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Any XLII -3r trimestre de 2021 - Núm. 164
REVISTA DEL CENTRE D’AMICS DE REUS Han col.laborat en aquest número...

Josep Risueño és un apassionat de les històries 
de Reus. Risueño no és un articulista més, és un 
personatge. En aquest número ens parla d’una ba-
talla veïnal sonada que es va viure a Reus a princi-
pis del segle XX.

Jaume Massó.- Jaume Massó.- Recuperem per Lo 
Nunci una firma de prestigi, la de Jaume Massó 
Carballido, arqueòleg, historiador i museòleg. El 
seu currículum és inabarcable. Fou president el 
Centre de Lectura, ha dirigit o codirigit un gran 

nombre d’excavacions arqueològiques i és autor de set llibres 
i coatur de 35 més. Ens refresca la memòria d’uns fets del 36.

La República de les lletres - 3  /  Salvador Obiols guanya el 19è 

Premi Martí Queixalós de poesia  4-8  /  L’estàtua del general Prim 

a Reus, en perill (desembre de 1936) 9-12  /  Les joies de la biblio-

teca del Centre d’Amics de Reus 13-15  /  Torna el col·l eccionisme 
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Amic de Reus 2019 a Joaquim Mallafrè 17-20  /  Vols fer excursions 
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de sis obres inèdites de Marià Fortuny  21-22 /  ‘La Màquina de la 

vida’, del doctor Eduard Prats 23  /  Un emotiu homenatge del 

Centre d’Amics de Reus recorda la fi gura de Ramon Amigó 24-

26  / Si no es blinden els punts estructurals 26-27  /   Dels orígens 

medievals de Reus  28-29  /  La baralla entre Pere Rull i Fèlix Ga-

sull  30  /  Arriben les Memòries d’un gran teòleg reusenc, Josep Gil 

i Ribas 33-35

Albert Romaguera, gracienc de 57 anys, amant 
de la història, la genealogia i la literatura, fa tres 
anys va obrir una llibreria de vell a l’avinguda pre-
sident Companys. Ha visitat la nostra biblioteca i 
en destaca les peces més excel·lents. Sovint no sa-

bem el que tenim.

La República de les lletres

La llibertat és una llibreria, deia Joan Margarit. El seu espai natural 
és la cultura. Hem tingut alta cultura el darrer trimestre del segon 
any de la pandèmia al Centre d’Amics de Reus amb una tríada que 
començà amb el lliurament del guardó del Més Amic de Reus a Joa-
quim Mallafrè, la posterior celebració de l’homenatge a Ramon 
Amigó i la concessió del premi de poesia Francesc Martí Queixalós a 
Salvador Obiols.

Deia Stefan Sweig a ‘El món d’ahir ’ que la joventut que va viure 
amb els seus companys d’estudis a la Viena d’abans de la primera 
guerra mundial va ser una immersió absoluta en les lletres i en l’art: 
‘La nostra capacitat d’exaltació no coneixia límits; durant les hores 
de classe, en el camí al col.legi i de retorn a casa, al cafè, al teatre, als 
passejos no feiem més que discutir sobre llibres, filosofia, pintura i 
música’.

En aquest número de Lo Nunci abordem un racó de cultura poc 
conegut: la nostra biblioteca. La trobem farcida d’obres que fan les 
delícies dels col.leccionistes. L’Albert Romaguera, llibreter de vell, 
ens il.lustra sobre elles. No podem ser socis i sòcies del Centre 
d’Amics de Reus sense conèixer-la i sobretot, 
sense assaborir-la.

En temps d’incertesa, el Centre irradia cultura. 
Vanagloriem-nos-en. Deia Simon Leys que 
‘entre dos cirurgians igualment competents, 
procuri que l’operi el que hagi llegit Txèkhov’.

Jaume Garcia Cardoner
Director de Lo Nunci

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.
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Premis de poesia Recordant...Premis de poesia

El Centre d’Amics de Reus lliurava el 
passat mes de desembre el 19è premi 
de poesia Francesc Martí Queixalós a 
Salvador Obiols, un guardó que és una 
institució en el món de la poesia cata-
lana. Martí Queixalós fos un insigne 
dirigent del Centre d’Amics de Reus, 
director de Lo Nunci i un conegut po-
eta reusenc. En morir l’any 2002 el 
Centre decidí que la seva memòria no 
podia quedar en l’oblit i instituí un 
guardó de ressò nacional, destacava en 
l’acte de lliurament el president del 
Centre, Joan Maria Mallafrè.
El seu primer jurat el van integrar Xa-
vier Amorós Solà, en qualitat de presi-
dent; Rosa Pagès Pallissé, com a vocal, 
i M Dolors Vallverdú Torrents, com a 
secretària. El poeta guardonat fou el 
reusenc Antoni Nomen Xatruch. La 
segona convocatòria del premi (2004) 
tornà a tenir com a president del jurat 
Xavier Amorós Solà, però s’hi incor-
porà com a secretari Antoni Nomen 
Xatruch, i continuà de vocal M. Do-
lors Vallverdú Torrents.
Des del tercer any el premi ha tingut 
el mateix jurat, format per Dolors 
Vallverdú, Robert Miralles i Francesc 
Roig. ‘Sense ells no podríem organit-
zar aquest premi’, afirmà el presi-
dent, un guardó que té un ressò a 
totes les comarques catalanes. ‘Hem 
tingut guanyadors de casi totes les 
contrades catalanes’, puntualitzava.
Enguany s’havien presentat 84 tre-
balls de 27 comarques diferents del 
Principat. Sis treballs dels País Valen-

Salvador Obiols guanya el 19è 
Premi Martí Queixalós de poesia

cià i dos de les Illes Balears. Això ens om-
ple de goig per continuar’.
A continuació, Francesc Roig llegí l’acta 
del jurat, d’on resultà que per unanimitat 
del mateix es concedí el guardó a Salvador 
Obiols Gómez, de Viladecans, amb l’obra 
‘El difícil camí de retorn a l’alba’, i s’em-
portà el premi i 600 euros.
En la seva intervenció, Salvador Obiols 
llegí un recull de poemes de l’obra gua-
nyadora i una cita de Muriel Casals: ‘De 
vegades, cal alterar democràticament la 
jerarquia de la realitat per poder instituir 
la voluntat majoritària d’un poble’. Tam-
bé va llegir una cita de Sòfocles: ‘L’èxit és 
depenent de l’esforç’. I una tercera de Ma-
nuel de Pedrolo: ‘La realitat assenyala que 
no estem units a ningú, sinó que hi estem 
sotmesos’. Aleshores, Obiols va llegir di-
versos sonets de l’obra guanyadora.

L’obra pictòrica de Magda Nogués
Al seu torn, el conegut periodista i escrip-
tor reusenc Jordi Cervera intervingué per 
agrair la donació de l’obra pictòrica de la 
seva mare, Magda Nogués, al Centre 

d’Amics de Reus, que li dedica una expo-
sició a la Sala la Vicaria. ‘Venir a Reus és 
venir a casa i aquest vent que fa avui és 
una de les característiques de la ciutat’, 
arrencava. Un retorn que li serveix per re-
trobar amics i més en unes circumstànci-
es com ara, ‘quan el Centre d’Amics va 
rebre la cessió de les obres de la meva 
mare. Cal recordar la nostra gent i el fet 
de tenir els quadres de la meva mare aquí 
és la millor manera de preservar la seva 
memòria’.
‘Si ella fos aquí diríem que és una dona 
empoderada: als 8 anys va patir d’escarla-
tina i va quedar completament sorda, 
però els avis li van donar totes les possibi-
litats: estudià Belles Arts a Barcelona i vi-
atjà molt, una cosa inhabitual en aquell 
temps’.  ‘Que una entitat sense ànim de 
lucre, amb voluntat de preservar la cultu-
ra i d’arrelar-se al territori com és el Cen-
tre d’Amics de Reus, rebi aquesta obra és 
molt destacable’, afirmà el periodista.
Cervera recordava que va néixer al núme-
ro 36 del carrer del Carme, on a sota hi 
havia una fusteria i a prop, un quiosc on 

“El fet de tenir els quadres de la meva mare aquí és la mi-
llor manera de preservar la seva memòria”

Fotos de dalt a baix: El guanyador, recollint el diploma que 
l’acredita com a tal, amb el president de l’entitat i els membres 
del jurat. A sota l’alcalde tancat l’acte.

