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Troba 7 diferències entre aquestes dues fotografies
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Ous amb bacó

ReceptesReceptes

Resultat de les 7 

diferències de

L0 Nunci anterior

Ingredients: Un o dos ous per persona, 
Dos talls de bacó per cada ou, Sal, pebre 
negre i oli d’oliva verge extra. 

Preparació: L’utensili més necessari per 
fer aquesta recepta és una safata per fer 
magdalenes al forn.

En cada forat de la safata destinat a fer 
una magdalena, posem creuats, dos talls 
de bacó, salpebrem i tirem un rajolí d’oli. 
El fem coure al forn, prèviament escalfat a 180 graus uns 7 minuts.

Traiem la safata i posem damunt de cada bacó un ou, el salpebrem i el tornem al forn 
cinc minuts més.

Si a més ratllem una mica de trufa pel damunt, quedarà una recepta espectacular.

fes-te soci

Caminem cap un futur nou
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En el decurs d’aquest trimestre, exactament el 31 de gener, el Centre 
d’Amics de Reus ha complert 40 anys. Aquell dia, a la nostra Sala d’Actes, 
vaig fer un repàs prou exhaustiu, autolimitat en el temps per no fer-me 
pesat, d’aquests 40 anys, amb prioritat a la primera meitat de la nostra 
història i en especial a la nostra fundació i accidentada autorització-legal-
ització (del 27 de febrer de 1975 fins al 31 de gener de 1979, i gràcies a la 
intervenció del President Tarradellas).

Vaig explicar Les Ganxetades, les excursions culturals, Venècia, Roma, Re-
us-París-Londres, els Castells de Loira, amén de les conferències, la creació 
del Més Amic de Reus, així com el Premi de Poesia Catalana Francesc 

Martí Queixalós.

Especial en aquest període, l’adquisició de 
“La Boella”, casa natal de Marià Fortuny i 
Marsal, i posterior arranjament.

Des de desocupar-la d’arrendataris, per 
a poder aconseguir més espais per la 
mateixa activitat del Centre, secretaria i 
biblioteca, sala d’actes al tercer pis (on ara 
hi ha l’escola de pintura). També al mateix 
tercer pis, l’alcova de l’il·lustre pintor, i la 
sala dels galls (ambdues donacions del qui 
va ser vicepresident del Centre, Sr. Lluís 
Fortuny Abad).

Després, els entresols, seu de l’Associació Reusenca de Futbol-Botons i 
del Grup d’Aficionats als vehicles d’època, i posteriorment, la Sala La Vi-
caria i l’actual Sala d’Actes.

Digueu-me, no hi trobeu a faltar quelcom ?.

Només fem servir la planta baixa i l’entresol de mitja casa. L’altra meitat 
està disponible, encara que hi cal una mica de remodelació.

És voluntat d’aquesta Junta proposar a l’Assemblea el fet de poder crear 
l’Espai Marià Fortuny. Un lloc de trobada pels socis a peu de carrer, per 
l’oci i també per completar l’oferta cultural, obrint pas del Centre a la 
ciutat i a noves manifestacions culturals.

Editorial

És voluntat d’aquesta 
Junta proposar a

l’Assemblea el fet de 
poder crear l’Espai Marià 

Fortuny. Un lloc de
trobada pels socis a peu 

de carrer. 

Joan Maria Mallafrè Anguera.
President del Centre d’Amics de Reus
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Tot i que el pintor i doctor en farmàcia 
Josep Llovera i Bufill (Reus, 1846-1896) 
era nou anys més gran que l’advocat, 
cònsol i polifacètic Eduard Toda i Güell 
(Reus, 1855 - Poblet, 1941),1 van ser amics 
des de molt joves. De fet, Llovera i Toda 
havien estat veïns perquè el primer havia 
nascut al número 2 del carrer de Jesús i 
el segon al número 1, davant per davant 
i fent cantonada amb la plaça del Merca-
dal, tal com fan saber les plaques 
commemoratives que es poden 
veure a les façanes respectives. 
Els edificis natals van desaparèi-
xer posteriorment: el de Llovera, 
perquè resultà molt malmès per 
una bomba llançada per l’aviació 
feixista durant la guerra Civil, i 
el de Toda (cal Simó-Cardenyes, 
erigit al segle XVII), perquè fou 
substituït per la modernista casa 
Navàs (que també fou afectada 
per la mateixa bomba aèria, però 
que ha romàs dempeus tot i les 
ferides i pèrdues encara ben evi-
dents).

