En ple altercat, Ga-
rrancho colpeja Sabater i més jugadors 
portuguesos s’hi abraonen, mentre des-
enes de fanàtics espectadors salten a la 
pista sense que les forces de seguretat pu-
guin aturar-ho. Uns intenten estomacar 
l’àrbitre, altres ataquen els integrants de 

Benfica-Reus 1971.2 Imatges publicades pel diari portuguès A Bola 
que recullen les agressions dels jugadors del Benfica a les acaballes del 
partit. Foto: Arxiu Reus Deportiu

“Desenes de fanàtics espectadors salten a la pista sense 
que les forces de seguretat puguin aturar-ho.”

La batalla de Lisboa, 50 anys després
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la banqueta reusenca i un grup acorrala 
Sabater. El capità cau a terra després de 
rebre una allau de cops i puntades, fins 
que Salvat foragita els agressors a cops 
d’estic. Amb el pavelló convertit en un 
camp de batalla, policies i soldats comen-
cen a carregar amb contundència i acon-
segueixen desallotjar la pista, deixant un 
reguitzell de ferits.
El Reus Deportiu arriba a la cinquena fi-

nal consecutiva de la Copa 
d’Europa -on revalidarà el 
títol- a un preu altíssim. Sa-
bater i Vilallonga són traslla-
dats a l’hospital, compartint 
espai amb els seguidors del 
Benfica ferits. Sabater surt 
de la clínica amb 13 punts de 
sutura al cap i la cella i Vila-
llonga amb 8 punts al clatell.
La premsa d’ambdós països 
dedicarà grans titulars a la 
batalla de Lisboa. “El Reus 
Deportivo ha cuajado una 
actuación que rebasa los lí-
mites de lo deportivo para 
adentrarse de lleno en el te-
rreno de la leyenda”, dirà el 
Mundo Deportivo. L’escàn-
dol és majúscul. El govern 
del general Franco es queixa 
per via diplomàtica i la Fe-
deració Portuguesa presenta 
una disculpa a l’ambaixador 
espanyol i es dicten càstigs 
duríssims contra el Benfica. 
L’epíleg més inversemblant 
és que l’hospital de Lisboa 
enviarà al Reus Deportiu una 
factura per les cures practica-
des.

Josep Cruset

“La premsa d’ambdós països dedicarà grans titulars a la 
batalla de Lisboa.”

En un món on no hi ha res segur, ni per a 
tota la vida, potser per la poca seguretat 
i capacitat de reacció per seguir endavant 
aprenent del passat, però pensant en el 
futur, abunden les incerteses més que les 
certeses. I de les certeses que tenim, o ens 
volen “vendre”, cal desconfiar de gairebé 
totes. Tot i que la gent, en la seva majo-
ria, tampoc va més enllà i prefereix el dis-
curs frívol, què és més fàcil d’entendre, i 
seria capaç del que sigui pel que creu una 
veritat irreversible el que li ha entrat per 
la vista. 
Per il·lustrar aquesta reflexió, vegeu el 
rànquing de canals de televisió i els pro-
grames més vistos, principalment allà, 
tot i que amb prou incidència també aquí. 
Un món que va perdent els matisos, on 
tot és blanc o negre, segons els prejudicis 
ideològics i interessos de qui fa decan-
tar per un costat o l’altre, depreciant els 
molts grisos que hi pot haver entre un i 
l’altre i que són el toc que personalitza i 
distingeix.
El que cada dia ens trobem a la nostra 
vida ens hauria d’ensenyar, si ens atrevís-
sim a qüestionar, a no deixar res com a 
dogma de fe a seguir. No hi ha cap pen-
sament únic que no precisi de totes les 
idees, també de les oposades, i s’ha de 
facilitar com puguin expressar-se per en-
riquir el discurs o la decisió. 
No som blocs de pedra granítica, imper-
torbable al temps i al seu pas natural, 
amb els seus accidents inclosos que arro-
doneixen, trenquen o parteixen, o desfi-
guren la impressió primària. 
No ens podem tancar, ni fer ulls clucs, al 
que no ens satisfà o s’enfronta als nostres 

prejudicis. 
No hauríem de ser els uns i els altres. No 
hauríem d’estar en una societat d’ene-
mics pel sol fet de ser diferents, del si 
no estàs amb mi és que estàs contra mi, 
on no poder estar tranquil pel sol fet 
de ser dissident davant uns estàndards 
pre-determinats, si aquests obvien tota 
la pluralitat i diversitat de peculiaritats, 
interessos i sentiments que hi podrien 
concórrer, i que per a ser més rica i repre-
sentativa una postura s’hauria de tenir 
en compte.

Per molt rellevant que sigui un fet, en el 
fons, i vist en la deguda perspectiva, tot 
és relatiu. I això no ha de voler dir feblesa, 
escórrer el “bulto”, no tenir principis, no 
tenir conviccions o manca d’opinió prò-
pia. És mes aviat la capacitat de pensar 
fins a deu, de deixar passar la primera 
flamerada, de no deixar-se portar per una 
reacció que podria ser precipitada.
Una altra cosa seria no prendre part, ni 
posició, deixant l’acció limitada a criticar. 
Per altra banda, també hi ha algunes ob-
vietats que són pintades com a molt bo-

Blanc o negre, sense grisos

No hauríem de ser els uns 
i els altres. No hauríem 
d’estar en una societat 
d’enemics pel sol fet de 

ser diferents, del si no   es-
tàs amb mi és que estàs 

contra mi

Joan Sabater, amb les ferides fruit de les agressions patides al partit de 
Lisboa. Arxiu Reus Deportiu
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PersonatgesBlanc o negre, sense grisos

niques a la vista, però que sembla que 
s’ha de reivindicar contínuament aquesta 
concreció, la qual cosa potser vol dir que, 
realment, no són tan nítides i alguna cir-
cumstància enfosqueix o aclareix el seu 
to.
D’entre molts casos i exemples podríem 
parlar de “llibertat d’expressió”, que la 
seva contundència trontolla quan una 
extrema dreta pot ser, i es pot moure 

i expressar amb total llibertat, mentre 
que un moviment independentista, pa-
cífic, que ha estat votat amb molta més 
força, comporta persecució, repressió, 
querelles, judicis i presó... En aquest cas, 
sembla que s’hi pot acceptar la contem-
porització i permissivitat. Queda clar que 
tot depèn de si un s’embolcalla amb una 
determinada bandera o no.
Més enllà del blanc o el negre, s’hauria 
de reivindicar els grisos, o l’art i la ma-
duresa de pensar dues vegades abans de 
reaccionar. 
Blanc o negre. Davant la capacitat de po-
der triar tots els altres colors, els colors 
desapareixen de l’imaginatiu, i d’entre 

 podríem parlar de
“llibertat d’expressió”, que 
la seva contundència tron-

tolla quan una extrema 
dreta pot ser, i es pot

moure i expressar amb
total llibertat

ells, tota l’àmplia gamma de grisos, que 
eixampla postures i, tal vegada, ajudaria 
a suavitzar i relativitzar divergències, es 
difumina perquè hi ha coses que inte-
ressa que apareguin com de vida o mort, 
perquè convé no pensar-hi massa.
Necessitem miralls que ensenyin les co-
ses com són, sense focus que distorsionin 
la imatge.
I, si l’encaix Espanya-Catalunya fins ara, 
i històricament, ha estat negre tancat, 
davant d’una pretesa nova manera d’en-
focar el conflicte no poden pretendre que 
es transformarà en blanc brillant quan hi 
ha un “ens”, a part de tot veredicte judi-
cial, que va fent la seva, atracant, sembla 
que amb tota normalitat, persones i fa-
mílies... I, en definitiva, mantenint una 
obsessiva i rabiosa repressió.
A la paleta caldran molts grisos perquè 
la demanda de negociació bilateral, repe-
tidament validada a les urnes, pugui ser 
acceptada i posada a la taula, de manera 
oberta i sincera i amb ànim de solventar 
el problema... Pel bé dels catalans, dels es-
panyols, pel bé de tots.