Una mostra de les obres de Magda Nogués que estan exposades a la Sala La Vicaria del Centre
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comprava els ‘tebeos’. Una mica més 
avall hi havia la casa ‘del senyor Martí’, 
que es dedicava al periodisme. Vivia al 
barri, relacionant-se amb la gent ‘com si 
fos una família’, i a casa seva, envoltat de 
llibres i quadres. Així va ser que es va de-
dicar al periodisme, especialitzant-se en 
periodisme cultural, fet que li va perme-
tre conèixer l’obra de Martí Queixalós.
‘Possiblement he fet moltes coses a la 
vida, però no m’he sentit mai tan bé com 
a Reus, que és casa meva’, subratllà.
‘L’ànima de les ciutats es construeix dia a 
dia amb la gent que treballa i manté la 
relació personal i íntima. Els quadres de la 
meva mare no poden estar en millor lloc 
que aquí, al Centre d’Amics de Reus. 
Amb gratitud, el Centre elimina el pecat 
contemporani que és l’oblit. Els quadres 
són fragments que formen part del meu 
cercle sentimental’. Cervera no pogué 
evitar un profund sentiment d’emoció.
El president de l’entitat informà, al seu 

torn, que la intenció del Centre és mante-
nir l’exposició durant sis mesos -formada 
per 37 obres, més 45 quadres més no ex-
posats que són al propi Centre- i posar el 
fons a disposició en altres entitats de 
Reus i de la comarca perquè l’exposin’.
Finalment, l’alcalde, Carles Pellicer, tancà 
l’acte subratllant les paraules de Jordi 
Cervera dedicades a la seva mare. L’alcalde 
destacà la gran quantitat de treballs pre-
sentats al premi: ‘Demostren la vàlua del 
guardó’. Pellicer titllava el Centre de 
‘bressol del reusenquisme’ i li agraïa la 
tasca cultural que l’entitat celebra: 
“L’Ajuntament està orgullós de tenir una 
entitat tan activa i potent com el Centre 
d’Amics”. L’alcalde també tingué un 
record per a Martí Queixalós, felicità el 
vencedor del guardó i acabà la seva inter-
venció amb un poema de Bartrina. 
A continuació es procedí a inaugurar 
l’exposició de Magda Nogués.

Redacció

Premis de poesia

L’Ajuntament està orgullós de tenir una entitat tan activa 
i potent com el Centre d’Amics

Premis de poesia - 1r PREMI

El difícil camí de retorn a l’alba

De vegades cal alterar democràticament la 
jerarquia de la legalitat per poder instituir la 
voluntat majoritària d’un poble

MURIEL CASALS

L’èxit és dependent de l’esforç.
SÒFOCLES

La realitat assenyala que no estem units a 
ningú, sinó que hi estem sotmesos.

MANUEL DE PEDROLO

-I-
El got, de tan ple, ha vessat tot d’una,
els anhels del cor han sobreeixit,
el “no cal sinó” no ens ha cohibit,
hem fet d’un sol mot la causa comuna.
Ens hem desbordat pels quatre costats,
curullant d’estels carrers i senderes,
brandejant ben alt proclama i banderes,
dient: “N’hi ha prou d’estar subjugats”.
L’afany de futur ens ha despertat
i ens ha esperonat la inquietud que ens 
mou,
de fer realitat nostra llibertat.
Trenquem l’embolcall i sortim del pou,
han abusat tant que l’aigua ha vessat
i ens hem d’aixecar per sortir del jou.

-II-
L’albada esvaeix un malson obscur,
un anhel seré, ens ve a desvetllar,
mostrant-nos el fil que hem de cabdellar,
per ordir els afanys i tramar el futur.
Qui vol llibertat no admet un “potser”.
No tot està amb ser. No s’és, si no es té
merescut el guany d’allò que s’obté.
Per això exigim: Tenir el que fa ser!
No som un penell a qui tothom mana,

que un canvi de vent l’obliga a girar
i quan fa bon temps la calma l’aplana.
Si el cor o l’instint ens duu a forejar,
caldrà que la nau sigui sobirana,
per cercar l’estel que vol despuntar.

-III-
No es pot desterrar cap record amarg.
El nostre passat rau en la memòria,
és el trist recull d’una vella història,
en què la raó passava de llarg.
Costa d’oblidar tot el que hem viscut:
el dogal al coll, uns drets prohibits,
ordres i decrets imposats a dit,
tot el que hem patit per pagar tribut...
Malgrat que l‘ofec sembla haver minvat;
la mar és de fons i encara no és plana,
dels llops famolencs, no ens hem salvat.
Un instint innat és qui ens guia i mana.
En un port de pas no s’hi està amarrat,
ni es duu a la presó l’ànsia sobirana.

-IV-
Recobrem el temps guardat en l’armari;
llevem-li la pols que hi ha acumulat,
els castells de vent que ja han fet salat
i els mots conservats en un vell glossari.
Estampes del temps dels pares i els avis,
en què cada mes, semblava hivernenc,
quan duia el ramat un llop famolenc
i el gust de la mel no arribava als llavis.
Els anys han sembrat damunt de l’oblit,
fent brostar de nou, malgrat la sequera,
reverdeix l’herbei que estava marcit.
Dur la clau i el pany ja no és cap quimera;
arriba el moment d’alçar un mateix crit,
posant un estel dins de la senyera.

Jordi Cervera, en un moment de la seva conferència sobre la seva mare, Magda Nogués
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Personatges

L’estàtua de Prim, enderrocada. Dibuix de J. Renart (1936). Museu de Reus, MR 15348.]

L’estàtua del general Prim a Reus, 
en perill (desembre de 1936)
L’excel·lent biografia de Prim publicada 
l’any 2003 pel malaguanyat professor i 
amic Pere Anguera va posar a l’abast de 
tots els interessats les dades contrastades 
i les referències històriques suficients per-
què cadascú pugui opinar amb prou co-
neixement de causa sobre la importància 
política i fins i tot sobre la qualitat huma-
na del general. No cal dir que el Dr. An-
guera va portar a terme un treball rigorós 
i no gens hagiogràfic, acomplint amb es-
creix l’encàrrec que li va fer una coneguda 
editorial. Si no vaig errat, la primera rela-
ció pública entre Prim i Anguera es va pro-
duir fa més de cinquanta anys, concreta-

ment el 8 de març de 1971, quan aquest 
últim (aleshores encara estudiant de Preu) 
va parlar sobre les “Dues etapes america-
nes de Prim” en el decurs d’un acte portat 
a terme a la sala d’actes de l’antic Institut 
Gaudí de Reus. 

La lectura del llibre del Dr. Anguera ajuda 
a entendre millor la vessant monàrquica 
del personatge i fa conèixer amb força de-
tall algunes de les seves facetes política-
ment incorrectes (com, per exemple, les se-
ves opinions racistes). De fet, podem 
considerar normal que un personatge dis-
tingit amb diversos títols de noblesa 
(amb Grandesa d’Espanya inclosa) no fos 

-V-
Cau l’aigua damunt d’un sòl sedejant
i d’un cor eixut de fe i esperança.
La llum del matí canta una lloança,
en veure els anhels que estan fecundant.
Una sola veu no aixeca tempesta,
ni causa remor, ni origina escletxes;
cal ser multitud per a obrir les bretxes,
que batin el mur amb clams de requesta.
La llum que ens deixà sota un cel morent
i ens féu portadors d’una dura creu,
ara ens obre els ulls amb el sol ixent.
D’un petit plugim n’esdevé una deu,
de milers de deus n’esdevé un torrent,
que no estreny el pit enfront de cap freu.

-VI-
Bufa un vent marí que és fort i s’aferra
al somni profund d’estendre els seus bra-
ços,
per tal d’arribar a fiançar els llaços
amb els vents terrals de dreta i d’esquerra.
Per tal que un riAu sec intenti renéixer
i pugui folrar de nou el cabal,
s’ha d’anar abastant en cada ramal,
cercant quina font li permeti créixer.
El vent més dolent no bufa al portal,
ni a la fi del món, ni en el veïnatge,
bufa dins la llar que és on fa més mal.
El seny ha d’unir tot l’antic llinatge.
Si no compartim un sol ideal,
no assolirem mai el mateix ribatge.

-VII-
Damunt l’alta mar preval la bonança
del vent de llevant que mana la nau,
fent-nos progressar amb un buf suau.
En temps de maror: Ones d’esperança!
No som com el bulb que viu soterrat,

ni som el boirim que l’escalf dissipa,
som com un anhel que el vent emancipa,
lluny d’aquells lligams que l’han aferrat.
Anar amb peus de plom no vol dir: co-
vard.
No hem perdut el seny que ens fa ser pru-
dents,
Millor alçar-se prest que fer-ho amb re-
tard.
Estem convençuts que arriba el moment,
d’aixecar la veu i el vell estendard,
reclamant el dret de ser independents.

Salvador Obiols

Premis de poesia - 1r PREMI

El difícil camí de retorn a l’alba
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partidari de la república com a sistema 
polític. Aquest, diem-ne, antirepublica-
nisme del nostre general pot explicar, 
d’altra banda, perquè Joaquim Santasu-
sagna va escriure -l’any 1926, a la Revista 
del Centre de Lectura- que, d’entre els fills 
il·lustres de Reus, «Prim és la figura on la 
crítica pot recolzar més». La crítica de 
Santasusagna, reproduïda al seu llibre 
Contra els tòpics (Reus 1985, p. 18-19) és 
especialment contundent. Només en 
transcric uns fragments: 

«La seva clara visió de les coses, la seva 
energia -¿recordeu la seva frase famosa de 
saltar per damunt la Constitució per 
tal de salvar Espanya?- i la seva actua-
ció activíssima en un període que hauria 
pogut ésser interessant, el féren sobre-
ssortir. No demostrà, però, posseir un ta-
lent genial. [...] El seu nom no ocupa cap 
lloc vistent en les planes de la Història 
universal contemporània. [...] Militar-
ment, tampoc és una figura rellevant. 

