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Ja hem passat l’any, un any que se’ns ha presentat amb força novetats. En 
primer lloc va ser un any electoral, nova Junta i amb força canvis, primer ja 
no hi havia ni la M. Rosa Botet, ni el Jaume Aguadé, i per contra comptà-
vem amb un nou secretari, n’Amadeu Martí, amb un nou tresorer, en Josep 
M. Càmara i amb un nou vocal d’imatge i comunicació, en Joan Ciurana.

Aquesta Junta va començar el curs amb moltes ganes per seguir dirigint el 
Centre d’Amics de Reus com fins ara, i a més porta la il·lusió per afrontar 
canvis, necessaris, per la marxa del Centre. Tant d’estructura del nostre 
Casal, com de noves mires per obrir-nos més a la ciutadania i ser més par-
ticipatius. Fins ara tot ben just ens hem posat a caminar.

Acabem d’entregar el 15è. Premí de poesia catalana Francesc Martí Queixa-
lós, amb un grandiós èxit de participació, 146 treballs, de totes les nostres 

contrades. També hem lliurat el Guardó 
Més Amic de Reus al Reus Deportiu, i 
prepareu-vos per l’any que ve, em salta-
ré una mica el protocol, el reusenc que la 
Junta ha designat proposar-lo a l’Assem-
blea propera, és en Xavier Amorós.

No tot han sigut bones notícies, a mitjans 
d’any vam rebre un revés, per motius 
familiars, en Marcel Vallverdú i na M. Jo-
sepa Clotet, ens comuniquen que amb el 

Nunci del segon trimestre de 2018, acaben la seva etapa al davant d’aquest, 
després d’onze anys. La tasca de suplir-los ha estat complicada, pel gran 
nivell on han deixat la publicació i la qualitat dels seus articles. Ho hem 
hagut de suplir i aquest ja és el segon número. Tant de bo ens hi puguem 
semblar.

També per motius personals va dimitir el Vicepresident Josep M. Rull, a qui 
agraeixo l’esforç, la dedicació i la lleialtat que va dedicar al Centre en tots 
els anys que ha estat part de la Junta de Govern.

També tenim des del passat novembre una nova secció, de fotografia, a 
disposició de tots els socis de la casa i a la que desitgem els millors èxits 
com les altres seccions.

Per acabar només recordar-vos que el 31 de gener de 2019 el Centre 
compleix 40 anys, i que estem preparant un any de sorpreses i celebraci-
ons, de les que us n’assabentarem ben aviat.
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Si bé és certa la convicció popular que Ca-
talunya és la nació del continent europeu 
amb més poetes per metre quadrat, també 
caldria preguntar-nos si és possible que la 
poesia subsisteixi encara amb tan bona sa-
lut enmig d’un món tan materialista. La 
resposta és òbvia, perquè per moltes cir-
cumstàncies adverses que condicionin la 
inspiració dels poetes l’esperit creatiu con-
tinua escoltant les palpitacions del món 
i es manté fidel al compromís sincer dels 
temps i les circumstàncies que l’envolten. 
L’ànima dels poetes pot ser confessional, 
romàntica i fins i tot convencional, en 
funció del fons i la forma en què s’expres-

sin però la realitat contundent és que la 
poesia subsisteix siguin quins siguin els 
obstacles que trobi per davant. I prova 
d’això és que al llarg i ample de la geogra-
fia dels Països Catalans, concursos litera-
ris com el que avui ens congratulem de ce-
lebrar o d’altres amb més nivell en funció 
de la dotació econòmica o l’edició del llibre, 
demostren que la poesia segueix ben viva 
malgrat totes les osciŀlacions possibles en 
les corbs del nivell de qualitat. 

Per això la idea de crear un premi de        
poesia catalana amb l’impuls organitza-
dor del Centre d’Amics de Reus, es generà 
de manera natural i espontània en la con-
versa que mantingueren Jaume Aguadé 
i Joan M. Mallafrè el mateix dia de l’en-
terrament de Francesc Martí Queixalós 
(1916-2002).

I és que Martí Queixalós reunia el requisit 
desencadenador de la idea, pel fet d’haver 
estat un reusenc culturalment combatiu, 
versaire impenitent, un dels primers socis 
de l’entitat (fundada oficialment el 31 de 
gener de 1979), i fins poc abans de morir 
( 2002 ) director i responsable màxim de 
la revista Lo Nunci. Tot i això, les gestions 
dels tràmits organitzatius per a deixar ben 
enllestides les bases de la primera convo-
catòria s’allargaren uns mesos, però final-
ment s’aconseguí l’objectiu desitjat i a les 
primeries de l’any 2003  es féu pública la 
primera convocatòria del Premi de poesia 
catalana Francesc Martí Queixalós. 

El seu primer jurat el van integrar Xavier 
Amorós Solà, en qualitat de president; 
Rosa Pagès Pallissé, com a vocal i M Do-
lors Vallverdú Torrents, com a secretària. 
El poeta guardonat fou el reusenc Antoni 
Nomen Xatruch. 
La segona convocatòria del premi (2004) 
tornà a tenir com a president del jurat 
Xavier Amorós Solà, però s’hi incorporà 
com a secretari Antoni Nomen Xatruch, 
i continuà de vocal M. Dolors Vallverdú 
Torrents. El guardonat d’aquella segona 

edició fou també un poeta reusenc, Jordi 
Cervera Nogués. Tanmateix, a partir de 
la tercera convocatòria (2005), el premi 
agafà més embranzida, molta més difusió 
i sobretot, un augment considerable de 
participació. Hi hagué també un nou re-
lleu en la composició del jurat: M.Dolors 
Vallverdú Torrents, passà a ser la presiden-
ta i s’incorporaren Francesc Roig Queralt, 
com a vocal, i Robert Miralles Gutiérrez, 
com a secretari. Un jurat que, d’alesho-
res ençà, s’ha mantingut inalterable fins 
a l’última convocatòria de l’any 2018 i ha 
procurat fer prevaler, per damunt de tot, 
la conjunció en el compromís poètic de la 
confidencialitat per tal de mantenir estable 
aquesta llarga trajectòria participativa de 
setze anys de convocatòries ininterrom-
pudes. 

Premi de poesia Premi de poesia

Premi de Poesia Catalana Francesc Martí Queixalós 

...Constància i regularitat al llarg de 16 anys

Els premiats de les següents convocatòries 
foren: Lleonard del Río Campmajor, d’Igua-
lada, el 2005. Aleix Barriach Sugrañes, de 
Castellvell del Camp, el 2006. Concessió 
ex-aequo a Israel Clarà López, de Badalo-
na i a Josep Sánchez Moragas, d’Alforja, el 
2007. Són anys de consistència, d’esforç 
i de promoció i el Premi creix, té difusió 
i prestigi i això esperona les iniciatives 
dels organitzadors. I així trobem que a 
la convocatòria del 2008 s’hi afegeix un 
nou alicient: El salt fronterer a la Cata-
lunya Nord. L’acte de lliurament del pre-
mi d’aquell any jo no es realitzà a la seu 
social del Centre d’Amics de Reus –com 
fins aleshores s’havia fet i segueix sent 
habitual- sinó que, tot aprofitant l’avi-
nentesa d’haver estat designada la ciutat 

Per això la idea de crear un 
premi de poesia catalana 
amb l’impuls organitzador 
del Centre d’Amics de Reus, 

es generà de manera
natural i espontània

Lliurament del premi de poesia a Perpinyà, el president del Centre Sr. Mallafrà, sebon per la dreta, acompanayts 
d’alguns socis del Centre i de les autoritats de Perpinyà
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Premi de poesia

de Perpinyà, Capital de la cultura catalana 
d’aquell any, es realitzà un ampli desple-
gament organitzatiu amb desplaçament 
inclòs, per tal de realitzar el lliurament del 
premi al Palau Pams de Perpinyà. El vere-
dicte del jurat tornà a ser ex-aequo i foren 
guardonats Joan Bosch, de Tolosa de Llen-
guadoc i Maria Dolors Forés, de Reus. La 
convocatòria posterior de 2009 ja anun-
ciava el retorn a la normalitat reusenca i 
la concessió del premi es realitzà a la casa 
Fortuny – seu del Centre Amics de Reus- 
al Raval Robuster, 36. Obtingué el premi 
la poetessa Carme Agustench Gené, de La 
Selva del Camp.
La convocatòria de 2010 propicià com a 
novetat que el guanyador del premi fos 
de nou el poeta de Badalona, Israel Cla-
rà López, el qual ja l’havia obtingut, en la 
modalitat ex-aequo, a l’edició de 2007. i 
també a la convocatòria de 2011 es pro-
duí, de nou, la concessió ex-aequo, en 
aquest cas per a Salvador Obiols Gómez, 
de Viladecans, i Montserrat Butxaca Fer-
nández, de Puig-Reig.

