
REVISTA DEL CENTRE D’AMICS DE REUS / NÚM 166/2022

Gabriel Ferrater, eternGabriel Ferrater, etern



2 LO NUNCI 166 LO NUNCI 166  3

Direcció:
Jaume Garcia Cardoner

President:
Joan M. Mallafrè Anguera

Coordinació:
Joan Ciurana, Xavier Guarque 

Maquetació i impressió:
QuatreC, impremta digital

D.L. T-66-80
PREU 2 €

L’equip de redacció no es fa respon-
sable de les opinions emeses pels 
seus col·laboradors, fixos o even-
tuals. No es mantindrà correspon-
dència amb els seus col·laboradors 
ni es tornaran les cartes. Les col·la-
boracions per la seva publicació ani-
ran signades (si bé podran sortir 
amb pseudònim) i identificades 
amb el nom i domicili. Podrà repro-
duir-se qualsevol text, sempre que 
es mencioni el nom de la revista.

Any XLII -1r trimestre de 2022 - Núm. 166
REVISTA DEL CENTRE D’AMICS DE REUS Han col.laborat en aquest número...

Maria Dolors Vallverdú.- Nascuda a Reus en 
1945, és la gran poetessa de la nostra ciutat. Es-
criptora i professora de català, està en possessió 
d’una llarga sèrie de premis obtinguts arreu dels 

Països Catalans i ha publicat nombrosos llibres ja des de 1967. 
Figura central del jurat del Premi de Poesia Martí Queixalós, 
és vicepresidenta mantenidora de la Ginesta d’Or de Perpinyà, 
concurs que guanyà en 12 ocasions i quatre cops la Flor Natu-
ral de Tolosa de Llenguadoc. Ens ofereix un article molt espe-
cial on detalla una trobada amb Gabriel Ferrater.

Menja’t una cama - 3  /  Una trobada a Sant Cugat amb 

Gabriel Ferrater i Baudelaire  4-8  /  Sobre ‘Prop dels 

dinou’, tal vegada el darrer poema de Gabriel Ferrater  

9-14  /  Gabriel Ferrater, l’últim geni?  15-17  /  La memòria 

de Pere Mata  18-19  /  El Centre viu un cicle dedicat a 

Modest Gené de la mà de la seva fi lla Maria del Carme  

20-23  /  L’Arxiu Morató Aragonès, sis anys de somni, sis 

anys de repte  24-26  /  Jordi Just reclama un fort impuls 

a les infraestructures per no deixar enrere l’àrea 

d’influència de Reus 27-28  /  Les entitats del CAR  29-

30  /  Sortida a Barcelona per seguir les obres de Gaudí i 

Frida Kahlo  31-32   /  En l’adéu a l’Emília Briansó  33-34

/  Estanis Figuerola  35

Biel Ferrer.- Llicenciat en Filologia Catalana per 
la URV. Professor de Llengua Catalana i Literatura 
a l’institut Gabriel Ferrater de Reus i autor del 
poemari ‘Quadern de paradisos imperfectes’, ens 
dedica un estudi profund del darrer poema de GF 

que es va publicar.

Menja’t una cama

Afirmava l’escriptor romanès Mircea Catarescu que ‘la literatura és 
l’activitat que més dolor ens inflingeix’. Recorda el país i recorda la 
ciutat un dels grans poetes que ha tingut, que ens va colmar de do-
lor amb la seva prematura mort, però ens va deixar un llegat imbor-
rable.

‘Va ser el lector més intel.ligent que he conegut en la meva vida’, 
van dir d’ell. Dediquem aquest Lo Nunci al gran escriptor i crític li-
terari Gabriel Ferrater, del qual celebrem els cent anys del seu naixe-
ment i els 50 de la seva mort.

I ho fem per tres cops: la Maria Dolors Vallverdú ens descobreix un 
episodi de la seva vida amb un GF que la va marcar profundament. 
El Biel Ferrer s’estrena a la nostra revista abordant el darrer poema 
de GF, ‘Prop dels dinou’, on parla amb la seva alumna Júlia: ‘Li agra-
daven la ginebra amb gel, la pintura de Rembrandt, els turmells jo-
ves (és a dir, les jovenetes) i el silenci’, recorda el Biel. També l’Edu-
ard López ens fa una aportació i es pregunta si GF va sovintejar la 
nostra ciutat: ‘Reus és un poble cínic. / Tenint-lo lluny, el dic mag-
nífic’, afirmaria en una cita coneguda.

L’Enric Tricaz ens situa en el personatge de 
Pere Mata i l’escultura dedicada a ell que des-
cansa al passeig del seu nom. I tanquem el nú-
mero amb els records que la Maria Carme 
Gené ens va deixar del seu pare, el gran Mo-
dest Gené, fruit d’una sèrie de conferències 
amb visita guiada que el Centre va tenir l’ho-
nor de rebre.

Jaume Garcia Cardoner
Director de Lo Nunci

Maria Elena Morató.- Què ha estat del llegat del 
gran pintor reusenc Josep Maria Morató Ara-
gonès? La seva filla Mª Elena Morató, periodista i 
crítica d’art, és la creadora del seu Arxiu, que es 
troba a Cornudella de Montsant, al Priorat. L’Ele-

na ens explica el sorprenent llegat que va descobrir del seu 
pare, com va gestar la creció de l’Arxiu i quines activitats 
realitza.
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Homenatge a Gabriel Ferrater Homenatge a Gabriel Ferrater

Una trobada a Sant Cugat amb 
Gabriel Ferrater i Baudelaire

“Vaig seguir uns cursos de català, - val a dir que Robert 
Miralles i Gutiérrez, va ser el meu primer professor”

Una trobada casual amb algú que no co-
neixia va resultar ser la culminació d’una 
llarga etapa de formació que em va dur a 
ser el que finalment he esdevingut: es-
criptora. Havien passat moltes coses que 
un dia ja desvelaré ja que ara l’amarga 
postguerra encara etziba cops malèfics 
que esbotzen la guarida nazi, de la cova 
franquista, aureolada dels més abjectes 
crims i de l’odi persistent que denigra la 
dignitat de tota persona, de tot ésser que 
aspira a una llibertat i a un respecte per la 
totalitat de mites o creences que confor-
men, des del món antic, tota la humani-
tat. Això només és el preàmbul d’una part 
de la meva vida que culmina el meu afany 
fins on he pogut arribar.
Corrien els anys 1970-1971, jo no em 
conformava amb una feina dins la branca 

administrativa a la Caixa Rural de Crèdit 
de la Cooperativa Comarcal d’Avicultura; 
havia fet oposicions i les havia guanya-
des. Era l’única noia que hi treballava. Hi 
vaig ser des del maig de 1965 fins al juny 
del 1971. Jo tenia clares aspiracions d’es-
criptora i més que res m’interessava la 
mateixa essència, l’origen de l’ésser humà. 
Als dotze anys, vaig trobar en la gran bi-
blioteca de casa l’obra de Emmanuel Kant 
“Lo Bello” i em va captivar. Allí vaig des-
cobrir la diferència d’allò que és bell amb 
allò que és sublim.  De petita, al meu pare 
ja l’avisaren de què jo pensava massa. De 
fet, ja feia uns anys que vaig irrompre en 
el camp de les lletres. El 1961, a La Selva 
del Camp amb un accèssit, després, en al-
tres concursos com Salou, El Vendrell, Ar-
gentona, el Club de Joves de Tarragona,  
però el fet més important va ser aquell 27 

de setembre de 1964, quan, al pati d’ar-
mes del Palau dels Reis de Mallorca de 
Perpinyà, em van concedir el premi Revis-
ta Conflent. Jordi Pere Cerdà, que actua-
va com a Secretari, al llegir la memòria 
amb el veredicte d’un jurat compost per 
Pau Casals, com a president, Blai Bonet, 
Gumersind Gomila, Carles Grandó, Ma-
nuel Sanchis Guarner i Ventura Gassol, 
em va donar la convicció que jo havia 
d’escriure i des de llavors que aquesta em-
penta no ha deixat de donar-me vida.
Després d’aquesta efemèride, que mai no 
oblidaré, la vida em va portar a resistir per 
la nostra causa, amagada, per la por de la 
ferotge opressió franquista. Fora de les 
hores de treball, vaig seguir uns cursos de 
català, - val a dir que Robert Miralles i 
Gutiérrez, va ser el meu primer professor. 
Jo  tenia 11 anys i anava al curs que ell 
impartia a la secció excursionista del Reus 
Deportiu, al carrer de la Perla, dalt de tot. 
Més endavant, també anava a classes de 
francès que el senyor Josep Freixas i Gri-
foll donava, als vespres, a l’acadèmia Ma-
tas, aquell edifici magnífic situat a la Pla-
ça del Mercadal fent xamfrà amb el carrer 
de Monterols, on va néixer el general 
Prim, però que va ser enderrocat, desfent 
tota la seva  bellesa i grandiositat, per 
convertir-se en la Capsa Gaudí. Així van 
les coses de vegades.
Gràcies al pare, vaig poder tenir els mi-
llors mentors en la meva formació auto-
didacta, Josep Maria Arnavat i Vilaró, Xa-
vier Amorós i Solà,  Josep Alsina Gebellí, 
Joaquim Santasusagna i Vallès, a qui va 
vaig seguir visitant i escoltant les seves 
sàvies paraules i els seus consells fins que 
la salut ho permeté. I no cal dir també el 

gran Rafael Vilà i Barnils, poeta i patriota, 
de cor tan generós com de paraula.  
Parlant de poesia, el Ramon Amigó em va 
dir que, davant la literatura francesa, ens 
havíem de treure el barret. Quin encert 
més gran! Resulta que jo anava a una 
classe particular a casa de la Senyoreta 
Miquel. Quina meravella! Vaig descobrir 
un tresor inigualable des dels inicis, Ron-
sard: 
“Mignone, allons voir si la rose
 Qui cet matin avait éclose
 Sa robe de pourpre au Soleil,
À  point perdu cette vêprée
 Les plis de sa  robe pourpreé. 
Et son teint au votre pareil.
L’as! voyez comme en peu d’espace, 
Mignone , elle dessus la place 
Las! !las! Ses beautées laissè choir! 
Ô vraiment ,marâtre Nature, 
Puis qu’une telle fleur ne dure
Que du matina jusques au soir! 
Donc si vous me croyez, mignome, 
Tandis que vôtre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
 Cueillez , cueillez votre jeunesse: 
Comme à cette fleur la vieillesse 
Fera ternir votre beauté.” 
Vaig estudiar es pot dir tota la literatura 
francesa, fonament indispensable per a 
endinsar-me al cor de la nostra civilitza-
ció. Verlaine, Victor Hugo, Lamartine, Lo-
uis Aragon, Paul Éluard, etc. Tot això amb 
el professorat de català que estava prepa-
rant per correspondència. Em va omplir 
d’un grau prou profund per poder seguir 
la meva vocació d’escriptora i també d’in-
vestigadora històrica.
Un migdia, la senyoreta Teresa Miquel i 
Pàmies es va presentar a casa nostra amb 
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un diari que portava la convocatòria de 
les proves d’accés per a majors de 25 anys, 
a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat Autònoma  de Barcelona, a 
Sant Cugat del Vallès. 
Em faltava un any per a aquella edat i em 
calia preparar amb temps, faltaven me-
sos, però el temps corre. Jo no tenia el 
Batxillerat superior ni molt menys el 
COU ja que vaig estar estudiant les matè-
ries que exigien per treballar en el sector 
de la Banca i Estalvi, com per exemple, 
Matemàtiques i Dret Mercantil.
Sense perdre temps, vaig contactar amb 
el malaguanyat i estimat Josep Colomé i 
Cufí,  el qual em va donar una classe par-
ticular de llatí, a casa seva, al carrer de 
Rosich. Vaig traduir l’Eneida al català i 
amb això vaig refrescar la memòria de la 
sintaxi, l’ortografia, les declinacions dels 
mots i la conjugació dels verbs, a part de 
gaudir d’un dels poemes èpics més bells 
de la nostra història: L’origen del català, 
que junt amb la llengua d’Oc, van ser les 
filles primogènites del llatí.