El grau d’amistat i confiança -o 
camaraderia- entre l’un i l’altre 
quedà prou reflectit en una carta 

1  El passat 29 de gener fou inaugurat 
–a la façana de la rotonda del Museu
de Reus Salvador Vilaseca– un petit
monument dedicat a Eduard Toda, fill
il·lustre de la ciutat, consistent en un
bust de bronze produït a partir d’un
original en terracuita de l’escultor
tortosí Agustí Querol (realitzat cap
al 1885 i conservat al Museu Víctor
Balaguer de Vilanova i la Geltrú).

 Eduard Toda i Josep Llovera, compatricis i amics

que Llovera va trametre a Toda quan feia 
poc que aquest havia arribat a Macau 
(aleshores colònia portuguesa) en qua-
litat de vicecònsol espanyol en aquesta 
ciutat portuària del sud de la Xina. De 
fet, es tracta d’una carta doble, en dues 
parts seguides –la primera és escrita i sig-
nada per Artur Llovera i la segona pel seu 
germà Josep–, datada conjuntament a 
Barcelona el 24 d’agost de 1876. A la cap-
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donar-nos tota classe d’explicacions, 
però tenim la sort que ens fa la visita 
l’Alcalde, cosa que no s'esdevé 
habitualment. Cone-sa és una vil·la 
medieval que neix al segle XI i pertany 
als Comtes de Barcelona. Co-mencem la 
visita i entrem dins vil·la pel Portal de 
Santa Maria, visitem el Forn de Pa 
convertit en petit museu, molt interes-
sant i seguidament l’església de Santa Ma-
ria d’estil gòtic; continuem caminant per 
tots els carrerons tan bonics per arribar a 
la Font Vella, tot seguit travessem el 
Por-tal de Sant Antoni; l’anomenat 
Portal era l’única entrada al poble 
emmurallat; tam-bé veiem la Creu 
octogonal de 8 m d’alça-da, i acabem la 
visita a l’Ermita de Sant Antoni, avui 
només en queda el pòrtic d’entrada.
Les dues visites han estat molt interes-
sants i el temps ha passat ràpidament, 
ar-ribant a l’hora del dinar.
Aquest any repetim la calçotada a Prena-
feta, doncs l’any anterior vàrem quedar 
molt contents. Tots asseguts perquè ja es-

tem cansats, ens disposem a gaudir 
d’aquest àpat tan típic a les nostres con-
trades. El dinar esplèndid!! I després d’una 
bona sobretaula, agafem el camí de retorn 
a casa, esperant que l’any vinent ho pu-
guem repetir.

Margarida Jardí
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La calçotada

El temps passa sense adonar-nos i tot 
ple-gat ja ha passat un any de la 
darrera calçotada, doncs bé, ja tornem a 
estar al Febrer. Al Centre d’Amics de 
Reus, té molt bona acollida per gran 
part dels seus socis fer la sortida per 
anar a menjar cal-çots, però a més de 
l’àpat, omplim el dia amb dues visites 
molt interessants.
Sortim de Reus a les 9 del matí amb un 
dia esplèndid; de moment tenim bones vi-
bracions, el sol ens acompanya i això ja és 
bon senyal, sembla que tots estem més 
contents; Ens dirigim a Santa Coloma de 
Queralt, en arribar ens encaminem a la 
plaça de l’Ajuntament on ens espera la 
guia turística per fer la visita a tot el nucli 
antic, visitant el Castell dels Comtes i el 
pati d’armes on trobem l’església de Santa 
Magdalena, tot seguit travessem un dels 
portals que es conserven més bé per diri-