“I, si l’encaix Espanya-Catalunya fi ns ara, i històricament, 
ha estat negre tancat”

Xavier Guarque

Riudoms ha quedat orfe del cognom 
Gaudí, arribat des de França al segle XVII 
i que va donar en Antoni Gaudí i Cornet 
-que els reusencs defensen que va néixer a 
Reus i els riudomencs, a Riudoms- el cog-
nom més universal que es pogués donar. 
Encara queden Gaudís a Reus, però ja no 
a Riudoms des del mes de maig de 2020. 
Teresa Llaberia Gaudí moria als 92 anys, la 
darrera dels Gaudí de Riudoms.

La Teresa era filla de l’Agna Gaudí i en 
Joaquim Llaberia, de Ca l’Espardenyer. El 
sobrenom de la família és causat per les 
espardenyes que feia el seu avi matern, 
que les feia per a tota la població, inclòs, 

l’arquitecte, segons l’estudiós local Xavier 
Fortuny Torres.
Teresa, la Gaudí rebuda per Jordi Pujol
L’any 2002 es va celebrar l’Any Gaudí a Ca-
talunya. Amb motiu d’aquesta celebració, 
el president de la Generalitat de Catalun-
ya en aquell moment, Jordi Pujol, va rebre 
Teresa Llaberia Gaudí al Palau de la Gene-
ralitat com familiar directa de l’arquitecte 
Antoni Gaudí.
Justament aquest estiu, l’Ajuntament de 
Riudoms ha redescobert aquest estiu la 
modesta casa pairal d’Antoni Gaudí i li ha 
fet un rentat de cara actualitzant el seu 
contingut i creant un relat homogeni que 
es basa en la premisa d’oferir al visitant 
els orígens de l’arquitecte, insinuant que 
aquests van ser capdals en la seva obra pos-
terior. Si un mira el paisatge més icònic de 
Barcelona inevitablement deduirà que va 
ser Gaudí qui el va crear.
La Casa Pairal de Riudoms
Situada al raval de Sant Francesc, la casa 
pairal ha estat redefinida i se li han afegit 
relats homogenis, com un timeline de la 
seva vida i de la seva nissaga, dibuixada a 
les parets de la primer planta, o bé un ma-
pping situat a l’entrada, a la planta baixa, 
que juga amb l’espai de les parets i explica 
breument el Gaudí nen i el Gaudí que de 
gran tornava a Riudoms.
Força interessants són els objectes perso-
nals de Gaudí, col.locats enmig del time-
line, com ara una col.lecció de compasos 
que es van salvar de la crema de la cripta 
de la Sagrada Família, o l’esquel.la original 
del dia de la seva mort. També hi figura 
una escopeta, ja que se suposa que va fer 
de sometent donat que apareix en una foto 

Mor la darrera riudomenca 
amb cognom Gaudí

Teresa Llaberia, junt a l’alcalde de Riudoms, 
Sergi Pedret. Foto: Xavier Fortuny Torres
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Mor la darrera riudomenca amb cognom Gaudí

de l’època amb una arma d’aquestes, i un 
quart element és un original d’una acció 
del pantà de Riudecanyes, que acabava 
de ser construït, a inicis del segle XX. Tot 
aquest material ha estat 
aportat per un dels grans 
col.leccionistes i amants 
de Gaudí, el riudomenc 
Xavier Fortuny, que fou 
director de la revista local 
L’Om i abans, correspon-
sal a la vila del Diari de 
Tarragona.
Els Gaudí, procedents de 
França, tenen arrels a Riu-
doms des del segle XVII, 
on l’avi de l’arquitecte va 
ser el primer calderer de la 
nissaga. Al timeline apa-
reix una imatge de la lle-
vadora que va veure néixer 
Antoni Gaudí, Engràcia 

Llorens -1821-1897- que 
sempre va mantenir que 
Gaudí va veure la llum 
al Mas de la Calderera, a 
Riudoms, argument re-
batut pel reusenc Josep 
Maria Guix Sugranyes, 
que publicà un llibre de-
fensant el reusenquisme 
de Gaudí. La mostra, on 
obstant això, no entra en 
guerres entre Ruidoms i 
Reus sobre el naixement 
de l’arquitecte, però que-
da clara la llarga nissaga 
riudomenca de Gaudí.
També podem veure les 
persones que van ser cru-

cials en la vida de l’arqui-
tecte, com Josep Fontserè, 

mestre d’obres, que li va donar feina en la 
construcció del Mercat del Born i al parc 

de la Ciutadella. O Joan Bergós, el 
primer que va mantenir per escrit 
la naturalesa riudomenca de Gau-
dí. Acaba el relat dibuixat a les 
parets de la sala amb la trista no-
tícia de la mort de la darrera dels 
Gaudí, Teresa Llaberia Gaudí, fi-
nada als 92 anys, fa només un any 
i escaig, el 23 de maig de 2020. No 
queden més Gaudís a Riudoms. 
La saga ha finit a la vila.

Un canvi conceptual i àudiovi-
sual
Les millores han consistit, d’una 
banda, en la redefinició conceptual 
dels diferents espais de la casa i en 
la manera com aquesta es presenta 
al públic que la visita. De l’altra, s’ha incor-
porat el mapping immersiu que fa especial 
èmfasi en els estímuls d’infantesa de Gaudí 
vinculats al poble. També s’ha equipat la 
casa amb audiovisuals i equips d’imatge, i 
s’han instal·lat vinils explicatius.

La Casa Pairal permet fer un viatge en el 
temps per reviure el que l’arquitecte expe-
rimentava i percebia durant la seva infante-
sa. En la visita a la Casa Pairal de la família 
Gaudí de Riudoms, es descobreix l’origen 
de la nissaga i, tal com diuen els experts, 
com aquests orígens rurals i el seu entorn 
van influir clarament en la seva genial obra 
arquitectònica.
Així, els i les visitants descobriran el taller 
de caldereria del pare i l’habitatge familiar 
de l’època, i podran contemplar l’exposi-
ció permanent de plànols d’algunes de les 
obres d’Antoni Gaudi, obra de l’arquitecte 
japonès Hiroya Tanaka. Diversos calderers 
han fets aportacions de calderes i materials 
diversos per nodrir la mostra, tot i que es 

conserva una caldera original del pare de 
Gaudí. També sorprèn la presència d’un 
bufador de dimensions descomunals.
També podran admirar la col·lecció de di-
buixos originals dedicats a Gaudí de l’escul-
tor Joan Matamala i Flotats, col·laborador 
de l’arquitecte i principal autor del grup 
escultòric de la façana del Naixement del 
Temple de la Sagrada Família, que tenen 
com a motiu principal la representació 
d’escenes quotidianes de la Sagrada Família 
de Natzaret i com a taló de fons el temple 
de l’arquitecte.
La regidora de Promoció Turística, Inma Pa-
rra, destaca que «la nova proposta significa 
un impuls turístic i cultural per Riudoms 
basant-nos en la figura de Gaudí i els seus 
orígens vinculats al nostre municipi».