Després d’aquest agitat episodi de refres-
cament de les llengües abans esmentades, 
arribà l’examen d’un mes de juny a Sant 
Cugat del Vallès per a majors de 25 anys. 
Ja hi podia assistir perquè els anys els faig 
al desembre. Arribo allí amb els ferrocar-
rils catalans des de Barcelona. 
Recordo molt de moviment professors i 
alumnes, per a mi tots desconeguts.  Hi 
va haver-hi dues proves: la de comuns, de 
la qual encara guardo l’esborrany que 
vaig fer dibuixant el mapa d’Amèrica del 
Sud. Es basava a explicar per escrit tot 

que fa : «- Ah, sí! Aquells llibres blaus per 
a rics». Jo li vaig respondre ràpidament: 
«- De rics, o d’aquelles persones que ho 
poden pagar a terminis perquè treballen». 
Es feu un silenci tens i greu. Jo volia ima-
ginar de quin color serien els seus ulls. 
(Potser tindrien un color canviant) canvi-
ant segons el caire de la nostra conversa 
que començava a agafar confiança.
Em va dir que era de Reus com jo i què 
n’opinava dels cenacles literaris de l’època 
a la nostra ciutat. Jo, amb tota sinceritat i 
un punt de timidesa, vaig deixar entre-
veure que jo no formava part de les cape-
lletes de l’època. No m’interessava res 
que no fos poder escriure sobre tot allò 
que el meu pensament buscava o perce-
bia. De jove, em van arribar a dir “la re-
bel”, i sí: em rebel·lava sobre la falsedat 
d’una societat prefabricada i per tant in-
justa. Finalment, em va preguntar per a 
mi què era la poesia, i jo, amb una  excla-
mació que em va sortir del cor, vaig fer: 
«-Baudelaire!», posant d’exemple el poe-
ma «La Beauté»: quina meravella!
“Je suis belle. Oh,  mortels / comme un 
rêve de pierre…(Soc bonica. Oh, mortals 
/ com un somni de pedra...)”
L’aula traspuava música d’aquella poesia 
que transportava l’ànima amb les seves 
cadències. Així vaig acabar l’examen.
Després, aquell professor em va voler por-
tar amb el seu vehicle cap a l’estació de 
França per poder agafar jo el tren cap a 
Reus. Abans d’entrar al cotxe, tot enrao-
nant d’això i d’allò, va i em diu: «– Vostè 
no cal que escrigui res per a guanyar pre-
mis literaris perquè només amb la seva 
foto ja els guanyaria tots!». Per la carrete-

ra de la Rabassada, el cotxe no corria, vo-
lava! M’agafava com podia. Jo mai havia 
passat tanta por pels revolts que hi ha des 
de Sant Cugat fins a Barcelona.
El pare, Tomàs Vallverdú, va llegir en aca-
bat al diari que n’havien aprovades no-
més sis, de les 100 persones inscrites. Jo 
n’era una. Al final, vaig saber que el pro-
fessor era el nostre Gabriel Ferrater, que 
em va deixar un molt bon record i em va 
fer sentir un gran agraïment. Aleshores, 
ell tenia 49 anys; jo, només 25. Ara penso: 
veus, això és una de les millors coses de la 
vida. He crescut. Però no renuncio a la jo-
ventut. Conservo la valentia i l’ímpetu 
dels primers anys. Per aquest motiu tots 
els seus poemes m’atrauen, sobretot n’hi 
un que em captiva particularment i que 
es diu “Temps enrera”:
Deixa’m fugir d’aquí, i tornar al teu temps.
Trobem-nos altre cop al lloc de sempre.
Veig el cel blanc, la negra passarel·la
de ferros prims, i l’herba humil en terra
de carbó, i sento el xiscle de l’exprés.
L’enorme tremolor ens passa a la vora
i ens hem de parlar a crits. Ho deixem córrer
i em fa riure que rius i que no et sento.
Et veig la brusa gris de cel, el blau
marí de la faldilla curta i ampla
i el gran foulard vermell que dus al coll.
La bandera del teu país. Ja t’ho vaig dir.
Tot és com aquell dia. Van tornant
les paraules que ens dèiem. I ara, veus,
torna aquell moment. Sense raó,
callem. la teva mà sofreix, i fa
com aleshores: un vol vacil·lant
i l’abandó, i el joc amb el so trist
del timbre de la bicicleta. Sort
que ara, com aquell dia, uns passos ferris

Homenatge a Gabriel Ferrater Homenatge a Gabriel Ferrater

“Em faltava un any per a aquella edat i em calia preparar 
amb temps, faltaven mesos, però el temps corre”

“Jo mai havia passat tanta por pels revolts que hi ha des 
de Sant Cugat fi ns a Barcelona”

Prova d’accés a la UAB de Maria Dolors Vallverdú

allò que coneixia d’aquell continent. Va 
ser un examen com tants. Però quan vaig 
haver de fer l’específic, és a dir, l’examen 
que em facilités el meu ingrés a la Facul-
tat de Filosofia i Lletres, no s’assemblava 
gens a una prova acadèmica. Va ser una 
trobada amb la poesia, una coincidència 
total com si el professor llegís el pensa-
ment de l’alumna i a la inversa. Aquell 
professor amb la seva cigarreta i sempre 
amb ulleres de sol, em va preguntar que 
com m’havia documentat tan bé sobre la 
història de la literatura catalana. Jo li vaig 
dir que tenia a casa la “Història de la lite-
ratura catalana de Martí de Riquer”. Ell 
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se’ns tiren al damunt, i l’excessiva
cançó dels homes verds, cascats d’acer,
ens encercla, i un crit imperiós,
com l’or maligne d’una serp se’ns dreça
inesperat, i ens força a amagar el cap
a la falda profunda de la por
fins que s’allunyen. Ja ens hem oblidat
de nosaltres. Tornem a ser feliços
perquè s’allunyen. Aquest moviment
sense record, ens porta a retrobar-nos,
i som feliços de ser aquí, tots dos,
i és igual que callem. Podem besar-nos.
Som joves. No sentim cap pietat
pels silencis passats, i tenim pors
dels altres que ens distreuen de les nostres.
Baixem per l’avinguda, i a cada arbre

que ens cobreix d’ombra espessa, tenim 
fred,
i anem de fred en fred, sense pensar-hi.

Maria Dolors Vallverdú i Torrents,
escriptora i presidenta dels Jocs Florals de la Ginesta 

d’Or de Perpinyà 

Sobre 'Prop dels dinou', tal vegada 
el darrer poema de Gabriel Ferrater
El darrer poema que potser va escriure Ga-
briel Ferrater i que li van publicar, l’intitu-
là «Prop dels dinou» i acaba així: «Cecs, a la 
cova, sabem lligar, Júlia, / ben fort el nus 

del món.». No em sap gens de greu d’ha-
ver-vos-en desvelat, d’entrada, la conclu-
sió (d’haver-vos-en fet un avenç, un avan-
çament, una anticipació, una bestreta: si 
n’hi ha de mots catalans genuïns en comp-
tes d’aquest d’estranyot, estrangerot, l’an-
glicisme tan lletjot que s’ha posat de 
moda: spoiler) perquè, de fet, el poema es 

va publicar l’abril de 1972, dins el número 
0 de la revista Tarotdequinze, editada a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, és a 
dir, el mateix mes que es va suïcidar, con-
cretament, el dia 27, i d’axò ja en fa 50 

anys i, doncs, ja l’hauríeu po-
gut llegir, per exemple, a 
l’edició definitiva de Les do-
nes i els dies que en va fer el 
marmessor Jordi Cornudella 
l’any 2010 o a l’edició crítica 
que en va fer el mateix Cor-
nudella l’any 2018, tot i que 
el llibre, el va deixar enllestit 
el savi de Reus l’any 1968, 
suma garbellada dels seus 
tres poemaris: Da nuces pue-
ris (196  0), Menja’t una cama 
(1962) i Teoria dels cossos 
(1966) . Ben mirat, aquest 
poema, podem llegir-lo en 
dos sentits: l’un és del text a 
l’autor; l’altre, del text al lec-
tor. Potser al final sumarem 
tots dos sentits i en farem 
una síntesi amb sentit ple.

Anem primer del text a l’au-
tor. Com hi arriba a aquesta 
conclusió la veu del jo poètic 
del text? Doncs ho fa en aca-

bat de donar tot un seguit de bons con-
sells a una jove que es diu Júlia, que és a 
punt de fer 19 anyets i que va existir de 
debò: «Quan falten dotze dies perquè tin-
guis, / Júlia, dinou anys, / vull apuntar-te 
tres o quatre dites / (dinou, no les sé pas) 
/ que siguin veritat. Dones i homes / 
componen tot el món. / Massa simple, 

Homenatge a Gabriel Ferrater Homenatge a Gabriel Ferrater

“Baixem per l’avinguda, i a cada arbre, que ens cobreix d’ombra 
espessa, tenim fred, anem de fred en fred, sense pensar-hi”
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respons. Però recorda / la cova de Plató.» 
De fet, el poema porta data del 10 de de-
sembre de 1969 perquè la persona a qui 
Gabriel Ferrater el va adreçar, Júlia Sama-
ranch, era aleshores una jove estudiant de 
la UAB, on Ferrater (li) (hi) feia classes de 
Lingüística i Crítica Literària. Ai, les do-
netes, https://www.elnacional.cat/la-
llanca/ca/profunditat/gabriel-ferrater-
has-estimat-per-mi_289077_102.html, 
Marina Porras; i les amoretes, https://
www.elnacional.cat/ca/opinio/bernat-
d e d e u - e s t i m a - e s t i m a - c o n s e l l e -
ri_711825_102.html, Bernat  Dedéu, oi?