Arribats a l’any 2012 el Premi ja gaudia 
d’una salut literària considerable i conti-
nuava mantenint l’embranzida inicial i 
una gran participació de concursants. Per 
aquest motiu el Centre d’Amics de Reus 
decidí d’acceptar  la iniciativa de la sòcia 
Montserrat Barenys, per tal d’impulsar la 
convocatòria d’un segon premi literari, en 
aquest cas amb el nom peculiar de Premi 
de Poesia Catalana Reina Margarida 
de Prades en honor a la reina consort, qui 
fou segona muller del rei Martí I, l’Humà, 
i que enviudà abans de poder concebre la 
desitjada descendència. Aquesta circums-
tància -com ja és sabut- provocà l’extinció 
del Casal de Barcelona i encetà un període 

d’interregne que s’acabà amb el Compro-
mís de Casp (1412) i l’entronització de la 
dinastia dels Trastàmara. El jurat qualifi-
cador que fins aleshores havia assumit la 
responsabilitat del Premi Martí Queixalós 
assumí també la lectura i la deliberació 
dels reculls poètics que es presentaren al 
Reina Margarida de Prades. Els guardonats 
dels dos premis convocats foren el barce-
loní Ricard Desola Mediavilla del Premi 
Martí Queixalós i el figuerenc Jordi Plà 
Planas per al I Premi Reina Margarida de 
Prades.

Aquesta modalitat de la doble convoca-
tòria es repetí de nou l’any 2013 amb el 
suport de l’Ajuntament de Prades, el qual 
assumí l’organització a la vila vermella 
de l’acte de lliurament dels dos premis: 
El Martí Queixalós que va recaure  per 
segona vegada en l’igualadí Lleonard del 
Rio Campmajor, i el II Premi Reina Mar-
garida de Prades que fou concedit a Mont-
serrat Farrés Ubach, de Reus. La convo-
catòria 2014 tornà a ser doble i el Premi 
Martí Queixalós recaigué en la poetessa 
de Ciutadella (Menorca), Anna Maria Ti-
coulat Coll i el III Premi Reina Margarida 
de Prades se l’endugué el reusenc Antoni 
Nomen Xatruch . L’any 2015 continuà 
la doble convocatòria i el veredicte del ju-
rat per al Martí Queixalós concedí el pre-
mi ex-aequo, a Oriol Solà Prat, de Santa 
Margarida de Montbui i Josefina Maymó 
Puig, d’Alella. El guardonat de la que ha-
via de ser la quarta i última convocatòria 
del Premi Reina Margarida de Prades fou el 
reusenc Ildefons Aguiló Bartolomé.

A partir de l’any 2016 el Centre d’Amics 
de Reus tornà a la posició inicial de la 
convocatòria del Premi Francesc Martí 

Premi de poesia

EL CAMINANT I LA PÀTRIA

Domini fosc de pedra encercla
el país inacabat.

Lluís Alpera
Al mig del camí una pedra blanca
sota la llum del sol, a trenc d’alba.
L’agafo i la sostinc a les meves mans.
Podria ser una pedra més en qualsevol regió
d’aquest món que els meus ulls no abasten.
Però no és cap pedra més. És part de la pàtria
que bressola somnis de pau i de llibertat.
Aquesta pedra acull la veritat dels somnis,
la fe inabastable i l’orgull d’una terra
que mai no veurà tancades les portes del dest

El poema titulat EL CAMINANT I LA PÀ-
TRIA, sota el pseudònim d’Amadeu Llom-
part, (José Luis García Herrera) ha estat 
l’obra guanyador de l’edició del premi de 
poesia Francesc Queixalós 2018.

Francesc Roig i Queralt

Queixalós i s’atorgà el guardó a la barcelo-
nina Maria Bonafont Giménez. Però a la 
convocatòria següent, de 2017, el Premi 
Martí Queixalós, a més a més de distingir 
com a premiat un interessant recull po-
ètic de Salvador Obiols Gómez (que ja 
l’havia obtingut ex-aequo en l’edició de 
2011) incorporà també un premi extraor-
dinari de poesia visual que va recaure en el 
poeta barceloní Emili Gil i Pedreño. I arri-
bem finalment a la setzena convocatòria 
del Premi de poesia catalana Francesc 
Martí Queixalós, corresponent a l’any 
2018, amb una extraordinària participa-
ció de 146 reculls poètics i un premi en 
metàl·lic de 600 euros que s’endugué el 
poeta d’Abrera (Barcelona), Josep Lluís 
Garcia Herrera amb l’obra titulada El ca-
minant i la pàtria. 

Abans del lliurament del 
premi de poesia tingué lloc 
una conferència a càrrec 
de la Dra. Fina Masdeu, 
sobre el tema: “Plàcid Vidal 
del grup modernista de 
Reus al memorialisme”.

Aquest acte també comp-
tar amb la presència de 
dos membres del Grup de 
Declamació del Centre 
d’Amics, que van llegir 
alguns versos en el trans-
curs de la conferència.

Conferència Premi de Poesia

Segueix a la pàgina següent

Premi de poesia: el guanyador
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Premi de poesia Premi de poesia

A la foto En José Luis García Herrera, guanyador de 
l’edició d’enguany

II
Ara és demà. No escalfa el foc d’ahir
ni el foc d’avui i haurem de fer foc nou.

Miquel Martí i Pol

El camí enceta el jorn amb veus de polseguera.
Però les petjades, malgrat les dificultats,
deixaran constància del nostre pas decidit.
Aquest és el meu camí. El nostre camí.
Mantindré la força del pas i l’alè de l’esperança
acompanyat dels versos de poetes fidels
com l’estimat Martí i Pol o l’amic Estellés.
Obro el pas a la memòria de vells camins tancats.
Agafo la pedra que brilla al bell mig del viarany.
És part de la pàtria que vull aixecar i
 aixecarem.

III
Nosaltres miràvem enllà
camins del vent, camins de mar:
barques d’esperança farem avarar.

Salvador Espriu
Els ulls fiten la regió malva del capvespre:
el paisatge lliure de veus de calamarsa i de gelades.
Els meus ulls petits alberguen set de llum blava,
de terra roja, de valls verdes i de l’esforç de mon
 pare
per omplir amb penes i suor alforges d’esperança.
Un sol més just anuncia que tot, encara, és
 possible.
Mantenim, viu i rogent, el foc de les paraules.
Escric versos que arrepleguen el pes del dolor.
Com aquesta pedra que sostinc a la mà, recollida
dies enllà, fonament essencial de la meva pàtria.

IV
Però avui he tornat amb la més tensa
i pura humanitat a la mata agra,
als pins verdíssims, a les roques grises
de verdor curta i ànima estepària.

Blai Bonet
Sóc l’home perdut en la fondària de la vall
endevinant les entranyes del camí que desbrosso
com un nen que juga a abandonar rere l’arbreda
les restes de l’última partida en el joc de la infància.
El vent aixeca la polseguera del passat i és l’hora
d’escriure una història que no sigui paper mullat

quan arribi el moment d’afrontar la veritat rotunda
que molts volen amagar sota la grisor de les pedres.
Però avui he tornat amb la decisió presa de que mai
aturaran a l’home que camina dins la boira.

V
Exiliat sense fronteres
l’Àngel et vol com em volia;
tot ho veuràs sense mirall,
sense paraula.

Joan Teixidor
Cap al cim omplo els pulmons amb aire de pluja.
Els núvols parlen amb el silenci dels exiliats.
Resquills de neguit afloren pels ulls esgotats.
Arribaré a dalt de tot, allà on es fonen terra i cel
com a frontera d’un camí sol i un sol destí.
Llavors, la mirada abastarà l’extensió d’una terra
consagrada a l’esforç, enyorada en el temps.
Agafaré una pedra que, potser, mai ningú
no tinguera a les seves mans. L’aixecaré amunt
com el cor de la pàtria que l’exiliat mai no oblida.

VI
Dels avis i besavis du dol, car no és ingrata
la llar, altar per segles de foc sempre novell.

Josep Carner
Res no és casual. Pertanyem a una família
i una família pertany a una terra. Presoners del destí
no desitgem canviar el pes profund de la memòria
ni el pas de la Història per la nostra sang. El camí
és la vida que haurem de defensar a espasa o ploma
contra el mal temps, la nostàlgia o les pèrdues
de lluites quotidianes, de guerres mai vençudes
que esperen, com nosaltres, el crit de la victòria.
Res no és casual. Tampoc aquesta pedra refulgent
que recull endins la llum antiga de dies immortals.

VII
Món de viola i rialla de pins,
tenores lleus prop d’un mar sense estigma.

Agustí Bartra
Un món batega al teu voltant i sota els peus.
Les baules de la vida encadenen la saba d’una estirp
arrelada a l’ànima sòlida de les pedres que marquen
un camí que t’escull com tu vas ser escollit. Els pins
assetgen el mar des dels penya-segats i les ones 
 esperonen

el teu pas triomfant per una terra que exalta les
 bondats
d’un paisatge que ansies perpetuar dins del cor.
Un altre món neix sota la molsa lleu de les paraules.
La vida penetra per la tinta i per la sang. És l’únic 
 camí cert
escrit sobre la pell del caminant que mai s’atura.