Rebut del servei d’aigua del Pantà de Riudecanyes. Foto: Xavier Fortuny Torres

Esquela original de la mort de l’arquitecte. Col.lecció Xavier Fortuny Torres

La petita i estreta habitació on vivia Gaudí a la seva 
Casa Pairal de Riudoms. Foto: Jaume Garcia

“Els Gaudí, procedents de França, tenen arrels a
Riudoms des del segle XVII”

En la visita a la Casa Pairal de la família Gaudí de Riudo-
ms, es descobreix l’origen de la nissaga

Mor la darrera riudomenca amb cognom Gaudí

Jaume Garcia Cardoner
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Personatges Recordant...Pere Vidiella Simó

Aquesta és la resposta que un es troba si 
pregunta pels fills il·lustres o, si més no, 
quins haurien de ser coneguts, si ho pre-
guntem a un reusenc “normal” 

I tenen raó. N’hi ha més, molts més! I al-
guns , pràcticament oblidats per gairebé 
tothom. 

Un cas paradigmàtic és el de Pere Vidie-
lla Simó -’Vidi’- (Reus 1893- 1973), que 
va ser un dibuixant important i un cari-
caturista genial; però no es parava aquí, 
perquè també va dominar l’escultura i als 
carrers de Reus, com veurem més enda-
vant, en tenim algun exemple prou im-
portant. 

Va estudiar batxillerat a l’Institut de 
Reus. El seu pare volia que estudiés la 
carrera de Dret, però ell volia dibuixar i 
pintar i no estava per la labor. Finalment 
va viatjar a Barcelona, on va ingressar al 
taller de Josep Llimona i després a l’Esco-
la de Belles Arts. No content amb això, 
va marxar a París, on va acabar de perfec-
cionar el seu art. 

Tornat a Catalunya, va participar en dis-
tintes exposicions a Barcelona, i al 1915 
en feia una de caricatures a Reus, junt 
amb el seu germà Ramon. Va fundar al 
Circol un Saló d’Humoristes, i d’allí la 

col·laborà en distintes revistes. El nom 
de Vidi’, que era el seu pseudònim, es va 
començar a conèixer i ser important en el 
món del dibuix i la caricatura. 

Políticament va ser afecte als partits ca-
talanistes i va publicar bastant al diari 
Foment. 

També va ser professor de dibuix, primer 
a Osuna, després a Tortosa, per tornar a 
Reus durant la Guerra Civil, entrant a 
l’Institut on va estar-s’hi fins la seva ju-
bilació (cosa que puc assegurar perquè en 
els meus temps d’estudiant vaig ser alum-
ne seu i en guardo un bon record, encara 
que quan s’empipava era “perillós”).

També va tenir acadèmia pròpia a la ciu-
tat.

A la seva joventut, va fer una incursió al 
camp de l’esport, i encara que no va ser 
massa temps, sí va pujar al quadrilàter 
per fer guants i algun combat de boxa, 
del que no es guarda memòria si el va 
guanyar o perdre. 

A grans trets aquest seria el currículum 
del nostre personatge, i és possible que a 
algú li sembli poca cosa, però si afegim 
que a ell es deu el Nen de les Oques la 
cosa canvia. 

En 1942 a tot l’Estat eren dies foscos i 
amb una economia per terra, amb un rac-
cionament de tots els productes de pri-
mera necessitat i sense que s’albirés una 
solució a curt termini. 

Pere Vidiella Simó: Prim,

Fortuny, Gaudí... i un munt més
“També va ser professor de dibuix, primer a Osuna, des-
prés a Tortosa, per tornar a Reus durant la Guerra Civil”

Cap d’home vell, fet en terracota. Foto: Pere Vidiella, 
artista, professor i mestre

Maqueta de l’escultura que volia instal.lar on hi ha el 
Nen de les Oques. Foto: Cedida

Diferents dibuixos i anuncis. Fotos: Pere Vidiella, ar-
tista, professor i mestre

Aquarel.la sobre paper. Foto: Pere Vidiella, artista, 
professor i mestre
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Recordant...Pere Vidiella Simó

Però a Reus ens agrada ser originals, i es 
van empescar una Fira de Mostres, que 
es va denominar “Miracle”, perquè veri-
tablement ho era. 

Es va llençar la casa per la finestra i es 
van projectar dues escultures, una, un 
bust de Franco que va fer Modest Gené 
i que es conserva als magatzems del Mu-
seu, i una altra, que havia de quedar per 
a la posteritat, i es va triar com escultor 
en Pere Vidiella. Aquest va projectar una 
dona despullada, però que no es pot dir 
que tingués res d’eròtica. De tota mane-
ra no es va considerar addient i se li va 

aconsellar que fes una al·legoria 
patriòtica que ell va rebutjar di-
plomàticament. 

Algú va suggerir un nen amb unes 
oques amb certa similitud amb el 
nen i l’oca que es troba al costat 
del Balcó del Mediterrani a Tarra-
gona. I d’aquí va néixer l’escultura 
on el cap del nen era el de el seu 
fill, i dos coneguts reusencs, ales-
hores nens de curta edat, van fer 
de model. 

Actualment han sortit pels diaris 
gent, ja ancians, que asseguren ser 
els models originals, i és possible 
que servissin per alguns detalls, 
però cap d’ells és l’autèntic. 

No és l’únic treball de Vidi’ que 
tenim pels carrers de Reus, encara 
que l’altre es bastant desconegut. 
Es troba a la base de l’estàtua del 
“Condesito”, de Viladomat, escul-
tor que no va acabar la seva obra 
que havia de ser una font amb dis-

tints elements del genial pintor. 

Per això se li va encarregar a Pere Vidiella 
que fes el medalló que hi ha a la base i que 
representa la cara de Fortuny. 

Pere Vidiella té dedicat un carrer a Reus, 
concretament a la urbanització Clarassó.

Enric Tricaz

“No és l’únic treball de Vidi’, que tenim pels carrers de 
Reus, encara que l’altre es bastant desconegut” 

Article publicat a l’Heraldo de Reus. Font: Pere Vidiella, artista, professor 
i mestre

Portes obertes

Al número 36 de la Raval Robuster de la 
ciutat s’ubica el Centre d’Amics de Reus, 
en un edifici senyorial ple d’història. Es 
tracta ni més ni menys que de La Boella, 
la casa natal de l’il·lustre Marià Fortuny 
i Marsal, pintor reusenc del segle XIX. El 
dissabte 18 de setembre fou el dia escollit 
per celebraar les portes obertes del centre 
on van poder apropar-se tots els reusencs 
interessats per les activitats que s’hi duen 
a terme.