La referència al mite de la caverna o cova 
de Plató és la clau del text que desemboca 
en l’epifonema final i, doncs, en parlaré 
quan analitzi el sentit que pot tenir el 
text per al lector, per tant, en acabat d’ha-
ver abordat el text tot fent crítica biogrà-
fica (que creia obsoleta però es veu que 
no). I per a més detalls biogràfics relacio-
nats amb aquest poema en concret, aquí: 
https://www.nuvol.com/llibres/prop-
dels-dinou-amb-julia-samaranch-4674; i 
també aquí: http://metronomferrater.
blogspot.com/2009/10/julia-el-8-de-
maig-de-2008.html. Si l’any 1969 Júlia 
Samaranch tenia 19 anys, Gabriel Ferra-
ter en tenia 47: es portaven, doncs, 28 
anys de diferència. En aquest sentit, ell ja 
havia confessat al postfaci del primer po-
emari seu, el títol del qual traduït del llatí 
al català de Reus seria Dona anous als xi-
quets (perquè els faràs contents, els faràs 
feliços), que li agradaven la ginebra amb 
gel, la pintura de Rembrandt, els turmells 
joves (és a dir, les jovenetes) i el silenci. 

L’atracció vers la jove alumna amb qui té 
tracte era del tot natural en Ferrater i no 
se n’amaga, sinó que la converteix en joc 
poètic, la formalitza, l’expressa a fi de bé; 
els consells que ell, home madur, fa a ella, 
jove inexperta, procuren alliçonar-la per 
tal d’evitar-li els errors que tal vegada ell 
ha fet o sap d’altres que els han comesos 
a fi de fer, al cap i a la fi, el que cal, esti-
mar-se i estimar per a ser estimat amb ge-
nerositat: «Qui espia la paret, la febre 
d’ombres, / no sent al seu costat / l’esma 
innocent amb què se li proposa / alguna 
cega mà. / Dones i homes. Mans nuades. 
Fosca / d’una tarda que mor. / Dins de la 
cova s’hi pot viure, Júlia. / Millor, sense 
records. / Però quan creixes tu et creix la 
memòria. / Mira que et pugi dret. / Que 
cap por no la torci. Que no et sagni / de 
cap empelt cruel.

És a dir, malgrat les cruels ferides, les tra-
ïcions viscudes, les experiències dolentes, 
cal, Júlia, estimada alumna, li diu Gabriel, 
estimar sense egoisme, abans que qualse-
vol altra cosa de la vida i per damunt de 
qualsevol altra cosa del món: «No t’escol-
tis qui et parli d’egoisme: / t’has de gosar 
estimar. / I el dia que tremolis (he de dir-
te / que un dia així vindrà), / i et siguin 
lluny els dinou anys, no oblidis / que, teu, 
és alt tot do. / Així sabràs donar sense pe-
nyora, / tal com donen els bons. / I sabràs 
rebre, tal com et mereixes, / un do sense 
retorn.» En acabat, ja venen els dos dar-
rers versos, citats suara i fins ara, al co-
mençament d’aquest article.

És clar que Júlia, tot això, no ho aprendrà 

de debò fins que no ho hagi experimentat 
-patit o gaudit- ella mateixa i que els bons 
consells de Gabriel potser els llegirà amb 
respecte i admiració, però no serà fins a 
viure certes situacions adverses o plaents 
de la vida que ella no sabrà resoldre posi-
tivament aquestes situacions perquè pot-
ser l’haurà tal vegada errada en una pri-
mera avinentesa i serà precisament l’error 
propi el factor que li aportarà la saviesa, 
més que no pas els ben intencionats con-
sells del savi professor, per a futurs reptes.

Tot això és el que diu Gabriel a Júlia, però 

també a nosaltres, lectors. Perquè, ultra 
l’anècdota biogràfica que he explicat en la 
lectura que anava del text a l’autor (i la 
seva circumstància vital), ara ja cal anar 
del text al lector. Perquè el text gabrielfer-
raterià és molt més que una insinuació, 
que un flirteig, que un simple diverti-
ment, òbviament. Perquè conté un princi-
pi ètic i un principi estètic.

Gabriel Ferrater gira la truita, capgira el 
mite de la caverna (ell en diu cova) de Pla-
tó. Ras i curt, aporta un sentit nou, abso-
lutament a contracorrent, al text filosòfic 

Homenatge a Gabriel Ferrater Homenatge a Gabriel Ferrater

“La referència al mite de la caverna o cova de Plató és la 
clau del text que desemboca en l’epifonema fi nal”

“Gabriel Ferrater gira la truita, capgira el mite de la ca-
verna (ell en diu cova) de Plató”
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En conveni

(ètic) mitjançant uns versos decasíl·labs 
femenins i hexasíl·labs masculins alter-
nats amb rima lliure (fins aquí i encara 
més enllà, si ens hi posàvem tots plegats 
a analitzar-los a fons,  la qual cosa no faré 
ni ara ni aquí, van els versos segons l’estè-
tica travada del poema i de tota la poesia 
de Ferrater, la manera més divertida d’es-
criure, versant, afirma ell, i per això optà 
per aquest gènere i no pas per la prosa fic-
tícia, al marge dels assaigs, però és que 
fins i tot fa narració i assaig en vers: què 
són, si no, respectivament, «In Memori-
am», amb 350 versos, i «Poema inacabat», 
amb 1.334? ).

Poc ens han d’importar, doncs, ens propo-

sa, les ombres febroses que neixen de la 
realitat exterior, a la vida pública, de la 
llum de la realitat de fora al coneixement 
de la qual hem de suposadament aspirar 
perquè bé cal saber coses, oi? Potser sí, és 
clar que sí, però allò que li cal, a la Júlia, és 
a dir, a tu però també a mi, a tothom, és, 
sobretot, saber sentir, capir, amb enteni-
ment, l’afecte, saber compartir amb l’al-
tre, a dins del clos, de la cova en què habi-
tem, «l’esma innocent amb què se li 
proposa / alguna cega mà». I per això afir-
ma que « [...] Dones i homes / componen 
tot el món» i, doncs, cal que, cecs, és a dir, 
sense necessitat de saber, sàpiguen lligar, 
«[...] Júlia, / ben fort el nus del món.», és a 

dir, ser capaços de trobar sentit a l’exis-
tència amb l’estimació per algú de mane-
ra desinteressada, que és com aleshores 
podrà rebre, sense tanmateix esperar-ne 
res, l’estimació. Vet aquí la giragonsa del 
poema, el camí invers que fa, el sender 
cap al coneixement d’un mateix i de l’al-
tre.

Aquesta seria la lectura del text al lector, 
però podem reprendre la que va del text a 
l’autor i anar a raure a la biografia per si 
pot ajudar-nos encara més en la construc-
ció del sentit ple, a fer una síntesi de tots 
dos sentits (del text a l’autor i del text al 
lector). Per què deu ser, doncs, que propo-
sa aquesta mena d’entotsolament (amb la 
companyia de la dona, això sí) i l’allunya-
ment del món (perdre el món de vista, de 
la cova estant, de casa estant, del refugi 
estant) el jo poètic que, en el cas de Ferra-
ter, podem identificar amb Ferrater, com 
bé diu Salvador Oliva? Llegim-ho tot se-
guit en aquest article, «La veu de Gabriel 
Ferrater» 

https://cat.elpais.com/cat/2022/02/09/
opinion/1644424755_238076.html: 

«En Ferrater, no hi ha ni tan sols el desdo-
blament que veiem a Pla. Qui parla en els 
seus poemes és ell, el real. Els que vam co-
nèixer Ferrater ho tenim encara més clar 
que els que només l’han llegit. Quan 
Terry diu que el primer “jo” és el que re-
construeix la situació, no s’adona que 
Ferrater, escrivint, no en reconstrueix mai 
cap, de situació. La seva poesia no és un 
mirall de cap situació real, sinó un mirall 
de la seva imaginació moral. I aquesta és 

la principal grandesa de la seva poesia».

Doncs pel desengany, pel desencís, per la 
pregona constatació que no és possible 
cap projecte (polític) col·lectiu. I d’on li 
ve aquest escepticisme, aquesta ferma 
conclusió en relació amb el món, amb els 
altres, amb la societat en què li ha tocat 
viure? Doncs de dues fonts: la de la re-
pressió, que l’aboca a la por (i a la recerca 
d’una certa felicitat tot esquivant-la, la 
por, o mirant de superar-la), però també 
la de la impotència, la d’arribar a la con-
clusió que amb aquesta colla de sapastres 
no hi ha remei perquè d’allà on no n’hi ha 
no en pot rajar o perquè la saben massa 
llarga i tot plegat són interessos particu-
lars inconfessables, hipocresia pura i dura 
o incompetència bondadosa però incom-
petència al cap i a la fi (procacitat -suau- 
reusenca). És a dir, d’una banda, de la re-
pressió lingüística, cultural i política dels 
temps estranys, com ha deixat escrit Xa-
vier Amorós, del franquisme, dels seus 
enemics, dels qui van ensorrar tots els 
projectes de llibertat i de vida de la seva 
família a Reus; però també, d’altra banda, 
de la incapacitat de «la seva gent, els seus 
catalans», com diu qui fou la seva (única) 
muller Jill Jarrell als minuts 52:26 – 5:56 
d’això, Metrònom Ferrater: https://
www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-docu-
m e n t a l / m e t r o n o m - f e r r a t e r / v i -
deo/2621459, de defensar-se, del desastre 
del govern dels seus, a la guerra i a la pot-
guerra, de son pare, d’Acció Catalana, 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, de 
tots els líders polítics, de tots els partits 
polítics catalans, de la seva maldestra ma-

Homenatge a Gabriel Ferrater Homenatge a Gabriel Ferrater

“Van els versos segons l’estètica travada del poema i de tota 
la poesia de Ferrater, la manera més divertida d’escriure”

“En Ferrater, no hi ha ni tan sols el desdoblament que      
veiem a Pla. Qui parla en els seus poemes és ell, el real”
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nera de fer política, de la misèria moral 
que amaguen sota una praxi pomposa 
però ineficaç i impresentable. Sí, tot això. 
I per això Ferrater opta per a construir-se 
una felicitat privada, un refugi del qual, 
sí, en sortirà de tant en tant, quan li ho 
demanaran certs intel·lectuals i els estu-
diants, però que predominarà en la seva 
ètica i en la seva estètica: «Dins de la cova 
s’hi pot viure, Júlia», vet aquí el decasíl-
lab femení que potser ho resumeix tot. 
Ara sí, hem entrat a la cova i n’hem sortit, 
però hi hem tornat a entrar per a lligar 
ben fort el nus del món. Hem fet la sínte-
si de totes dues lectures, de tots dos sen-
tits. Per això també Ferrater decideix tan-
car Les dones i els dies amb «Teseu», 
tornant a les dones, però ara a la intempè-
rie: «a la llum del sol [...] plegades, / t’es-
peren les dones».