gir-nos al Call jueu, lloc on 
s’instal·laren els jueus arribats a Santa 
Coloma a mit-jans del segle XIII fins a 
la seva expulsió l’any 1348; tot 
caminant i contemplant aquesta bonica 
vil·la, arribem a la plaça d’Avall o de 
l’Església; la plaça era l’indret on se 
celebrava el mercat del safrà, i segui-
dament entrem a l’Església d’estil gòtic-
català amb una sola nau; sortint de l’Es-
glésia creuem la plaça del Portalet i 
caminem direcció al passeig Mossèn Joan 
Segura que ens porta al Santuari de Santa 
Maria de Bell-lloc; la seva construcció 
s’inicià al segle XIII, a l’interior trobem el 
sepulcre dels Queralt-Castellnou, val des-
tacar l’espectacular portalada d’estil ro-
mànic. Aquí arribem a la fi de la visita a 
Santa Coloma de Queralt i a continuació, 
tot seguit arribem a Conesa.
A Conesa ens espera de nou el guia per 
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çalera inicial hi figura «Eduardo Toda / 
¡Macago!», tot fent una fàcil broma esca-
tològica amb l’oriental topònim. L’origi-
nal manuscrit fa part del primer volum 
relligat de l’epistolari de Toda que es con-
serva al fons todià de la madrilenya Bibli-
oteca Tomás Navarro Tomás, vinculada 
al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

La part de Josep Llovera és il·lustrada amb 
uns curiosos dibuixos traçats a mà i amb 
tinta, que podeu veure a les imatges que 
acompanyem.  Transcric el text tot respec-

Tres planes de la carta de Jo-

sep Llovera a Eduard Toda (24 

d’agost de 1876). Biblioteca 

Tomás Navarro Tomás (Ma-

drid).
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tant la particular i de vegades sorprenent 
grafia de l’original, però hi normalitzo 
els accents (per a facilitar la lectura), hi 
poso en cursiva els mots subratllats, hi 
afegeixo entre claudàtors qualque lletra, 
signe o indicació meus i hi senyalo amb 
barres la situació dels punts i a part:

«Estimad Amich; Dispensa que no t’haigi 
contestat més prompte, però noy estich 
amohinad ab un cuadro que estich aca-
bant y que no’m deixa veurer res de lo 
que’m rodeija y fins me fa quedar mal ab 
los amichs que’s recordan de mi. L’asunto 
del cuadro no cal pas que l’expliqui, 
desde luego que lo meu jermà [sic] ya 
t’ha dit que és de Culló de mico; ab això 
ya sabs l’argument. / M’agradaria veuret 
per Macao fent lo maco per los carrers, 
seguint a las modistas chinas y tod boltad 

de chinas. Suposo que a las nits deus fre-
cuentar las bonas famílias y no desconfio 
que’t trobin algun dia tod estrirad ab un 
llit d’alguna mossa prenent lo the com 
si tal cosa. [Dibuix] / Espero los objectes 
chinos que’m vas prometre en la primera 
carta. Pods comprarme lo que vulguis y 
yo ho entregaré lo seu valor a casa teva 
com ya t’ho vaig dir cuand vingueres a 

Barcelona. / Bé, què tal, te proba això? 
Molt m’agradaria esta[r] ab tu perquè 
noy ne trauria molt de such d’això. 
És un gènero que no s’ha esplotad y’s 
presta molt per fer grans cuadros però 
no desconfio encara ferhi un viatje ab 
lo senyor Badia que fóra un gran com-
pany de viatje y que’m serviria molt, 
ya perquè poseeix una pila d’idiomas 
ya perquè’l chiste no abandona may 
aquella boca. Si acàs no vinch ab lo Sr. 
Badia, serà ab lo Sr. Balaguer de Reus 
que segons tinch entès luego’s podrà 
desocupar. /  Ya vas a missa? que no 
hi ha capellans? Si pogués veurer un 
capellà chino ya fóra felis. Són aixís? 
[Diversos dibuixos] no? / [Diversos dibui-
xos] Tampoch són aixins? Pues cuand 
escriguis ya m’en faràs dos cuartos. / 
A Dios noy, espero carta teva luego y 
recordat d’enviar-me alguna arma ben 
estraña que farà d’allò més bé al taller. 

Retrat de Josep Llovera. Arxiu de Domènec Solé. 

