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En primer lloc vull agrair a l’anterior equip l’enorme feina ben feta
durant més de 15 anys, deixant “Lo Nunci” a un nivell difícilment
igualable. Com també a l’equip de col·laboradors, no els nomeno per
què no me’n vull deixar cap, que amb la qualitat dels seus articles han
contribuït a deixar la nostra revista al lloc on és.

Foto portada: Josep Maria Toset
Grup de fotografia del Centre d’Amics de Reus.

a conèixer més

No patiu, el nou equip vol continuar amb
la mateixa línia, amb petits canvis per
adequar-lo a la nova mentalitat de la nova
Junta, però la qualitat que ha assolit Lo
Nunci, seria una autèntica barrabassada
el no ser continuïstes. Com diuen, el que
funciona, ni tocar-ho.

També vull aprofitar aquestes línies per
dir-vos que estic realment il·lusionat des de les passades eleccions.
Podeu dir, i no sense raó, ves que ens ha d’explicar després de 17 anys
al front del Centre d’Amics de Reus, però crec que si, no és un tema de
president, sinó de la junta que l’acompanya, i aquesta vegada hi veig
unes noves ganes, per fer un pas endavant.
Volem obrir el Centre, volem potenciar les activitats. Volem ser més
participatius i donar-nos a conèixer més i que el mateix Centre pugui
esdevenir un punt de trobada per a tots.
Un demano una mica de paciència, ja que les coses costen, i sobretot
la vostra col·laboració per aconseguir les finalitats que ens proposem,
i amb la idea de Reus, la cultura i l’amistat, que han estat i seran el
veritable sentit del Centre d’Amics de Reus.
Rebeu la més cordial salutació i visca Reus.
Joan Maria Mallafrè Anguera.
President del Centre d’Amics de Reus
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JORNADA
DE PORTES
OBERTES
29 DE SETEMBRE 2018
PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

PRIMER PIS

El prop passat dissabte 29 de setembre al
Centre d’Amics de Reus, es van obrir les
portes de bat a bat per celebrar la primera jornada de portes obertes. Més de 200
persones es van passejar per les diferents
estances de l’entitat on van rebre en cada
moment una deguda informació d’on és
trobaven i que és el què s’hi feia.
Van ser els membres de la Junta del Centre els encarregats de fer aquesta gestió, la
d’acompanyar els visitants pels diferents
indrets de l’entitat.
La jornada es va iniciar a 2/4 de 5 de la
tarda, on ja un bon grup de persones esperaven per iniciar la visita guiada.
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A partir de les 5 de la tarda a les instal·
lacions de l’Associació Reusenca de Futbol Botons, al primer pis de l’entitat, es
va celebrar el “5è Trofeu de Misericòrdia
de Futbol Botons” on la participació també va ser força nodrida i que va acaparar
l’atenció dels visitants que a més, qui ho
desitjava, ho podia practicar al camp que
es va instal·lar per aquest fet i, per què
no, iniciar-se en aquest joc típicament de
reusenc. Entre altres persones l’alcalde la
nostra ciutat va ser un dels practicants.
Al mateix moment l’Associació de Dones
Ganxetes, explicaven a la sala Fortuny la
seva activitat a les persones que es van
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interessar-ve per l’activitat d’aquest grup
integrat al Centre.

Esglésies de Reus

Va ser a partir de les 7
de la tarda que després
d’un breu parlament de
benvinguda del President del Centre, el Sr.
Joan M. Mallafrè Anguera, que els membres
del grup de Declamació del Centre d’Amics
de Reus, van oferir al
públic assistent tot un
recital de poesies de diferents autors.

Església prioral de Sant Pere

A continuació els
membres del grup de
teatre “L’Albada”, van
ser els que van ocupar l’empostissat de la
sala d’actes de l’entitat
interpretant-nos uns
esquetxos de l’obra
que enguany estant
portant per diferents
indrets, “El marit de la
Marina és mariner”.
L’acte el va cloure el
president del Centre,
on va mostrar la seva
gratitud als assistents
i la seva satisfacció per
la Jornada viscuda.
Una jornada que segons han manifestat
els membres de la Junta de ben segur que tindrà continuïtat, ja que
forma part d’un dels
objectius de la nova
junta: obrir les portes
de bat a abat a la ciutat.

6 LO NUNCI 152

Tenia aquest article mig endegat, quan
aparegué en el número anterior de “Lo
nunci” un article sobre el mateix tema
de M. del Carme Just Masdeu. M’hauria
semblat suficient si el meu intent no hagués estat de parlar consecutivament de
les diferents parròquies de Reus:
La reconquesta de Reus no va esdevenir
fins a mitjan segle XII, el 1154, per Ramon Berenguer IV La dedicació de la primera església de Reus comença a mitjans
segle XIII. Quan es va construir l’església
hi havia a Reus també jueus i musulmans,
encara que ignorem quan es va bastir
exactament la primera església romànica
Reus era possessió de l’Església de Tarragona. Anys després, l’Arquebisbe de Tarragona, Bernat Tort, en feu donació a la
ciutat de Reus La primera església fou
dedicada a Santa Maria, sota l’advocació
de Ntra. Sra. dels 7 goigs Cap a finals del
segle XIII comença a anomenar-se església
de Sant Pere

La primera església fou
dedicada a Santa
Maria, sota l’advocació
de Ntra. Sra. dels 7 goigs
Cap a finals del segle XIII
comença a anomenar-se
església de Sant Pere
Reus havia crescut, gràcies en bona part
a haver-se convertit en un centre comercial, .La superfície del temple era insuficient per a les persones que hi anaven.

Calia pensar en una església més gran.
L’any 1.512 un prevere de la comunitat
de Reus anà a Roma a demanar al Papa
que concedís indulgències a tot aquell
que col·laborés en l’obra del nou temple.
El mateix any van començar les obres de
la nova Església que fou encomanada al
mestre Benet Otger, que residia a Reus. Es
van haver d’adquirir algunes cases i fins
i tot part del Castell. Els murs de l’antic
temple servirien de bastida.
El temple és d’una sola nau de dimensions
45 X 15 amb un alçada de 22 m. Disposa de capelles laterals, bastides entre els
contraforts exteriors. La primera pedra es
posà el 31 de Març de 1512. Els treballs
es feien amb aportacions voluntàries. Es
va establir també que cada cap de casa
pagués d’acord amb les seves possibilitats
econòmiques. Es va haver d’interrompre
més d’una vegada la construcció per manca de diners. Eren molts diners els que es
necessitaven per a un poble de 2000 habitants. Van ser dos picapedrers de Vila-seca
els qui van preparar la pedra per a fer els
creuers. Tres mestre d’obra de Reus , Pere
Serra, Pere Marcó i i el fuster Antoni Joan
Amadeu foren els responsables de cobrir
la teulada amb teula italiana.
Acabada l’estructura del temple, l’any
1549 es va pensar en el retaule de l’altar
major, que fou encomanat pels jurats de
Reus el 5 de febrer de 1554 a Pere Ostris,
austríac de naixement. Aquest elaborà un
primer projecte amb una estructura de
quatre cossos. El retaule no es va acabar
fins al 1557, més per deficiències econòmiques del Municipi que per endarreriLO NUNCI 152 - 7