Rellegim-lo, doncs, ara, tot el poema sen-
cer i seguit, sense interrupcions, aquí: 
https://www.catorze.cat/biblioteca/
prop-dels-dinou-64455/; o aquí: http://
ernestfarres.blogspot.com/2010/06/ga-
briel-ferrater-novetat-editorial.html. Però 
també aquí, on podeu veure’n l’autògraf 
de la primera versió de «Prop dels dinou», 
l’últim poema, a les pàgines 208 i 209 de 
l’Àlbum Ferrater a cura de Jordi Cornude-
lla i Núria Perpinyà (Barcelona, Quaderns 
Crema, 1993), i que reprodueixo com a il-
lustració d’aquest article que, ara sí, ja 
n’ha dit prou i massa i tot.

[I permeteu-me, finalment, a manera 
d’epíleg o postfaci (Gabriel Ferrater no era 
gaire partidari dels pròlegs i per això al 

seu primer poemari hi ha l’important text 
en què s’auto(re)presenta al final -autore-
trat, autobiografia i poètica-) que, tal-
ment ho faig amb els meus alumnes de 
primer curs de batxilletat, us repti a esbri-
nar la intertextualitat entre aquest tal ve-
gada darrer poema de Gabriel Ferrater i 
aquest cert tema de brit pop rock disco de 
Sophie and the Giants, «Hypnotized»: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Yzw-ndewRSc i/o https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = q 8 o 1 W 7 J v 0 k 4 & a b _
channel=pdmVEVO. Una petita activi-
tat voluntària de Literatura Comparada, 
de la qual disciplina els germans  Joan i 
Gabriel Ferraté(r) en foren els iniciadors a 
casa nostra, els pioners com en tantes al-
tres coses, que és el que hi ha d’haver a 
dins dels poemes, coses, correlats objec-
tius, segons el geni gamberro del  Biel Fer-
rater.]

Gabriel Ferrater, l’últim geni?

És bastant probable que Gabriel Ferrater 
no hagués vingut a celebrar cap aniversari 
seu a Reus, la ciutat que ara celebra el 
centè aniversari del seu naixement i el 
cinquantè de la seva mort, lluny d’aquí, a 
la ciutat de Sant Cugat on va passar els 
seus últims anys  i on va decidir posar-hi 
fi als seus dies .

A l’espera de l’aparició de la seva biogra-
fia, que s’ha encarregat a l’escriptor bar-
celoní Jordi Amat, no tinc gaires pistes de 
si Ferrater va tornar gaires vegades per la 
nostra ciutat o el veïns verals del Picarany 
on havien trascorregut alguns dels dies de 
la seva adolescència, al mas familiar, i que 
ha immortalitzat una pel·lícula casolana 
on apareix amb els seus pares i els seus 
germans, jove, prim, conscient de posar 
com tots els altres protagonistes per a la 
història, però sens 
dubte en el seu pen-
sament, en el de tots 
ells, només una his-
tòria petita, familiar.

Eren temps en què 
enregistrar-se en 
imatges encara era 
excepcional, lluny de 
la profusió de captu-
ra d’imatges priva-
des que es posen rà-
pidament en 
circulació pública 
dels actuals temps 
dels mòbils i inter-
net i xarxes socials.

En canvi, si Gabriel 

Ferrater, o el seu germà Joan, no podien 
segurament endevinar en aquells temps 
d’una certa ingènua joventut que serien 
objecte de culte i record molt més enllà de 
la seva mort (mig segle duem ja sense en 
Gabriel!), sí sens dubte eren molt consci-
ents de la seva excepcionalitat.

No sé, en definitiva, quantes vegades va 
deixar-se caure per Reus i comarca el Ga-
briel Ferrater després de sortir de la nostra 
ciutat un cop enllestit el servei militar i el 
batxillerat que li va quedar suspès per la 
guerra i l’exili francès. c. 

Durant els anys de la seva erràtica forma-
ció universitària i la seva precària vida 
professional de crític i traductor, fins a 
esdevenir professor de l’acabada de crear 
Universitat Autònoma de Barcelona, 

Homenatge a Gabriel Ferrater Homenatge a Gabriel Ferrater

“Ara sí, hem entrat a la cova i n’hem sortit, però hi hem tornat 
a entrar per a lligar ben fort el nus del món”

Biel Ferrer Puig
Poema de Gabriel Ferrater a l’aparador  de la Llibreri Gaudí. Foto: Centre
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semblà distanciar-se de manera radical de 
la ciutat natal, però sens dubte no prou 
per no seguir les incidències i vicissituds 
del que va descriure com una decadència 
inexorable des del període fundacional 
dels llinatges que la van dreçar com la co-
neixem, i que ell situa en el darrer decenni 
del segle passat -és a dir, el XIX-.

En a penes una ciquantena de versos dins 
el seus famós “Poema inacabat”, un dels 
dos grans poemes narratius que ens ha 
deixat, Ferrater fa una descripció impla-
cable d’aquesta decadència i del que ano-
mena “cas agut / d’ineficàcia econòmica” 
dels seus compatricis.  “Reus és un poble 
cínic. / Tenint-lo lluny, el dic magnífic”, 
hi rebla en una de les sentències més cèle-
bres. Ben mirat, el seu apunt sobre el ci-
nisme i la  xafarderia local, no deixa de 
tenir un to de sentimental afecció a la ter-
ra on el comerç d’aquell vi que menysprea 
en els mateixos versos, el vi del Priorat 
-molt lluny de preveure l’actual boom de 
la qualitat internacionalment reconeguda 
del producte-, havia assegurat el benestar 
de la seva pròpia nissaga.

La seva voracitat i incessant inquietud 
intel·lectual, que va acreditar ja en els 
anys de la seva formació pràcticament 
autodidacta a la llar familiar ben provista 
de llibres, el va dur lluny d’aquests nos-
tres i seus paratges. Com és la norma,  
tots els que la nostra iconografia local 
oberta al reconeixement universal ens ha  
atribuïtcom a genis -Fortuny, Gaudí, fins 
i to el geni militar i polític de Prim-, han 
hagut d’obrir-se a horitzons més amplis 

per llaurar la seva carrera.

La nòmina és bastant més llarga que la 
d’aquests tres o quatre grans noms. En 
efecte, Reus ha donat naixença a abun-
dants figures que li han atorgat el potser 
fals prestigi de ser una ciutat singular en 
la creació de personatges genials. Potser 
Ferrater, de tota manera, sigui l’únic que 
han donat les nostres lletres, i  això en un 
reduït període d’a penes sis anys de crea-
ció poètica. Poc més d’un lustre que li va 
ser suficient per fer una aportació desta-
cadíssima a l’obra d’aquella generació 
seva, la dels que van viure l’Espanya fran-
quista dels cinquanta des d’una recerca 
apassionada de petits oasis de llibertat 
dins la grisor d’aquell país asfixiat per la 
dictadura i el catolicisme integrista, la 
dels seus amics Gil de Biedma, Vinyoli, 
Leveroni, etc.

Alguns dels seus íntims han comentat 
quanta gent diu haver vist el Gabriel Fer-
rater just el dia que va morir, o el va trac-
tar i va ser-ne amic. Vaig veure, al docu-
mental projectat al Bartrina en la 
inauguració protocolària de l’Any Ferra-
ter,  a la propietària del bar El Mesón de 
Sant Cugat, situat enfront del monestir 
on donava les seves classes i on havia pas-
sat tantes hores, dir que en vida no en te-
nia pas gaires, d’amics.

Els mites es construeixen amb falsos re-
cords, amb mitges veritats i mitges men-
tides, amb miratges de la memòria. Tot-
hom deu tenir una mica el “seu” Ferrater. 
En una entrevista donada a la revista del 
Centre de Lectura del març del 1997, 

Marta Pessarrodona, la companya, ella sí, 
dels seus darrers dies, va dir que ell, el Ga-
briel, tenia la seva mitologia personal 
-com tothom-, i que en formaven part les 
seves arrels, i “Can Picarany i totes aques-
tes coses”, encara que ella no li pogués 
reconèixer cap proclivitat cap a Reus.

Jo vaig passar els meus anys d’estudiant 
universitari a Sant Cugat i també vaig 
passar-m’hi moltes hores a El Mesón, 
però no vaig ser conscient de seguir cap ni 
una petjada del meu il·lustre compatrici. 
Ell havia desaparegut feia anys, quasi una 
dècada, i l’Autònoma tenia ja el seu verd 
campus a Bellaterra. Tot el que podem fer 
per retrobar el seu mite és rellegir la seva 
poesia, o intentar aproximar-me al cabal 
de la seva obra crítica, a les seves traduc-

cions, als seus treballs de lingüística, a la 
seva enorme talla d’intel·lectual. Una al-
çada que molts han reconegut que intimi-
dava, però sota la qual bategava un ésser 
humà que, com tots a la fi, va morir ben 
sol envoltant-se del misteri que ha ali-
mentat pàgines i pàgines d’especulacions. 
Les  que han engrossit la seva dimensió de 
mite, la llarga ombra del nostre últim 
geni.

Eduard López Mercadé

Homenatge a Gabriel Ferrater Homenatge a Gabriel Ferrater 

“Alguns dels seus íntims han comentat quanta gent diu 
haver vist el Gabriel Ferrater just el dia que va morir”

“Les  que han engrossit la seva dimensió de mite, la llarga 
ombra del nostre últim geni”



18 LO NUNCI 166 LO NUNCI 166  19 

Personatges

La memòria de Pere Mata

L’any passat feia 125 anys que l’arquitecte 
Domènech i Montaner ens deixava una 
joia de la que la ciutat pot estar ben orgu-
llosa; L’Institut Pere Mata, obra finançada 
per una sèrie de mecenes i l’impuls del 
fundador i primer director,  el Dr. Emili 
Briansó, del que Reus passa per la vergo-
nya de no tenir cap plaça o carrer dedicat 
al seu record, mentre gent que ni tan sols 
sabia on era Reus, en tenen un, i d’altres 
els tenen repetits i tot.