Suposo que a las nits 
deus frecuentar las bonas 

famílias y no desconfi o 
que’t trobin algun dia
 tod estrirad ab un llit 

d’alguna mossa prenent 
lo the com si tal cosa. 
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Conveni amb Vermut Miró Miró

El passat mes de març, el Centre d’Amics 
de Reus i Vermuts Miró van signar un 
conveni de col·laboració, on consta 
que Vermuts Miró col·laborarà amb totes 
les activitats que realitzi el Centre, men-
tre que el Centre es compromet a incorpo-
rar la marca de Vermuts Miró, en tots els 
seus programes.

El Sr. Carles Prats i la Sra. Laura Prats, 

màxims responsables de la fir-
ma, acompanyats per diferents 
membres de la Junta, encapça-
lats pel seu president, van rea-
litzar una visita per les diferents 
dependències del Centre, els 
quals van quedar molt sorpre-
sos de les instal·lacions, també 
se’ls hi va explicar els projectes 
de futur que prepara l’entitat.

El dia 21 de març, els representants de Ver-
muts Miró, van participar en una de les 
activitats habituals que realitza el Cen-
tre, concretament amb una conferència, 
on van explicar el naixement de la firma 
“Miró” fins a l’actualitat, el que encara va 
quedar dins el sac i sense que ens ho ex-
pliquessin és la fórmula que utilitzen per 
fabricar el seu vermut.

Francesc Llevat

El Sr. Paco Llevat, ha estat una altre de les persones 
que han passat per la sala d’actes del Centre, con-
cretament va ser el dia 7 de març, on va desenvo-
lupar una molt interessant conferència entorn de 
la “Primera Guerra Mundial 1914-1918 i les seves 
conseqüències en l’economia reusenca”.

Amb dos mapes on explicava la diferència entre 
de com era i com quedava l’Europa actual, i la 
seva incidència en el desenvolupament econòmic.

La conferència que va ser seguida per força públic, 
va tenir uns “segona part” un cop acabada la ma-
teixa, mentre com és habitual degustaven un 
vermut.Miró
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c/ Lepant, 28 - Tel. 977 33 33 45 - 43202 REUS
c/ Alcalde Joan Bertran, 5 - Tel. 977 33 06 94 - 43202 REUS

Carles Pellicer, l’alcalde Reus al Centre

El dia 14 de març, la junta directiva del 
Centre va convidar a fer una conferència- 
col·loqui al Il·lustre alcalde de Reus, el Sr. 
Carles Pellicer, que sota el títol “Parlem de 
Reus” va fer un repàs a l’actualitat de la 

ciutat en les seves diferents vessants, 
on el nombrós públic assistent, va 
participar activament realitzat tot 
un seguit de preguntes que el Sr. Pe-
llicer va respondre a totes elles, 
des la vessant d’urbanisme fins a la 
d’esports, passant per qüestions com 
la del mobiliari urbà o la il·luminació 
dels carrers.

Un cop acabada la xerrada, la conversa 
va continuar bastant més distesa, 
tot degustant un vermut Miró, com be 
essent habitual en tots els actes que orga-
nitza el Centre durant aquest any.
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/ Fa alguns dias que la teva mamà va ser 
a Barcelona y’ns va encarregar te donem 
espresions de par[t] seva. Adiós. Disposa 
de’l teu amich / J. Llovera»

Pel que fa al significat de la carta i de les il-
lustracions més o menys eròtiques i joco-
ses, em sembla que aquestes s’expliquen 
força bé si tenim en compte que el jove 
Eduard Toda (més aviat ros, d’ulls blaus 
i ben plantat, segons el descriuen uns 
quants coetanis) tenia una certa fama 
d’home galant. El “quadre” que s’hi cita i 
que estava enllestint Josep Llovera podria 
ser algun dels quatre que va pintar aquell 
any 1876 per al quiosc del parc de la Ciu-
tadella de Barcelona; el seu germà Artur 
tampoc no dóna més detalls de l’obra i es 

limita a fer saber a Toda «que mon germà 
està fent un cuadro de culló de mico, en 
fin, nada, ja t’ho dirà ell mateix». Quant 
al senyor Badia, l’Artur explica a Toda 
«que com pots figurarte continua encara 
ab la miserable mania de fer versos». A 
la capçalera de la carta, Toda anotà que 
havia contestat el 6 de novembre. No he 
trobat aquesta resposta, de moment, però 
potser un dia o altre (re)apareixerà.