VIII
Allò que val és la consciència
de no ser res si no s’és poble.

Vicent Andrés Estellés
El camí sempre ha estat tortuós i costerut,
i ens hem curat les nafres a la caiguda del sol.
Sempre hem estat a punt de perdre-ho tot
però, com el jonc, continuem ferms en la riba.

No hi ha pes més agraït que el cos de l’existència,
malgrat la por i els seus entrebancs. Hem creuat
camps de salnitre i boscos cremats. I, malgrat la
 dissort,
mai ens desviarem un pam de la línia del camí.
La recompensa més gran és trepitjar el teu mas i,
 joiós,
agafar i sospesar la primera pedra que trobes a
 l’entrada.

IX
Em plau, d’atzar, d’errar per les muralles
Del temps antic, i a l’acost de la fosca,
Sota un llorer i al peu de la font tosca,
De remembrar, cellut, setge i batalles.

J. V. Foix
Amb pedres i pors s’alcen les muralles. Defensem
cases i vides, somnis antics i arrels d’herències
aferrades a cops de sang a les llavors de la terra.
L’amplada dels murs arreplega anys i afanys
en una lluita contra l’odi i vers l’esperança
d’una vida digna, senzilla, plena d’amors i d’albades,
de camins que ens porten sempre de tornada.
Cada pedra encaixa en el seu lloc i rememora
la grandària de l’esforç i el pas del temps.
Erro per les muralles amb una pedra a les mans.

X
Encara em llevo abans de clarejar,
i els records vénen pels carrers estrets.

Joan Margarit
Escric amb llàgrimes en el llindar de la memòria.
Sóc i seré tot el que recordeu de mi.
Repartiu els meus versos pels quatre cantons
d’aquesta terra sempre estimada, bressol
de l’home que fa camí com l’heroi anònim
que creua viaranys o ciutats a trencar d’alba,
de l’home que solca els rius de la vida
amb la força inesgotable de l’aigua.
Llenceu els meus versos com pedres de basalt
que enllosen els carrers inesborrables de la pàtria
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Activitats Activitats

El dia 12 de desembre de 2018 ens va        
honorar la presència d’un il·lustre  reu-
senc, el doctor  Josep Murgades i Barce-
ló. Per mi fou una satisfacció fer la seva 
presentació, jo que vaig haver d’estudiar 
català clandestinament per poder escriu-
re! Per això en ell i en la seva obra trobo 
la petja i la continuïtat del gran Mestre 
Pompeu Fabra. 
Doctor en Filologia Catalana per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Catedrà-
tic de literatura catalana contemporània a 
la Universitat de Barcelona. Abans ha es-
tat professor a l’Estudi General de Lleida i 
lector de català i espanyol a la Universitat 
de Ratisbona.
Ha publicat a L’Avenç, la Revista de Catalu-
nya i L’Espill, entre moltes altres publica-
cions de prestigi
També ha publicat treballs de sociolingü-
ística, aplegats en gran part a Llengua i dis-

criminació (1996
Murgades, igualment, ha traduït nombro-
sos autors de llengua alemanya. Tant de 
narrativa com de teatre
De fa ja un grapat d’anys que escriu una 
columna setmanal, els dimecres, a la con-
traportada d’El Punt. 
Entre els llibres publicats:
Llengua i discriminació. Barcelona: Curial, 
1996.
Textos desconeguts de Fabra. Lleida: Punc-
tum & GRECUB, 2005.
Escrits sobre llengua. Lleida: Pagès, 2016.
Escrits sobre Fabra. Lleida: Pagès, 2018
Per acabar només puc agrair, en nom del 
Centre d’Amics de Reus, la gentilesa del 
Professor Murgades al fer-nos sentir pro-
pera i viva la figura cabdal de Pompeu Fa-
bra, amb l’expressió de Renat Llech-Wal-
ter: “Mai no morirem, sempre endavant!”i 

encara em permeto de transcriure unes 
afirmacions que formen part de l’obra i el 
pensament de Murgades:
En la seva dissertació cal remarcar els 
punts on ell va posar més èmfasi, extrets, 
majoritàriament d’entrevistes i conferèn-
cies a l’entorn de la vida i obra del gran 
Mestre:  
“Què hi havia abans de Fabra?
Veníem de segles d’arrambament polític, 
de pèrdua de dues guerres (la dels Sega-
dors i la de Successió), d’un procés de 
nacionalisme creixent per part d’una Es-
panya identificada cada vegada més amb 
Castella. Veníem d’un arrambament deli-
berat de la llengua, ja des de la Nova Plan-
ta, programat, d’una situació conseqüèn-
cia de diglòssia total. I això s’havia traduït 
en una anomia pel que fa a una qüestió 
tan important com una normativa orto-
gràfica. Cadascú escrivia com volia.
Tenia un cap clar, en el doble sentit. 
D’una banda, era un home molt lúcid, 
intel·lectualment parlant. D’una altra, 
tenia una ment excepcional. No era gens 
habitual, enmig del caos lingüístic, en què 
cadascú tenia les seves propostes i tothom 
es pensava que sabia molt de llengua i es 
veia amb cor de ficar-hi cullerada… En 
paral·lel a la seva carrera com a químic -va 
acabar de catedràtic a Bilbao-, es va dedi-
car a fer una cosa que no feia gairebé nin-
gú: estudiar científicament la llengua. Ho 
va fer, en part, gràcies a la biblioteca de 
l’Ateneu Barcelonès, que aleshores estava 
molt ben nodrida. I també perquè es va 
trobar amb la plataforma de l’Avenç, i és 
mitjançant la revista que comença a vehi-
cular, la darrera dècada del segle XIX, les 
seves propostes codificadores, començant 
per l’ortografia.
Es nota la formació científica de Fabra.
Ell sabia el que es deia. En qualsevol ci-

ència, per saber un hom què es diu, ha 
de començar per informar-se i adquirir 
coneixement. En el seu cas, eren els co-
neixements de l’escola neogramatical, els 
lingüistes formats en el context del po-
sitivisme, que estudiaven la llengua com 
un fenomen que podia ser analitzat com 
qualsevol altra entitat humana o natural. 
Això fa que, d’antuvi, Fabra es converteixi 
pròpiament en un lingüista descriptiu. És 
a dir: es dedica a l’estudi de la llengua real 
que malgrat tot ha perviscut, si més no, 
en boca d’una població aleshores encara 
majoritàriament catalanòfona.
Va estudiar la llengua oral, però tam-
bé se’n va anar als textos antics.
Sobretot, de la Catalunya medieval, quan 
no hi havia cap interferència política ni 
lingüística. A partir d’aquí, fa propostes 
conciliadores entre totes dues realitats. 
D’una banda, la llengua parlada, viva, 
autèntica, però molt contaminada per 
manca d’usos cultes i de projecció als or-
ganismes oficials. I d’una altra, la llengua 
antiga, culta, pròpia de la cancelleria, és 
a dir, d’allò que havia estat un òrgan ad-
ministratiu, polític i jurídic. Que no es 
tracta tampoc de ressuscitar-la, sinó de 
servir-se’n, i mitjançant allò que podem 
extreure d’aquesta llengua antiga no con-
taminada, arribar a una solució de com-
promís entre allò que parla la gent i allò 
que s’havia escrit en segles antics.
Tot això com ho va fer?
Ho fa, primer de tot, servint-se de la bibli-
oteca de l’Ateneu. En comandita dels seus 
amics de l’Avenç (Jaume Massó i Torrent 
i Joaquim Casas i Carbó) i després conti-
nua estudiant pel seu compte. Ell se’n va 
a Bilbao el 1902, quan treu la càtedra de 
Química, i allà a Bilbao, a banda de gua-
nyar-se la vida com a professor de quí-
mica, continua treballant. El 1906 ve a 

Pompeu Fabra o la reinvenció de la llengua

El Professor Josep Murgades i Barceló, el dia de la        
conferència, amb el record que li fa oferir el Centre.

El Mestre Pompeu Fabra i Poch

https://ca.wikipedia.org/wiki/L%27Aven%C3%A7
https://ca.wikipedia.org/wiki/Revista_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Revista_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%27Espill_(revista)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
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Activitats Activitats

Barcelona al primer Congrés de Llengua 
Catalana, i és aquells anys que elabora la 
més important de les seves gramàtiques, 
des del punt de vista lingüístic, i el 1912 
la publica l’Avenç. No té cap reserva a 
escriure-la en castellà, aquesta gramàtica. 
Perquè encara hi ha molts catalans que 
no llegeixen en la llengua pròpia, i també 
per deixar clar en el món hispanòfon que 
això que es tracta aquí és una llengua i no 
un dialecte tropical. És la seva culminació 
com a lingüista descriptiu.
I, després, amb el IEC.
El 1912, el crida en Prat de la Riba. Vols 
venir a Barcelona? T’oferim una càtedra 
a la diputació. Això és molt important. 
En Prat de la Riba és el màxim dirigent de 
la Lliga Regionalista, cosa que vol dir de 
la dreta compromesa amb el catalanisme 
polític. Però bé, són burgesos, de dretes. 
Fabra era un tipus d’esquerres. Però hi ha 
una confluència: Prat de la Riba es deixa 
de qualsevol sectarisme de partit, s’adona 
perfectament que la ment més prepara-
da per tirar endavant aquesta reforma és 
en Pompeu Fabra i no li cauen els anells 
per convidar-lo. I en Fabra és prou intel-
ligent per adonar-se que és l’oportunitat 
de poder tornar i dedicar-se a allò a què fa 
temps que es lliura per vocació. Es deixa 
d’escrúpols, accepta l’oferta i se’n ve cap 
aquí.