Sí que hi ha un monument del gran 
escultor modernista Josep Llimona 
amb el bust del pròcer. La llàstima és 
que està als jardins de l’Institut i els 
visitants no hi tenen accés, i per tant 
el monument és pràcticament desco-
negut per a tots els reusencs.
Parlant de monuments, el titular del 
magnífic edifici de la Partida Monte-
rols, Pere Mata i Fontanet (Reus 
1811- Madrid 1877), del que no fa-
rem una biografia exhaustiva tot i 
que la seva vida ho va ser,  en té un al 
final del Passeig que porta el seu nom 
fet, per Ramon Ferran en 1970, i al 
què vint anys després es va afegir al 
davant un petit llac i un símbol de la 
farmàcia (?) dedicat a un metge, es-
criptor i polític, realitzat per Jaume 
Vilà. 
Com a escriptor , Pere Mata està fran-
cament superat pels temps, tot i que 
en el seu moment, i per culpa d’una 
novel·la seva, va tenir una forta topa-
da amb l’Església, que el va acusar 
d’anticatòlic, cosa que ell va refusar 
en un article al diari. 

Com a metge va ser un avançat a la seva 
època, buscant noves tècniques, i no tan-
cant els ulls als darrers descobriments que 
s’anaven fent en el camp de la medicina. 
Com a polític va tenir un caràcter neta-
ment progressista. 
Com a anècdota podríem destacar que, 
després del triomf de la Revolució de 1868 
(La Gloriosa) va anar, amb alguns correli-
gionaris, a l’Ermita del Roser a cremar el 
patíbul  on s’executaven als condemnats a 

Imatge de l’escultura de Ramon Ferran dedicada a Pere Mata

Recordant...Personatges

mort públicament. 
El seu tarannà polític el va por-
tar a la presó i a l’exili, i per con-
tra a ser alcalde de Reus, alcalde 
de Barcelona, i en temps d’Ama-
deu de Savoia, governador de 
Madrid i Senador. 
Va estar llargues estades  a Ma-
drid, on l’any 1874 va patir un 
atac apoplèctic que el va fer reti-
rar de tota activitat. Morí tres 
anys després. De Pere Mata s’ex-
pliquen algunes anècdotes, la 
més divertida, sembla ser apò-
crifa, però hi ha proves  que va 
ser autèntica. 
Ell vivia o tenia com a estudi 
d’escriptura, el que a Madrid 
se’n diu “Habitaciones” (un 
apartament, diríem aquí) i a la 
del costat hi vivia un comediò-
graf de força èxit, Breton de los 
Herreros. Estaven enfadats, ves 
a saber per què; i molta gent que 
visitava l’autor teatral, s’equi-
vocava de pis i trucava al de 
Mata, que entre que l’interrom-
pia la feina, i era per preguntar 
pel seu “enemic”, va decidir penjar un car-
tell a la porta que deia “En esta, mi habita-
ción, no vive ningún Breton”. 
Al dia següent va veure la resposta a la porta 
de Breton de los Herreros. Deia així: “En esta, 
mi vecindad, vive un médico poeta, que en 
las recetas pone “Mata”. ¡Y es verdad!”. 
Diuen que després d’això es van fer amics 
fins la mort, que  dissortadament no triga-
ria gaire anys a emportar-se’ls als dos. 

“El seu tarannà polític el va portar a la presó i a l’exili, i 
per contra a ser alcalde de Reus i de Barcelona”

Bust d’Emili Briansó a l’interior de l’Institut Pere Mata

Enric Tricaz
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El Centre viu un cicle dedicat a 
Modest Gené de la mà de la seva 
fi lla Maria del Carme

El Centre d’Amics de Reus va viure al mes de 
març un cicle complet dedicat a la figura i 
l’obra d’un dels grans escultors del 
segle XX, el reusenc Modest Gené 
i Roig. 
Ho va fer de la mà de la filla Maria 
del Carme, que realitzà dues ex-
posicions completíssimes, en les 
que aportà una enorme quantitat 
d’informació. Completà el cicle 
una visita guiada per la pròpia fi-
lla, resseguint un circuit d’obres 
presents a la ciutat de Reus, molt 
especialment els seus treballs tant 
estimats en imagineria.
Les dues conferències, a  més, van 
comptar amb les interpretacions 
dels rapsodes Dolors Quintana, 
Núria Puig i Salvador M. Forès, a 
més de la intervenció del radiofo-
nista Enric Tricaz. Els quatre van 

llegir documents com són articles 
de premsa i cartes relacionades 
amb l’escultor, com la de Cándi-
do Moreno. El pianista Josep En-
ric Peris va completar amb la seva 
actuació dues vetllades antològi-
ques i hi afegí una composició 
pròpia, una sonatina per a banda 
simfònica titulada ‘Segell dau-
rat’, dedicada a l’escultor. També 
es llegí un poema de Josep Risu-
eño, un d’Oleguer Huguet i tex-
tos de Xavier Amorós, Antoni 
Correig o un escrit de Josep Ma-
ria Carandell, entre d’altres, de 

deixebles, artistas i demés.
Les conferències van omplir la sala 
d’actes i van comptar amb la pre-

sència de nombroses autoritats, des de l’alcal-
de de Reus, Carles Pellicer, a la presidenta de la 

Maria Carme Gené, durant una de les seves intervencions, al 
costat d’un quadre del seu pare. Foto: Centre

Foto de família de les autoritats. La primera per l’esquerra és la Cònsul 
General del Marroc a Tarragona, Saloua Bichri. Foto: Centre

Recordant...Personatges

Diputació de Tarragona, Noemí Llau-
radó, regidors de l’Ajuntament de 
Reus i una presència molt especial i 
sentida per la família Gené, la de la 
cònsul general del Regne del Marroc 
per a Tarragona, Lleida i Aragó, Salo-
ua Bichri. Recordem que Modest 
Gené va viure al Marroc, on hi va fer 
obra molt destacada i és sumament 
apreciat. També hi assistiren repre-
sentants del món de la cultura en ge-
neral. Maria del Carme Gené mostrà 
la placa de Fill Il.lustre de Reus a títol 
pòstum i la Medalla d’Honor de l’Or-
dre de la Independència de Guinea 
Equatorial, concedida pel mateix pre-
sident del país, Teodoro Obiang 
NGuema en 1981 davant del cos diplomàtic i 
del poble.
Vivències familiars
Maria del Carme exposà vivències i resumida-
ment, la documentació biogràfica de l’escultor, 
ceramista i pintor, introduint elements de 
l’anecdotari personal que enriquiren més les 

conferències, com el fet que l’escultor -i més 
endavant, també pintor- enviés la correspon-
dència des de la Guinea Equatorial a Reus indi-
cant al sobre només el nom de ‘Reus’, sense 
adreça. ‘Tot i això, les cartes arribaven a casa’, 
recordava la seva filla.
‘Imatger i retratista excepcional’, foren alguns 

dels epítets que van dedicar crítics 
i poetes a Modest Gené i que la 
seva filla recuperà, un autor d’ins-
piració clàssica que dominava 
l’ofici amb riquesa de tècniques i 
que conclogué l’estudi de la raça 
iniciat per Julio Antonio.
Als 17 anys, exposà per primer cop 
conjuntament amb Ceferí Olivé. 
Per concloure la carrera de Belles 
Arts a Barcelona, l’Ajuntament de 
Reus li conecedí la Beca Jacint Bar-
rau. Va fer el retrat relleu del presi-
dent de la Generalitat, Francesc 
Macià.
En 1932, guanyà per oposició fer 
l’escut de la ciutat amb pedra per a 

El president del Centre, Joan Maria Mallafrè, obsequiant a Maria 
del Carme Gené amb el llibre de luxe ‘Fortuny i Reus’, obra d’Al-
bert Arnavat. Foto: Centre

“Als 17 anys, exposà per primer cop conjuntament amb 
Ceferí Olivé”

Part del nombrós públic que assistí a les conferències. Foto: Centre
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la façana de l’Ajuntament de Reus.
Va fer a més la imatge de sant Joan Baptista 
per a la parròquia del mateix nom. Participà a 
les mostres del Saló de Primavera a Barcelona, 
Sevilla i al Saló d’Artistes Reusencs.
Conclogué la carrera de Belles Arts a la Llotja 
de Barcelona amb distincions i per oposició, la 
Beca Amigó i Cuyàs Viatge Artístic per Espa-
nya, en 1936. A l’estudi taller de Sevilla rebrà 
molts encàrrecs, que podem veure a les proces-
sons de Setmana Santa de la província sevilla-
na: una d’elles és Nuestra Señora de las Nieves, 
patrona d’Almagro, a Ciudad Real, i San Alfon-
so María de Ligori per Tegucigalpa, a Hondures.

Des de 1940, instal.lat a Barcelona i Reus es 
daten motes obres de temàtica monumental, 
com ‘La Matrona de l’Equitat’, a Via Laietana i 
passeig de Gràcia de la capital comtal, i escuts 
per façanes, també a Barcelona.
Les talles de la Setmana Santa reusenca
De l’estudi del carrer sant Llorenç de Reus sor-
tirien les més significatives talles de la Setma-
na Santa reusenca, com el Sant Crist de l’Ago-
nia -de la RCP Sang de NSJ-, Crist Jacent i 
carrossa del Sant Sepulcre; Nostre Pare Jesús 

del Calvari -pas titular amb tres talles de la 
Confraria del mateix nom-, La Pietat, de la Re-
ial Congregació dels Dolos, i Crist mort a la 
creu, Via Crucis de Sant Bernat Calvó. De l’es-
tudi també van sortir les imatges per a diverses 
poblacions. Algunes presideixen l’altar major 
com a patrons de la vila.
Els treballs de reconstrucció del Reial Monestir 
de Poblet, concretamente de l’Altar Major de 
Santa Maria, foren executats entre 1947 i 
1958. És reconegut per estudiosos i tècnics el 
magnífic retaule de Damià Forment. En 1944 
és el fundador del Cercle Artístic de Reus. Or-
ganitzà les exposicions ‘El desnudo en el arte’. 