Esglésies de Reus
ment de l’obra compromesa. Davant la
situació econòmica Pere Ostrís es va anar
comprometent amb altres imatges i estructures per a altres esglésies. El 1576 es
reprèn la idea del retaule, però els jurats
s’adonen que aquest quedava insuficient
per la sumptuositat del nou temple . i decideixen d’elaborar un nou projecte més
ampli i solemne. De moment pensaven
decorar i ampliar l’estructura ja realitzada
i acabada, però després se’n van desdir i
es comprometeren a elaborar un retaule de nova planta i els Jurats, aconsellats
pels experts Pietro Paulo de Montalbergo
i Isaac Hermes, de Barcelona, encomanen
l’obra arquitectònica del retaule nou a
Pere Girart, tenint en compte que per arribar a l’altura corresponent caldrà afegir
una nova andana entre el tercer i quart
nivell. A en Pere Girart se li va encomanar
només l’estructura del retaule, ni els quadres ni les imatges que l’havien d’adornar.
El 1579 dona per conclosa la seva obra- Hi
va haver desavinences en el preu, però,
examinada l’obra per quatre valedors, dos
per part dels jurats i dos per part de l’artista, van trobar que aquest tenia raó, se li
devien bastants més diners dels que havia
aportat el municipi. Va resultar bastant
difícil posar-se d’acord, perquè van veure
per altra banda que l’execució de l’obra
anava molt lenta. Una vegada, acabat el
retaule, se li va rescindir el contracte. El
cost de l’obra realitzada es va valorar en
2050 lliures
Les dues imatges més importants i centrals del retaule, Sant Pere in càtedra, i
Santa Maria amb el Nen Jesús en braços,
foren encomanades a Gaspar Huguet,
escultor de Barcelona. El 1582 estaven
acabades. Tenien una alçada de 2 metres
cada una. La imatgeria restant no te una
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Esglésies de Reus
adjudicació clara, per més que sembla que
Agustí Pujol I va ser un dels principals artífexs.
L’obra queda interrompuda i el 1623 es
decideixen a emprendre de nou l’obra del
retaule. Però aquesta vegada se’n volen
assegurar i els Jurats visiten diverses esglésies bastides o que s’estan construint,
per assessorar-se tant de l’estructura com
dels preus a oferir. Visiten les esglésies
de Valls, de Vilanova, Vilafranca... duts
en part també per la vanitat pròpia de
les ciutats de no quedar enrere en relació
amb altres municipis S’obre un nou concurs per adjudicar la dauradura del retaule, que és encomanada a Francesc Sabater
i Acasi Hortoneda de Tarragona valorada
en 4200 lliures. La construcció de la tercera andana es encomanada a Agustí Pujol
II de Tortosa i fill de l’altre Agustí Pujol,
que ja hem esmentat. La mort sobtada de
l’Agustí Pujol II, va fer que fos en Rafel
Rocafort, de Barcelona qui es fes responsable de la conclusió de l’obra entre 1630
i 1632.

Cal reconèixer que la
història no ens ofereix
suficients elements o ens
han arribat confusos
sobre la pertinença
artística de cada una de
les parts.
Estructura concreta del retaule: Sobre un
basament de pedra silícia fosca es va bastir el primer compartiment de fusta d’àlber baix de talla, format per quatre relleus
de 0’85 m., representant els evangelistes i
a cada banda unes taules pintades en pla

horitzontal. Aquestes representaven la
curació del paralític per part de sant Pere
i Sant Joan i el Crist que, caminant sobre
l’aigua, apareix en auxili de Pere,. Els dos
quadres d’Isaac Hermes . Abans de definir
l’autoria de les diferents parts del retaule,
cal reconèixer que la història no ens ofereix suficients elements o ens han arribat
confusos sobre la pertinença artística de
cada una de les parts
El segon cos elevat d’estil dòric, hostatjava la imatge principal del retaule, Sant
Pere in sede, La figura de Sant Pere, assegut, representava el primat exercint el seu
ministeri. Feia poc que a Roma s’havia
establert la festa de la Càtedra de Sant
Pere- A les fornícules d’ambdues bandes,
les imatges de Sant Jaume el major i Sant
Pau, de 1’72 m. cada una. Completaven el
compartiment les imatges dels apòstols
Sant Andreu i Sant Bartomeu, a l’esquerra i i Sant Jaume el Menor i Sant Tomàs
a la dreta.. Les diverses imatges estaven
separades per columnes amb els seus corresponents capitells. Els quadres són els
de majors proporcions, un format vertical
de 302 per 158, representaven la caiguda
i mort de Simó el Mag i la crucifixió de
Sant Pere, els dos pintats per Isaac Hermes, a l’oli sobre fusta
El tercer compartiment, que es va intercalar posteriorment entre l’andana de Sant
Pere i la de la Mare de Déu fou realitzat
per Agustí Pujol entre els anys 1623 i 1628
quan el retaule ja estava pràcticament
acabat, La fornícula central estava ocupada per la imatge del Diví Redemptor,de
2’50 m..Les restants fornícules representaven les imatges de Sant Josep, Sant Joan
Bta, sota medallons amb bustos femenins
i masculins entre les fornícules dels extrems laterals que exhibien les imatges de