Aconseguí les més elevades jerarquies a 
pols, però enlloc no es pot veure la tasca 
de l’organitzador o l’estratega genial. Si 
tenia aquestes qualitats, mai no les pogué 
demostrar. Mai no es trobà enfront d’un 
exèrcit regular i disciplinadament fort ni 
mai no tingué el seu país seriosament en 
peu de guerra. De fet, aquelles qualitats 
romandrien inèdites. Era, però, un home 
coratjós i vibrant; el seu braó suggestio-
nava. Però aquesta qualitat, per si sola, no 
fa una eminència militar.»

L’antirepublicanisme de Prim també po-
dria explicar perquè les Joventuts Lliber-
tàries de Gràcia van enderrocar i malme-
tre la seva estàtua de bronze del parc de la 
Ciutadella de Barcelona, el 20 de desem-
bre de 1936, i perquè uns quants anar-
quistes van voler fer el mateix amb la que 
hi ha a la plaça més coneguda de la nostra 
ciutat. Val a dir que les dues estàtues 
eqüestres, de 1887 i de 1891 (respectiva-
ment), eren força semblants i obra del 

Recordant...Personatges

“Entre els fi lls il·l  ustres de Reus, «Prim és la fi gura on la 
crítica pot recolzar més».”

Imatges publicades pel diari barceloní El Día Gráfico, el 22 de desembre de 1936.

mateix escultor, Lluís Puiggener (la que hi 
ha ara al parc de la Ciutadella és una re-
producció de l’original, realitzada per l’es-
cultor Marès i posada de nou als anys 
quaranta). El diari barceloní El Día Gráfi-
co va publicar, el 22 de desembre de 1936, 
dues fotografies de l’enderrocament, unes 
imatges que segurament -aleshores- van 
impactar tot Reus. També se’n coneix un 
dibuix acolorit que el pintor Joaquim Re-
nart va fer-ne el dia següent, al mateix 
lloc, i que actualment es conserva al Mu-
seu de Reus (gràcies a una generosa dona-
ció feta pel benvolgut amic Joan Proubasta).

L’acció iconoclasta contra el monument 
reusenc, d’acord amb les escasses fonts 
bibliogràfiques que conec, va poder ser 
frustada a l’últim moment. Marian Roca 
ho descriu així, al seu llibre Records de la 
meva vida (Reus 1979, p. 40-41): 

«Ja tenien lligada la figura del general i del 
cavall on anava muntat, i feien forces per 
a enderrocar-lo, quan algú [...] els cridà 
l’atenció per la barbaritat que anaven a 
cometre: ¿No veieu que es tracta d’un 
home lliberal de la seva època i tan revo-
lucionari com pogueu ésser vosaltres?

Francesc Pàmies, que ens va fer saber al 
seu llibre Garbuix (Reus 1980, p. 261-262) 
que el sabre de l’escultura ja havia estat 
tallat «arran de la cassoleta» per ordre del 
«Comissari “Oliva” als inicis de la revol-
ta», també explica que l’atemptat reusenc 
-suposo que coetani i segurament derivat 
del de Barcelona- es va evitar gràcies a la 
decidida intervenció del seu amic Josep 
Rosers, qui «amb un revòlver de l’onze, 
que tenia un canó com el d’un trabuc, 

s’encarà al “Macarrillo” i altres de la “Fai” 
quan anaven a enderrocar l’estàtua de 
Prim per dedicar aquell bronze a la fabri-
cació de pertrets!». 

Més recentment, en un article publicat al 
Diari de Tarragona del 7 d’agost de 2017, 
el també malaguanyat amic Antoni Zara-
goza Mercadé aportà una altra versió dels 
fets, tot assenyalant que:

«El mateix alcalde repúblicà, Ramir Orte-
ga, del Partit Socialista, va organitzar un 
escamot de reusencs que -armats amb fu-
sells- vigilaven des de la cantonada  de la 
farmàcia Miranda (antiga farmàcia Car-
pa), en espera d’entrar en acció. Precisa-
ment, d’aquest escamot formava part el 
meu pare, Antonio Zaragoza Samper, que 
ho explicava. Es parla que un dels que va 
estar a punt d’intervenir va ser Josep So-
ler Barberà, pertanyent al PSUC. Les cor 

Personatges

“Ja tenien lligada la fi gura del general i del cavall on 
anava muntat, i feien forces per a enderrocar-lo”

«El mateix alcalde 

repúblicà, Ramir Ortega, del 

Partit Socialista, va organitzar 

un escamot de reusencs que

-armats amb fusells- 

vigilaven des de la cantonada  

de la farmàcia Miranda

des per fer caure la  figura ja estaven pre-
parades  i una brigada d’homes -capitane-
jada per un tal Anguera “Macarrillo” de la 
FAI- va estar a punt de provocar l’alter-
cat. Finalment, davant del perill que cor-
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rien, els “revolucionaris” van desistir i tot 
va  quedar en un tres i no res. També es 
parlava que li van treure l’espasa a Prim. 
De  fet, aquesta se li va treure en dues 
ocasions. La primera a principis de la 
guerra, perquè quedés amb el punt enlai-
re. I la segona, més recent, per la cons-
trucció del pàrquing en traslladar-lo a 
l’Ajuntament, ja que no passava per la 
portalada de l’edifici consistorial, on va 
quedar dipositat el monument. Curiosa-
ment, aquells fusells que van servir per 
defensar i respectar el monument del ge-
neral Prim es van guardar durant molts 
anys en un racó considerat de mals endre-
ços i a la dècada dels anys 70, per obres a 

En conveni

l’edifici de l’Ajuntament, van ser entre-
gats amb més armament a la Guàrdia Ci-
vil.»

En tot cas, l’emblemàtica estàtua de Prim 
dalt del cavall es va poder salvar aleshores 
de la ignomínia, gràcies al suport dels reu-
sencs que li van fer costat en aquell greu 
tràngol. Afortunadament per al patrimo-
ni i per a la iconografia urbana de Reus.

Jaume Massó

Recordant...Personatges

Finalment, davant del perill que corrien, els “revolucio-
naris” van desistir i tot va  quedar en un tres i no res. 

Recordant...Reportatge

Albert Romaguera, llibreter de vell 
gracienc instal.lat a Reus des de fa tres 
anys, ens descobreix en aquest article un 
dels grans tresors del Centre d’Amics de 
Reus, la seva biblioteca.

Les joies de la biblioteca del
Centre d’Amics de Reus

La casa natal de Marià Fortuny, al Raval de 
Robuster, 36, seu del Centre d’Amics de 
Reus, és ben coneguda per la seva senyorial 
façana o per les seves grans sales, la Vicaria 
o la Sala d’Actes; però el que potser no és 
tan conegut és que a la segona planta hi 
trobem la biblioteca.
És un gran sala, formada per quatre llar-
gues rengles d’estants que creen dos am-
plis espais amb dues taules nobles fina-
ment il.luminades, perfectes per la lectura 
o l’estudi; i en les seves baldes més de 4.000 
exemplars perfectament ordenats.
Com totes aquelles biblioteques que no 

disposen de personal fixe el més important 
és que l’ordenació dels llibres sigui senzilla 
i pràctica, per tal que no hi hagi dubtes a 
l’hora de fer una recerca. En aquest cas es 
divideixen els volums en tretze seccions i 
cada una d’elles per l’ordre alfabètic de 

l’autor.
Aquesta manera de realitzar la classificació 
crea la paradoxa que al costat de llibres an-
tics i de gran valor hi trobem d’altres de 
senzilles edicions; curiosament aquesta 
combinació la fa encara més pintoresca i 
interessant, perquè amb el suficient temps 
per gaudir-la, podem anar destriant el gra 
de la palla.
Entre els seus volums trobem llibres de 
gran valor, llibres curiosos, edicions desca-
talogades, volums il.lustrats i una gran va-
rietat de llibres i revistes de temàtica local 
i d’autors reusencs.
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Recordant...Reportatge

“Entre els seus volums trobem llibres de gran valor, llibres curiosos, 
edicions descatalogades, volums il.lustrats...”