A la mateixa Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás es conserva una altra carta de 
Josep Llovera a Toda, datada força anys 
després –el 10 de gener de 1891– i redac-
tada en castellà. A la capçalera impresa hi 
figura «José Llovera Bufill / Farmacéutico 
/ REUS». En transcric el contingut, tot 
normalitzant els accents gràfics i la pun-
tuació i posant en cursiva els mots que 
van ser subratllats per Llovera:

«Sr. Dn E. de Toda / Villanueva / Estimado 
amigo / Llegué tarde a la cita que me había 
dado Dn Víctor para visitar su Museo. Lo 
sentí vivamente y quiero hacer un viaje 
espresamente y sin ningún otro objeto 
que visitar a dicho Sr. y ver el Museo. / 
Espero me digas en qué época se marcha a 
Madrid Dn Víctor y también me indiques 
qué días te parece vaya a ésa, con mi Sra. 
/ Tu Sra. madre me dice le escribiste que 
yo os había dado un mico. Eso no es ver-

Eduard Toda, fotografiat a Reus per Martínez, circa 
1883. Museu de Reus Salvador Vilaseca, MR 13865.

el jove Eduard Toda (més 
aviat ros, d’ulls blaus i 
ben plantat, segons el 
descriuen uns quants 

coetanis) tenia una certa 
fama d’home galant.
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dad, pues el mico lo guardo yo, no cum-
pliendo lo prometido y compareciendo a 
la estación con diez minutos de retraso. 
Sin embargo casi puedo jurarte que no es 
del todo mía la culpa. Estuve convidado 
y en casa de cumplidos que no acababan 
nunca. En fin cuando nos veamos ya me 
escusaré mejor. / A Dios. Muchos recu-
erdos de tu Sra. madre que estuvo ayer 
en casa. También de mi Sra. y las niñas y 
dispon como gustes de tu afmo. amigo / 
J. Llovera / A Dn Víctor que me perdone.
/ Y avísame así que deje de marcar el
termómetro tres y cuatro bajo cero. / 10
Enero 1891.»

És clara la referència a l’historiador i 
polític Víctor Balaguer i Cirera (Barce-
lona, 1824 - Madrid, 1901), un altre bon 
amic de Toda i fundador –entre molts 
altres mèrits– de la prestigiosa Biblio-
teca-Museu de Vilanova que encara avui 
porta el seu nom. Si el lector vol infor-
mar-se millor, caldrà que llegeixi l’article 
“Eduard Toda, Víctor Balaguer i Vilanova 
i la Geltrú”, publicat per la fins fa poc 
directora d’aquesta important biblioteca 
vilanovina, Montserrat Comas, al volum 
Eduard Toda i Güell (1855-1941): de Reus 

Si el lector vol informar-se 
millor, caldrà que llegeixi 

l’article “Eduard Toda, 
Víctor Balaguer i Vilano-
va i la Geltrú”, publicat 

per la fi ns fa poc directora 
d’aquesta important
biblioteca vilanovina,
Montserrat Comas,

al món, editat l’any 2016 per l’Institut 
Municipal de Museus de Reus. Pel que fa 
a la mare de Toda, de nom Francesca –ger-
mana de l’escriptor i polític reusenc Josep 
Güell i Mercader–, només recordaré que 
va morir a Reus el 1917, als vuitanta-un 
anys d’edat. Quant a la muller de Llovera, 
anoto que es deia Teresa Roca i Sans.

A Reus –a part de les conservades al 
Museu Salvador Vilaseca, al Círcol, al 
Centre de Lectura, i a l’Ajuntament, 
entre altres institucions i entitats– es 
conserven força obres del pintor Llovera 
–també fill il·lustre de la ciutat–, que
caldria catalogar detalladament. Com a
mostres bibliogràfiques reusenques, puc
esmentar l’interessant article “El pintor
Llovera, Quadros que no va arribar a pin-
tar”, signat pel seu germà Artur i publi-
cat al primer número de l’any 1921 de la
Revista del Centre de Lectura, i el compen-
diós opuscle Josep Llovera i Bufill. Farma-
cèutic i pintor, 1846-1896, que Domènec
Solé li dedicà l’any 1996.