Alhora rebé el premi d’escultura Salón de 
Otoño de Madrid. Aleshores és soci d’honor 
del Círculo Artístico de Esculdores y Pinto-
res de Madrid. Es treu el carnet de ceramista 
amb estudis a Barcelona (és del seu interés 
recuperar la ceràmica reusenca amb la seva 
característica) i el seu forn durà el nom de 
Marià Fortuny. Les classes s’impartiran des 
de 1947 sota la seva direcció. 
També en 1947 va esculpir els Nanos per a 
la ciutat de Reus, capsgrossos que represen-
ten la Corona Catalanoaragonesa. Són qua-
tre parelles. A les primeres Fires de Mostres 
de la província de Tarragona a Reus feu les 
imatges monumentals que representaven la 
província, organitzant exposicions d’art, 
imagineria, etcètera.

Sempre passejà el nom de Reus. Durant l’es-
tància al Marroc fou convidat a exposar a Ceu-
ta, Tetuan i Tànger amb un gran èxit de crítica. 
El ressò arribà fins a Casablanca. Fou condeco-
rat amb la Medalla d’Honor Cruz Herrera a La 
Línea de la Concepción. Seguí els passos dels 
seus antecessors, Fortuny, Galofre i Tapiró.
En 1954, amb l’obra ‘Derbuga’, feta en pedra, 
rebé la Medalla Julio Antonio de la Diputació 
de Tarragona.

Visita guiada de l’obra de l’insigne escultor a Reus.
Foto: Centre

“Sempre passejà el nom de Reus. Durant l’estància al Mar-
roc fou convidat a exposar a Ceuta, Tetuan i Tànger amb un 
gran èxit de crítica”

Personatges

En 1956-57 obtingué beques Viatge artístic es-
cultura. Va viatjar per França, Itàlia i Bèlgica. 
Al desembre de 1957 arribà a Guinea Espanyo-
la amb la Beca Escultura, treballs etnogràfics 
de l’Institut de Recerques Científiques a Ma-
drid.
Serà al 1961 que amb la Medalla d’Honor 
d’Àfrica per a Places i Províncies Africanes obté 
la invitació per exposar a Madrid. L’insigne es-
cultor reusenc arribaria a Reus per exposar la 
col.lecció africana. La mostra encara és recor-
dada avui per reusencs i reusenques. Els carrers 
Monterols i Llovera es van omplir de cartelleria 
anunciant-la.
En 1962 obtingué la Beca Juan March titulada 
‘Viaje año continente africano. Escultura’. La 
beca l’obligà a tornar a la Guinea i ho feu 
aquest cop al continent, a Río Muni. Seguirà 
executant nombroses obres artístiques i mo-
numentals, que reflectien la vida i els costums 
de la ‘raça africana’ en els seus diferents mati-
sos, però el més important fou haver aconse-
guit modelar una parella de pigmeus Bantus, 
única en la història de l’art, finalitzant així 
l’estudi de la raça.

Classes de dibuix a la Guinea
A la Guinea impartí classes de dibuix artístic i 
linial. Fou a l’Escola Normal de Magisteri i a 
l’Institut, creant més tard l’Escola d’Arts i Ofi-
cis. Les imatges guanyadores de la medalla 
d’honor provincials de Sant Isabel -actual Ma-
labo- són ‘Nigeriana’, ‘Ybo’, ‘Sant Crist’ i d’al-
tres. També feu els monuments ‘Bubi, subien-
do la palmera’, ‘La Unión del pueblo’, 
‘Indigena’ i ‘Al padre misionero Ambrosio 
Ruíz’. Els anys 1980-81 -desembre i gener- es 
tornà a veure obra a d’ell Reus, al Centre de 
Lectura, 20 anys després, amb una mostra an-
tològica. El Centre de Lectura li deu a ell ferir 
les classes de Belles Arts.
Amb la característica que els rostres són dels 

nadius es troben les talles de les Mares de Déu 
‘La Virgen del Maestro’, ‘Santa María de Río 
Muni’, ‘Nostra Senyora de Montserrat’ i ‘Nu-
estra Señora Bisila-Virgen de la Isla’. El sant 
pare Joan Pau II la proclamà patrona de l’illa de 
Bioko amb rang internacional en 1981. Juan 
Pau II va rebre la imatge en petit format en el 
seu viatge al país equatorial.
El mateix 1981se li encarregà el monument als 
Herois del país. També executà els retrats de 
presidents d’Estat, com Valey Gicard d’Estany 
-França-, els presidents de Gabon, el Camerun, 
el monarca Hassan II del Marroc i els reis d’Es-
panya.
Des del seu traspàs en 1983 s’han succeït nom-
brosos homenatges i reconeixements. En 1984, 
l’Institut Politècnic de Bata, la capital de Río 
Muni, porta el nom d’Escultor Modesto Gené, 
unes instal.lacions educatives que ell aconse-
guí e l’Estat.
Finalment, en 2010, el Museu de Reus exposà la 
mostra ‘Modest Gené, un escultor entre dos 
mons’. D’ella i de la seva relació amb Àfrica di-
ria Serra Pàmies: ‘Li seria molt difícil renunciar 
a Guinea’.

Recordant...Personatges

“Serà al 1961 que amb la Medalla d’Honor d’Àfrica per a 
Places i Províncies Africanes obté la invitació per exposar 
a Madrid”

Amb el títol de Fill Il.lustre de Reus. Foto: Centre
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L’Arxiu Morató Aragonès, sis anys 
de somni, sis anys de repte
En aquest món de presses i desmemòries, 
la mort de Josep Mª Morató Aragonès 
(Reus, 1923 – Barcelona, 2006) va posar a 
les nostres mans un arxiu personal que 
fins aleshores no haviem gosat envair -era 
l’espai del pare- i que llavors se’ns revela-
va tal caixa de descobertes: més enllà dels 
arxius que corresponien 
al recull documental i 
gràfic de gairebé setanta 
anys de pintura (des del 
1937), ens vam trobar 
amb documentació que 
havia passat per set ge-
neracions de filiació li-
neal. Tot guardat anàr-
quicament i curosa en 
velles carpetes de catró 
descolorit, capses de 
fusta d’havanos d’im-
portació dels anys 50, 
caixetes de metall mig rovellat de cigar-
rets fins, capses de galetes Birba o Pujol i 
un munt de capses de camises de sastre-
ria.

No cal descriure l’emoció d’obrir una de 
les microcaixetes i desplegar un delicat 
nomenament notarial del 1749, fins ales-
hores totalment desconegut per nosal-
tres, o una nota manuscrita del XIX que 
ens revelava l’orígen del malnom d’una de 
les nostres branques cornudellenques. Era 
anar-se trobant tot un seguit de perles 
dels àmbits més diversos (primoroses car-
tes d’amor, retalls de desgràcies familiars 
durant la guerra amb els francesos i la 
guerra dels malcontents, anècdotes de pa-
gesos i de ciutadans honrats, testaments 

de grans hisendats i últimes voluntats de 
vídues pietoses) que feien del conjunt 
una mena de tresor de memòria, familiar 
però també de país, que anava brodant 
petites flors sobre el relat mental de la 
història coral compartida.

Amb aquestes premises 
de l’herència potent 
que es dipositava, ara 
oberta, a les nostres es-
patlles és com va anar 
agafant identitat l’Ar-
xiu Morató Aragonès. 
Perquè havia de ser Ar-
xiu (en honor a la me-
mòria), però també ha-
via de ser un espai per 
recordar la figura i les 

aportacions del pintor i 
un punt de trobada cre-
ativa per fer-ne un espai 

viu que contribuís al desenvolupament 
cultural de poble i comarca; un lloc per 
somiar propostes, sense condicionants 
(que òbviament hi són) i lliure (que òbvi-
ament no ho és). 

Dos cosins i un espai magnífic per a 
l’Arxiu

Que l’Arxiu Morató Aragonès acabés ha-
bitant un dels espais nobles del Casal Jau-
me I de Cornudella de Montsant va ser 
una confabulació del destí. La que havia 
estat una de les seus principals de la Fun-
dació Roger de Belfort, fundada per l’ad-
vocat tarragoní Manuel Aragonès i Virgili 
(1916 – 2008), va acabar en mans de 
l’Ajuntament de Cornudella per donació 

El pintor, amb el seu clàssic barret. 
Foto: AMA

Recordant...Personatges

dels seus hereus. I és que, efectivament, 
ambdós eren cosins segons, de la mateixa 
branca familiar dels Aragonès-Adzeries de 
Cornudella. La seva relació va ser sempre 
molt estreta i cordial, actuant en Manuel 
com a padrí artístic (va promoure la seva 
primera exposició al Sindicat d’Iniciativa 
de Tarragona l’any 1940) i mecenes de’n 
Josep Mª al llarg de la seva carrera.

Exposicions temporals i activitats com-
plementàries

Amb aquest esperit que mira tant enrere 
com endavant i la signatura del conveni 
entre la vídua del pintor i l’Ajuntament 
es va materialitzar l’ exposició inaugural, 
el juliol de 2016, titulada Morató Arago-
nès. 65 anys pintant el Montsant, que 
evidenciava d’una banda còm els paisat-
ges cornudellencs i prioratins van estar 
presents en totes les etapes creatives de 
l’artista, i de l’altra la seva vocació viatge-
ra a la descoberta de nous paratges. 
Aquesta selecció es va completar amb la 

presentació del que és la Cessió Montser-
rat Pàmies, integrada per olis, dibuixos i 
litografies de diverses èpoques. que es 
mostren alternativament a la sala d’expo-
sicions de l’Arxiu com a complement de 
les exposicions monogràfiques temporals.

El format triat de mostres anuals s’ha 
complementat amb activitats de diferent 
abast, com jornades de col·leccionisme, 
exposicions extraordinàries amb artistes 
convidats dins el programa Cornudella 

Art i Paisatge, gimcanes fotogrà-
fiques, activitats familiars i per 
a escoles o visites combinades 
d’art i gastronomia.

Així, el 2017 inauguràvem la 
mostra Mestres i Companys, 
amb un interessant recorregut 
per l’obra dels seus companys 
de professió. Des d’un Ignasi 
Mallol amb qui va descobrir als 
anys 30 la seva vocació precoç i 
els seus mestres a Belles Arts 
Puig Perucho, Sanvisens i Santa-

susagna, fins als companys amb 
qui va compartir tertúlies, viatges i expo-
sicions, com Bosch Roger, Muxart, Aleu, 
Sanjuan, Lloveras, Garola, Llobet, Siches, 
Torras Bachs, Griera, Rolla, Sarsanedas o 
Cruañas.