L’edifici disposa de diverses sales destina-
des a diferents activitats. L’estança prin-
cipal és una biblioteca on els socis, a més 
de poder gaudir d’una estona de lectura 
aprofiten per, entre d’altres activitats, ju-
gar a jocs de cartes. De fet, gràcies a la 
secció de Bridge hi ha previst un seguit 
de cursos per descobrir aquest món tant 
apassionant.
Gran quantitat d’entitats locals estan as-

sociades al Centre d’Amics de Reus i la 
proba està en la planta superior de l’edi-
fici. D’una banda, el grup de fotografia 
Fotocat hi tenen una sala per realitzar les 
seves activitats i per exposar alguns dels 
seus treballs. Una altra de les dispenses, 
per exemple, és on assaja el cor Mestral. 
Altres de les entitats associades al Cen-
tre d’Amics de Reus són l’Associació de 
Dones Ganxetes i GAVE (grup aficionats 

vehicles època). 
Al pis de dalt tam-
bé hi ha dues sales 
a la vegada curio-
ses i interessants. 
Una d’elles és la 
reconstrucció molt 
ben aconseguida 
de l’habitació on 
es suposa que va 
néixer el senyor 
Marià Fortuny i 
Marsal. És, verita-
blement, una sala 
molt atractiva que 
es permet visitar 
en jornades es-
pecials del centre 

com són les portes obertes. 

La sala més peculiar, però, és on s’acull 
una exposició de fins a més de 700 galls. 
La col·lecció pertanyia a un soci que 
abans de morir va decidir cedir-la al cen-
tre i és molt variada. Es molt complicat 
de descriure-la en paraules, per tant, val 
la pena contemplar-la per poder entendre 
tot el que representa. 

El Centre d’Amics de Reus obre 
les portes als ganxets

Una partida de Bridge, a càrrec d’uns socis de l’estitat
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Portes obertes

Finalment, la planta inferior era, segura-
ment, la protagonista del dia. En ella s’hi 
celebrava la competició de futbol botons. 
Un torneig anual en què els socis i com-

ponents de la secció es baten 
entre ells al joc en qüestió. 
Es tracta de, en unes taules 
habilitades, amb l’impuls de 
botons, fer entrar una pe-
tita pilota a la porteria de 
l’adversari. 
La història del Centre 
d’Amics de Reus es remunta 
a l’any 1979. Actualment, hi 
ha previstes reformes d’am-
pliació del centre per po-
der-hi inaugurar una cafe-
teria que estaria oberta tant 
als socis com a la ciutadania 

en general. A dia 
d’avui qualsevol 

pot fer-se soci abonant una quota anual 
de 45 euros i gaudir de tots els seus serveis.

“La història del Centre d’Amics de Reus es remunta a 
l’any 1979” 

Blanca Castellví Sales

Durant una partida de Futbol Botons

Vista de part de la biblioteca del Centre

Personatges

El 16 de setembre passat es com-

plien deu anys de la mort d’un dels 

grans intel.lectuals reusencs del 

segle XX i inicis del XXI i reconegut 

arreu de Catalunya: Ramon Amigó i 

Anglès, creador de Escola de Reus o 

del Camp en el terreny de l’onomàs-

tica i la toponímía. La seva fi lla 

Montserrat el recorda en aquest 

article publicat a la revista ‘Noms’

Ramon Amigó, el compromís 
amb la llengua i amb la terra
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tòrics i noms vius, recerques en arxius 
i enquestes orals), aplicada sobretot als 
municipis del Camp de Tarragona, com 
poden ser la Mussara, Almoster, Caste-
llvell del Camp, Constantí, Vila-seca i 
Salou, Prades, Cornudella de Montsant, 
Ulldemolins, Pratdip, Tamarit i Porrera, 
sense deixar de banda uns de més llun-
yans com són Vilallonga de Ter i l’Albi. 
Precisament era quan feia el recull de 
Vilallonga de Ter, als estius, quan tenia 
vacances, que amb les meves germanes 
anàvem al mas dels avis durant uns dies, 
mentre els pares anaven a tombar per 
aquells indrets a recollir noms i entrevis-
tar la gent del país.
Tota aquesta investigació del territo-
ri parteix d’un pacte no escrit que van 
contraure el pare i l’Albert Manent, en 
el qual es van proposar de fer la recerca 
de tots els noms aplegats entre el mar i 
les Muntanyes de Prades. L’Albert Ma-

nent es va ocupar de fer els treballs de 
recerca de l’Aleixar, Vilaplana, Maspu-
jols, Capafonts i la Febró. Posteriorment, 
es van afegir a aquest pacte Ferran Jové, 
contribuint amb la recerca de les Borges 
del Camp, Enric Moreu-Rey amb la de 
l’Albiol i Miquel Jassans amb la d’Alforja 
i Poboleda.
Recordo que una vegada va venir a casa 
un senyor que va estar tot el matí parlant 
amb el pare, asseguts tots dos sota els 
pins del jardí de casa. Jo deuria tenir uns 
10 anys i deuria voltar per allí, i quan va 
ser l’hora de marxar aquest senyor, que jo 
no havia vist mai abans, em va convidar 
a anar a dinar a casa seva, a la Sala de Co-
malats. Jo, no sé per què, aquell senyor 
el deuria trobar simpàtic, vaig acceptar la 
invitació, i ens en vam anar tots dos amb 
el seu Dyane 5 cap a la Conca de Barberà. 
Recordo que vaig quedar impressionada 
quan vaig veure que aquell senyor no 

Ramon Amigó, el compromís amb la llengua i amb la terra

“Santasusagna i Iglésies van fer, entre tots dos, la prime-
ra versió de la guia de Prades. ”

Amigó, assegut a La Mussara. Arxiu Família Amigó

Tal com em feia adonar la meva amiga 
Anna Domingo no fa gaire, la toponí-
mia va arribar a casa abans que jo. De la 
seva devoció per la toponímia no sé quan 
en vaig ser conscient, perquè jo sempre 
veia el pare tancat al seu despatx treba-
llant, sobretot amb les classes de català 
per correspondència i envoltat de llibres 
i fitxes. Aquestes fitxes eren les de la re-
collida de noms que duia a terme els caps 
de setmana recorrent pobles del voltant 
i que tenia ordenades alfabèticament en 
fitxers. L’afició per la toponímia va venir 
precedida per l’excursionisme, activitat 
que va dur a terme fins que va començar 
a tenir problemes amb el genoll, cap als 
anys noranta. 

Va ser precisament a les Muntanyes de 
Prades on va començar l’amistat amb 

Joaquim Santasusagna. Ell era un cata-
lanista declarat, que organitzava troba-
des clandestines que se celebraven en 
diferents indrets de muntanya i on es 
promovien diferents activitats culturals 
en català. En una d’aquelles reunions va 
conèixer Josep Iglésies.
Santasusagna i Iglésies van fer, entre tots 
dos, la primera versió de la guia de Prades. 
Més tard, durant la reedició i ampliació 
que es va a dur a terme d’aquesta guia, 
Santasusagna i Iglésies van demanar al 
pare de col·laborar-hi. Aquesta tasca es 
podria considerar com l’origen de la seva 
obra onomàstica.

A partir del seu treball sobre Reus de l’any 
1957, se centrà en la recerca onomàstica 
de base municipal i de concepció integral 
(toponímia i antroponímia, noms his-

Ramon Amigó, el compromís amb la llengua i amb la terra

Amigó de jove. Arxiu Família Amigó

“Tota aquesta investigació del territori parteix d’un pacte 
no escrit que van contraure el pare i l’Albert Manent”
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tenia una casa en un poble, no, sinó que 
tenia tot el poble sencer! Així va ser com 
vaig conèixer el Dr. Moreu.