I un any després apareixen les nor-
mes ortogràfiques.
Que són en bona mesura obra de Fabra, 
però hem de tenir en compte que no ex-
clusivament. Ho fa mitjançant l’Institut 
d’Estudis Catalans i, al capdavall, hi ha 
tota una sèrie de normes que són deci-
dides per votació en la Secció Filològica. 
Aquí és on li tomben la seva proposta de 
suprimir totes les hacs, com fan l’italià o 
l’occità. I ell, tot i que li sap molt de greu, 
ho accepta. Les normes ortogràfiques són 
obra de la tasca desenvolupada per Fabra 
però alhora també són conseqüència d’un 
consens col·lectiu representat per la Sec-
ció Filològica. Per tant, no se les treu Fabra 
del barret. Hi ha hagut acords, i en alguns, 
com sempre passa, Fabra també ha hagut 
de cedir.
A la introducció del volum que aplega 
les ‘Converses filològiques’ dieu que 
serveixen per a desmentir que Fabra 
s’hagués inventat la llengua, com algú 
l’havia acusat.
Això és una realitat importantíssima, i cal 
no estar-se’n mai de subratllar-la. Fabra, 
la llengua, no se la inventa. O diguem-ho 
d’una altra manera: qualsevol llengua es-
tàndard, qualsevol idioma que hagi anat 
més enllà de l’estadi de l’oralitat, que hagi 
esdevingut una llengua escrita i de cul-
tura i d’usos oficials, administratius, en 
una societat desenvolupada, qualsevol 
llengua en aquestes circumstàncies és un 
invent. Les naturalitats primigènies no 
existeixen. Tot producte humà és, en una 
mesura o en una altra, un constructe. És 
evident que una llengua esdevinguda es-
tàndard presenta molts punts d’invenció, 
d’artifici, d’elaboració des de dalt! Perquè 
les llengües soletes tampoc no es fan a si 
mateixes, a partir d’un cert moment.
En el cas del català, com va anar?

Amb l’historial que té la llengua catalana, 
aquest procés d’elaboració des de dalt s’ha 
de fer amb més poc temps. Tots sabem 
exactament quina és la situació política 
del país i, per tant, la lingüística i la cul-
tural. De fa segles, ens trobem amb una 
situació de conflicte lingüístic. O, si es 
vol dir de manera més suau, de contacte 
de llengües. Això fa que, malgrat tot, la 
llengua esdevinguda oficial, imposada a 
partir de la Nova Planta a sang i a foc, és 
la llengua hegemònica, i el discurs propi 
del colonialisme lingüístic espanyol vol 
fer creure que això del català és un in-
vent de Fabra o de quatre gramàtics caps 
calents. Repeteixo, absolutament fals. Si 
ens posem així, qualsevol llengua presen-
ta elements d’artifici, que esdevenen cada 
vegada més naturals. Fabra no s’inventa 
res. A més, amb les ‘Converses filològi-
ques’ manté una mena de consultori amb 
els lectors. Té un èxit enorme, aquella sec-
ció. Molt sovint, llança propostes, a veu-
re com respon la gent. No es dedica pas 
a dictar. Entre més raons, perquè tampoc 
no hi ha prou poder polític darrere per a 
imposar segons quina norma. Conscient 
d’això, ell es fixa com reacciona la massa 
parlant, que és qui primer fa la llengua, si 
accepta la proposta o si no…
Un dels motius per a codificar la llen-
gua era depurar-la, deia.
Després de segles de relegament progres-
siu a la simple oralitat i de vora dos segles 
de persecució des de dalt, de bandejament 
de l’escola, dels organismes oficials, etc., 
la llengua ha anat essent víctima d’inter-
ferència per part de la llengua hegemòni-
ca. I per això la depuració és un objectiu. 
Però voldria fer dues observacions.
Endavant.
Fabra va haver de reaccionar, i de vegades 
d’una manera molt vehement, en contra 

dels descastellanitzants a ultrança, que en 
deia ell. Patriotes caps calents que es dedi-
caven a veure castellanismes a tot arreu, 
també on no n’hi havia. I deia, no senyor, 
això no és cap castellanisme. Però hi ha 
gent que es pensa que fa més catalanesc, 
posem per cas, ‘mitjaval’ que no ‘medie-
val’. I Fabra va argumentar que no, que 
era un cultisme, i com a tal no ha experi-
mentat l’evolució dels mots patrimonials. 
O com els patriotes que diuen ‘mercès’ 
perquè es pensen que fa més catalanesc 
que dir ‘gràcies’, que és un mot de sempre. 
O els qui es pensen que ‘ambient’ és un 
castellanisme perquè hi ha un diftong que 
es pensen que és castellà. I pretenien que 
se’n digués ‘ambent’? A còpia de voler ser 
tan descastellanitzants, la vessen.
La depuració, concretament, de Fabra.
Fabra està al lloro de tota la lingüística 
del moment. Cita els grans noms de la 
lingüística coetània, els segueix. Hi ha un 
grup molt interessant que ell no coneix, 
el Cercle de lingüistes de Praga’ que els 
anys vint ja treballaven perquè el txec es 
diferenciés prou de les altres llengües esla-
ves. Teoritzen molt la necessitat de forçar 
les diferències. És a dir, forçar al màxim 
la base de la llengua, la cosa genuïna, per 
evitar que acabés veient-se com un sub-
dialecte del polonès o del rus. Coetània-
ment, Fabra fa el mateix.
Forçar la diferència
Es va passar la vida advertint de la possibi-
litat que el català acabés esdevenint un di-
alecte del castellà. Per acostament formal 
i, després, per bandejament de l’ús. Si tot-
hom sap molt de català però ningú no el 
parla perquè tothom es passa a la primera 
al castellà, això també és relegar la llengua 
a una situació merament dialectal, subal-
terna i subsidiària. D’altra banda, si no es 
procura depurar la llengua de castellanis-
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mes innecessaris, la llengua també s’aca-
barà convertint de magma amorf. D’aquí, 
la necessitat de predicar a favor d’aquesta 
depuració de la llengua.
Fabra tindria molta més feina, avui, 
depurant la llengua…
Ara comprovaria dolgut que tenia raó 
quan ja des del començament de la seva 
trajectòria com a lingüista i gramàtic deia 
que el català corria el risc d’esdevenir 
un dialecte del castellà. En certa mane-
ra, passa. Això s’ha de constatar. No per 
desmoralitzar, no per boicotar-nos, sinó 
per fer-nos esdevenir més conscients de 
com veritablement el català es troba sot-
mès a un doble procés: d’una banda, de 
‘galleguització‘, d’erosió formal. I d‘una 
altra, de ‘euskerització‘, en el sentit que 
la llengua recula en l’ús social. En el cas 
de l’èuscar, no podem experimentar erosió 
formal perquè no l’interfereix ningú. Però 
sí que molta gent euskaldun se serveix so-
vint únicament del castellà, és a dir, que 
hi ha una defecció pel que fa a l’ús habitu-
al de la llengua. I això passa amb el català. 
Erosió formal i bandejament en els usos 
col·loquials. Però bé, la llengua és de tot-
hom. Si tothom decideix fer això, doncs… 
Tantes coses ja et superen.
Justament, l’últim informe de la Pla-
taforma per la Llengua constata que 
el català ha perdut 300.000 parlants 
habituals en aquests últims deu anys?
És aquesta una llengua que, en relació 
amb la que es troba en desigual torce-
braç, l’espanyol, se situa en una fase re-
cessiva. Tot sigui dit, per a major alegria 
dels ‘no-nacionalistas‘ espanyols i per a 
aigualiment del cofoisme dels ‘nacionalis-
tas‘ catalans. Ara: assentat això, importa 
també defugir el deliri quantofrènic; és a 
dir, el propi d’aquells que equiparen la vi-
vacitat i la potència d’una llengua amb el M Dolors Vallverdú

seu nombre de parlants. Així, veiem que 
l’espanyol, cert, en té molts (quants d’ells, 
per cert, degudament alfabetitzats?), però 
quina validesa té aquesta llengua en l’àm-
bit de l’escena internacional? Llavors, la 
salut –i les opcions de supervivència del 
català– no tenen tant a veure amb el nom-
bre absolut de parlants, com amb la seva 
capacitat d’integració o discriminació 
laborals i socials dins el territori històric 
de la catalanofonia. Els catalans catalanò-
fons –per transmissió familiar o per lliure 
adopció– què fan perquè la seva llengua 
disposi, en el dia a dia, d’un tal poder ve-
hicular, d’una tal vigència cohesionadora?
Commemorem l’Any Fabra amb una 
nova gramàtica i una nova ortografia. 
Què en queda, de Fabra?
Absolutament, la base, el fonament. Jo la 
gramàtica encara no me l’he mirada amb 
calma, però sí que sovint he dit i he escrit 
que discrepo de les innovacions que han 
introduït en l’ortografia. Ho considero 
del tot innecessari, embulla-troques, crec 
que l’ortografia és la que ja està fixada, i 
no cal introduir-hi canvis. Però l’autoritat 
són ells. Van donar quatre anys de mora-
tòria. Bé, són els quatre que em queden 
per fer-ne setanta i jubilar-me, després ja 
s’ho faran.” 