Recordant...Reportatge

“Curiosos són els tres volums de la revista Urbs, de la Cambra de la 
Propietat Urbana de Reus, de fi nals dels anys 50”

Albert Romaguera

Alguns exemples que es poden destacar són: 
Diferents edicions de llibres corresponents 
a l’Editorial Montaner y Simon. Desta-
quen una biografia de Napoleó i un altre de 
Maria Antonieta, i un exemplar de Colom-
ba de Pròsper de Merimée, tots ells datats a 
principis del segle XX. Un altre Montaner 
y Simon, El Mundo en la mano, una joia 
de cinc volums amb el relat de grans viat-
gers i viatgeres el segle XIX.
Un Atles en edició francesa, sense data, 
però que el podem situar aproximadament 
a l’any 1912, presenta uns mapes interes-
santísims per poder veure com era la divi-
sió territorial i quins països existien ara fa 
cent anys. Curiós: està dividit per ordre 
alfabètic i no per continents.
Diverses col.leccions de revistes de Reus i 

de diferents èpoques, destacant l’Espais 7 
des de l’any 1979 al 1989; Reus, setmana-
ri de la Ciutat, des del número 1, de 19 
d’abril de 1952. El Setmanari Catòlic de 
Reus dels anys 1896 i 1897 i d’altres força 
interessants. Evidentment, no hi falta la 
col.lecció de Lo Nunci.
La Ilustración Española y Americana 
en onze volums és molt remarcable. Cada 
un d’ells inclou mig any de la publicació i 
abarca des del 1880 fins el 1897. Aquesta 
publicació és una de les més reconegudes a 
nivell europeu per la informació que conté 
i sobretot pels seus gravats i fotografies. 
També trobem una altra joia: La Ilustra-
ción Artística, molt preuada pels col.lec-
cionistes.
També tenim Obres Completes de dife-

rents autors catalans com Jacint Verda-
guer, Joan Maragall o l’escriptor i perio-
dista Gaziel, totes elles publicades per 
l’Editorial Selecta.
I la Geografia General de Catalunya de 
Carreras Candi, monumental obra en 6 
volums plens de mapes, plànols i fotografi-
es publicada entre 1910 i 1912, del qual la 
biblioteca del Centre d’Amics en té quatre.
No hi fata un extensíssim recull de dife-
rents obres d’autors reusencs o de temàtica 
reusenca, que inclou des de les obres com-
pletes en dos volums de Xavier Amorós a 
la Història General de Reus en cinc vo-
lums, dirigida per Pere Anguera. Hi ha di-
verses obres de l’Associació d’Estudis 
Reusencs, una col.lecció referent d’assa-
jos sobre història i literatura locals. Curio-
sos són els tres volums de la revista Urbs, 

de la Cambra de la Propietat Urbana de 
Reus, de finals dels anys 50, i algunes me-
mòries anuals de la Cambra de Comerç i 
Indústria de Reus.
Per últim destacar també un àlbum que 
conté una col.lecció extensa de quadres, es-
bossos i dibuixos de Marià Fortuny amb 
textos de Salvador Sanpere i Miquel, del 
1880, edició que malgrat els quantiosos 
punts d’òxid gaudim de les il.lustracions 
en tot el seu esplendor.
En definitiva, la biblioteca del Centre 
d’Amics de Reus és un espai a conèixer i 
gaudir de les publicacions 
i col.leccions de què dis-
posa, i sempre en creixe-
ment, gràcies a les aporta-
cions de socis i particulars.  
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Recordant...Activitats

El passat dia 19 de setembre i en el context 
de la jornada de portes obertes del Centre, 
celebràrem a les sales de la planta baixa de 
l’entitat la 7a Col.lectCon, Trobada de col-
leccionisme de l’Associació de Col-
leccionistes Col.lectors Club de Reus.
Dintre de les activitats de la trobada vam 
tenir l’Exposició “Les nostres Festes Ma-
jors” dedicada a les Festes Majors de Sant 
Pere i de Misericòrdia, amb la col·laboració 
del Ball de Diables de Reus.
Entre els objectes exposats teníem una es-
tatueta de bronze de la Verge de Misericòr-
dia realitzada per en Modest Gené, així com 
diversos cartells i objectes de finals del s.
XIX i començaments del s.XX, aportats 
pels membres de la nostra associació. Tam-
bé vam poder dur a terme la trobada habi-
tual d’intercanvi on molts col·leccionistes 
d’arreu de les nostres contrades i alguns 
més llunyans van poder ampliar les seves 
col·leccions de plaques de cava i taps coro-
na, punts de llibre, sobres de sucre i altres 
objectes de col·leccionisme.

Torna el col·l  eccionisme al Centre

Addicionalment vam fer la presentació de 
la sèrie de 9 calendaris de butxaca dedicada 
a les felicitacions nadalenques de comença-
ments del s.XX d’empreses reusenques rea-
litzada per Col.lectors Club amb la col-
laboració del company Andreu Chacón, així 
com de la segona sèrie de quatre postals de 
les capçaleres d’antigues empreses comerci-
als de Reus, a càrrec del Grup Cartofil Reus.
Al matí vam tenir força presència de públic 
tant per visitar l’exposició com per la troba-
da d’intercanvi. A la tarda el temps no va 
acompanyar gaire, alguns plugims, però 
amb tot i això vam tenir públic visitant 
l’exposició. Ens van acompanyar l’associa-
ció de Col·leccionistes de Plaques de cava de 
Baga, el grup Cartofil Reus, membres del 
Grup Filatèlic i Col·leccionisme de Reus i el 
grup SUCREUS.
Volem agrair a tots els companys les aporta-
cions que van fer a l’Exposició així com la 
ben entesa i la col·laboració del Centre 
d’Amics de Reus. Us esperem a les pròxi-
mes edicions. 

D’esquetrra a dreta. cartell anunciador de la trobada, col·lecció de postals i vista general de la trobada

Reus i el Centre van 
viure un gran esdeve-
niment social en el 
que s’esperava que 
fos l’inici de l’era de 
la pospandèmia. Més 
de noranta persones 
es reunien el migdia 
del 13 de novembre 
al restaurant la Bella 
Itàlia per celebrar els 
premis Més Amic de 
Reus, entre ells, sis 
premiats amb aquest 
guardó que s’encentà 
en 1981. L’acte s’ha-
via fet pregar i, de fet, no tenia lloc en les 
dates habituals per aquest certamen que 
acostuma a emplaçar-se durant la prima-
vera. El culpable? Com en la majoria de 
casos dels últims mesos la pandèmia 
mundial de la Covid-19.
Molts amics i amigues de Reus, familiars, 
exprofessors i professores de l’Institut 
Gaudí on tants anys va fer de ‘profe’ d’an-
glès acompanyaven el guardonat per l’en-
titat. En aquesta 37a edició del certamen 
l’escollit fou Joaquim Mallafrè Gavaldà, 
traductor, professor i lingüista de profes-
sió que també ha celebrat enguany el seu 
80è aniversari.
La seva obra més important, tot i que no 
és l’única ni molt menys, data de 1981 
quan efectuà la traducció de L’Ulisses de 

Gran festa social amb el lliurament 
del guardó Més Amic de Reus 2019 
a Joaquim Mallafrè

Més amic de Reus 2019Més amic de Reus 2019

James Joyce al ca-
talà, feia tot just 
quaranta anys 
l’any passat. “Va 
deixar bocabadat 
a tot el món cul-
tural català”, afir-
mava el president 
del Centre 
d’Amics de Reus, 
Joan Maria Malla-
frè Anguera refe-
rint-se a aquesta 
fita del premiat. 
El president de 
l’entitat feu un 

ampli recorregut per la desbordant bio-
grafia intel.lectual d’un dels grans de 
Reus i de Catalunya, membre destacat de 
l’Institut d’Estudis Catalans.
Joaquim Mallafrè es mostrava molt agra-
ït als presents i als qui no havien pogut 
acudir a l’acte. “Són molts amics de Reus 
que m’han fet com sóc”, comentava en el 
discurs, ja que per a ell “ningú és fruit de 
sí mateix”. El traductor ha rebut molts 
més reconeixements gràcies a la seva tra-
jectòria, entre els quals es troben la Creu 
de Sant Jordi i la medalla de la ciutat de 
l’Ajuntament de Reus.
A l’acte també hi van ser presents l’alcal-
de de la ciutat, Carles Pellicer, i el presi-
dent de la Cambra de Comerç, Jordi Just. 
Pellicer hi prengué la paraula per agrair al 

Joaquim Mallafrè Gavaldà



18 LO NUNCI 165 LO NUNCI 165  19

1 12

3 14

5 16

7 18

9 110

11 112 113

14 15 16 17

18
19

20 2221



20 LO NUNCI 165 LO NUNCI 165  21 

Centre d’Amics de Reus la celebració 
d’aquest acte que ell considera de “ciutat” 
i, sobretot, per donar gràcies a Joaquim 
Mallafrè per ser com és: “Professor, tra-
ductor, lingüista, persona implicada, però 
sobretot, persona compromesa amb la so-
cietat, la cultura, la llengua i la ciutat.”