Sant Simó i Sant Felip. Com en el segon
compartiment les imatges estaven separades per plafons verticals, de 255 per 160
Cms. Representaven a esquerra i dreta les
escenes del quo vadis,, Domine i el Càstig
d’Ananies i Safira.
El quart compartiment estava presidit per
la imatge de la Mare de Déu, dreta, de 2
m. amb Jesús infant als braços. Ocupaven
les fornícules laterals Sant Joaquim, Santa Anna i les restants Sant Maties i Sant
Judes Tadeu. Més una taula per banda de
forma quadrada.. que representaven el lavatori dels peus i l’alliberament miraculós
de Sant Pere, de la presó de Jerusalem
L’últim compartiment estava presidit per
l’escena del Calvari: un Crist clavat a la
creu de tamany natural i al dos costats les
imatges de la Verge Maria i Santa Magdalena, de forma vagament triangular , Un
bust emergent del Pare Etern en decorava el timpà. Completaven aquest últim
prestatge les imatges de Sant Roc i Sant
Francesc d’Assís i un medalló pintat a
cada extrem amb l’anunciació de l’àngel i
la recepció del missatge per part de la Verge Maria
El retaule abastava la part interior de l’àbsis, arribant gairebé fins al sostre amb una
alçada total de 21’60 m. per 11’’80 d’amplada. A la part baixa del retaule hi havia
dues portes laterals que donaven accés al
reraltar i a la sagristia.
Abans de la dauració i decoració del retaule calia protegir la fusta contra els corcs o
altres corrosius que poguessin malmetre
la fusta amb el temps. Com que es tractava d’una feina molt delicada es va crear
una comissió de dotze persones per a escollir bé els artistes que se’n poguessin fer
responsables.
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La decoració va anar a càrrec del mestre
daurador Francesc Sabater de Tarragona i
Acasi Hortoneda amb la col·laboració de
Joan Olives, de Reus, mentre que el sagrari fou daurat per Pere Torner. El 1633 el
retaule queda totalment acabat. Les vuit
taules amb diverses escenes de la vida de
l’apostol foren encomanades a Isaac Hermes, vinculat de bon principi a l‘estructura arquitectònica del retaule. Havia
contribuït al seu disseny juntament amb
Pietro Paolo de Montalbergo. .,. En la pintura d’Isaac Hermes s’hi descobreixen arrels flamenques, res d’estrany, tenint en
compte que era orïund d’Utrecht., però
a la vegada influències italianes, pel llarg
temps que l’escutor va romadre a Itàlia.
Morí a Barcelona el 1588
No consten els autors de les escultures del
Diví Redemptor ni les que formen l’escena del calvari com a coronament de tot
el retaule. L’obra portava bon ritme fins
que la mort es va endur Francesc Sabater
el 1526 i dos anys després Agustí Pujol.
Com havia estat el cas també de Gaspar
Huguet que havia mort el 1585, sense
haver pogut acabar la seva obra. Acasi
Hortoneda va assumir la responsabilitat
d’acabar l’obra del seu soci i cunyat Francesc Sabater, amb la col·laboració del Pintor Joan Olives
L’Agustí Pujol havia deixar la feina gairebé acabada. Faltava acabar el sagrari que
havia de suplir l’anterior d’en Pere Girart,
de dimensions massa petites per la grandària que assumia tot el retaule. Aquesta
obra, gairebé acabada, després de les corresponents deliberacions fou encomanada a la vídua de l’escultor Agustí, Elisabet
Vicens, “la pujola”, encara que en realitat
qui la va acabar va ser en Rafel Rocafort,
que en principi s’hi havia negat per no
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estar d’acord amb el preu. Aquest manifestador no fou instal·lat fins al 1630, El
sagrari amidava 2’75 m d’altura per 1’80
d’amplada. Es pot considerar una de les
millors peces de tot el retaule: peça única
i acabada. Tenia la peculiaritat de servir a
la vegada de sagrari i de manifestador per
a l’exposició solemne. El sagrari es podia
transformar en manifestador gràcies a un
enginyós mecanisme d’obertura i tanca
que potenciava amb un cert toc de teatralitat l’eficàcia didàctica del conjunt.
Malgrat haver desaparegut la cúpula,
el sagrari de la prioral és considerat una
obra excepcional. Posseïa una gran porta
de més d’un metre d’alçada i de parets laterals desplegables per poder-hi posar la
custòdia. El fris del basament representava el Sant sopar, la porta exterior un Crist
ressuscitat i la principal decoració interior
un Crit eucarístic. La dauradura final és
atribuïda a l’escultor de Prades, Pere Torner. Avui encara es pot admirar a la Capella del Santíssim de la Prioral
En conjunt el retaule era admirat com
una de les millors obres del gòtic català
del s.XVI
A part dels artistes esmentats hi va col·
laborar també Benet Otger, Domènech
Sarobé , el reusenc Damià Pallarès i altres.
Fou consagrat solemnement per l’Arquebisbe de Tarragona, Francesc de RojasBorja i Artés el 23 de Juliol de 1569
Amb la construcció del nou temple, l’estructura urbanística del seu entorn havia
de variar força, sobretot tenint en compte
que els carrers d’aquell temps no acostumaven a ser gaire espaiosos
l’obtenció de la relíquia de sant Pere l’any
1628 va animar encara més la feligresia,
Bona part del retaule de l’altar major

que va tardar uns seixanta anys en construir-se es va perdre en tres dies, a l’inici
de l’alçament nacional. Sort que el govern
de la generalitat va intervenir-hi a temps
i va poder salvar els quadres i bona part
del retaule que fou traslladat al Museu
municipal, gracies al conseller de cultura
Ventura Gassol de la Selva del Camp. Fou
encomanat al conservador del Museu de
Reus Pere Rius i Gatell i a l’antiga casa
Gay del C .Prat de la Riba, que fou destruïda en bona part per les bombes que
en 1938, temps de la guerra, van assetjar
repetidament la ciutat, consumint bona
part de la imatgeria que s’hi guardava El
que restà sencer del retaule fou traslladat
a una casa de Vilaplana i més tard al monestir de Pedralbes de Barcelona, gràcies al
desvetllament del Dr. Salvador Vilaseca.

El que restà sencer del
retaule fou traslladat a
una casa de Vilaplana i
més tard al monestir de
Pedralbes de Barcelona,
gràcies al desvetllament
del Dr. Salvador Vilaseca.
El 5 de Juny de 1939, es van poder localitzar les 55 caixes de peces embalades i
classificades que es guardaven del retaule
de l’altar major. Es van distribuir entre el
Museu i l’Església Prioral. La prioral guarda les tres imatges del grup del Calvari,
Sant Francesc d’Assis, Sant Roc, Sant
Josep, Sant Joan Bta., Sant Andreu...i el
sagrari monumental que ja hem esmentat
. Es conserven també a l’altar de la dormició de la Mare de Déu 6 columnes
corínties de l’antic retaule, perquè ens

fem una idea de com era aproximadament
l’estructura de tot el retaule. Es conserven
també una sèrie d’imatges que no eren del
retaule antic, però sí de diferents èpoques
de l’església antiga. La resta d’obres que es
van poder salvar es guarden al Museu de
la ciutat,
El Museu allotja totes les pintures llevat
d’un dels dos medallons el·líptics, dues
imatges grans de Sant Felip i Sant Simó,
dues imatges menors de Sant Bartomeu i
Sant Tomàs, dos relleus amb els evangelistes sant Marc i sant Lluc. Dos relleus amb
bustos masculins dintre medallons singulars i relleus amb bustos femenins dins de
medallons el·líptics.- No ha estat fàcil definir l’artista de cada obra. Hi han ajudat
no poc Salvador Vilaseca i Emma Liaño.
Aquesta anàlisi ha portat a atribuir a Pujol
peces que d’entrada havien estat assignades a Pere Ostris o austríac. L’Agustí Pujol
és considerat un dels millors artistes de
tot el retaule, és un artista amb ànima,
sap donar vida a les seves obres. No es repeteix mai i les seves obres resulten molt
expressives. Cada obra suposa una nova
creació.
Els vitralls, 4 en els murs laterals i 7 a l’àbsis, van ser destruïts durant la guerra i al
reconstruir-los, el 1941, els posaren les
imatges dels sants que corresponien als
noms dels qui els havien sufragat. La gran
rosassa de 8 m. de diàmetre fou reconstruïda pel vidrier Joan Bassegoda, el 1976,
representa Jesús donant les claus de l’Església a Sant Pere.
El projecte de campanar inicial, el 1512,
el situava dins la plaça. del Castell i sota
el campanar s’hi instal·lava la capella del
Sant Crist El 1529 canvien de pensament
i es comença a bastir al lloc on és avui. Es
LO NUNCI 152 - 11
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va anar pujant a mesura que es construïa l’Església. Es va discutir sobre l’alçada,
però el mestre Domènech Sarobé, que el
construïa va creure que havia de ser més
alt del que s’havia projectat en principi,
després d’haver anat a visitar els campanars de LLeida, Cervera i Tàrrega. Calia
alçar tres pisos mes amb grans finestrals
per a les campanes i acabar amb un pinacle: 62 m. d’alçada en total. Amb això
el campanar guanyava en magnificència
i sumptuositat, situant-se entre els primers campanars de Catalunya i apareixent com a distintiu indiscutible de la
ciutat reusenca. La forma exagonal de 12
m. d’amplada que s’endinsa en el temple
forçà l’estructura de les voltes de la nau.
El 1566, el mateix any en què va morir
Domènech Sarobé, el campanar devia estar prou enllestit.. Després de la guerra el
campanar ha recuperat algunes campanes: la de la Misericòrdia que pesa 1000
kg. La de Sant Pau, que en pesa 500 kg,
dita també del treball perquè era la que
marcava les hores en que calia iniciar o
deixar la feina; la Petra Claudia, o de les
hores, la dels quarts o de sant Bernat. A
dalt de tot abans hi havia les matraques
que es tocaven el divendres i dissabte sant
Les diferents capelles laterals van ser adjudicades a les diferents confraries. No sempre eren les mateixes. A mitjan segle XIX
els altars laterals, del costat de la capella
del Santíssim, eren, el primer el de Jesús
que pertanyia als boters: el de Sant Ramon
de Penyafort per als botiguers de roba, el
de Santa Sussagna que pertanyia als preveres; després de la capella del Santíssim
el de Sant Josep, als paletes i fusters; el de
Sant Antoni i Sant Llop que pertanyia als
blanquers i el de St. Tomàs d’Aquino als
estudiants. Per la banda de la capella els
Dolors, començant des de l’altar, St.Isidre