 Jo la gramàtica encara
no me l’he mirada amb

calma, però sí que sovint he 
dit i he escrit que discrepo 
de les innovacions que han

introduït en l’ortografia.

Activitats Més Amic de Reus

Un dels actes més importants que organitzem 
des del Centre d’Amics de Reus, és sens dubte 
el nomenament del “Més Amic de Reus”, 
aquest any aquest esdeveniment es va celebrar 
el dia 16 de juny, i com és habitual, en els 
darrers anys, ho vam fer a les instal·lacions 
de l’Hotel NH.

Malgrat que ja fa dies d’aquest acte i que en-
cara no s’havia publicat ho fem en aquesta 
edició perquè en quedi constància.

Tot seguit reproduïm el discurs que va 
pronunciar el president del Centre, el Sr. Joan 
M Mallafrè Anguera, abans de lliurar el 
guardó.

L’acte va comptar amb la presència de dife-
rents autoritats de les quals en destaquem 
la de l’alcalde de la ciutat, així com un bon 
nombre del Centre, diferents membres de la 
Junta del Reus Deportiu i de 2 socis del Reus 
Deportiu els quals són dels primers que s’ho 
van fer.

El Més Amic de Reus 2017

Joan M Mallafrè Anguera, president del Centre.

Carles Pellicer, alcalde de Reus

Il·lustríssim Sr. Carles Pellicer, Més Amics 
assistents, Sra. Mònica Balcells presiden-
ta del Reus Deportiu, socis i dirigents del 
Reus Deportiu, Amigues i Amics:
Ja fa un any des que vam guardonar MÉS 
AMIC DE REUS al Sr. Robert Miralles 
Gutiérrez, i altra vegada estem aquí re-
units en aquesta festa gran del Centre 
d’Amics de Reus, en què honorem qui 
s’ha distingit en una llarga trajectòria, 
i ha enaltit Reus per tot arreu, o ha fet, 
altruistament, dins la mateixa, una tasca 
de gran calat sociocultural. A aquest el 
nomenem MÉS AMIC DE REUS, el més 
gran honor del nostre Centre.
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Més Amic de Reus

Els Srs. Ramon Creus, Carles Pellicer, Joan M. Mallafrè i Jordi Ferre, i la Sra. Mònica Balsells (al centre de 
la foto), tallant el pastís de celebració. Els Srs. Creus i Ferré, són dels primers socis del Reus Deportiu.

Recordo que aquest guardó el vàrem     
instaurar l’any 1981 i amb la d’avui ja en 
portem 35 edicions.
Així la Junta Rectora, en reunió convoca-
da a l’efecte, en votació secreta i segons 
les normes establertes, va acordar propo-
sar a l’Assemblea General del  Centre del 
pro-passat 20 d’abril, la qual va nominar 
“MÉS AMIC DE REUS 2017” a l’Enti-
tat REUS DEPORTIU.
Fundat el 23 de novembre de 1909, amb el 
nom de Club Deportiu. La primera seu fou 
al velòdrom situat al final del carrer Sant 
Joan, i el 1912 començaren a utilitzar-se 
uns terrenys de la carretera de Salou.
El 1917 va absorbir el Club Velocipedista i 
el Club Sport Reus, i ja va adoptar el nom 
de Reus Deportiu.
El Club anava creixent, però només es va 
desenvolupar el futbol. Seccions com el  

ciclisme, atletisme i boxa van desaparèi-
xer el 1922.
Va anar canviant de seu, cap a la plaça de 
la Sang, al raval Santa Anna. Com, també, 
de recinte esportiu, obrint-ne un de nou al 
Camí de l’Aleixar, inaugurat el 1927.

El 1936 el poliesportiu va canviar de nom 
a Casal Reusenc d’Esport i Cultura, i els 
equips es dirien Reus Popular.
El 1939 es va reconstruir i es va reiniciar 
l’activitat, establint la seu social (l’anteri-
or fou destruïda pels bombardejos sobre 
Reus) al cafè Espanya de la Plaça Prim.
El 1951,a causa dels problemes econòmics 
que patia l’entitat, només sustentada pels 
socis, el futbol s’escindí en una nova    
entitat a part, el Club de Futbol Reus    
Deportiu, i el 1953 el Club es va traslladar 
al carrer de la Perla.

A tots se’ns esborrona una mica la pell en 
sentir el nom d’aquests mítics jugadors, la 
majoria reusencs. En puc ometre molts, 
penso que aquest mostreig és significatiu: 
Escoda, Sentís, Pijuan,Sans, Orpinell, 
Magriñà, Grau, Palau, Marsal, Aiguadé.

També vull recordar l’equip mític dels 
anys 60, que guanyà les 6 copes d’Europa: 
Santi Garcia, Joaquim Vilallonga,  Josep 
Maria Rabassa, Joan Sabater, Joan Maria 
Vilallonga, Manel Boronat, Salvador Sal-
vat, Albert Montalà i Jornet.
Als anys 70 es produeixen la incorporació 
de dos mítics jugadors dels Ploms, el Jau-
met Miró i el Mero Olivé, i els comença-
ments del Pep Giralt.
Als anys 80: Llonch, Anglada, Torrell, 
Moliner, Elias, Alabart, Zabalia, Ibarz, 
Mor, Alegret, Fargas, Català, Ventura, 
Salvat, Coria, Martinazzo, Rocha, Bosch, 
Biosca i Gavalda.

Més Amic de Reus

Mònica Balsells, presidenta del Reus Deportiu

El 1962 s’inauguren les noves instal·lacions 
del pavelló d’esports, al, ara, carrer Gaudí, 
inaugurat pel president del moment, l’in-
dustrial reusenc Antoni Olesti Cabrito.
El Club va entrar en uns anys convulsos, 
principalment per l’endeutament, però 
farcit d’èxits esportius. L’any 1995, per 
la dimissió del president Pere Vinaixa 
Ollé,que posà el club en ordre i va comen-
çar les obres de les actuals instal·lacions, 
després  fou elegit president el que havia 
estat flamant jugador de l’equip d’hoquei 
Joan Sabaté i Escudé, nomenat Més Amic 
de Reus l’any 2001, fins que el 2011 gua-
nyà la presidència Mònica Balcells Pere.
La seva història en els seus 109 anys de 
vida cobreix gairebé tots els esports, amb 
més o menys èxits i continuïtat: seccions 
històriques com la natació, la de basket o 
la d’handbol. Sense oblidar la de patinatge 
artístic sobre rodes, gimnàstica rítmica i 
tennis taula, que en els darrers anys tam-
bé han donat els seus campionats, tant a 
nivell individual com per equips. També 
excursionisme, escacs, tenis pàdel, rugbi i 
karate.
Però, sobretot, estareu pensant igual que 
jo, l’esport més representatiu, per tot ple-
gat, és l’hoquei damunt patins. 
Guanyador de 8 copes d’Europa, 1 recopa 
d’Europa, 2 copes de la Cers, una copa 
continental, 1 campionat del món de 
clubs, una copa intercontinental i una pe-
tita copa del món de clubs.
A nivell estatal, 2 lligues nacionals, 5 lli-
gues divisió d’honor OK lliga, 1 campionat 
d’Espanya de primera categoria, 7 copes 
del rei, 2 supercopes d’Espanya, 1 campio-
nat d’Espanya de segona categoria,.
A nivell català: 1 campionat de Catalunya 
i 1 lliga catalana.
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Més Amic de Reus

Als anys 90 s’incorporen: Edo, Hermann, 
Vadillo, Ribas, Ares, Sabater, Garcia, Ave-
cilla, M. Sànchez, Peralta, Carda, Marti-
nell, Molet, Moriotti, J. Sànchez.
I des del 2000, s’incorporen: Trabal, Mo-
lina, Henriquez, Ballart, Teixidó, Gual, 
Caldú, Dominguez,, Cabestany, Pedrito 
Gil, Negro Paez, Platero, Casanovas, Ma-
rin, Adroher, Selva, Coi, Costa, Torra, 
Bancells, Rodríguez, Salvat fill.
I molts jugadors que, des de la pedrera, 
en categories inferiors, que, pel que sigui, 
no han pogut tenir continuïtat al primer 
equip, però que també han de figurar en 
la història del Club.
No vull passar per alt les altres seccions. 
Els seus integrants, i els seus èxits, també 
són part del REUS DEPORTIU:
1926.-Jesús Muntané, cinc cops campió de 
Catalunya i nou campió d’Espanya en 400 
m. llisos.
1932.-Jaume Solà. Campió d’Espanya 
amateur de boxa en pesos semi-pesats.
1949.-Santiago Esteva, campió de Catalu-
nya sènior 1.500 m.
1960.-Es guanya el campionat de Catalu-
nya de natació de 2ª.A
1963.-Josep Lluis Mata campió d’Espanya 
100 m. tanques
Josep Robledo campió de Catalunya de 
Boxa de pesos galls, i Gutierrez, campió 
de boxa amateur de pesos lleugers.
1965.-Josep Robledo campió de Catalunya 
de boxa pesos galls.
1966.-Joaquim Alvarez, campió de Cata-
lunya de natació 1.500 m. lliures
1967.-Es guanya el Campionat d’Espanya 
de natació juvenil.
1973.-L’equip d’atletisme campió de Cata-
lunya 3ª.categoria.