Un brindis encapçalat pel president, 

Sensacional descoberta. El conservador 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) Francesc Quílez i la documenta-
lista Mireia Berenguer han localitzat en 
diferents llocs no una, sinó sis pintures 
que restaven fins ara inèdites del reusenc 
Marià Fortuny (Reus, 1838 – Roma, 
1874), com avançava aquest dijous La 
Vanguardia. La més important i que feia 
anar de corcoll els especialistes és ‘El pati 
de la bassa de l’Alhambra’, considerada 
una obra mestra que fins ara només era 
coneguda per una fotografia en blanc i 
negre on apareixia la pintura inacabada 
en un cavallet de l’atelier romà de Fortuny.
Fortuny la va pintar en 1873, un any 
abans de la seva prematura mort als 36 
anys. Després de la seva mort, ‘El pati del 
la bassa de l’Alhambra’ va formar part 

d’una exposició a Londres el 1920, quan la 
va comprar el marxant Adolphe Goupil 
per 27.000 francs i cinc anys després la va 
adquirir el col·leccionista W.H. Stewart. 
Des d’aleshores se’n desconeixia el para-
dor, i els dos investigadors l’han trobat en 
els fons d’un col·leccionista privat anglès 
que vol romandre en l’anonimat ‘després 
d’una àrdua i fatigosa investigació detec-
tivesca’, afirmen al rotatiu barceloní. 
L’obra té un format de 121,92×170,18cm, 
el més gran de les que va pintar en la seva 
feliç estada a Granada.
També de l’estada de Fortuny a Granada, 
Quílez i Berenguer han localitzat en una 
col·lecció nord-americana ‘Esmorzar en 
un vell convent a l’Alhambra’, que només 
era coneguda per un dibuix que va fer en 
una carta que va enviar al col·leccionista 

Sensacional descoberta de sis 
obres inèdites de Marià Fortuny

“El pati de la bassa de l’Alhambra”, considerada una obra mestra que fins ara només era coneguda per 
una fotografia en blanc i negre. Foto: Col.lecció particular / MNAC

Reportatge
Més amic de Reus 2019Més amic de Reus 2019

“Són molts amics de Reus que m’han fet com sóc”, co-
mentava en el discurs, ja que per a ell “ningú és fruit 
de sí mateix”

abans dels postres, obria l’acte del lliura-
ment del guardó Mes Amic de Reus i ell 
mateix el tancava després tot desitjant 
poder seguir celebrant el certamen, i en 
2022, en les dates habituals i no pas du-
rant la tardor com s’ha hagut de fer ex-
cepcionalment en 2021.

Fotos pàgines centrals:
Fotos núms. de l’1 al 10: Els diferents assistents al dinar 
del Més Amic de Reus.
Núm. 11: La vocal de la junta, la Margarita Jardí, fent 
el lliurament a la Cori Pàmies, esposa del president del 
Centre, d’un pom de flors.
Núm. 12: El vicepresident 1r de la junta, Xavier 
Guarque, fent el lliurament a la Carme Buixeda, espo-
sa de l’homenatjat, d’un altre pom de flors.
Núm 13: El vicepresident 2n del Centre, Joan Ciurana, 
lliurant el pom de flors a l’esposa de l’alcalde la Cori 
Vidal.
Núm 14: El vocal de junta, Batista Gallart, fent el lliu-
rament a la presidenta del jurat del premi de poesia 
“Francesc Martí” , la Dolors Vallverdú, del pom de flors.

Fotos núms. de la 15 a la 17: Diferents moments de 
l’aperitiu previ al dinar.
Núm. 18: Carles Pellicer, alcalde de Reus, dirigint-se 
als assistents. 
Núm 19: L’alcalde de la ciutat, l’homenatjat i el presi-
dent del centre, moments abans de taller el pastís de la 
celebració.
Núm. 20. La taula presidencial “atents” a les paraules 
del president del centre.
Núm. 21. Joaquim Mallafrè i Joan M. Mallafrè, obser-
vant el pastís de la celebració.
Núm. 22: Joan M. Mallafrè, president del Centre 
d’Amics de Reus, dirigint-se als participant del dinar 
del “Més Amic de Reus”

Blanca Castellví Sales

El 12 de febrer, vine a la reunió de 

constitució de la Secció Excursionista

El Centre d’Amics de Reus està creant una Sec-
ció Excursionista entre els seus socis i sòcies. Són 
diversos els que volen fer salut en companyia i 
res millor que organitzar sortides per fer salut, 
amistat i conèixer el nostre entorn natural, farcit 
de llocs desconeguts i apassionadament bells, en 
excursions adaptades al ritme de cadascú.
Us conviderm a assistir a la primera reunió de 
constitució de la Secció Excursionista, que tindrà 
lloc el 12 de febrer, dissabte, a les 18 hores, a la 

nostra seu.
Tots els interessats/des, poseu-vos en contacte 
amb la Secretaria del Centre. Els horaris i el telè-
fon són aquests:
Dilluns, dime-
cres i dijous, 
de 17:30 a 
19:30 hores. 
Dimarts i di-
vendres, de 
10:30 a 12:30 
hores. Tel.:  
977754826

Vols fer excursions amb el Centre d’Amics de Reus?

Imatge de la Serra de L’Argentera, amb el fe-
nomen conegut com ‘La Pelusa’. Foto: Centre



22 LO NUNCI 165 LO NUNCI 165  23

José Domingo de Irureta Goyena, amb 
qui mantenia amistat i correspondència. 
Formava part d’una col.lecció privada 
nord-americana i tampoc se’n tenia una 
imatge en color, només un petit dibuix i 
una fotografia publicada en 1875.

Quílez i Berenguer han escrit la biografia 
de les obres, de les seves vicissituds i el 
seu pas continu de propietari a propietari 
fins a la destinació actual. Les donaran a 
conèixer amb detall a la revista científica 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
‘Locus Amoenus’, que també inclou una 
segona versió de ‘Processó interrompuda 
per la pluja’, una escena de carrer evoca-
dora de l’univers de Francisco de Goya 
pintada el 1868 davant l’església de la 
Santa Creu de Madrid, mentre que l’altra 
versió, propietat del Museu de Belles Arts 
de Buenos Aires, està datada un any 
abans.

Tres de les obres han es-
tat localitzades justa-
ment a Barcelona. Fran-
cesc Quílez i Mireia 
Berenguer han fet re-
cerca en col·leccions 
privades barcelonines i 
han tingut èxit: han 
trobat dues pintures 
granadines més, La 
‘corrala’ de Santiago i 
‘L’esmolador de sabres’ 
(1872). Pel que fa a 
aquesta última, la va 
comprar a París Carlos 
González de Candamo, 
que va ser ministre ple-
nipotenciari del Perú i 

un dels signants del Tractat de Versalles 
en representació dels països llatinoameri-
cans, i més endavant la va adquirir un col-
leccionista barceloní el 1935 quan va sor-
tir a la venda a les galeries Laietanes. Els 
dos investigadors han trobat una tercera 
pintura de l’artista a Barcelona, una còpia 
d’un retrat de Francisco Bayeu, que va 
pintar Goya, que està actualment a la 
venda en un antiquari barceloní.
El reusenc Marià Fortuny va ser el pintor 
català amb més projecció del seu temps, i 
el seu llegat es va dispersar quan, després 
de morir, les obres d’art i els objectes que 
guardava al seu taller romà es van vendre 
en una subhasta. ‘El jardí dels poetes’, 
una de les que més fama li van donar en 
vida, va arribar a ser venuda per 90.000 
francs, xifra mai abans assolida per un 
pintor modern. La tela va ser destruïda 
per un incendi.

“Esmorzar en un vell convent a l’Alhambra”, que només era coneguda 
per un dibuix. Foto: Col.lecció particular / MNAC

“El reusenc Marià Fortuny va ser el pintor català amb 
més projecció del seu temps”

Recordant...Personatges Activitats

‘La Màquina de la vida’,
del doctor Eduard Prats

El metge reusenc presenta la seva 
novel·l  a en format epistolar
La ciència i més concretament la medici-
na avancen molt ràpidament a dia d’avui. 
Tot i així, encara que en diverses ocasions 
ens sorprenguem, com a societat ja estem 
molt conscienciats en aquest sentit i prou 
acostumats a la rapidesa del canvi. 
Si mirem una mica enrere, però, pels volts 
dels anys cinquanta, la humanitat no es-
tava tant habituada a l’evolució constant 
i veloç de l’àmbit mèdic. La investigació 
era més lenta de manera que qualsevol 
novetat ocasionava un gran revolt entre 
la gent. 

dues protagonistes.
L’obra es situa a finals dels anys cinquan-
ta i principis dels seixanta en un moment 
en què l’avançament de la medicina es fa 
notar de manera molt rellevant. Aquí 
doncs, entra en joc la bioètica, és a dir, la 
rebuda de la ciència des d’un punt de vis-
ta moral i qüestionable.  
I no només es genera debat entorn als 
dubtes ètics sinó que també pren una for-
ta importància l’autonomia per prendre 
decisions. Això vol dir que es planteja fins 
quin punt nosaltres, com a individus sen-
se estudis mèdics podem decidir quin vo-
lem que sigui el nostre futur. 
Un exemple a destacar de la novel·la, en 
aquest sentit, és quan una de les protago-
nistes, sorpresa per l’aparició d’una mà-
quina que pot arribar a filtrar la sang dels 
ronyons coneguda amb el nom de diàlisi, 
es pregunta si vol arribar a dependre 
d’una màquina o prefereix evitar aquesta 
situació.
El tema de l’obra té més relació de la que 
sembla, a primera vista, amb l’actualitat, 
tal com es va poder notar amb el torn de 
preguntes un cop acabada la presentació 
del llibre. Per què fins quin punt, com a 
societat, hem de disposar d’autonomia 
per decidir si ens volem vacunar o no con-
tra la COVID-19?