Un altre personatge que venia de tant en 
tant per casa era l’Albert Manent, amb 
qui el pare tenia una estreta relació, i 
amb qui es parlava per telèfon gairebé 
cada setmana. A l’hivern aprofitava al-
gun cap de setmana per venir a quedar-se 
a casa, i aprofitaven el dissabte per anar 
per aquests mons de Déu a buscar noms 
de núvols o rastres antics de llops. A l’es-
tiu jo mateixa havia acompanyat algu-
na vegada el pare al mas de Segimon, a 
l’Aleixar, a fer una visita a la nombrosís-
sima família Manent, ja que a l’estiu al 

Ramon Amigó, el compromís amb la llengua i amb la terra

“En resum, va ser tota una vida dedicada a treballar, 
perseguint i recol·lectant noms”

mas de la mare Segimon s’hi ajuntaven 
les germanes de l’Albert amb les seves 
respectives famílies. En una d’aquelles 
visites vaig conèixer el senyor Marià Ma-
nent, mentre passejàvem cap a la mina 
que hi havia al mas.

L’ensenyament clandestí del català
A banda de la toponímia, i sobretot du-
rant els anys del franquisme, el pare, jun-
tament amb la senyora Teresa Miquel, i 
altres com panys com Mercè Totosaus o 
Robert Miralles, van portar a terme un 
treball des de Reus que per la seva natura-
lesa els hauria pogut dur complicacions, i 
que per tant es va desenvolupar sota una 
clandestinitat que avui dia se’ns fa una 

Montserrat Amigó

mica difícil d’imaginar. Durant més de 
30 anys van estar ensenyant català a cen-
tenars d’alumnes, de manera altruista, 
amb la supervisió de l’Òmnium Cultural 
durant un període limitat, ja que aquesta 
entitat va ser clausurada pel règim per la 
catalanitat de la seva labor. Tot i les cir-
cumstàncies del moment, l’ensenyament 
del català a Reus i des de Reus no es va 
interrompre mai; fet del tot inusual en la 
gran majoria de municipis de Catalunya, 
i es va perllongar fins a la fi del règim, 
quan el català ja es va poder ensenyar 
d’una manera regular a les escoles.

La joia que més va estimar el pare va ser, 
sense cap mena de dubte, l’ordinador. La 
seva aparició li va canviar la vida. De pi-
car tots els textos a màquina d’escriure i 
haver de tornar-los a escriure perquè s’hi 
havia hagut d’afegir algun paràgraf més, 
o una simple paraula, a fer un clic i afegir 
o esborrar el que convingués, això li va fer 
guanyar molt de temps. Hauria pogut fer 
molta més feina encara si aquest aparell 
hagués existit abans. El correu electrònic 
li va costar més d’entendre, però quan 
el va descobrir, als 80 anys, se’n merave-
llava. Poder enviar tot un llibre sencer a 

Ramon Amigó, el compromís amb la llengua i amb la terra

“La joia que més va estimar el pare va ser, sense cap 
mena de dubte, l’ordinador”

 El correu electrònic li va 

costar més d’entendre, 

però quan el va descobrir, 

als 80 anys,

se’n meravellava.

l’altra banda de món només fent un clic, 
i que al cap d’un moment ja contestes-
sin acusant-ne recepció, això li semblava 
bruixeria.

De les distincions que va rebre, la que més 
il·lusió li va fer, i sense voler desmerèixer 
les altres, va ser la de membre correspo-
nent de l’IEC. No se’n considerava prou 
mereixedor, de poder estar entremig de 
totes aquelles persones tan il·lustres. Però 
la relació que va arribar a tenir amb Josep 
Moran i Joan Anton Rabella, de l’Oficina 
d’Onomàstica, li va donar motiu per sen-
tir-se’n orgullós.

En resum, va ser tota una vida dedica-
da a treballar, perseguint i recol·lectant 
noms, realitzant entrevistes, buscant i 
rebuscant entre capbreus escampats en 
diferents indrets, alguns fins i tot de molt 
llunyans, escrivint llibres i articles, que li 
van omplir la vida fins a l’últim dia.

I, finalment, vull acompanyar aquest ar-
ticle amb una fotografia de l’última vega-
da que va ser a la Mussara, un dels seus 
llocs predilectes i on li agradava anar de 
tant en tant. En aquella ocasió, el maig 
del 2011, hi vam anar amb el Toll, el 
gos del meu nebot, i hi vam poder fer 
una llarga passejada en un dia fantàstic 
que deixava veure tot el “seu” Camp de 
Tarragona. 

Article publicat a la revis-
ta ‘Noms’,  de la Societat 
d’Onomàstica. 
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Les entitats del CAR

Aprofitant la reobertu-
ra de l’accés a l’àmbit 
supra-comarcal de les 
mesures del COVID’19, 
el passat 08/05/2021, el 
nostre punt de mira i 
destí va ser la comarca 
de La Segarra. Volíem 
capturar els colors, espe-
cialment el verd, que la 
primavera ens manifesta 
en el seu millor esplen-
dor.
Hem seguit una ruta 
circular de camins ru-
rals entre Les Pallargues 
i Florejacs (i tornada), 
dos antics nuclis que 
formen part de l’anome-
nada Ruta dels Castells 
de Sió.
En tot moment hem vo-
rejat camps de sembrat 
d’ordi, de blat, de civada 
i de colza.
Des de les primeres 
llums de l’alba hem ob-
servat i fotografiat im-
pressionants paisatges 
canviants, amb tota una 
gamma de tonalitats 
verdes, formes i textures 
úniques acompanyades 
de marges i petites cons-
truccions de pedra, i de 
notes de color vermell, 
groc i violeta, pròpies de 

Paisatges de la Segarra 

Les Pallargues i Florejacs

Una cabana de pedra seca

Des de les primeres llums de l’alba hem observat i fotografiat impressio-
nants paisatges canviants

Activitats

‘Mirades particulars’, el Reus 
d’abans de la mà de Guerris i la 
sorpresa d’Ona Màiquez

La Sala La Vicaria oferia a principis de juliol 
una notable exposició de dibuixos del co-
negut autor Josep Maria Guerris -’Mirades 
particulars’-, que aquest cop aportava una 
sorpresa: un recull d’obres de la jove de 14 
anys Ona Màiquez, que han sorprès per la 
seva alta qualitat i realisme.
Guerris i Màiquez oferien 39 obres, fruit 
dels treballs fets en 2020 i 2021 i on desta-
cava el treball de Guerris en reproduir fotos 
antigues en format de ploma on es podia 
contemplar en tot el seu esplendor l’elevat 
realisme dels treballs, tots en blanc i negre. 
El carrer Batan, els Ravals, la fàbrica de l’Hi-
pòlit Montseny, la plaça de Prim,... tot reco-
llit tal com era, amb l’acompanyament dels 
sorprenents treballs de la jove Ona.
El president del Cenre d’Amics de Reus, 
Joan Maria Mallafrè, va presidir la inaugu-
ració, en la que Guerris reclamà ‘conservar 
el patrimoni, ja que forma part de la història 
de Reus’.

J. Garcia

Dues de les obres exposades. la de dalt d’en Guerris, la 
de baix de l’Ona

Ona Maiquez, Joan Maria Mallafrè i Josep Guerris
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L’associació Fotocat exposa 36 
imatges de Gotes’ a la Biblioteca 
Xavier Amorós

L’aigua ens acompanya al llarg del cicle de 
la vida, a nosaltres i a tots els éssers vius 
que ens envolten. L’aigua és gairebé un se-
tanta per cent del planeta on vivim. Està 
per tot arreu i el seu format més petit que 
podem presenciar a simple vista és una 
gota. Gotes’, doncs, és el títol i la temàti-
ca de l’exposició que es podrà visitar a la 
Biblioteca municipal Xavier Amorós des 
del 2 fins el 30 de setembre i organitzada 
pel col·lectiu fotogràfic Fotocat, associat 
al centre d’amics de Reus.