Santiago Esteva campió d’Espanya de na-
tació 200 m. espatlla, i el Reus campió per 
equips.
1975.-Joan Matas campió de Catalunya de 
boxa pesos superlleugers.
Teresa Cabré doble subcampiona de Cata-
lunya de natació de 200 i 400 m. lliures.
1991.-Dos membres de l’equip campió i 
subcampió de tennis taula individual de 
Catalunya.
En aquesta dècada dels 90’, és quan emer-
geixen els èxits de la secció de patinatge 
artístic: 
1990.-Dues medalles als Campionats 
d’Espanya.
1991.-Equip Campió Espanya de 2ªA.
1993.-Laura Sánchez campiona d’Espanya 
juvenil.
1994.-Laura Sánchez campiona d’Europa 
juvenil.
1995.-Laura Sánchez campiona d’Europa 
juvenil i Marta Ibarz campiona d’Espanya 
infantil
2011.-Equip campió d’Espanya juvenil.
2012.-Equip grup gran campió d’Espanya 
i del món.
2013.-Equip grup gran campió d’Espanya.
2014.-Equip juvenil campió d’España i 
d’Europa. 
2015.-Equip grup gran campió d’Espanya i 
de la Copa de les Nacions.
Equip juvenil campió de la Copa de les 
Nacions.
2017.-Grup Show juvenil campió d’Europa.
2018.-Cinquè titol de campió d’Espanya i 
segon consecutiu d’Europa pel Grup Show 
juvenil.

DISTRIBUÏDOR DE:
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Més Amic de Reus

Així com fets singulars que tenen la seva 
repercusió a nivell social:
El 1974 El Club Patí Reus s’integra al Reus 
Deportiu.
S’organitza la I Olimpiada Escolar del 
Reus Deportiu.
El 1975 La secció d’excursionisme col·loca 
indicadors de camins al Montsant.
(1976.- Actuació de Julio Iglesias, mentre 
la del Lluis Llach era prohibida.)
El 1989 Fusió del Reus Deportiu i el CB 
La Salle en el Reus Deportiu-La Salle, en 
bàsquet.
El 1990 S’absorbeix el Club Ciclista Reus.
El REUS DEPORTIU era una gran entitat 
reusenca que encara no havia estat nomi-
nada com a “Més Amic de Reus”. 
Semblava que tots ho teníem “in mente”, 
o que a l’haver estat distingit qui sempre 
hi havia estat lligat, Joan Sabater, per la 

Social

seva trajectòria esportiva i directiva, ja es-
taven coberts els mèrits.
Els èxits internacionals del patinatge 
artístic i la vuitena Copa d’Europa de 
l’equip d’hoquei, això és molt, han servit 
perquè el Centre d’Amics de Reus afegei-
xi el REUS DEPORTIU a la seva llista de 
distingits amb el “Més Amic de Reus”

Nadal

Durant les festes de Nadal, 
la nostra façana presen-
tava l’aspecte que poden 
veure a la foto.

Tots els balcons del Cen-
tre van ser convenient il-
luminats i que van cridar 
l’atenció de les persones 
que passaven pel davant 
d’aquest.

Una inversió que servirà 
perquè els anys vinents 
puguem repetir el mateix.

Opinió

El passat mes de novembre, el Centre 
d’Amics de Reus va organitzar una con-
ferència i una sortida per Reus per tractar 
com, al llarg dels segles, la nostra ciutat 
ha afrontat el tema de l’aigua, recurs es-
sencial per al desenvolupament humà, i 
quines empremtes històriques encara tro-
bem passejant per Reus i pels voltants.

Avui tractem, molt esquemàticament, 
com i quan ens ha anat arribant l’aigua.

Quan es comencen a establir pobladors 
a la vila, segles XII i XIII, trobem poques 
notícies sobre com i d’on hi arriba l’aigua. 
Sabem, però, que hi havia la font de la 
Vila, prop de l’actual carrer de la Font, i el 
torrent de la Vila, l’actual Riera de Miró. 

A partir d’aquí, l’ expansió de l’aigua a 
Reus es pot dividir en 5 fases:

Primera fase:

S. XIV i primera meitat del s. XV: creació 

del Rec d’Almoster (Almoster era terme de 
Reus). Aquesta aigua, que anava a parar a 
la bassa del Pedró, s’utilitzava per al rega-
diu dels horts de fora vila. La seva cons-
trucció va ser un repte, ja que calia cobrir 
5 km de distància i més de 150 metres de 
desnivell, a més de superar barrancs com 
els de la Vidaleta, Cinc Ponts o Calderons. 
En aquest últim barranc es pot veure, en-
cara, un dels aqüeductes que portaven 
l’aigua d’aquest rec, que entrava a Reus 
per la part nord formant l’actual carrer 
Ample (antic camí de Prades) i  arribava 
fins una gran bassa (bassa del Pedró) que 
en desaparèixer va donar lloc a la plaça del 
Pintor Fortuny.

Segona fase:

Segona meitat s. XV:  s’afegeixen nous 
manantials al rec mare que baixa d’Al-
moster.
S. XVI : arribada d’aigua a la partida Mon-

L’aigua a Reus
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Opinió Cor Mestral

terols, que es canalitza per un rec que 
també va a parar a la bassa del Pedró, de la 
qual en sortien dues branques:
La que travessava el camí de l’Aleixar (ac-
tual Av. Prat de la Riba), baixava pel carrer 
dels Recs (d’aquí li ve el nom) i arribava 
fins l’actual plaça del Prim, on es bifurca-
va: un rec cap al raval de Jesús, i un altre 
cap al carrer Sant Llorenç.
El que baixava pel raval de Jesús, seguia 
pels Escorredors de Sant Francesc i des-
prés es posava per les terres de conreu.
La branca que seguia pel camí de Riudoms 
es desviava vers l’actual carrer del Carme 
(la llarga forma recta d’aquest carrer ve 
donada pel rec) i després seguia pel camí 
de Salou.
La segona branca va fer possible el carrer 
de l’Amargura. En un primer moment to-
tes les cases d’aquest carrer es van cons-
truir a un sol costat, perquè a l’altre hi 
havia el rec. Rec que seguia per l’actual 
carrer de la Selva  fins arribar a la Riera, i 
d’allí a la bassa de l’Aigua Nova (a l’actual 
carrer de l’Aigua Nova).
Tercera fase:
Nou sistema de captació de l’aigua del 
subsòl : les mines.
El 1607, la ciutat de Reus, en la recerca 
d’aigua, comprà a Joana d’Aragó Folc de 
Cardona, duquessa de Cardona i de So-
gorb, les aigües subterrànies de la riera de 
Maspujols per construir la sèquia de la ri-
era de l’Aleixar fins a Reus. La construcció 
s’acabà el 1700. Aquesta aigua arribava i 
continua arribant a la Boca de la Mina.
A la segona meitat del segle XVIII es co-
breixen tots els recs, i s’instal·len a la ciu-
tat fonts públiques i rentadors.
Quarta fase:
Segle XIX : unió de totes les aigües que 

arriben a Reus des de les diferents mines 
per a ser repartides cap a tots els punts 
de la ciutat. Construcció de dipòsits a la 
part alta per tal que la gravetat vagi trans-
portant l’aigua fins a les zones urbanes 
inferiors.

Finals s. XIX  es plantegen en ferm di-
ferents projectes per portar més aigua a 
Reus: des de l’Espluga de Francolí, des del 
riu Noguera Pallaresa, des d’Alcover, però 
cap projecte tira endavant.

1904 la Gaceta de Madrid publica la con-
cessió del Pantà de Riudecanyes, que s’in-
augurà l’any 1918. L’aigua provinent del 
pantà es podia utilitzar per al subminis-
trament de la ciutat i s’ajuntava a les al-
tres aigües que de sempre havien abastat 
la ciutat.