12 LO NUNCI 152

Esglésies de Reus
i Sta. Llúcia, dels pagesos; St.Blai, dels ferrers; després de la porta del carrer, l’ecce
homo dels sabaters; la Mare de Déu del
Roser de la Confraria del Roser; el de St.
Eloy, dels argenters i terrissers; finalment
el de Jesús de l’assotament de la confraria
dels sastres. En aquell temps la vida professional estava molt lligada a la vida religiosa i cada confraria cuidava l’ornamentació i el manteniment del seu altar
D’orgue, en millors o pitjors condicions

les a l’alçada de la que es conserva. La de
l’esquerra va ser eliminada a l’hora de
construir las capella del Santíssim. Aquesta capella fou construïda a instàncies del
Marquès de Tamarit, Francesc de Montserrat. Encara que no fou fins després de
la seva mort que s’iniciaren les obres. Es
decideix construir-la on abans hi havia el
portal de la peixateria ·El 14 de Març de
l’any 1691 es posà la primera pedra i s’acabà el 1703 amb pedra de Tarragona, Salou,
Almoster i l’Albiol . Pel que fa a l seu interior té planta de creu grega, rematada per
una cúpula central que dóna llum al recinte. En el presbiteri es guarda el sagrari manifestador que ocupava el centre de l’antic
retaule del que ja n’hem parlat abans, sense la cúpula que el coronava. Als costats
del creuer es troben els sepulcres de Gertrudis, la filla del fundador de la capella i
la del seu espòs Antoni de Camporrells.
En el lateral
esquerra de la capella es guarda el cor
del pintor Marià Fortuny, que va morir a
Roma i va voler ser enterrat a Reus.

n’hi ha hagut gairebé sempre des de 1449.
El 1521 es va installar sobre la porta que
dona a la pl. del Castell, Sobressortint
sobre la superfície de l’església amb una
profunditat de 28 pams. El 1706 se’n feu
un de nou pel mestre d’orgues Andreu
Vergueró, natural de Brusel·les i resident
a València. Va durar fins al 1936.
El 1575 es resol posar dues trones paralel·

Després de la guerra es van voler pensar
les coses d’una altra manera. El retaule solemne que es va perdre durant la guerra,
no concordava pas gaire amb l’estil gòtic
del temple. Aquest reclamava un estil més
sobri i més respectuós amb l’estructura
original. L’obra de restauració es va encarregar a l’arquitecte Cèsar Martinell, a qui
va semblar molt més simple i més adequat
un baldaquí amb la imatge de Sant Pere
també in càtedra com estava en el temple
anterior. Però en aquest cas acompanyat
per quatre Doctors o Pares de l’Església.
A la dreta Sant Gregori Magne i Sant
Ambròs i a l’esquerra Sant Agustí i Sant
Jeroni, obra de l’escultor Claudi Rius de
Barcelona. Sota la imatge de Sant Pere es

guarda el reliquiari del patró de la ciutat,
tancat amb tres claus , que, d’acord amb
la tradició, només s’obre per la diada dal
sant. Es recuperà el cadiram dels preveres,
que estava dalt del chor, al presbiteri i a
cada capella s’hi col·locà sobre mènsules
les imatges de Sant Marc, Sant Mateu,
Sant Andreu, Sant Jaume, Sant Lluc i
Sant Joan. Aquesta estructura permet recuperar les capelles gòtiques del presbiteri. S’han pogut recuperar també els grans
finestrals que amb el retaule anterior quedaven amagats i l’església ha guanyat més
brillantor i més llum. També desaparegué
l’espai dedicat a l’orgue sobre la portalada
dels Dolors per instal·lar-lo dalt del chor..
Podríem especificar molts més detalls tant
de l’església antiga com de l’actual, però
tampoc preteníem ser exhaustius, sinó
donar unes pinzellades sobre l’origen i la
trajectòria de la nostra estimada església
prioral
Ricard Cabré, Pvre.

Per redactar aquest article m’he servit bàsicament dels llibres “El retaule de la Prioral de
Sant Pere de Reus”de Joan Bosch i Joaquim
Garriga i “Sant Pere i el campanar” redactat
per Ezequiel Gort Juanpere.
També hi ha ajudat un fulletó publicat amb
motiu de la “restauració de la Capella del
Santíssim – 1993”
LO NUNCI 152 - 13
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Dades per a la historia.......de Reus

Viatge per Terra Santa

Moltes persones del Camp de Tarragona,
jo diria que quasi ningú, coneixen la història de la construcció del pont vell sobre
el riu Francolí en el terme municipal de
Tarragona.
Aquest pont va ser construït l’any 1870
i era comú a les carreteres d’Alcolea del
Pinar a Tarragona i la de Castelló a Tarragona. En un principi era de dos carrils, un
en cada direcció, fins a l’any 1970, o sigui
al cap de 100 anys, que va ser renovat i
ampliat segons informacions periodístiques de l’època. Aquest any fa 148 anys
que es va construir i encara resisteixen les
modificacions i el trànsit rodat.
I vostè lector es preguntarà el perquè un
reusenc de tota la vida escriu un reportatge sobre el pont vell de Tarragona.
Molt senzill amic meu!! Va ser un reusenc
(fill de Porrera), el que el va construir!! Un
reusenc perquè els tarragonins poguessin
sortir cap a Reus tranquil·lament! O els
reusencs per anar a la “capital”!.
Bé, bromes a part, anem amb la història.
Aquell any 1870 es va fer la contractació
per la construcció primer de les pilastres o
pilones en el riu i després de la plataforma
superior. Aquí em vull referir a la primera
part de la construcció.
Segons contracte que tinc en el meu poder, va ser el meu besavi Anton Pellicer
Domènech, Enginyer Industrial de la sisena promoció d’Espanya (1.865), solter de
31 anys, el que el va construir. En poder
meu tinc el contracte notarial de la referida obra.