Blanca Castellví Sales

“La Màquina de la vida” és, doncs, el lli-
bre que presentava el seu autor i metge de 
l’aparell digestiu, Eduard Prats, el passat 
dijous 18 de novembre al Centre d’Amics 
de Reus, juntament amb dues companyes 
que van posar-se en la pell de les protago-
nistes llegint-ne fragments. La novel·la 
fictícia té un format epistolar, és a dir, es 
tracta d’un intercanvi de cartes entre les 
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“Ramon Amigó fou un docte erudit ‘que no pogué tenir 
formació acadèmica, però arribà a uns nivells de rigor”

Recordant...Activitats Activitats

Un emotiu homenatge del Centre 

d’Amics de Reus recorda la fi gura de 

Ramon Amigó

El Centre d’Amics de Reus va retre el 25 
de novembre el gran homenatge a Ramon 
Amigó, pioner i ‘pare’ de l’onomàstica i la 
toponímia al Camp de Tarragona, del que 
en 2021 es comemmorava el desè aniver-
sari de la seva mort. Un acte que fou molt 
emotiu i concorregut, on el públic desbor-
dà la sala d’actes del Centre.
Amb la presència de les tres filles de l’il.
lustre reusenc -Glòria, Ester i Rat-, de tres 
alcaldes d’ajuntaments on Amigó va fer-
ne la toponímia -Reus, Castellvell del 
Camp i Ulldemolins-, tres regidors -de 
Reus, Castellvell i de Prades- i tres expre-
sidents i actual president del Centre de 
Lectura -entitat molt estimada per Ami-
gó, que arribà a presidir-, l’homenatge va 
agafar un caire solemne i ampli que es 
completà amb les intervencions del tra-

ductor, assagista i professor Joaquim Ma-
llafrè, la professora i deixeble d’Amigó 
Dolors Roigé i de Francina Baldrís, del 
Grup de Declamació del Centre d’Amics 
de Reus.
El president de l’entitat, Joan Maria 
Mallafrè, va recordar que Amigó fou 
guardonat com a Més Amics de Reus en 
2008 i destacà que l’autor de 30 llibres 
‘fou un gran defensor de la llegua catalana 
i de la seva història’.
L’alcalde, Carles Pellicer, va voler venir ex 
profeso a l’acte donada la dimensió intel.
lectual d’Amigó, que supera el nostre ter-
ritori, i subratllà que són persones com 
Amigó i entitats com el Centre d’Amics 
les que creen ciutadania reusenca.
Joaquim Mallafrè, que recentment rebia 

el guardó de Més Amics de Reus, protago-
nizà junt a Dolors Roigé i Francina Bal-
drís la part més acadèmica i intensa de 
l’acte, amb un recorregut en la seva bio-
grafia intel.lectual que es combinà amb la 
lectura de textos d’obres d’Amigó que feu 
Francina Baldrís, donant un caire agil i 
novedós a l’acte. 
De Quim Mallafrè va quedar clara la tesi 
de la seva exposició: Ramon Amigó fou 
un docte erudit ‘que no pogué tenir for-
mació acadèmica, però arribà a uns ni-
vells de rigor que han estat 
exemple de la seva genera-
ció, de la següent en el camp 
de l’onomàstica i la toponí-
mia, ‘un mestre i guia de 
molts estudiosos, sobretot 
en el camp de l’onomàstica, 
que farien del Camp de Tar-
ragona una àrea resseguida 
pràcticament del tot, amb 
importants ramificacions 
cap a altres comarques’.
Amigó va elaborar el nom 

de lloc i de persona d’11 
municipis del Camp de Tar-
ragona i gràcies a això 
aquests termes han salvat 
uns noms que en llocs com 
Salou -massificat fins a 
l’extenuació- s’han perdut 
en gran part. Ho recorda-
ven Mallafrè i Roigé. L’ex-
professora de llengües feia 
esment que Amigó va crear 
escola al Camp -ella matei-

xa publicaria a finals dels anys 80 la topo-
nímia de Riudecanyes-, escola que va se-
guir salvant els mots dels llocs i els noms 
i renoms de les cases. La reconeguda eru-
dició d’Amigó va fer que en una escena 
insòlita  el president d’un tribunal de tesi, 
Eugeni Perea -actual secretari general de 
la Societat d’Onomàstica-, ‘li demanés la 
seva opinió no sent doctor quan en aques-
tes qüestions només intervenen els doc-
tors’.
Mallafrè, destacat membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans, posà en dubte la pre-
sumpta normalitat lingüística del català 
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existeix, malgrat els que segueixen lligats 
a aquell tronat eslògan d’obligat coneixe-
ment en altres temps, tan irreal com obli-
dable.
En el nostre cas, repeteixo, dos exemples 
que són com vertaders torpedes als pilars 
del país: la sentència del TSJC, amb l’aval 
del TS i del govern PSOE-UP, el més pro-
gressista que es pugui donar a España, 
ordenant el 25% de castellà a les aules 
dels nostres centres educatius, quan pre-
cisament és el català la llengua que s’hau-
ria de percentuar donades les dades reals 
d’utilització a les aules i als patis... Vist el 

que vivim avui en dia fent referència que als 
anys 40 ja es representaven obres de teatre 
en català a Reus, mentre als carrers era in-
comparablement molt més viva la presència 
de la llengua pròpia que no pas avui en dia.
No només fou un expert en onomàstica 
Amigó, també fou professor de català en el 
franquisme, i més tard: Em plau de reconèi-
xer la influència seminal d’Amigó’ en la seva 
formació, deia Mallafrè. Un gran autodidac-
ta, defensor de la llengua i sobretot, un so-
breesforçat intel.lectual que, com recordava 
Mallafrè, no perdia peu a introduir textos 
d’interès fins i tot quan li tocava fer un pre-
gó de festa major.

Recordant...Activitats

“No només fou un expert en onomàstica Amigó, també 
fou professor de català en el franquisme”

Jaume Garcia Cardoner

Som en un Estat que es defineix plurilin-
güe però que, en realitat, no blinda les 
llengües cooficials, com sí ho fa amb la 
oficial. Això és així de clar i català. Altra-
ment, no passaria el que passa, per exem-
ple, amb el català, que és el que ens ha 
d’ocupar als catalans. No s’hauria d’anar 
reivindicant sempre, o reclamant quotes 
de presència enfront de la llengua domi-
nant, i per molts sectors, precisament els 
de més poder, d’exclusiva utilització.
Si ens cenyim fil per randa al que contem-
pla la Constitución, tan brandada per 

aquests mateixos nuclis, el català, l’euske-
ra i el gallec són llengües cooficials als 
seus territoris, i deuen ser protegides. Ara 
bé, com és que l’Estat, tan si val el partit 
o partits que governin, mai, però mai, ho 
ha obeït i ho ha establert d’obligat com-
pliment per a tots els estaments ?
Si no es blinda estructuralment el seu ús i 
aprenentatge queda a l’auguri de qui, ide-
ològicament i per esgarrapar uns quants 
vots, la pugui porquejar sense cap més fi-
nalitat que obstruir i torpedinar qualse-
vol mostra de la diversitat que, realment, 

Si no es blinden els punts
estructurals

Recordant...Opinió

Si ens cenyim fi l per randa al 

que contempla la Constitución, 

tan brandada per aquests 

mateixos nuclis, el català, l’eus-

kera i el gallec són llengües 

coofi cials als seus territoris, i 

deuen ser protegides

que es diu que passa i el que es veu, tan de 
bo que s’hagués d’imposar el 25% de cas-
tellà!
I una altra amb la llei de l’àudiovisual 
que, en principi, no contempla cap quota 
de català, i s’ha d’anar pidolant a canvi de 
ves a saber què.
Ja es veu que els tacticismes polítics i l’in-
tercanvi d’interessos enderroquen tots els 
pactes que es puguin signar. I, en aquest 
sentit, podríem parlar de les lleis sobre in-

fraestructures a Catalunya signades en 
els pressupostos generals que, després, 
any rere any, es queden sense complir... I 
no passa res.
Tret dels de sempre, que tots sabem molt 
bé qui són, els que diuen a boca plena es-
timar l’Estat en la seva gran diversitat 
haurien de fer mans i mànigues perquè 
aquesta idea, estructural, estigui blindada 
a l’hora de negociar, legislar i també en el 
moment de fer determinats discursos. El 
no fer-ho ni aquests posa al descobert que 
una cosa és parlar amb el micro davant i 
l’altra assegut en una cadira amb la plo-
ma a la mà. Que pot ser que la gran veri-
tat que ens envolta i ens sotmet és que 
sempre ha hagut, hi ha, i hi haurà un con-
cepte i objectiu més amunt de qualsevol 
diàleg, acord o pacte, a preservar i a de-
fensar... com calgui i com sigui.
I és que tots els fils d’enllaç, i fins i tot de 
comunicació, són tan febles que ja no ens 
en podem refiar quan ens anuncien acords 
rimbombants amb l’Estat.
I, tan se val, abans vist des del peix al cove 
de CiU, com, actualment, amb una taula 
de diàleg, diàfana, sense concreció, sense 
dates, sense ordre del dia.
I seguim sense memòria del que reitera-
dament ens passa, sense la necessària ri-
gorositat en el seguiment del compliment 
del que, babaus, sempre paguem per 
avançat.