S. XX  instal·lació d’aigua corrent a totes 
les cases de Reus.

Cap els anys 70 del s. XX : construcció del 
pantà de Siurana.

Cinquena fase :

Cap a finals s. XX (1989) : Arribada de 
l’aigua del riu Ebre mitjançant una cap-
tació al marge esquerre del riu al munici-
pi de Tortosa. Aquí és d’on es bombeja a 
la planta de tractament que el Consorci 
d’Aigües de Tarragona té a l’Ampolla. A 
través d’una gran canonada d’impulsió, 
porta l’aigua a la part alta de la ciutat.

D’on ve actualment l’aigua que arriba 
a Reus?

El 55% prové del riu Ebre, el 35% dels 
embassaments Siurana-Riudecanyes i 
un 10% de mines i pous propis.

 (Continuarà)

M. Carme Just

Divendres, 30 de novembre, vam celebrar 
el 30è aniversari del Cor Mestral, dins del 
marc ben conegut de la Prioral de Sant 
Pere, amb un concert extraordinari en 
què, acompanyats per l’orquestra Came-
rata XXI i quatre veus solistes, vam in-
terpretar una gran peça, nova en el nostre 
repertori, la Missa dei Sancti Hieronymi 
de Johann Michael Haydn.
Les veus solistes van ser Mireia Tarragó 
(soprano), Tànit Bono (mezzosoprano), 
Roger Padullés (tenor) i Jordi Ricart (ba-
ríton). La direcció va anar a càrrec de la 
nostra directora titular, Núria Francino, si 
bé va haver la sorpresa final de la direcció 
d’Anton Colom de la darrera peça dels bi-
sos, el Càntic de Jean Racine de Fauré. Va 
ser un homenatge i un record al director 
fundador del Cor, i va anar també acom-
panyat per moltes veus de companyes i 

companys que per diversos motius han 
anat deixant el cor en aquesta llarga tra-
jectòria, i que van unir-se a les diverses pe-
ces d’obsequi fora de programa -que van 
ser diverses composicions de Mozart, a 
més de la ja esmentada-.
El concert va anar precedit per la intro-
ducció a càrrec de la presidenta de l’As-
sociació del Cor, l’Elena Giménez, que es 
van reproduir al programa de mà i que 
aquí també recollim:
Enguany fa trenta anys que va néixer el 
Cor Mestral, sota la iniciativa del mestre 
Anton Colom. Volem agrair especialment 
la seva tasca, i la dels membres d’aquella 
primera formació que encara són al cor, 
així com als que, per diversos motius, se’n 
van haver d’allunyar. Malauradament, 
també hem de recordar alguns companys i 
companyes que ens han deixat per sempre.

Missa Sancti Hieronymi per celebrar els 30 anys
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D’aleshores ençà, el Cor ha crescut en 
molts sentits, en experiències, en can-
taires, en repertori.... Són molts anys ja, 
i els volem celebrar en una jornada espe-
cial que tingui també el regust d’una es-
trena. Perquè una petita associació com 
la nostra, és bo que de tant en tant, en 
una de les fites del seu camí, miri enrere, 

però en definitiva ha de mirar endavant. 
Per això hem pensat en un concert que 
triï una nova peça per engruixir el nos-
tre repertori, una aposta més, un repte 
difícil. Confiem que ens en sortirem, de 
la mà de la nostra directora Núria Franci-

Cor Mestral

no, que ja porta molts anys dirigint-nos, i 
amb la col·laboració imprescindible d’una 
orquestra tan professional i alhora amiga 
com Camerata XXI, i d’un grapat d’ex-
traordinaris cantants que executaran les 
veus solistes.

Volem compartir amb vosaltres aquesta 
nova experiència. Sou vosaltres els que 
el justifiqueu i els que ens feu continuar 
amb il·lusió aquest camí que ja s’estén a 
tres dècades.

L’acte va comptar amb l’epíleg de l’home-
natge als cantaires que s’han mantingut 
al Cor des dels seus inicis ara fa trenta 
anys: la Isabel, la Fina, l’Eulàlia i el Josep 
Maria, i unes paraules que ens va adreçar 
l’alcalde de la ciutat, en Carles Pellicer, que 
van anar rubricades pel lliurament d’una 
placa amb què l’Ajuntament de Reus ens 
va honorar per reconèixer aquest feliç ani-
versari.

Enguany fa trenta anys que 
va néixer el Cor Mestral, 

sota la iniciativa del mestre 
Anton Colom. 

Social

Marià Fortuny Marsal ... primers passos del pintor.

En la nissaga de Marià Fortuny Marsal a 
l’haver perdut, el futur pintor, el pare i la 
mare amb onze i dotze anys, al seu avi 
“Marianet de les figures” Marià Fortuny 
Baró, li cau la responsabilitat del net. El 
viatge a peu a Barcelona del net i l’avi el 
setembre del 1852 (possible data el 16-9) 
l’avi porta una pensió de beneficència de 
42 pessetes i van a presentar-se al pintor 
escultor Domingo Talarn Ribot, que per-
sonalment li passarà una pensió de 169 
rals,

és quan col·labora Fortuny amb el seu 
professor amb una “Glòria” a l’església 
de Sant Agustí (carrer Hospital —plaça 
Sant Agustí--- Marià Fortuny viurà al car-
rer de Sant Rafel. De la Llotja del Teatre 
Principal de Reus, hem pogut localitzar 

un dibuix de l’artista al seu avi... un home 
amb un passat curiós del qual en parlarem 
potser en una altra ocasió (1827) de quan 
amb una carreta casa familiar farà viatges 
amb figures de cera per arreu en diferents 
localitats algunes prou llunyanes.

Marià Fortuny amb el temps a Barcelo-
na té l’ajuda d’Andreu Bofarull i Brocà i 
Pere Bover Montseny que el deixaran sis 
mil rals cada un per pagar l’exempció de 
soldat al servei militar. La realitat ens fa 
veure que el pintor mor amb 36 anys i en 
canvi el seu avi arriba als vuitanta. Són els 
destins potser de la vida. Aquí tenim per 
tant el dibuix de l’avi a la llotja del Teatre 
Principal i un autoretrat del pintor de ben 
jove.

Josep Risueño Granda
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Temps de rebaixes… permanents

Popularment ja se sap que badall que es 
fan els americans gana que s’obre a tot el 
món. En aquest sentit, Santa Claus, dis-
simulat darrere de l’europeu Papa Noel, 
i el Halloween, ja estan discutint el pro-
tagonisme de l’entranyable Tió, dels Reis 
Mags o de la Castanyada a més d’una 
llar, independentment de l’origen de les 
famílies.

Que més hem de “fer-nos nostre” del que 
són costums d’altres llocs, en aquest cas 
dels EEUU, per auto fer-nos la competèn-
cia a les nostres de tota la vida ?.

Doncs bé, de la mà de les rebaixes a l’es-
tiu, a l’hivern, i les contra-rebaixes que 
s’allarguen el que convingui, que no fan 
gens fàcil situar-nos en els preus justos 

de cada article, ni en discernir entre les 
veritables necessitats del que només és 
moda, tendència, o consum per consum, 
quasi bé compulsiu, altres “americanades” 
ja ens envaeixen... Millor dit, els hi obrim 
la porta perquè entrin a casa nostra i fa-
cilitar-los el camí perquè s’hi quedin, en-
cara que només sigui per friquisme, per la 
moda, o bé per la sinergia natural del con-
sum, ja tan i tan implementada.

El Black Friday es repeteix,i ja treu el cap 
el Ciber Monday, amb descomptes per a 
comprar a tot drap i per també poder-ho 
fer en les creixents compres per internet. 
Encara que l’origen americà és a les grans 
superfícies d’allí, aquí, posats a copiar, 
ja ho fem l’engròs, i tota botiga que vol 

Social OpinióOpinió

Ens agradi o no, ens sembli bé 
o no, hi arribin o no

les nostres butxaques, tot 
sembla indicar que aquesta és 
la deriva comercial on estem 

abocats.

Xavier Guarque i Morelló

també s’hi pot apuntar, amb la lloable i 
sempre respectable esperança de, en la in-
èrcia de la propaganda massiva i màrquet-
ing degudament estudiat i dirigit, apaiva-
gar en un dia els números rojos acumulats 
durant tot l’any.

És a dir que, junt amb altres invents provi-
nents d’aquella part de l’Atlàntic que, 
amb els corresponents recels i cauteles -i 
assumint la contrapartida que representa 
una indubtable pèrdua de privacitat-, 
tots podríem convenir que tenen la seva 
aportació de comoditat, de complement, 
de facilitar la comunicació entre nosaltres 
-com poden ser les xarxes socials: Face-

book, WhatsApp, Twitter, Instagram, 
etc... O, fins i tot, les noves tecnologies en 
la informació que són YouTube i Google- 
estan entrant a les nostres vides altres que 
tal vegada ens podríem estalviar, perquè 
ves a saber si feien cap falta per a la nostra 
felicitat.