14 LO NUNCI 152

Ignoro per quina rara circumstància el
meu besavi va exercir de contractista en
aquesta obra, ja que no era aquesta la seva
professió, sinó que per la seva carrera era
l’Enginyer de l’Ajuntament de Reus i va
muntar l’any 1877 a Reus la primera fàbrica d’Espanya de producció de sulfuro
de carboni per l’extracció de l’oli d’oruxo,
que s’importava de França.
Segons es pot llegir en el contracte, que és
una acta notarial de 47 pàgines escrites a
ma, l’obra consistia en la part d’obra de fàbrica del pont sobre el riu Francolí comú a
les carreteres abans esmentades, realitzat
davant el notari José Antonio Albinyana
de Borràs i entre Juan Manuel Martínez,
Governador Civil de la Província, en nom
i representació del Gobierno de la Nación
i el contractista, o sigui el meu besavi.
El contracte consta del pressupost de
l’obra amb tot el detall per un import de
233.938,233 escuts.
Com a dades curioses es pot veure que el
pressupost és de data 1 de febrer de 1867
i el contracte davant notari del 24 de novembre de 1870, o sigui 3 anys i 10 mesos
després. El perquè no ho sé.
En el plec de condicions facultatives i particulars que segueixen al pressupost, es poden llegir detalls molt curiosos avui en dia.
Amb aquest escrit només vull donar a conèixer un mica d’història del segle XIX del
Camp de Tarragona.
Anton Pellicer Aguadé
Enginyer Industrial

Com cada any abans que arribi l’estiu, el
Centre d’Amics de Reus, té el bon costum
d’organitzar un viatge, i aquest cop el destí escollit va ser Israel, el qual va tindre
molt d’èxit, i no podia ser d’altra manera,
ja que portant un guia tan professional
com el Sendo i una guia tan meravellosa
com la Fabiana, l’èxit estava assegurat.
També cal dir que vam ser un grup ben
avingut i amb una bona disposició per
part de tots.
Intentaré fer una mica de resum de què va
ser el viatge.

4 juny:

Sortim de Reus a les 9 del
matí en direcció a l’aeroport, en arribar a
la Terminal ja ens esperava el Sendo i sis
persones més que s’incorporen al grup, seguidament fem els tràmits de facturació
i control de passaports, i a l’hora prevista embarquem en vol regular en direcció
a Tel Aviv. En arribar recollim maletes i
ens dirigim a la sortida on ens espera la
nostra guia Fabiana que ens acompanyarà
durant tot el circuit (vam tenir molta sort
amb ella) com que ja es tard, anem directe
a l’hotel a Ashkelon, ciutat costanera, on
passem la primera nit.

5 juny: Ben descansats, ens llevem,

esmorzem i, avui sí, comença el nostre
viatge per Terra Santa. Tots al bus ens dirigim a Cesària Marítima, antiga ciutat
romana i des d’on sortiren els deixebles de
Jesús a evangelitzar el món.
Acabada la visita després de veure l’amfiteatre, el pati de quadrigues, restes de
mosaics i l’aqüeducte que es conserva intacte, emprenem camí cap a Haifa.

Haifa, és la tercera ciutat més gran del
país; situada a la vora del mar Mediterrani compta amb un port comercial el
més importat d’Israel. La ciutat s’enfila
del port al cim del “Monte Carmelo”, lloc
on es van produir els fets del profeta Elies,
allí visitem el petit Monestir Carmelita de
nom “Estella Maris”. Tot seguit ens dirigim a un mirador per admirar una panoràmica preciosa de la badia de la ciutat i els
Jardins Penjats de Bahai. Al 1909 Haifa es
converteix en el Centre de la Fe Bahai i es
construeix un Santuari que avui en dia és
centre d’adoració i pelegrinatge.
Després de dinar, fem camí per arribar a

...va ser un moment molt
emotiu perquè el capellà
de l’Església va renovar
les promeses als cinc
matrimonis que formaven
part del nostre grup.
Natzaret on visitem la Basílica de l’Anunciació i tot seguit l’Església de Sant Josep
o Casa de la Sagrada Família. Acabada la
visita ens apropem a la Muntanya del Precipici, situada a la Vall de Jizreel, on també podem contemplar el Mont Tabor (lloc
de la Transfiguració de Jesús) i per acabar
el dia retornem a Natzaret per acomodar-nos a l’hotel on farem nit.

6 juny: De bon matí, per aprofitar

bé el dia, sortim de Natzaret i ens dirigim
a Canaan. En aquest lloc, Jesús va fer el
seu primer miracle, transformant l’aigua
LO NUNCI 152 - 15
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en vi . Després visitem l’Església de la renovació de les promeses matrimonials; va
ser un moment molt emotiu perquè el capellà de l’Església va renovar les promeses
als cinc matrimonis que formaven part
del nostre grup. Reprenem camí per pujar
a la Muntanya de les Benaurances, allí Jesús va fer el Sermó de la muntanya. Avui
és ruta de llocs bíblics; el llac Tiberíades a
Galilea, on Jesús pescava amb els seus deixebles, el lloc es conserva intacte com en
el temps de Jesús. Tabgha és on es produeix el miracle de la multiplicació dels pans
i peixos; Cafarnaüm, ciutat de Sant Pere i
on Jesús va viure durant el temps que va
estar a Galilea. De camí a Jerusalem visitem Jarderit, lloc del bateig al riu Jordà. En
arribar a Jerusalem fem parada al Mirador
del Mont Scorpus i la Fabiana ens obsequia amb una copeta de fusta i tot seguit
fem un brindis de benvinguda a la Ciutat
Santa (personalment inoblidable). A vent
sopat, el Sendo ens va proposar un passeig nocturn per Ciutat Vella i per suposat
que tots vam estar-hi d’acord. Va ser una
experiència molt agradable; vam entrar
per la Porta de Damasc tota il·luminada,
i tot seguit un laberint de carrerons plens
de gent anant i venint ens van conduir al
davant del Mur de les lamentacions; Va
ser impactant, i després d’observar una
estona, vam tornar a l’hotel.

7 juny:

Avui descobrirem Jerusalem, i ho farem començant per la Muntanya de les Oliveres. Tot baixant trobem
l’Església del Pater Noster, lloc on Jesús
va ensenyar als seus deixebles l’oració del
Pare Nostre; l’Església del Dominus Flevit
des d’on Jesús va contemplar la Ciutat
Santa un Diumenge de Rams; al peu de
la muntanya trobem l’Hort de les Olive-
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res o Getsemaní on es conserven oliveres
mil·lenàries i la Basílica de l’Agonia, on
Jesús va estar orant la nit de la seva detenció. Acabem la caminada a l’Església
de la Tomba de Maria, segons la tradició
ortodoxa, allà es troba el lloc exacte on el
cos de la Verge Maria va descansar per tres
dies. Tots al bus ens dirigim fora muralla
a la Muntanya de Sió on trobem i visitem l’Església de la Dormició de Maria, la
Tomba del Rei David i el Cenacle, lloc en
Jesús i els seus deixebles van celebrar la
festa de Pasqua, l’últim sopar abans que
Jesús fos jutjat. És hora de dinar i ho fem
en un restaurant típic, on degustem plats
de la seva cultura gastronòmica. Havent
dinat recorrem la ciutat antiga seguint la
Via del Calvari o Via Dolorosa, per acabar
visitant el Sant Sepulcre. La Ciutat Vella
de Jerusalem està distribuïda en 4 parts: la
cristiana, la jueva, la islàmica i l’armènia,
amb les seves diferents religions, cultures i maneres de pensar conviuen juntes
en un mateix indret, una mateixa ciutat
i un mateix país. Acabat el dia retornem
a l’hotel; el que no sabíem és que ens esperava una sorpresa i és que el Sendo ens
portaria a veure i gaudir d’un espectacle
meravellós de llum i so a la Torre de David
(va ser espectacular).