Val a dir que en un arxiu particular de la 
nostra ciutat es guarda l’original d’una 
altra carta d’Artur Llovera a Toda, datada 
el 1924, quan feia vint-i-vuit anys de la 
mort del germà pintor. Però això ja seria 
una altra història.

Jaume Massó Carballido
Arqueòleg i historiador
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S’erigí l’any 1913, amb motiu de les festes 
Constantinianes, que celebraven el 1.600è 
aniversari de la promulgació de l’Edicte de 
Milà, que donà llibertat al culte cristià. 
Sembla que és obra de Modest Gené Fort, 
(pare de Modest Gené Roig), sota la di-
recció de Pere Caselles. Trencada el 1936 i 
reconstruïda el 1968.

3.- L’escultura de la Pastoreta. Envoltada 
d’arbres trobem la Pastoreta pasturant 
unes ovelles, obra de l’escultor Jassans.

L’ interior del santuari és d’estil renaix-
entista,  amb una  nau i tres trams, amb 
tres capelles a cada costat dedicades a 
Santa Marina, Santa Maria Rosa Molas, 
Sant Bernat Calvó, Mare de Déu de Gua-
dalupe, i a 5 Beats assassinats durant la 
guerra civil. Mesura 31 m de longitud per 
13 m d’amplada i 11 m d’alçada. Al centre 
del creuer s’aixeca una cúpula semiesfèri-
ca amb petxines coronada per una llan-
terna . En el presbiteri hi ha l’altar major, 
reconstrucció del segle XX  de l›antic altar 
barroc del 1681-83. En aquest altar hi ha 
obres de Ramon Ferran, Joan Rebull, An-
dreu Martró, Pere Calderó... Als peus de la 
nau hi ha el Cor, amb un magnífic orgue.

Al costat de la sagristia hi ha La Sala de 
firmes, lloc on signen l’acta matrimoni-
al els que es casen al santuari. També les 
entitats que visiten el santuari firmen al 
Llibre d’Honor. Aquesta sala és un afegitó 
al santuari i es va construir per contenir 
la sepultura del general Prim, quan les 
seves restes mortals s’havien de traslladar 
a Reus (anys 60’s del segle XX), però el 
cardenal Benjamín de Arriba y Castro, fi-
nalment, no ho va autoritzar.

El cambril té la joia més preuada del 
santuari: la imatge de la Mare de Déu 
de Misericòrdia, molt estimada pels re-

usencs, de l’escultor Enric Monjo. És d’al-
abastre policromat, amb la Verge i el Nen 
als braços. Va coberta amb un mantell que 
les senyores cambreres del santuari s’en-
carreguen d’anar canviant. Tant la Verge 
com el Nen Jesús tenen diverses corones.

A la capella del cambril hi ha el retaule 
de la Nativitat de Jesús (que el Museu de 
Reus ha cedit), obra del s. XVI del pintor 
reusenc Jaume Segarra. 

La Mare de Déu de Misericòrdia ha sortit 
en processó i ha estat traslladada a Reus 
en els centenaris de l’Aparició: 1692, 1792, 
1892, 1992; i també el 1904, amb motiu de 
la seva coronació canònica, i cada 25 anys 
de la coronació: 1929, 1954, 1979, 2004.

En altres ocasions especials: per demanar 
la pluja, l’acabament de la guerra, el ces-
sament d’un terratrèmol, també ha estat 
traslladada a Reus i en acabar la sequera, 
o la guerra, o el terratrèmol ha estat baix-
ada en processó al seu santuari.

Des del llunyà 1592 i de forma ininter-
rompuda, el poble de Reus ha manifestat 
de moltes maneres la devoció a la Mare 
de Déu, unes vegades per demanar-li peti-
cions i d’altres per donar-li les gràcies.

Al cambril, als peus de la Mare de Déu,  hem 
cantant els Goigs a la M.D. de Misericòrdia, 
ens hem fet la fotografia de grup i encenent 
cadascú un llantió davant la ceràmica “La 
Pregària”, hem acabat la visita.