De fet, no sé de què es por sorprendre 
algú davant de ja haver assimilat les mac-
ro-àrees, els grans magatzems, els “out-
let”, els “low-cost”, els “Todo a cien”, els 
“xinos” oberts a tothora els set dies de la 
setmana...

El rebre un pernil de regal per anar a es-
coltar com, només per a tu i uns quants 
“elegits” més, intenten transformar qual-
sevol absurditat en la més irrenunciable 

necessitat per la teva vida...

El gairebé donar les gràcies perquè ens 
deixin dipositar els nostres diners al Banc, 
només per una “irrisòria” comissió de 
manteniment del compte, estalviable si 
a canvi hi domicilies el que tens i el que 
pots tenir, que també t’ho pot facilitar la 
mateixa entitat, clar.

Davant de tot això, a l’hora de comprar 
no cal ni plantejar-se fer-ho on més es pot 
afavorir el cicle de producció més proper, i 
propiciar el retorn que, de ben segur, d’al-
guna manera notaríem.

Ens agradi o no, ens sembli bé o no, hi ar-
ribin o no les nostres butxaques, tot sem-
bla indicar que aquesta és la deriva comer-
cial on estem abocats.

Tot plegat em sona al negoci bancari, que 
ha passat d’atendre les necessitats a crear-
les, que va iniciar-se els 80’s. En aquest 
sentit, ens han creat tal garbuix en la nos-
tra economia particular que dóna la im-
pressió de què ja no es pugui viure sense 
el crèdit i el plàstic.

En fi, en el cas que ens ocupa, més o me-
nys a gust, qui més o qui menys, però to-
thom, hem passat a ser ostatges del que 
repetidament ens fan entrar pels ulls, de 
l’últim model, de l’última versió. En una 
paraula, de necessitar el que consumim 
més que de consumir el que necessitem, 
que és ben diferent.

Ningú no ens protegeix perquè els inter-
essos creats passen per tots i cada un dels 
esgraons i arriben fins dalt de tot de l’es-
cala, i, per tant, cada pas és part intrínseca 
del negoci.
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Un grup de socis del centre van 
anar, el passat dia 30 d’octubre 
de 2018, la ciutat de Tortosa, on 
pogueren visitar els principals 
monuments d’aquesta ciutat. 
El recorregut va començar visi-
tant Castell de la Suda, antiga 
fortalesa àrab i actual parador 
de Tortosa, amb les seves mag-
nífiques vistes. A continuació 
es va agafar el camí de direcció 
a la Catedral de Santa Maria, 
d’estil gòtic i barroc, es fa pa-

rada davant la façana de la casa de la Diputació General, el Palau Oliver de Boteller i el 
Palau Episcopal. Entrada de la Catedral per la Porta de Palau; visitant tot el seu conjunt, 
de gran bellesa i esplendor, la nau central. El retaule de la Verge de l’Estrella i la Capella 
de la Cinta, són els seus principals elements a destacar juntament amb l’exposició per-
manent que hi ha al seu interior.

Un cop visitada la Catedral, es van desplaçar cap a la plaça de la Cinta, sortint per la 
Porta de l’Olivera i des d’allí es van situar davant el Portal del Romeu, on comença el 
camí de Sant Jaume de l’Ebre.

També es contemplen els Reials Col·legis, edifici renaixentista de gran interès artístic i 
en el seu conjunt el més gran de Catalunya, passant per davant de l’edifici dels Jutjats, 
abans Hospital de la Santa Creu.
La visita va acabar a la plaça del Paiolet on es va poder contemplar la maqueta de la 
Catedral, amb la façana tal com seria si s’hagués acabat el projecte del mestre major de 
l’obra, Martí d’Avària.

En aquest indret els expedicio-
naris van poder fer una degus-
tació del típic pastisset de Tor-
tosa, on més d’un/una va fer la 
compra d’aquest típic postres 
tortosí.

Un cop dinats es va agafar el 
camí de tornada cap a Reus, 
després de gaudir d’una magní-
fica excursió

Activitats

Excursió a Tortosa

Enguany la junta de l’entitat 
va recuperar la tradicional 
Rifa de la Confitura, que es 
va celebrar, com és tradicio-
nal, el dia de Tots Sants (1 de 
novembre), després que l’As-
sociació Reusenca de Botons 
n’organitzés la darrera, ara fa 
més de 10 anys.

L’èxit de participació va ser 
molt gran, ja que van ser 
molts els socis/sòcies i els 
reusencs i reusenques que 
van participar en la sala 
Vicaria d’aquesta tradicional 
rifa tan reusenca.

Tot un reguitzell d’ampolles 
de licors així com de plats pa-
nellets i confitura van omplir 
l’aparador perquè tothom 
que obtenia el premi pogués 
escollir quin volia.

Rifa de confitura

Presentació disc

La sala d’actes del Centre 
d’amics de Reus, el dia29 de 
desembre, va ser l’escenari per 
a la presentació del disc de Ro-
bert Bonet, un músic reusenc, 
establert a fora vila, i que va 
reunir una gran quantitat 
d’admiradors que van omplir 
a vessar la sala Fortuny.

A l’endemà es xarxes socials 
anaven plenes de felicitacions 
i diferents fotos d’aquest acte.
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El passat dia 21 del mes de desembre, 
una representació de membres del Centre 
d’Amics, encapçalats pel seu president van 
visitar als qui durant 11 anys han estat els 
responsables que la revista que tenen a les 
seves mans vegés la llum trimestralment, 
el senyor Marcel Vallverdú, director; i la 
Sra. M. Josepa Clotet, coordinadora, als 
quals se’ls va fer lliurament d’un record 
com a prova d’agraïment per la tasca duta 
a terme durant tots aquests anys.

També se’ls va lliurar el darrer Lo Nunci editat, la qual cosa va complaure molt als ho-
menatjats, ja que van veure que la continuïtat de Lo Nunci està assegurada.

Breus

Lo Nunci

Activitat

La colla gegantera de Reus, 
va celebrar el dia 15 de 
desembre el seu tradicio-
nal “bingo” a favor de la 
Marató de TV3, a la sala 
d’actes de la nostra entitat.

L’assistència de públic va 
ser molt nombrosa durant 
tota la tarda, com queda 
reflectit a la foto del costat.

La colla gegantera de Reus al Centre d’Amics

Grup de Declamació

Activitat al Centre

El grup de declamació del 
Centre durant aquest 3r tri-
mestre ens han realitzat dos 
recitals de poesia.

El primer al mes de novem-
bre en què diferents rapsodes 
van anar desglossant diver-
sos versos sobre la tardor, on 
van comptar amb una bona 
assistència de públic.

El segon recital tingué lloc 
amb motiu de les festes na-
dalenques, i ens van oferir el seu 
recital de poemes de nadal, 
aquest cop a més dels rap-
sodes habituals van comptar 
amb la presència de rapsodes 
infantils que van desenvolu-
par a la perfecció la “feina” 
que se’ls va encarregar da-
vant la satisfacció del públic 
assistent.

Visita del Sr. Prior

El Prior de Reus, el Sr. Joan 
Anton Cedó, el passat 
dia 6 de desembre, va vi-
sitar les instal·lacions del 
nostre centre. Fou acom-
panyat pel president, el 
secretari i el responsable 
de comunicació del Cen-
tre. D’aquesta trobada 
van sorgir la realització 
d’alguns projectes en con-
junt, on haurem d’esperar 
que arribin a bon port.
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Sopa de bacallà

Receptes

c/ Lepant, 28 - Tel. 977 33 33 45 - 43202 REUS
c/ Alcalde Joan Bertran, 5 - Tel. 977 33 06 94 - 43202 REUS

Entreteniment

Resultat de les 7 diferències de L0 Nunci anterior Resultat del “Troba cognoms que han estat nom-
enats “més Amics de Reus” de L0 Nunci anterior

Troba 7 diferències entre aquestes 2 fotografies de sota

Ingredients: bacallà remullat i desfilat, patates, 
alls, porros, julivert, pebre negre en gra, brou (o 1 
pastilla de brou concentrant) oli d’oliva 

Preparació: Per començar, sofregim els porros i els 
alls. A part, en una olla, bullim les patates tallades 
esqueixades amb el brou. Quan arrenqui el bull, hi 
tirem el sofregit i ho deixem bullir a foc lent durant 
20 minuts. Al morter fem una picada amb alls, julivert i pebre i l’aboquem a l’olla. Per 
acabar, quan les patates estan gairebé cuites, hi tirem el bacallà desfilat i deixem que 
cogui uns 5 minuts més; ho servim amb un raig d’oli d’oliva. 

És molt aconsellable que esqueixem les patates, o sigui, que hi fem un petit tall amb el 
ganivet i, després, les trossegem amb els dits; d’aquesta manera, la fècula de la patata 
quedarà més en l’aigua de la sopa i aquesta serà més gustosa.



Fo
to

: H
ila

ri
 S

an
ah

uj
a


	_gjdgxs