Xavier Guarque

Recordant...Opinió

“haurien de fer mans i mànigues perquè aquesta idea, 
estructural, estigui blindada”
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nunciar als seus drets sobre el Camp de 
Tarragona i oferí la vila de Reus a l’esglé-
sia de Sant Fructuós de Tarragona, tot 
morint poc després. Un dels seus fills, 
Guillem, reclamà el títol del seu pare i 
tornà la violència fins que el 1168 el rei 
d’Aragó celebrà un judici donant suport a 
l’església i cedí a la família d’Aguiló no-
més el dret de nomenar vegueries i justí-
cia. Això no agradà al nou bisbe Hug de 
Cervelló i sembla que va estar involucrat 
en l’assassinat de Guillem d’Aguiló a Tor-
tosa aquell mateix any.
Finalment, el fills de Robert d’Aguiló que 
restaven en vida conspiraren per venjar la 

mort del seu germà gran i assassinaren a 
Hug de Cervelló l’any 1171. La família 
d’Aguiló reconegué el crim i es va exiliar a 
Mallorca tot canviant-se el cognom 
d’Aguiló pel de Tarragona.
Bibliografia:
-Història General de Reus, (Pere Anguera).
-Sia de tots conegut, (Ezequiel Gort).
-Aproximació a la Història de Reus (Pere An-
guera, Ezequiel Gort i Jordi Mèlich)
-Altres.

Massatge per a la dona

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

Recordant...Col·laboracions

Dels orígens medievals de Reus

El començament de la història de Reus 
ofereix, potser, més interrogants que res-
postes, minant la curiositat dels historia-
dors vers aquest moment.
Sabem que hi ha restes prehistòriques i 
antigues a Reus, com per exemple sota de 
la plaça de la Pastoreta (ibers) o al carrer 
Manresa (romanes) entre d’altres. Però 
res ens pot confirmar que a Reus existís 
un nucli urbà important, per tant ens de-
cantem per hipotetitzar que tot el nostre 
terme eren residencies de “villae”, grans 
extensions d’explotació agrícola amb un 
grup humà prou gran. Probablement, du-
rant els últims anys de l’Imperi romà 
d’occident, aquest territori fos protegit 
per algun exèrcit privat de la gran aristo-
cràcia hispano-romana.

Aquesta situació s’hauria mantingut amb 
el regne visigot fins la invasió musulmana 
de l’any 711, convertint-se tot el Camp 
de Tarragona en terra de ningú, habitada 
per petits grups humans, bandits, exèr-
cits de pas... Passarien entre 300 i 400 
anys per a que arribessin els repobladors 
del Camp. De fet, Tarragona era despo-
blada i creixia males herbes i arbres pel 
mig de la ciutat.

El primer document que esmena a Reus 
data de l’any 1154, tot i que és molt pro-
bable que existís des d’uns anys abans. El 
fundador de la nostra vila va ser el nor-
mand Robert d’Aguiló, el qual va ajudar 
en les seves conquestes al rei Alfons I el 
bataller, que a conseqüència el va nome-
nar governador de Tudela.  
Robert d’Aguiló era nascut a Culley, a 
Normandia, França. Va ser un capitost 

d’un grup de guerrers, segurament de di-
versos orígens europeus (normands, gas-
cons, alemanys, francs, borgonyons...). 
Cap el 1129 d’Aguiló rebé el títol de “Prin-
ceps Tarraconensis” de la mà del bisbe 
Oleguer de Barcelona (potser recent vin-
gut de Jerusalem) i començà el repobla-
ment del Camp de Tarragona. De fet, 
d’Aguiló oferí terres als seus cavallers per 
a que les repoblessin amb la conseqüent 
fundació de viles com Riudoms, Selva del 
Camp o Reus... No sabem que succeí lla-
vors. Sembla ser que la repoblació fracas-
sà en els seus inicis o va ser més lenta del 
que s’esperava. El cas és que Robert 
d’Aguiló entrà en disputa amb el nou bis-
be i les cròniques diuen que va haver-hi 
violència. Potser una guerra civil a petita 
escala? Això no ho podem afirmar...

Els primers habitatges de Reus seguien la 
línia del carrer de la Font i carrer Major, 
creuant amb el carrer Abadia, carrer Con-
cepció i, poc després, carrer de l’Hospital. 
El castell es va aixecar al mateix punt de 
la plaça del Castell, tot envoltat d’un fos-
sar amb aigua i, just al costat, hi havia 
l’església romànica dedicada a Sant Pere. 
Amb els anys es va urbanitzar tota aques-
ta zona i es va envoltar de la primera mu-
ralla. La plaça Mercadal, per exemple, for-
mava part de les rodalies de Reus.
Les persones que van repoblar la ciutat de 
Reus eren de diferents orígens: habitants 
de la Catalunya nord, aragonesos, navar-
resos, jueus, musulmans convertits al 
cristianisme i el reduït grup de normands 
i europeus de Robert d’Aguiló.

L’any 1154 Robert es va veure forçat a re-

Recordant...Col·laboracions

Les persones que van repoblar la ciutat de Reus eren de 
diferents orígens:

Cristian Muñoz Gracia
Historiador local
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Una de les històries més conegudes d’en-
frontaments veïnals –de poderosos veïns– 
de Reus són les raons que hi va haver en-
tre el senyor Fèlix Gasull Roig, conegut 
com el ‘Feliu de l’oli’, i el notari Pere Rull 
Trilla. A la imatge que il·lustra aquest ar-
ticle es veu l’edifici del notari Rull, fill de 
Falset, un immoble aixecat entre 1900 i 
1901. Es tracta d’un edifici, d’estil moder-
nista, que fou encarregat a Lluís Domè-
nech i Montaner i que gaudia d’uns espais 
a l’entorn del Teatre Circ, on 
la lluminositat –per les hores 
de sol– era important.
L’any 1910 és quan van co-
mençar a madurar les obres 
de la casa Gasull, a tocar de la 
residència del notari, i quan 
van encetar-se les baralles en-
tre ambdós perquè –saltant-se 
les normatives municipals– el 
senyor Gasull va fer construir 
l’edifici, també dissenyat per 
Domènech i Montaner però 
ja d’estil noucentista.
La clàusula previsora del no-
tari comprometia a ‘Feliu de 
l’oli’ a no aixecar més d’una 
planta i una golfa... L’edifici ja 
no gaudiria de l’espai lateral 
ni l’alçada reglamentària. “El 
senyor Gasull suposadament 
deuria tenir mà i molta influ-
ència”, es deia aleshores. 
Curiosament, el notari Rull 
va morir el mateix any que 
van assassinar Fèlix Gasull. 
Fou el 10 de juny de 1921. Po-

deu llegir una de les versions en les me-
mòries –El eco de los pasos, un llibre de 
nou reeditat el 2021– del que fou ministre 
anarquista reusenc, Joan Garcia Oliver, 
qui sostenia que el ‘Feliu de l’oli’ pagava 
al Sindicat Únic perquè els treballadors 
no fessin vaga. I en deixar de fer-ho, un 
empleat de la fàbrica Gasull, per a defen-
sar els interessos de l’amo, va disparar i va 
ferir de mort un sindicalista. Poc després 
van matar a trets el ‘Feliu de l’oli’. Ara bé, 

Recordant...Cases, coses, fets i noms de Reus

La baralla entre Pere Rull i
Fèlix Gasull

Imatge històrica de la Casa Rull aïllada de l’entorn. Foto: CIMIR

DISTRIBUÏDOR DE:
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El teòleg reusenc Josep Gil i Ribas, una de 
les grans eminències en teologia de Cata-
lunya, ha publicat les seves Memòries al 
tall dels 93 anys, unes Memòries ‘políti-
cament correctes’, que diria l’exalcalde 
del Catllar Josep Maria Gavaldà, i va esco-
llir ‘el meu poble’, és a dir, El Catllar, per 
fer-ne la presentació. Va ser al setembre a 
la terrassa de l’imponent castell de la vila, 
on tenia lloc un acte on els oradors que el 
van precedir van fer honor al nivell intel.
lectual de l’homenatjat. Unànime fou 
considerar Gil, a més d’un dels grans pen-
sadors, un esperit crític dins l’església, a 

Recordant...Personatges

Arriben les Memòries d’un gran 
teòleg reusenc, Josep Gil i Ribas

Josep Gil, amb les seves memàries

qui ha fustigat tota la seva vida per 
actituds conservadors i ultraconser-
vadores que ha mantingut tot i els 
canvis socials que s’han viscut al 
món des dels anys 60 del segle pas-
sat.