8 juny:

Sortida al matí en direcció
a Ein Karen, població on va néixer Joan
Baptista, i on es troba l’Església de la Visitació, on la Verge Maria es trobà amb la
seva cosina Santa Isabel per anunciar-li la
seva pròxima maternitat. Retornem a Jerusalem per visitar el Museu d’Israel, allí
podem admirar els Manuscrits Sagrats del
Mar Mort; en sortir a l’exterior trobem
una maqueta en miniatura de la ciutat
de Jerusalem antiga, tal com era a l’època

de Jesús. Acabada la visita ens dirigim a
Betlem, deixarem territori israelià per entrar a territori palestí; de l’autocar podem
veure el mur que separa les dues terres, i
passat el punt de control de Betlem ja estem a Palestina.
Betlem és pels cristians un lloc molt significatiu, ja que és on va néixer Jesús.
Després de dinar fem una caminada per
visitar la Basílica de la Nativitat (és un
dels temples cristians en ús més antics)
després d’una bona estona de cua, podem
besar el lloc Sant on suposadament va
néixer El Messies. Abans de deixar Betlem
anem a conèixer el Camp dels Pastors.

...descobrir una experiència
única: fer un bany en el Mar
Mort, ubicat a 400 m. sota

mica , i acabem a Jaffa, antic port d’Israel,
on visitem l’Església de Sant Pere i una
sèrie de carrerons molt bonics, típics d’un
poble pescador. Ha arribat el moment de
fer l’últim àpat de grup i acomiadar-nos
del país i de la Fabiana, que ens ha acompanyat durant tot el circuit; un cop més el
Sendo i la Fabiana ens sorprenen agradablement fent-nos entrega d’un Certificat
personalitzat de Peregrí a Terra Santa. A
l’hora convinguda ens dirigim a l’aeroport
per fer els tràmits pertinents d’embarcament, i en vol directe arribem a Barcelona.
El vol ha estat tranquil, aterrem, recollim
maletes i ens acomiadem dels sis amics
que es van incorporar al nostre grup, desitjant que en pròxims viatges puguem
gaudir de la mútua companyia i amistat.
Arribats a la nostra ciutat ens acomiadem
i ens desitgem un bon estiu i fins l’any
que ve.

el nivell del mar

Margarita Jardí

9 juny:

Aquest matí el nostre destí
és la fortalesa de Masada. És el símbol de
la resistència jueva davant de la dominació romana. Ascendim al cim en telefèric i
visitem les ruïnes del grandiós Palau d’Herodes; la visita ens permet gaudir d’unes
vistes espectaculars amb el Mar Mort de
fons. A la tarda disposem de temps per
descobrir una experiència única: fer un
bany en el Mar Mort, ubicat a 400 m. sota
el nivell del mar; és sorprenent com podem surar sense enfonsar-nos. Acabat el
bany, retorn a Jerusalem.

10 juny:

Avui ja és l’últim dia de
viatge, tots amb les maletes al vestíbul de
l’hotel, les carregem a l’autocar i ens dirigim a Tel Aviv per fer una visita panorà-

Fotos
1

Basílica de l’Anunciació.

2

Església de la Visitació

3

Jaffa antic port d’Israel a Tel Aviv.

4

Gruta de l’Anunciació a Natzaret.

5

Mont de les Oliveres amb Ciutat
Santa de fons.

6

Muntanya de les Benaurances

7

Vitrall de la Basílica de la Nativitat a
Betlem.

8

Lloc de Tiberíades a Cafarnaüm.

9

Foto del grup a Massada.
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15 anys del grup de teatre “L’Albada”
Aquest any 2018 hem celebrat el 15è del
debut del grup de teatre «L’Albada» del
Centre d’Amics de Reus. En principi el
vaig crear com una activitat, com una
teràpia de memòria, de distracció, però
vaig descobrir uns grans artistes amagats
darrera d’una afició, pel que al principi
era un taller de teatre acabà sent un grup
d’interpretació pel que vàrem passar a representar drames com «Terra Baixa», amb
la que vàrem debutar o «L’Hèroe» de Santiago Rusiñol, comèdies molt divertides,
esquetxos, poesia, etc...

als que ja no hi són entre nosaltres.
També us convido a fer teatre amb nosaltres, em plau comunicar-vos que el proper
de 20 de gener, a les 7 de la tarda, a la sala
Santa Llúcia de Reus, interpretarem l’obra
«El marit de la Marina és mariner» una
obra on les rialles estan assegurades, hi ha
malentesos i situacions compromeses, hi
esteu tots convidats.
Isabel Rodríguez
Directora del grup

Actualment interpretem cada
temporada una comèdia diferent, assolint èxits tant personals com de públic que ens
omplen de satisfacció.
Cada temporada s’incorpora
més gent al grup. També més
gent jove i això és molt positiu per a nosaltres i agraeixo
al grup la seva empenta i dedicació, també des d’aquestes
línies un record de tristor per

DISTRIBUÏDOR DE:

A la foto de dalt els primers
components del grup.
A la foto del costat esquerra,
els actuals integrants del grup,
els que actualment interpreten
l¡obra “El marit de la Marina és
mariner”
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Activitats durant el tercer trimestre 2018
Després d’un curs atapeït d’activitats, al juny
donem per acabades les nostres activitats. Amb
l’arribada de l’estiu ens endinsem en uns mesos
de relaxament i d’esbarjo, que les sòcies d’aquesta
Associació, procurem gaudir acompanyades dels
familiars més propers.
A mitjans del mes de setembre ens tornem a
posar en marxa i comencem un nou curs, amb
noves il·lusions, i projectes ambiciosos, desitjant
que aquest, sigui igual o si pot ser millor que l’anterior.
El primer dimecres que ens vam retrobar, per tal de posar-nos al corrent de les novetats
que hi havia hagut durant l’estiu, programàrem una “Tertúlia de les Ganxetes”, que va
resultar ser del més entretinguda.
I el segon dimecres vàrem poder gaudir d’un reportatge fotogràfic, resum de les activitats del curs anterior, i com no podia ser d’un altra manera, també dedicàrem una bona
estona de la tarda, per donar a conèixer, part de la programació d’activitats a desenvolupar fins a final d’any.
Us invitem a participar dels nostres Dimecres Culturals, (els dimecres de les 17:00h
Taller de flors seques
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Xerrada Misericòrdia Machuca

a les 19:00h) i
si ho desitgeu,
també
podeu
consultar el nostre bloc http://
donesganxetes.
blogspot.com on
hi trobareu els
programes de les
nostres
activitats, detallades
mes a mes, així
com un seguit
de fotografies en
les quals podreu
veure la varietat
d’activitats que
realitzem dintre
de la nostra Associació.