Recórrer la mostra et permet contemplar 
fins un total de 36 fotografies, quatre de 
cadascun dels integrants de l’associació 
que han captat al llarg de la seva trajec-
tòria i recuperat d’arxius personals. Cada 
passa, però, és ben diferent de l’anteri-
or. Les fotografies són ben variades i ens 
mostren un cop més la importància de 
l’aigua perquè hi pugui haver vida en el 
planeta Terra. Juntament amb les gotes, 
els protagonistes són plantes, flors, insec-
tes i, fins i tot, persones. Tot i cadascun 
d’ells comparteixen una característica: la 
necessitat de l’aigua per sobreviure. Al-
tres de les gotes també estan captades a 
partir d’un estil més aviat científic que 
aporten diversitat de colors brillants a 
l’exposició. Es tracta d’un art més aviat 
abstracte però no menys atractiu que la 
resta. 

Amb tot això, els integrants de l’asso-
ciació comenten que “’Gotes’ és, a més, 
natura, física i química, macrofotografia i 
street photo”. Tots aquests conceptes es-
tan, doncs, treballats a partir de disseny 
i amb un toc interessant d’espontaneïtat. 
Tot i així, l’objectiu de l’exposició era in-
icialment “que la fotografia macro, en 
un sentit genèric, fos la protagonista”. El 
concepte, però, era massa ampli pel que 
els membres de Fotocat es van acabar de-
cantant per “mostrar la diversitat en un 
marc comú, i això ens va derivar al con-
cepte Gotes’. 
En definitiva, l’art de captar i plasmar 
partícules d’aigua amb l’estil que ho ha 
fet l’associació Fotocat, proporciona 

Cartell de l’exposició

Partícules d’aigua plenes de vitalitat 
i energia en format fotografi a

Recordant...

les flors primaverals silvestres que creixen 
en aquestes contrades.
Com era d’esperar, també la fotografia 
macro ens ha acompanyat durant el tra-
jecte.

Fo
to

 d
el

 g
ru

p 

Els membres del grup, quasi al complet, 
hem volgut deixar empremta gràfica 
d’aquesta molt ben aprofitada sortida fo-
togràfica.

En tot moment hem 
vorejat camps de 
sembrat d’ordi, de 
blat, de civada i de 
colza

Les entitats del CAR

“Com era d’esperar, també la fotografi a macro ens ha 
acompanyat durant el trajecte”
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Quantes vegades heu sentit a dir que els 
gitanos provenen de l’est d’Europa? Al-
guns dels països més mencionats a l’hora 
de parlar sobre els orígens del poble gita-
no, per exemple, acostumen a ser Roma-
nia i Hongria. Però realment són aquestes 
les seves arrels? Doncs com podeu ima-
ginar-vos, la resposta és un no rotund. 
Aquest i altres detalls sobre la cultura 
gitana van protagonitzar la conferència 
duta a terme al Centre d’Amics de Reus 
el passat 23 de setembre a la tarda, que es 
completà amb una exposició i una altra 
xerrada celebrades al setembre al Centre, 
organitzades per la Federació d’Ateneus 
de Catalunya, entitat de la que forma 
part el Centre.
L’inici de la xerrada va ser d’allò més 
atractiu i entretingut. La comunicació no 
fou en cap moment unidireccional i les 
intervencions dels presents mostraven 
molta curiositat per conèixer més detalls 
sobre la temàtica tractada. Les dues noies 
encarregades de realitzar la xerrada sobre 
els diferents detalls que caracteritzen la 

seva cultura, van iniciar l’activitat de ma-
nera molt encertada amb un joc. L’activi-
tat es tractava de presentar un conjunt de 
preguntes al públic sobre possibles clixés 
dels gitanos per tal de desmentir-los. Tot 
seguit en presentarem uns quants.
Primer de tot, com ja hem comentat a 
l’inici, els gitanos no provenen de l’est 
d’Europa com es creu popularment. Una 
de les noies va ser molt clara al demanar 
al públic que contemplessin atentament 
les seves faccions. Va ser complicat arribar 
a la resposta correcta però quan ho van 
desvelar, per molts es va convertir en una 
evidència. Els gitanos venen de la Índia, 
més concretament de la regió del Punyab. 
Aquest fet ha sigut descobert gràcies a es-
tudis sobre genètica i lingüística.
Tot i així, el terme “gitano” no apareix 
fins que no s’ha dut a terme la migració 
del poble des de la Índia fins Europa. És 
aquest el motiu pel qual els gitanos són 
considerats europeus, ja que fins el mo-
ment eren persones de la Índia com qualse-
vols altres. D’aquesta manera, pels europeus 

El poble gitano: sabem tot el que 
creiem saber?

Activitats

força i vitalitat als visitants. 
La mostra d’aquestes foto-
grafies doncs, aconsegueix 
generar un sentiment de 
frescor i calma interior afa-
vorit per l’energia i les ganes 
de viure gràcies a cadascuna 
de les gotes que regalimen 
pels diversos espais en les 
imatges. 

Blanca Castellví Sales

Foto de família dels autors

Dues imatges de la mostra

“Les fotografi es són ben variades i ens mostren un cop 
més la importància de l’aigua”
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Recordant...Entitat

Francina Baldrís i Cinta S. Bell-

munt presenten al Centre ‘La 

insuportable absència del 

bròquil’, d’Eulàlia Armengol

Dimarts 21 de setembre, el Centre va 
gaudir d’una magnífica vetllada amb la 
presentació i lectures dels contes litera-
ris de l’Eulàlia Armengol, ‘La insuporta-
ble absència del bròquil’, en un lloc ‘molt 
acollidor i agradable’, tal com van voler 
destacar l’autora i l’editora, Pilar Blasco.

L’acte es va iniciar amb la benvinguda del 
president de l’entitat, Joan Maria Malla-
frè, i tot seguit es va donar pas a les in-
tervencions de l’autora i de la periodista 
Cinta S. Bellmunt, que va voler destacar 
el plaer de llegir aquests relats, que «ens 
regalen moments esplèndids de bona li-
teratura en català». Es tracta d’uns con-
tes que endinsaran el lector en un seguit 
de situacions que el faran preguntar-se 

Uns contes brillants, incisius,
divertits i irònics

sobre la importància de les petites coses 
que el rodegen. Bellmunt els considera 
brillants, incisius, divertits, irònics, i que 
«al mateix temps que et fan reflexionar, 

et generen un somriure o una 
rialla final». Unes històries que 
ens parlen de la complexitat de 
les relacions humanes, siguin de 
veïnatge, de treball, o de parella; 
de l’enyor de persones estimades; 
de la lluita pels propis somnis; de 
la tendresa… En definitiva, uns 
relats que «traspuen vitalitat» i 
que en bona part «reivindiquen la 
memòria col·lectiva: per saber on 
som, cal saber d’on venim».

La ironia és un dels plats forts de 
l’estil d’Armengol. Les alegries, 
tristeses, enamoraments i 
maldecaps són explicats d’una 

manera molt propera, clara i sovint amb 
un toc d’humor que no deixa indiferent 
a ningú. Els finals, sempre inesperats 
i desconcertants, mantenen el lector 
expectant i decidit a explorar aquestes 
històries.