L’acte comptà amb la presència de 
l’alcalde, Joan Morlà; el president de 
Patronat de la Fundació del Castell i 
exalcalde, Josep Maria Gavaldà; el 
filòleg, escriptor i exvicepresident de 
la Generalitat, Josep-Lluís Carod-
Rovira; l’editora Carme Vidalhu-
guet i l’autor.

Nascut a Reus en 1928, fill il.lustre 
de la seva ciutat natal, fill adoptiu 
del Catllar, d’on va ser rector per 
dues vegades -la primera, en 1982, 
com recordava l’exalcalde Gavaldà-, 
i fill adoptiu de Tarragona, Gil és re-

cordat per l’impuls donat als joves amb la 
creació de nombroses iniciatives tant per 
a joves com en el context de la parròquia 
local, de la qual s’encarregà de proposar la 
restauració integral de l’interior de l’es-
glésia, en el que fou ‘el projecte cultural 
més important’ viscut al Catllar, subrat-
llava Gavaldà en la seva intervenció, un 
temple, sant Joan, considerat ‘un dels mi-
llors edificis setcentistes del Camp de 
Tarragona’, i una restauració que tingué 
lloc en el context de la celebració, en 1990, 
del segon centenari de la seva construc-
ció. Al Catllar creà el Consell pastoral de 
la parròquia, dinamitzà grups de joves i 
promogué la restauració del Santíssim.

El dijous 16 de desembre, la sala d’actes 
del centre es va omplir de gom a gom per 
sentir/participar en la primera de les 3 
conferències que ens han d’oferir la Va-
nessa i la Rosa, del centre de Nutrició fi-
sioteràpia Nutrició. Sota el títol d’“Et 
preocupa la teva salut?”les dues confe-
renciants ens van explicar entre moltes 
altres coses “Com aconseguir prevenir 
l’osteoporosi”. Aquesta malaltia afecte a 
l’esquelet, i és caracteritza pel deteriora-
ment de la microarquitectura del teixit 

ossi i la pèrdua de massa òssia.
Afecta a més de 300 milions de persones 
en tot el món i al voltant de 3 milions de 
persones a Espanya. El 22,5% de les dones 
i el 6,8% dels homes majors de 50 anys 
tenen osteoporosi, el que provoca al vol-
tant de 330.000 fractures per fragilitat a 
l’any
D’aquests, només el 40% recupera el seu 
estil de vida anterior.
Conseqüència d’aquestes fractures: -Pèr-
dua d’autonomia -Dolor d’esquena crònic 

-Curvatura anormal de la co-
lumna -Disminució d’alçada, 
entre d’altres...

Van acabar la conferència di-
ent que des de NutriFisio-
Reus, volen augmentar el 
nostre coneixement sobre 
l’osteoporosi d’una forma di-
nàmica proporcionant-nos 
eines per millorar els nostres 
hàbits, convertint-los en més 
saludables, cosa que repercu-
tirà directament en la nostra 
salut.

Aspecte qeu oferia la sala d’actes, durant la conferència

Recordant...Activitats

Conferència sobre salut

Recordant...Cases, coses, fets i noms de Reus

pocs mesos abans també havia mort a 
trets de pistola –a la porta de casa seva, la 
núm. 2 del carrer de Sant Jaume– l’alcalde 
de Reus Manuel Sarda Martí, el 23 de fe-
brer de 1921.
La casa del notari Rull va esdevenir el 
Museu Municipal Prim-Rull des de 1934, 

durant uns quants anys i gràcies a Salva-
dor Vilaseca.
Més endavant podrem parlar d’un tema 
que es va viure durant la guerra Civil: qui 
va ocupar la casa Rull?

Josep Risueño
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Recordant...Personatges

Autor de més de 30 llibres, coneixedor de 8 llengües, s’atançà 
a Alemanya per conèixer i llegir els teòlegs alemanys.

Josep Gil, signant exemplars

Recordant...Personatges

Jaume García Cardoné

“Defensa també que el paper sacerdotal no ha d’estar 
per damunt de la resta dels batejats i critica el celibat”

Recordant...Personatges

Gil fou un mossèn de poble i de ciutat 
‘compromès amb el seu temps, sovint 
anant a contracorrent de l’església, un 
personatge incòmode al sí de l’església’, 
remarcava Gavaldà. Justament, ‘malgrat 
la seva preparació intel.lectual i la seva 
capacitat organitzativa, mai ha tingut un 
càrrec’ al sí de la institució. Autor de més 
de 30 llibres, coneixedor de 8 llengües, 
s’atançà a Alemanya per conèixer i llegir 
els teòlegs alemanys. Gil s’impregnà del 
mandat conciliar que volia que el missat-
ge de l’església arribés als joves.

En la seva intervenció, Carod-Rovira des-
tacava que un cop llegides les Memòries, 
Gil ‘pot sostenir-se la mirada davant el 
mirall sense abaixar els ulls’. L’autor ‘no 
es moca en mitja màniga’. Gil va néixer el 
mateix any que poetes com Joan Vergés, 
Carles Barral o revolucionaris com el 
Che… ‘i també la Sara Montiel’. El teòleg 
va perdre el seu pare als dos anys i el seu 

germà petit als vuit. La seva mare esde-
vindria clau al llarg de la seva vida. A les 
Memòries, ho cita diversos cops: ‘I m’afa-
nyo a afegir que, per a mi, la mare ho va 
ser tot, per tant, va ser també pare i mare’.

Esperit lliure

‘Un esperit lliure’ és com definia Carod-
Rovira un teòleg ‘amb posicions i mirades 
poc convencionals en el seu gremi; cristià, 
capellà, partidari de la bona taula i de les 
bones escriptures, sí, però un esperit lliu-
re’. Gil reclamà que la dona pugués exer-
cir el ministeri ordenat i criticà durament 
el silenci de l’església en els casos de pede-
ràstia.

‘No es mossega la llengua, Mossèn Gil, en 
aquestes Memòries, ben al contrari, la fa 
anar i força. I, des de la seva llibertat com 
a persona, d’una intensitat no superior al 
compromís que manifesta amb la seva fe, 
no s’està de denunciar i qüestionar tot 
allò que creu denunciable i qüestionable’, 
afirmava Carod. ‘I si parla clar, si pren 
partit, és perquè és un ésser viu que es vol 

també coherent i, en el fons, 
diria que les seves paraules 
són un gest d’amor i de lle-
ialtat cap a la seva conscièn-
cia de cristià’. Gil ‘critica co-
ses de la seva església, 
justament perquè se l’esti-
ma. N’estima el passat més 
gloriós, en viu la complexi-
tat del present i es preocupa 
per la incertesa del seu futur, 
des del convenciment que la 
seva Església ha de fer un 

pensament i situar-se, sense embuts, al 
segle XXI. Per això és d’una contundència 
sense matisos quan blasma, amb tota du-
resa, els episodis de pederàstia protago-
nitzats per clergues. I confessa que ha 
evolucionat en el seu concepte de “pecat” 
i en el pas d’un Déu-repressor a un Déu 
que ens vol ben vius en la felicitat i la 
joia’, recordava el filòleg. Defensa també 
que el paper sacerdotal no ha d’estar per 
damunt de la resta dels batejats i critica el 
celibat, situant-se ‘més a prop de Pere, 
que era casat’. També ha defensat el plu-
ralisme clerical. En definitiva, ‘un capellà 
alliberador que ha trencat barreres sense 
por al compromís, la llibertat i la felici-

tat’.

L’editora Carme Vidalhuguet -Pagès edi-
tors-, subratllava, al seu torn, la valentia 
de la seva escriptura, la seva seguretat, 
amb l’ús ‘d’una prosa segura, valenta, re-
flexiva, crítica i lliure’. Gil, per la seva 
part, feia una breu intervenció per agrair 
especialment als catllarencs i catllaren-
ques l’estima que sempre li han mostrat. 
L’alcalde, finalment, es dirigia a Gil: ‘Po-
deu sentir-vos molt orgullós dels amics 
que teniu. Heu escollit el nostre poble per 
a fer-hi la vostra residència’.