Dinar de final de curs
Sortida cultural
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Visita a la Reial Congregació P. Sang
El dissabte 20 d’octubre, continuant amb
el programa de visites guiades per Reus,
un grup de socis va visitar la R.C.P. Sang.
Aquesta entitat és un associació de fidels,
amb personalitat jurídica pròpia, amb
seu al temple de la Puríssima Sang, que li
pertany en propietat, i que és parròquia
destinada a culte.

Des del segle XVII va ser habitual treure
el Sant Crist en processó, fora del temps
de Setmana Santa, quan convenia per dificultats greus, per exemple per demanar
la pluja en èpoques de greu sequera.
Al 1831 Ferran VII li concedeix el títol de
Reial.

La Plaça de la Sang, que té aquesta forma
per facilitar la formació de les processons
que parteixen d’aquest temple, està presidida per una bella font de pedra, datada
el 1779, amb pica circular a la qual s’aboquen 4 canelles i centrada per una creu
també de pedra.

Una sèrie de capelles laterals dedicades a
diverses advocacions acaben de conformar l’interior de la nau.

Del 1555 és el primer document que
parla de la Confraria de la Sang, però
sembla cert que en
aquest any estava
ja bastant consolidada, tot i que no
tenia local propi.
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Incitació a l’odi ?

Visita...

L’interior del temple, molt ornamentat,
està presidit pel Sant Crist, tan estimat
pels reusencs, obra del 1940, de Modest
Gené. És una reproducció exacta del Sant
Crist de PerrisAustri, que es va cremar al
1936. Al presbiteri hi destaca el magnífic fresc que pintà el reusenc Pere Calderó
el 1988 i que representa la Coronació del
Senyor, les 3 Gràcies i una Rogativa per
demanar la pluja.

A l’edat mitjana i
també més tardanament les finalitats de les confraries eren: socórrer
donzelles pobres,
hostatjar persones
necessitades, acompanyar
enterraments, organitzar
processons de Setmana Santa...

Sí que el tingué 20
anys més tard,en què es construí una petita capella a l’espai que ocupa part del
temple actual, i s’hi traslladà el Sant Crist
que Perris Austri havia realitzat per a la
confraria uns anys abans, i que havia estat instal·lat provisionalment a l’església
de Sant Pere.

Opinió

Vam acabar la visita pujant a la Sala Noble, lloc on es reuneix la Junta de Govern de la Congregació, i que es lliurà de
l’incendi durant la guerra civil. Allí s’hi
guarden els anomenats Mal Lladre i
Bon Lladre, que en realitat són arnesos de
combat del segle XVI. En aquesta sala hi
ha unes excel·lents pintures.
A l’inici de la guerra del 1936 va cremar
durant 3 dies, es destruí tot, només la
façana i la sala noble es van salvar.

Agraïm als membres de la Junta de Govern de la R.C.P. Sang que ens van acompanyar en la visita.

És l’entitat degana de la Setmana Santa de
la ciutat i, juntament amb la resta de confraries, la responsable de l’organització de
les tradicionals processons.

M. Carme Just

Hi ha una part molt significativa de la
ciutadania d’aquest país -que es podria
quantificar exactament en un referèndum
amb totes les garanties, lliure i obert-, que
vol seguir un camí nou, propi, pacíficament, sense enfrontaments, sense odis ni
disputes amb ningú. Sense que anar a favor d’això representi, en cap cas, anar en
contra de cap altre.
En efecte, els independentistes no són una
cosa rara apareguda com un bolet verinós.
Només reivindiquen la seva identitat i
la de la seva terra, la seva sobirania i els
seus trets culturals, històrics, i volen decidir el seu futur per a seguir dintre o fora
d’España, perquè no tothom se sent identificat amb aquesta España que ens toca
viure, i menys amb la relació Estat-Catalunya a què tots els que vivim aquí estem
sotmesos.
Per una altra part, si el moviment independentista, que fou provocat fa vuit
anys -concretament des de la desgraciada recollida de firmes del PP en contra
de l’Estatut, i dels catalans, passant pel
“cepillado”, per acabar amb la retallada
del TC-, ha explosionat i s’ha caracteritzat pel seu demostrat civisme i pacifisme,
els governants electes, que l’han defensat políticament, podrien estar acusats
de totes les desobediències que es vulgui,
però mai poden ser acusats de rebel·lió, o
de colpistes, o de cap de les aberracions
que se senten en veu dels més abrandats radicals i ultres, només pel sol fet de
creure què el discurs de a veure qui la diu
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Opinió

Social

Incitació a l’odi ?
més grossa és el que més “ven” més enllà...
I a una bona part de casa nostra també.
Això és el que no es vol entendre pels del
“qui no està amb mi, està contra mi”, interessats en alimentar els “a por ellos”.
Principalment obsessionats en amargar
l’ambient, amb relacionar-ho tot amb els
delictes més criminals perquè el seu disbarat pugui ser creïble, si més no, pels més
acèrrims aferrats a que no es toqui res... Ja
sigui per algun interès concret, o bé per un
tribal, visceral i fanàtic patriotisme.

L’odi només el pot
exercir qui odia
Aquests mateixos són els que titllen
d’incitació a l’odi als que consideren els
seus enemics per qualsevol mirada, per
qualsevol gest, per qualsevol paraula i, a
la vegada, justifiquen els seus provocadors gestos i paraules com expressió d’un
nacionalisme que estan cegament convençuts que és el que ha de ser, i l’únic. I
el defensen de la manera que sigui perquè
se senten posseïdors de l’única raó i protegits d’una total impunitat.
Per molt que s’intenti, als encara aferrats a l’antic, i mai superat, concepte de
“una, grande y libre”, en el seu sentit més
primari i limitat, no els vinguis amb la,
per altres situacions intocable i d’obligat
compliment, Constitución Española, con-
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IXè torneig de Misericòrdia de futbol botons 2018
cretament en els capítols que es refereixen al reconeixement de les nacionalitats
existents, i de la protecció de les seves
llengües pròpies, perquè els seus codis
mentals no poden, ni podran, acceptar
mai, encara que ja hagin passat un parell
de generacions des d’aquell 1978 que, pel
què es veu, no han servit per evolucionar
i obrir la mentalitat a la veritable realitat
per adaptar-s’hi.
I, després de tot això, encara es té la barra de denunciar algú per incitació a l’odi
!. L’odi només el pot exercir qui odia, i
sembla clar que això no és el que senten
els independentistes, que tan sols pensen
diferent, o potser el que tenen són altres
sentiments prioritaris... Cosa que, sempre què es professi amb respecte als altres
i sense violència, no és cap pecat, ni delicte... que se sàpiga.