El 2018, amb Figures i Bodegons, ens vam 
endinsar en l’evolució estilística d’unes 
obres forjades a cavall entre la tradició de 
l’impressionisme, l’expressionisme i l’abs-
tracció. Del retrat de l’escena popular (te-
atres, bodegues i cabarets bohemis de 
Barcelona o Paris) a la representació sinte-

Una imatge de Morató Aragonès, pintant. Foto: AMA

Recordant...Personatges

“Així, el 2017 inauguràvem la mostra Mestres i Companys, 
amb un interessant recorregut per l’obra dels seus 
companys de professió” 
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Activitats

Jordi Just reclama un fort impuls a 
les infraestructures per no deixar 
enrere l’àrea d’infl uència de Reus

Amb un crit que Reus i el seu territori tre-
ballint ‘fent xarxa’, el president de la Cam-
bra de Comerç de Reus, Jordi Just, va fer el 
17 de febrer un clam a la necessitat de mi-
llorar les infraestructures perquè l’àrea 
d’influència de la zona de la Cambra, que 
abarca cinc comarques, no perdi el pas dels 
nous temps. Convidat pel Centre d’Amics 
de Reus per pronunciar una conferència 
sobre Reus i el territori, Just reclamà com 
a actuacions preferents la millora de la 
C-14 i l’N-420.
‘El desdoblament de la C-14 seria un ele-
ment estratègic de primera magnitud i 
permetria, en el tram Montblanc-Tàrrega, 
connectar amb l’Eix Transversal’, va apun-
tar. Demanà de nou el també desdobla-
ment de la N-420, que ‘serviria per rebai-

xar els efectes del despoblament que 
impacten sobre les comarques per on dis-
corre’. En paral.lel ‘obriria una nova via rà-
pida d’accés fins a Madrid, que estalviaria 
temps i quilòmetres en relació a l’actual 
traçat per Saragossa.’
També va qüestionar la ruta actual entre 
Reus i Cambrils: ‘Són les dues úniques po-
blacions importants del Camp de Tarrago-
na que no estan unides per una autovia’. 
En el servei d’autobús, els dissabtes, dia 
d’innegable activitat comercial, ‘per anar 
de Cambrils a Reus, en les dues direccions, 
tenim 10 freqüències. El mateix dia, per 
anar de Salou a Reus, en tenim 50’.
Sobre la ubicació de l’estació central inter-
modal de l’Aeroport, Just va ser taxatiu: 
‘L’important no és on es faci, sinó quan es 

El president del Centre, Joan M. Mallafrè, fent un obsequi al president de la Cambra de Reus, Jordi Just. Foto: Centre

titzada dels cafès elegants a partir dels 
anys 80, les figures aniran construint un 
imaginari estètic de bellesa ideal íntima i 
transcendent que serà marca personal de 
l’artista. Els seus bodegons, sempre pre-
sents, seguiran la mateixa evolució esti-
lística i cromàtica.

Amb Les ciutats i els somnis. Roma i París 
anys 50, inaugurada el 2019, ens vam en-
dinsar en la principal etapa de transfor-
mació estilística de Morató Aragonès, ja 
que els anys 50 i la descoberta 
de nous llenguatges marquen 
profundament la seva perso-
nalitat pictòrica per influèn-
cia dels corrents que aquestes 
dues capitals traspúen.

Ara, després del parèntesi 
pandèmic i ja immersos de ple 
en la preparació dels actes del 
Centenari Morató Aragonès, 
tornem a programar noves ex-
posicions temporals. De fe-
brer a setembre acollim, sota 
el nom de Col·leccions Priva-
des, les obres que el barceloní 
Miquel Martret va anar col-
leccionant durant tres dècades d’amistat i 
que ara els seus fills ens han permès, de 
manera excepcional, mostrar pública-
ment. De l’importància del col-
leccionisme privat no se n’ha parlat prou. 
Ho farem.
Un Arxiu viu i dinàmic, amb projecte cul-
tural
Conscients que el nostre projecte és sobre 

tot un repte, la voluntat és la d’aconse-
guir aquest diàleg i convivència entre els 
tresors del passat i les creacions i relats 
del present, i que aquestes contribueixin 
tant al gaudi de petits i grans com al des-
envolupament del teixit social i econòmic 
de l’entorn. 

Memòria històrica i promoció del territo-
ri. Gaudi estètic i projecció social.

En això treballem.

Paisatge de Cornudella. Foto: AMA

Maria Elena Morató
Periodista i crític d’art

Directora de l
’Arxiu Morató Aragonès

Recordant...Personatges

“Ara, després del parèntesi pandèmic i ja immersos de ple 
en la preparació dels actes del Centenari Morató Aragonès, 
tornem a programar noves exposicions temporals” 
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Recordant...

EXPOSICIONS
18/10 a 02/11/2021 
– Exposició de fo-
tografies SOM 
IMATGE 1a edició. 
Sala Fortuny del 
Centre d’Amics de 
Reus
Amb la identifica-
ció SOM IMATGE 
iniciem una sèrie 
d’exposicions que 
ens permetran pre-
sentar pública-
ment,  fotografies 
escollides entre les 

realitzades pels mem-
bres del Col·lectiu FOTOCAT.CAT, en les 
sortides habituals que duem a terme.
07 a 31/01/2022 – Exposició fotogràfica II 
CANICRÒS DE REUS. Biblioteca Central 
Xavier Amorós
En la celebració del II Canicròs de Reus, el 
28/11/2021, li faltava un acte final, presen-
tar a la ciutadania un selecte recull d’imat-
ges capturades pel nostre col·lectiu durant 
aquest esdeveniment.
01 a 28/02/2022 - Exposició fotogràfica II 
CANICRÒS DE REUS. Biblioteca Pere An-
guera.

La mateixa mostra de les imatges d’aquest 
esdeveniment esportiu i social va ser expo-
sada en aquest altre indret.
ACTIVITATS
18/09/2021 – Sortida fotogràfica: Sarral, 
cor vinícola de Catalunya
La població de Sarral es coneguda com el 

cor vinícola de Catalunya, motiu d’interès 
que ens ha mogut al col·lectiu anar-hi per 
tal de poder captar amb les nostres càmeres 
fotogràfiques la pràctica de la verema 
d’aquestes contrades, i de les modernes 
instal·lacions de la Cooperativa Vinícola i el 
seu magnífic Celler Modernista que data de 
principis de s. XX. 

28/11/2021 – II CANICRÓS DE REUS
El diumenge 28 de novembre, es va celebrar 
finalment el II Canicròs de Reus, després de 
la suspensió del 2020, per les restriccions 
COVID’19.

El nostre col·lectiu FOTOCAT.CAT ha do-
nat novament suport a aquest esdeveni-
ment cobrint l’aspecte fotogràfic tant de les 
curses com de la passejada. Més de set-cents 
arxius digitals han estat enviats a l’organit-
zació per tal de fer visibles molts instants 
d’alegria, d’esforç i d’empatia dels partici-
pants, dels organitzadors i tots plegats amb 
els autèntics protagonistes de la festa, el 
nostres amics, els gossos.

Les entitats del CAR

Cartell Som Imatge 1ed.

Foto de grup II Canicros de Reus

Verema a Sarral.

Recordant...Activitats

faci. Que tinguem d’una vegada per totes 
una connexió ràpida, per exemple amb 
Barcelona. No pot ser que encara avui tri-
guem el mateix en desplaçar-nos a la capi-
tal catalana que fa 30, 40 o 50 anys’. Sobre 
la Taula Estratègica de Promoció, fou direc-
te: ‘No funciona’, no és operativa, destacà. 
‘Fa molts anys que la Cambra reclama una 
implicació més gran del territori a l’hora 
d’aportar i de sumar en benefici de la instal.
lació’. I comparà l’Aeroport amb un Port de 
Tarragona ‘pròsper, dinàmic i actiu’.
En definitiva, per Just, que comanda una 
institució present i representativa de les 
comarques del Baix Camp, Conca de Bar-
berà, Priorat, Ribera d’Ebre -d’on ell n’és 
fill- i la Terra Alta, la conclusió és que ‘ne-
cessitem carreteres i traçat de vies de tren 
que reforcin aquesta cruïlla de camins’.

El futur de la Llotja
L’eix central de la ponència fou la relació 
entre Reus i el seu territori i la necessitat 
que Reus actuï en el territori de les cinc co-
marques. Just, natural de Vinebre, ha mar-
cat un mandat on ha posat damunt la tau-
la la promoció d’aquest ampli territori. A 
això se li sumarà enguany la celebració dels 
50 anys de la Llotja de Reus com a edifici i 
estructura organitzada, situat a la plaça 
Prim -el mercat com a tal té més de 700 
anys de vida i va néixer com a concessió 
reial-. Just anuncià que la Llotja es conver-
tirà ‘en l’autèntica exposició del tresor 
agroalimentari del nostre territori i també 
en l’aparador de l’activitat turística’.
Just relatà que les cinc comarques sumen 
sis denominacions d’origen del vi -amb 103 
cellers de la DOQ Priorat, 57 cellers de la 
DO Montsant, 62 de la DO Terra Alta  i 37 
de la DO Conca-, una de l’avellana, una de 
la patata de Prades, dues de l’oli, el vermut 
de Reus, la IGP del Pa de Pagès i fins i tot 
l’all de Belltall, ‘on des de la Cambra el po-
sicionarem’. També anuncia que estan tre-
ballant activament per elaborar la Farina 
de Mestral, un projecte que suma la com-
plicitat del Gremi de Forners de Reus i el 
Baix Camp, amb el blat de Santa Coloma 
de Queralt, i que s’acaba produint a Fari-
nes Poquet d’Asó’.
La conferència, presentada pel president del 
Centre d’Amics de Reus, Joan Maria Malla-
frè, congregà una amplíssima representació 
del món polític, empresarial, cívic i social de 
la ciutat, que omplí a vessar la sala d’actes, 
que va haver de sumar més aforament, uti-
lizant part de la Sala La Vicaria annexe com 
a recinte de la conferència.

Jaume Garcia Cardoner

La Sala d’Actes del Centre es va omplir a vessar 
de públic. Foto: Centre

“L’eix central de la ponència fou la relació entre Reus i el seu 
territori i la necessitat que Reus actuï en el territori de les cinc 
comarques”
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Sortida a Barcelona per seguir 
les obres de Gaudí i Frida Kahlo

Després que la maleïda pandèmia hagi li-
mitat activitats al Centre i en concret, les 
sortides, sembla que poc a poc podem 
tornar a la normalitat tan desitjada per 
tots.