Per acabar, el Grup de Declamació del 
Centre d’Amics de Reus, coordinat per 
Francina Baldrís, va fer una excel·lent 
lectura dramatitzada d’alguns dels 
contes.

Sobre l’autora
Eulàlia Armengol (Barcelona, 1944) 
ha dedicat la vida professional al 
màrqueting, la comunicació i la cultura, 
amb tasques de direcció i assessoria en 
diferents empreses i en la seva pròpia. 

Joan Maria Mallafrè, fent un obsequi a l’autora

era ben estrany veure gent amb una cultura 
tant diferent a la seva i van començar a iden-
tificar-los com a diferents a ells. 
Els gitanos, però, es van repartir per diver-
ses parts del món i a dia d’avui cal tenir 
en compte que disposen de trets culturals 
molt diferents entre ells. És a dir, segons el 
país on s’assentaven adoptaven uns tipus 
de costums o uns altres. I no només això, 
sinó que l’adopció de costums diferents 
als propis també es veu reflectida a la in-
versa, com per exemple en el llenguatge. 
L’idioma tradicional gitano és el romaní 
i, tot i que sembli estrany, un bon grapat 
de les seves paraules són conegudes per 
qualsevol català. Alguns exemples en són: 
“currar”, “molar”, “sobar”, entre d’altres. 
Un altre tema ben curiós que es va trac-
tar durant la xerrada van ser les referèn-
cies al poble gitano com quelcom de més 
avançat que els europeus. De fet, tal com 
es va poder comprovar en el moment que 
les dues noies van qualificar de gitanos a 
diferents personatges reconeguts, el poble 
gitano tenia tendències feministes molt 
abans que altres cultures europees. 
Tal com es va fer saber en la conferència, 
doncs, les gitanes tenien veu en el seu en-
torn i podien controlar els diners entre 
d’altres aspectes que a les nostres zones 
estaven reservats a les figures masculines. 
Una de les principals referents del poble 
gitano de la qual estan molt orgullosos és 
Sofía Kovalévskaya, la primera dona en 
aconseguir una plaça com a professora 
universitària a Europa. En el seu cas era 
matemàtica. 
També es va entrar en detalls, durant la 
jornada, sobre l’arribada dels gitanos més 
concretament a Espanya. Aquests entra-

ren durant el segle XV i els inicis van ser 
prou fàcils en comparació amb allò que es 
van trobar més endavant. Va ser, doncs, 
amb la pujada dels Reis Catòlics al poder 
i el conseqüent intent d’unificació de la 
societat espanyola que van sortir-ne per-
judicats. En definitiva, es buscava una 
homogeneïtat cultural a Espanya que in-
tentava excloure qualsevol tipus de tret 
característic dels gitanos. 
De conflictes i de curiositats sobre el po-
ble gitano n’hi ha infinits i no acabaríem 

mai d’explicar-los. A més a més, també 
queden molts estudis per poder seguir 
aprofundint en la història i cultura gita-
na. Algunes de les dades que es van acabar 
repassant van ser la quantitat de gitanos 
a Catalunya, Espanya, Europa i el món 
en general o l’himne i el Dia Internacio-
nal del Poble Gitano que es celebra el dia 
8 d’abril. 
Com a humans tots som diferents entre 
nosaltres i és això el que enriqueix la so-
cietat. Tot i així, acostumem a organit-
zar-nos segons grups de gent afins a no-
saltres però no per això hem d’excloure les 
altres cultures. Per tant, el coneixement 
del poble gitano, com podria ser qualsevol 
altre, és enormement enriquidor i curiós. 
Val realment la pena.

“Tal com es va fer saber en la conferència, doncs, les gitanes 
tenien veu en el seu entorn i podien controlar els diners”

El poble gitano: sabem tot el que creiem saber?

Blanca Castellví Sales

Com a humans tots som

diferents entre nosaltres i és això 

el que enriqueix la societat
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Col·laboracions

Tot just enguany fa 100 anys, entre el 
22 de juliol i el 9 d’agost de 1921, al Ma-
rroc, l’exèrcit espanyol era derrotat en la 
guerra del Rif. La batalla, que és conegu-
da com el Desastre d’Annual, portava la 
gran Espanya colonitzadora a perdre la 
seva darrera colònia. 
Aquest conflicte, als catalans i, sobretot, 
als reusencs, pot semblar-nos molt llun-
yà. Creiem que no ens implica res del que 
va passar per aquells temps al Marroc. 
Molt probablement, Macià Fernando 
Roca no ens hauria cregut de cap de les 
maneres si li haguéssim avançat esdeve-
niments. Com un reusenc podia acabar 
tant involucrat en un conflicte bèl·lic que 
es duia a terme tant lluny de casa seva?
La pregunta acabada de plantejar té una 
explicació lògica, com la majoria de qües-
tions en aquesta vida. La clau de la res-
posta es troba en el Servei Militar Obli-

De Reus a Rif, qui li havia de dir

gatori que tot home espanyol havia de 
passar. Per tant, el reusenc Macià Fer-
nando Roca fou enviat a combatre a la 
Guerra del Rif. 
Macià Fernando inicià els estudis uni-
versitaris a l’escola d’Enginyers Indus-
trials de Barcelona motiu pel qual un 
cop involucrat a la guerra del Marroc 
acabà treballant de mecànic al camp 
d’aviació. Més enllà, l’afició que tenia 
per la fotografia li permeté captar mo-
ments únics del conflicte tot i que a 
causa de la seva professió, les imatges 
que ens han arribat “no reflecteixen la 
duresa d’un conflicte sagnant” a pri-
mera línia del front.

A l’historiador Àlex Cervelló li va sem-
blar un tema interessant i és per això 

que va decidir mostrar-lo als reusencs. 
El primer pas el va donar Josep Ferrando 
Rovellat qui, tal com ens explica Cerve-
lló, va cedir el fons fotogràfic de Macià 
al Centre de la Imatge Mas Iglesias. La 
feina, a posteriori, era per l’historiador: 
“Aquí ens dediquem a la preservació, l’es-
tudi i la difusió del patrimoni visual, tant 
documental com artístic”.

A continuació, Cervelló explica que van 
adonar-se de la veritable importància de 
les fotografies quan “un cop rebut el ma-
terial el vam digitalitzar, descriure i cata-
logar”. Finalment, “buscar la informació 
del conflicte i contextualitzar-lo era fàcil, 
ja que és la feina que fem els historiadors”. 
Amb tot el material treballat, l’historiador 
destaca que “l’exposició era interessant i 
ens permetia fer una reflexió sobre el que 
suposava la guerra a nivell humà i quin 
paper hi havia tingut l’Estat espanyol”. 