El passat 29 de setembre a la tarda, des
de l’ARFB, vam realitzar el IXè torneig de
Misericòrdia a la nostra seu, aprofitant
també que el Centre d’Amics de Reus feia
les jornades de portes obertes. Els participants d’aquesta edició van ser: l’Almoster
F.B, Barcelona, Gegants, Göteborg, Noean,
Nottingham, Siritons i Valentons.
Durant la diada vam rebre la visita de
l’alcalde Carles Pellicer, el qual no acostuma a fallar als nostres esdeveniments, i el
regidor Joaquim Enrech. Va ser una jornada molt positiva on els diferents equips
van poder desenvolupar les seves habilitats i passar una bona estona jugant al

nostre apassionant joc, el futbol botons.
El format del torneig es va organitzar amb
dos grups de 4 equips i després de la fase
de grups eliminatòries directes. La mida
de botons que es va utilitzar va ser la de
3’5 cm de diàmetre amb una durada de 25
minuts cada partit.
Finalment, en primera posició va quedar
el Nottingham guanyant amb una final
ajustada 3 a 2 a l’Almoster F.B, que va ser
segon. La tercera posició va ser pel Barcelona que va derrotar al Siritons amb un
2 a 1.
Narcís Just

Cadascú és ben lliure de ser com ser, de
pensar com pensar, de creure en què
creure, de tenir les seves preferències, personals i intransferibles. Fins i tot, tothom
te el dret d’equivocar-se i, si vol, rectificar.
Com diu el Serrat “cada cual es cada cual
y baja las escaleras como quiere”.

Xavier Guarque i Morelló
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Receptes de...tardor

Sala d’exposicions

100 anys

Timbalet de rovellons

Des de la Junta Directiva del Centre
d’Amics de Reus, volem felicitar al Club
Natació Reus “Ploms” i a l’Orfeó Reusenc,
amb motiu del seu centenari. Ambdues
entitats fortament arrelades al teixit associatiu de la ciutat celebren enguany els
seus primer 100 anys de vida, i als que en
desitgem molts més pel bé de l’esport i el
cant coral a la nostra ciutat. Companys
per molts anys!!!

amb llonganissa i fesols

Cynthia Powell - La noia de Hoylake

Breus

Ingredients
350 g de fesols bullits
300 g de rovellons
4 tomàquets
1/4 de llonganissa
1 all
julivert
oli
sal
Comensals: . . . . . . 4 PERSONES
Temps:  . . . . . . . . . 40 MIN
Dificultat:  . . . . . . MITJANA

Neus Segrià

Elaboració

La nostra consòcia i “Més Amiga de Reus”
reconegudíssima ceramista de la nostra
ciutat, Neus Segrià, va rebre dins els
actes de les festes de Misericòrdia d’enguany, el guardó per part del nostre ajuntament de filla adoptiva de la ciutat, un
fet que celebrem des del Centre, ja que la
Neus és una sòcia que sempre que hem
demanat la seva col·laboració, mai ens ha
estat negada. Neus, dels teus companys/
amics del Centre, moltes felicitats!!!

Bulliu els fesols, escorreu-los, tritureu-los
i amaniu-los amb oli. Tritureu els tomàquets i poseu-los a fregir amb un all, una
fulla de llorer i julivert. Fregiu els rovellons tallats a làmines o sencers si són
petits. En el mateix oli, feu-hi la llonganissa sense pell. Traieu-la i fregiu-hi l’all i
el julivert. Munteu-ho tot en una anella a
capes en aquest ordre: puré de fesols, llonganissa, tomàquet, rovellons, tomàquet i
all i julivert
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Nascuda a la ciutat de Blackpool, un 10
de setembre de 1939, va ser la primera
dona de John Lennon, estudiant d’art,
va conèixer a John Lennon a l’Institut
d’arts de Liverpool on ambdós assistien
a classe; quan va conèixer a John Lennon ella vivia a la costa oest d’Anglaterra en una modesta casa familiar situada
al núm. 18 de Trinity Road, Hoylake, un
suburbi de la ciutat de Liverpool. Després
d’un període de temps com amants van
decidir casar-se amb una cerimònia secreta
un dia plujós del 23 d’agost de 1962, al
registre civil situat al núm. 64 de Mount
Pleasant, Liverpool, un antic edifici construït l’any 1773. Entre els assistents es
trobaven Brian Epstein, Paul Mc Cartney
i George Harrison. Després de la lluna de
mel, Brian Epstein els hi va deixar eventualment un apartament situat al núm.
36 de Faulkner Street, Liverpool. Durant
aquest temps John Lennon va compondre
la cançó “Do you want to know a secret
?”, que va ser inclosa al primer àlbum
“Please please me de the Beatles”; segons
diu el secret real, es que John Lennon estava enamorat d’ella quan se li va ocórrer
compondre aquesta cançó que va arribar
a ser núm. 1 de les llistes d’èxits al Regne
Unit pel músic Liverpolense Billy J. Kramer l’any 1962. La cançó “In my life” composta per John Lennon amb the Beatles,

parla dels seus amics i amants a la seva
vida, dels llocs viscuts i del seu amor per
Cynthia, una bonica cançó pel record al
llibre de conte de fades de John Lennon
titulat “Spaniard in the works”, hi ha un
apartat en el mateix titulat “Snore wife
and the several dwarts” dedicat a la seva
dona Cynthia.
Quan the Beatles van adquirir fama John
i Cynthia es van instal·lar als afores de
Londres, on John va comprar una gran
mansió anomenada Kendwood, lloc on
ambdós van viure amb el seu fill Julian
durant uns anys. Al conèixer John a Yoko
la relació entre John i Cynthia es va enterbolí fins tal punt que Cynthia va decidir
separar-se de John aconseguint el divorci
per adulteri d’aquest el dia 8 de novembre
de 1968. Cynthia va estar casada durant
la seva vida en 4 ocasions, va ser pintora
i va dirigir ella mateixa dos restaurants:
Lucy in the Sky with Diamonds a Liverpool i el Lennon’s a Londres, va escriure
dos llibres titulats A twist of Lennon; any
1978 i John, any 2005.
Tristament Cynthia va morir l’1 d’abril de
l’any 2015 a causa d’un càncer a la seva
casa de Palma de Mallorca als 75 anys.
Descansi en pau la dona dels ulls de raig
de sol.

LO NUNCI 152 - 29

Entreteniment

Entreteniment

G
A
S
A
A
S
Z
E
M
U
A
S

A
F
F
E
S
C
V
O
E
D
S
A

L
H
E
D
D
A
M
R
H
R
D
E

A
K
R
R
A
S
T
H
L
E
F
O

P
O
R
M
R
E
P
K
P
V
E
H

O
I
A
Q
W
A
O
M
O
L
D
O

R
O
T
U
M
E
N
E
L
L
A
M

T
M
E
T
I
T
T
G
K
A
M
O

E
A
S
B
O
S
U
O
H
V
O
M

S
R
T
B
R
I
A
N
S
O
R
E

I
T
H
U
O
M
N
A
S
T
A
S

T
I
M
S
P
L
A
I
R
G
E
S

Troba 7 diferències entre aquestes dues fotografies de la Cambra del pintor Marià
Fortny, al Centre d’Amics de Reus

Troba 7 cognoms que han estat nomenats “més Amics de Reus” Bucal’s en qualsevol direcció
Solucions al proper número

c/ Lepant, 28 - Tel. 977 33 33 45 - 43202 REUS
c/ Alcalde Joan Bertran, 5 - Tel. 977 33 06 94 - 43202 REUS
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Foto: Hilari Sanahuja
«La Pubilla», obra de l’artista Joan Rebull
(Reus, 1899 - Barcelona, 1981)
lloc: Vestíbul Ajuntament de Reus