Des del Centre, assabentats que el MNAC 
-Museu Nacional d’Art de Catalunya- 
obria una sala per poder apropar-nos a la 
vida i obra del nostre fill il.lustre i recone-
gut mundialment Antoni Gaudí, no vam 
dubtar ni un moment en organitzar la vi-
sita i així reemprendre les sortides que 
habitualment feiem.

Una vegada informats els socis de la nos-
tra intenció vam poder comprovar la 
bona acceptació i ganes venir per part de 
tots. El 24 de febrer vam sortir a primera 
hora en direcció a Barcelona; a les 11 tení-
em una reserva per entrar al Museu. Un 
cop dins vam disposar de dues hores per 
recórrer les diverses sales i, com no, la de 
Gaudí.

Després de 20 anys de la celebració de 
l’Any Gaudí, el Museu afrontava una re-
visió crítica de l’obra de l’arquitecte amb 
una exposició de gran format que reuní 

Foto de grup dels participants a l’excursió

Recordant...PersonatgesRecordant...

22/01/2022 – Sortida fotogràfica: Albada 
del Delta de l’Ebre
Camí cap a la desembocadura de l’Ebre, per 
fotografiar l’alba (malgrat el cel ennuvolat), 
en aquest entorn natural privilegiat. El nos-
tre destí era l’IRTA, a la badia dels Alfacs, 
un indret situat a la part meridional del del-
ta de l’Ebre. Una terra baixa, envoltada de 
joncars, aiguamolls i antigues salines.
Les llacunes de La Tancada i de l’Encanyis-
sada, van ser indrets de captures espectacu-
lars de diversos ocells: martinets, flamencs, 

ànecs, etc.
RECONEIXEMENTS
21/11/2021 – 55é Concurs fotogrà-
fic Aplec Baix Camp de Reus
El Centre de Lectura de Reus, el del 
20/11/2021 va acollir la inaugura-
ció i el lliurament de premis del 55è  
Concurs Fotogràfic “Aplec Baix 
Camp”, i que va restar oberta fins 
el 14/12/2021.
En aquesta edició, novament dos 
dels nostres companys i membres 
de Fotocat.cat han estat guardo-

nats.
Cesc Escoda ho ha fet amb el Premi d’Ho-
nor la millor col·leccióó  i Francesc Sabaté  
amb el 1r. Premi a la millor fotografia, tots 
dos dins la temàtica “Aplec Baix Camp”. Per 
altre, en Cesc Escoda també “ha aconseguit 
el Premi Especial a la millor fotografia en 
commemoració del 60è  aniversari de la fun-
dació ”de la Colla Sardanista Rosa de Reus, 
entitat organitzadora i alhora fundadora 
d’aquest prestigiós concurs fotogràfic.

Sortida al Delta de l’Ebre. Entrega premis Aplec Baix Camp.

Expo Canicros Biblioteca Xavier Amorós.

Cesc Escoda

Les entitats del CAR

En aquesta edició, novament dos dels nostres companys i 
membres de Fotocat.cat han estat guardonats.
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En l’adéu a l’Emília Briansó

Una de les primeres realitats ciutadanes 
que vaig descobrir de ben petit va ser la 
del Centre de Lectura. Dels 6 als 15 anys 
m’hi vaig passar gairebé totes les tardes 
del món fent música. O, com a mínim, 
intentant-ho. D’aquella època inoblida-
ble, de pantalons curts i genolls pelats, 
d’esperar l’inici de les classes jugant a pe-
dra-paper-tisora a les inacabables escales 
de l’antic palau dels Marquesos de Tama-
rit, en tinc el record precís de les senyore-
tes (perquè abans se’n deien així de les 
mestres) que em van impartir classe.
És el cas de la Misericòrdia Besora, que 
compaginava la direcció de l’escola de ba-
llet amb les lliçons de solfeig. Mai ningú 
m’ha recargolat tant les orelles per no sa-
ber-me els bemolls i els sostinguts. Potser 
per això, 40 anys després, encara els re-
cordo gairebé tant bé com el mal d’orella 
en qüestió. O la Carme Duran, una perso-
na entranyabilíssima que hom podia veu-
re sovint guaitant des del balcó de casa 
seva, un primer pis amb vista privilegiada 

a la plaça de Prim. Duran era filla d’una 
popularíssim professor de francès de l’ins-
titut conegut, entre l’inquiet alumnat de 
la primera meitat del segle XX, amb el 
pseudònim de Mounsier Le Petiton ate-
nent la seva baixa estatura. També hi ha-
via l’estimada Maria Bartolí, esposa del 
recordat pintor Juli Garola i que amb els 
anys es va convertir en la sogra d’una de 
les regidores més sensacionals de l’Ajun-
tament ganxet, l’Empar Pont. I finalment 
l’Emília Briansó, que més enllà d’impartir 
classe actuava com a directora de l’exten-
sió del Conservatori de Música de la Di-
putació a Reus que tenia la seva seu al 
mateix Centre.
La senyoreta Briansó era el referent 
d’aquella escola. Una persona que en 
aquella època provocava un profund res-
pecte entre l’alumnat.  Ben plantada, ele-
gantíssima en les formes i la indumentà-
ria, amb un punt d’innegable distinció 
que es veia reforçat per l’ombra allargada 
del record patern. Ella era filla de l’insigne 
Doctor Josep Briansó, persona clau per 

L’Emília Briansó (primera per l’esquerra) ara fa dos anys en l’acte de donació de part del seu fons documental a 
l’Arxiu.

més de 650 objectes arquitectònics, peces 
de disseny i mobiliari, obres d’art, plà-
nols, fotografies, etc. Una completa revi-
sió de la trajectòria de Gaudí des dels anys 
de formació fins a la seva mort.

Un cop acabada la visita, ens vam enca-
minar al Poble Nou per dinar al restau-
rant Cala Blanca, on vam gaudir d’un bon 
menjar i un bon servei. Ja de tarda vam 
visitar la Sala Ideal. Es tracta d’un centre 
de cultura digital, de produccions immer-
sives i àudiovisuals on es reprodueixen 
vida i obres de pintors i pintores mundial-
ment valorats. Aquesta sala innovadora 
ens va permetre, darrerament, gaudir 
d’artistes com Monet, Van Gogh o Klimt. 

L’actual muntatge ens descobreix la tra-
jectòria humana i artística d’una dona 
singular com Frida Kahlo. L’experiència 
va ser molt interessant, descobrint mol-
tes facetes de l’artista desconegudes per 
alguns de nosaltres.

Frida Kahlo, en ple segle XXI, és més vi-
gent que mai. Ella es va sobreposar a les 
adversitats que va viure gràcies a la seva 
perseverància, fortalesa, rebel.lia i talent, 
amb una personalitat irrepetible, avança-
da al seu temps.

Frida Kahlo va ser considerada una figura 
icònica del feminisme. Actualment, se-
gueix sent recordada com un gran exem-
ple i lleial defensora dels drets humans de 
les dones. Crec que tots vam sortir molt 
satisfets de l’experiència viscuda a l’Ideal; 
al cap i a la fi és del que es tractava, fer 
cultura, disfrutar del 
dia i tornar a casa 
amb un bon regust.

Us esperem a la pro-
pera.

Imatge de la sala Ideal

Margarida Jardí

Recordant...Activitats

Frida Kahlo va ser considerada una figura icònica del 
feminisme
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Estanis Figuerola

T’ha arribat l’hora,
de partir envers aquell lloc,
que jo en dic indeterminat
i d’allí en sabem molt poc.

Et recordo al Centre de Lectura
llegint pel que hauria de sentir un dia
i en la taula uns llibres de cultura,
fent camí en l’estudi de teologia.

L’Estanis... haurà encetat la ruta inevitable
i després d’exercir com a diaca,
ara que trobarà la pàtria veritable,
encara que li cantem L’Estaca,
no ens podrà desvetllar el seu secret

Josep Risueño

Recordant...Obituari

entendre el desenvolupament de l’Institut 
psiquiàtric Pere Mata fundat per l’avi, 
l’Emili Briansó. Una nissaga extraordinària 
a qui devem haver situat Reus en el mapa 
de l’assistència sanitària en general, i de 
l’atenció a la salut mental en particular.
Amb els anys vaig tenir l’oportunitat de 
coincidir sovint amb la senyora Briansó, 
amb residència principal a la Plaça de 
Prim. Precisament ens trobàvem ocasio-
nalment a l’ombra de l‘estàtua del gene-
ral. Sovint l’acompanyava de bracet la 
seva filla, la simpatiquíssima Carme Ca-
saujana, acreditada fisioterapeuta amb 

consulta oberta al carrer de Sant Pau i 
Sant Blai. I les converses eren sempre 
agraïdes i molt afectuoses, donant-me re-
cords per la meva germana Montse que -a 
diferència d’un servidor- fou una de les 
seves alumnes més notables. Anys des-
prés vaig tenir la immensa sort de conèi-
xer a una altra de les seves germanes, la Josep Baiges

Elles, escales amunt del Centre de Lectura, van fer realitat un 
petit miracle que va permetre dotar Reus d’estudis reglats de 
música. I això s’ha de posar en valor. Avui i sempre.

Perquè si avui Reus pot presu-
mir d’un Conservatori de Músi-
ca que bressola, contínuament, 
intèrprets d’inspiració infi nita 
és, precisament, gràcies a per-
sones com Briansó o a les seves 
companyes Bartolí, Duran o Ba-
sora entre d’altres.

inoblidable Avelina, que fou la meva pro-
fessora de dicció. I vaig corroborar una 
evidència: que les Briansó eren autènti-
ques senyores del Món de Reus.
Aquests records -tots bons- m’han vingut 
al cap aquesta mateixa tarda quan el ne-
bot-nét de l’Emília, l’advocat Àlex Llevat, 
fill de l’alcalde Paco Llevat Briansó, ha 
tingut l’atenció de comunicar-me la trista 
notícia de la defunció de l’Emilia. I per 
això he volgut reobrir aquest Món de 
Reus. Perquè es de justícia fer aquest reco-
neixement a la persona i -molt especial-
ment- a la mestra. Perquè si avui Reus pot 
presumir d’un Conservatori de Música 
que bressola, contínuament, intèrprets 
d’inspiració infinita és, precisament, grà-
cies a persones com Briansó o a les seves 
companyes Bartolí, Duran o Basora entre 
d’altres. Elles, escales amunt del Centre 
de Lectura, van fer realitat un petit mira-
cle que va permetre dotar Reus d’estudis 
reglats de música. I això s’ha de posar en 
valor. Avui i sempre.
Gràcies senyora Briansó per fer de Reus, 
entre d’altres moltes coses, una ciutat 
més afinada.
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