Imatge de Macià Fernando Roca 

Uns contes brillants, incisius, divertits i irònics

També ha estat traductora de literatura 
tècnica i científica en anglès, francès, 
italià i alemany i redactora de guions de 
cinema i d’exposicions internacionals.  
L’escriptura de relats sempre ha estat 
la seva passió, tot i que mai s’havia 
plantejat publicar. S’ha format a l’Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, va 
guanyar el premi de narrativa Mossèn 
Pere Ribot de Vilassar de Mar el 2019, 
2020 i 2021 i va ser finalista del Premi 
Núvol 2021. Des de fa uns anys viu 
al Maresme, a la casa dels besavis, un 
paisatge que inspira i impregna bona part 
dels seus contes. Cinta S. Bellmunt, amb Eulàlia Armengol

En conveni

L’escriptura de relats sempre ha estat la seva passió, tot 
i que mai s’havia plantejat publicar.
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De Reus a Rif, qui li havia de dir

però, va decidir tornar a Reus i continuar 
amb el negoci familiar de majoristes de 
pesca salada”, ens fa saber Cervelló.
I no hem de perdre de vista, tampoc, tot 
allò que ens aporten aquestes fotografies 
i l’experiència de Macià a nosaltres, com 
a reusencs en l’actualitat. Cervelló afirma 
que “ens permeten explicar el que va suc-
ceir fa cent anys i contextualitzar una gue-
rra llunyana amb el que es-
tava passant a casa nostra”. 
L’historiador, seguint 
aquesta línia afegeix que 
“les implicacions que va 
tenir aquella guerra van 
acabar derivant amb l’ab-
dicació del monarca i la 
proclamació de la II Repú-
blica” a part de “potenciar 
l’aparició d’un grup de mi-
litars que van ser protago-
nistes d’un cop d’estat i de 
quaranta anys de dictadu-
ra”.
Amb tot això veiem, 
doncs, “com una guerra 

molt llunyana pot afectar a 
un veí de Reus que no s’ho 
hauria plantejat mai” asse-
gura l’historiador que tam-
bé recalca un cop més la 
importància de l’exposició 
afirmant que “tota la socie-
tat hauria de saber el que 
va succeir al Riff mentre va 
durar l’ocupació colonial, 
com els bombardejos o l’ús 
d’armes químiques”. 
En un món tant globalitzat 

com l’actual, trobar-nos en una situació 
similar a la de Macià Fernando Roca en-
cara és més possible que no pas fa cent 
anys. De fet, mai sabem on és l’espurna 
que encendrà el proper conflicte en què 
ens veurem immersos. 

Estris de la guerra que es van poder veure a l’exposició del Museu de Reus

Mapa del Marroc dels anys de la Guerra del Rif

Blanca Castellví Sales

“tota la societat hauria de saber el que va succeir al Riff  
mentre va durar l’ocupació colonial”

De Reus a Rif, qui li havia de dir

Les imatges que va captar Macià amb la 
seva càmera Zeiss Ikon Ikonta durant 
la guerra del Rif i que van ser exposades 
l’any 2019 al museu de Reus, són ben va-
riades, tal com explica Cervelló. D’una 
banda trobem “paisatges dels llocs que 
visitava, el dia a dia a la feina o el seu 
temps lliure”. A més, “va fotografiar es-
cenes amb la població civil o detalls que li 
cridaven l’atenció”.
Cervelló ens fa saber que “una segona 
part de les fotografies que va realitzar 
Macià mostren una visió més íntima del 
que estava vivint”. Entre aquestes s’in-
clouen “moments compartits amb els 
seus companys i imatges dels llocs trista-

ment coneguts per les derrotes o massa-
cres que hi havia sofert l’exèrcit”.
De totes aquestes fotografies, les que 
més impacten al comissari de l’exposició 
“mostren la convivència amb la pobla-
ció civil i evidencien la diferència tècnica 
que hi havia entre les dues parts, ja que 
uns anaven amb cavalls i els altres amb 
avions i vaixells de guerra”.
El pas pel conflicte a Macià, a nivell per-
sonal, segurament el va afectar prou. 
Però el gran canvi vingué donat en l’àm-
bit professional: “Durant la Dictadura 
de Primo de Rivera les autoritats van 
anul·lar els seus estudis, fet que l’obli-
gava a començar-los de nou. En Macià, 

“Les fotografi es que va realitzar Macià mostren una visió 
més íntima del que estava vivint”
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Massatge per a la dona

613 148 727
Preus especials per a sòcies del
Centre d’Amics de Reus

Obituari

Adéu a Antoni Panadès

El mes de setembre ens deixava el veterà 
periodista Antoni Panadés als 87 anys 
d’edat. Nascut a Tarragona, va fundar 
l’Ateneu de Tarragona Món Cam Tarra-
goní. Fou col.laborador de nombrosos 
mitjans de comunicació a Tarragona i les 
Terres de l’Ebre, especialment de Diari 
de Tarragona, tot i que va ser molt cone-
gut en el món de la ràdio, on treballà a 
Ràdio Reus, Ràdio Popular de Reus, Rà-
dio Tarragona, Radiocadena o RTVE. A 
les Terres de l’Ebre se’l conexia degut als 
seus lligams a la zona. Va publicar nom-
brosos treballs d’història local.

Va mantenir molt bona relació amb el 
Centre d’Amics de Reus. Imatge d’Antoni Panadès. Foto: Tània Panadès / 

Diari de Tarragona

Obituari

El passat 11 d’agost ens va deixar la Sepa 
Domingo, una de les nostres més anti-
gues cantaires, membre de la Junta de 
l’Associació del Cor Mestral i infatigable 
lluitadora i activiAsta de la cultura reu-
senca. A més de la devoció i passió per la 
música que ens va deixar palesa en tantes 
ocasions, animant-nos i encoratjant-nos 
a tots plegats a continuar endavant, era 
molt conceguda en el món del cultiu de 
les roses, dins del qual va obtenir nom-
broses i incomptables distincions, com els 
premis en el Concurs Exposició Interna-
cional de Roses que organitza el Centre de 
Lectura de Reus. Recordem amb emoció 
ara les vegades que va tenir l’oportunitat 
d’intervenir-hi com a concursant i com a 
cantaire, ja que hem estat convidats a par-
ticipar-hi com a cor en més d’una gala de 
lliurament dels premis.
El funeral es va celebrar divendres dia 13 
a la Prioral de Sant Pere, escenari que fou 
tantes vegades de les seves participacions 
en els concerts del nostre Cor. Acompan-
yant els seus familiars i amics -entre els 
quals vam tenir l’honor de comptar-nos-, 
el nostre Cor va cantar en l’entrada i sorti-
da de les seves despulles mortals una de les 
seves cançons preferides, la “Signore delle 
Cime”, que va sonar amb inusitada emo-
ció. La nostra i seva amiga Tànit Bono, la 
mezzosoprano que col·labora amb el seu 
art en el perfeccionament de les veus dels 
cantaires i en alguns dels nostres concerts, 
va interpretar també durant l’acte un sen-
tit “Cant dels ocells” amb la seva preciosa 
veu.
La Sepa ens deixa, sí, però ens deixa tam-
bé el seu record, el seu exemple i la seva 

petjada personal en la vida del nostre cor.
En el recordatori es plasma el missatge 
que va escriure dies enrere, i que va ser lle-
git durant l’acte per la seva filla Marta. El 
transcrivim amb el permís de la família:
Gràcies, vida, per tot el que m’has donat i tot 
el que m’has pres.
Poc a poc vas veient la realitat i aprens a 
triar la part bona per oblidar la resta.
He conegut molta gent de qui guardo un bon 
record: amics, la coral... Cadascú ocupeu un 
lloc al meu cor.
La meva família, amb qui sempre m’he sentit 
valorada i estimada i els incondicionals, ma-
rit, fills i nets, que amb la seva dolcesa, perse-
verança i paciència heu fet el meu món millor.
Cada vegada que penseu en mi seré jo que us 
aniré picant l’ullet.
Gràcies per tot. Fins sempre,

Cor Mestral: 

Ens deixa la Sepa Domingo