M. Carme Just

PS. Per als que aquell dia no vau poder venir, 
recordeu que el santuari organitza una visita 
guiada gratuïta el 4t dissabte de cada mes a 
les 10 del matí. Cal apuntar-se uns dies abans 
a la botiga de records del mateix santuari. 
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El Comú de la vila, immediatament, de-
cideix edificar una ermita al lloc de  l’Apa-
rició, i al 1602 s’hi trasllada solemnement 
la imatge de la Mare de Déu dels Set 
Goigs, que d’ara en endavant serà anome-
nada Mare de Déu de Misericòrdia.

Uns 60 anys més tard l’ermita s’amplia. 
Durant el segle XVIII es construeix el 
cambril, molt ornamentat. Però arriben 
mals temps: durant la invasió napoleònica 
el santuari va fer les funcions de caserna 
i quedà molt malmès. Pitjor va ser durant 
la guerra civil 1936-39, en què fou com-
pletament incendiat i en va desaparèixer 
la imatge de la Mare de Déu. 

Uns apunts descriptius

Façana principal del santuari  És de forma 
rectangular amb sòcol a la part baixa. 
La porta, d’arc carpanell,  està precedida 
d’un pòrtic en l’interior del qual hi ha un 
bellíssim relleu de l’artista Artur Aldomà, 
representant l’Aparició. La façana està 
rematada per un frontó triangular, hi ha 

un rellotge i un campanar de cadireta (es-
padanya).

Façana lateral  Té planta baixa i dos pi-
sos. Hi ha una obertura amb reixa i vidres 
blindats. A l’espai entre els vidres i la por-
ta d’accés a l’interior hi ha “La Pregària” 
una grandiosa ceràmica de Neus Segrià 
que representa la devoció dels reusencs a 
la Mare de Déu, envoltada de centenars 
de llànties.

A la plaça del Santuari hi trobem:

1.- La capella de l’Aparició:  vol assenyalar 
el punt exacte on tingué lloc l’Aparició. 
Destruïda el 1936, l’actual  fou inaugura-
da el 19 de maig de 1940, festivitat de la 
Santíssima Trinitat, considerada en aquell 
moment la festa més important del San-
tuari. No va ser fins l’any 1948 que la fes-
ta dedicada a la M.D. de Misericòrdia la 
celebrem el 25 de setembre.

2.- La creu constantiniana. No és una creu 
de terme, és una creu commemorativa. 

ActivitatsActivitats
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Els records d’infància, i de la primera jo-
ventut, són els que després es recorden 
tota la vida, com els primers companys i 
amics, malgrat que es perdi el contacte.

Personalment, les excursions de la tarda 
del diumenge amb el meu pare cap a l’an-
tic camp de futbol del Reus, no les podré 
oblidar mai. Allí vaig descobrir els meus 
primers ídols. Aquells Morell, Morcillo, 
Epi, Llaberia, Benitez, Bultó, Celestino, 
Escarrà, Benaiges, Lasala, Beltri, Raül, 
Alcalde, Papaseit, etc., es van gravar a la 
meva memòria per sempre més.

Després en vindrien més, del Reus i, so-
bretot, sense veure’ls per la tele, amb les 
col·leccions de cromos dels jugadors de 
primera divisió... Però aquells primers van 
ser una altra cosa.

Direu que no n’hi ha per tant... Podrà ser 
tot el banal que es vulgui, potser sí, però 
prou important per a molts reusencs, i 
pels que no ho són però que senten l’escut 
del Reus part de la seva vida.

Jo no sabria distingir aquestes sensacions 
d’unes altres, ho sento, i ara en veure que 
l’equip de futbol dels meus records pot 
desaparèixer, que una indubtable sèrie 
d’errors propis han servit perquè el món 

creat entorn del futbol l’acabi devorant, 
em fa caure les llàgrimes. Entorn en què 
també i té molt a veure l’enfrontament, 
la incomprensible competència -o incom-
petència- entre la R.F.E.F. i La Liga que, en 
cas de haver d’existir els dos ens, els dos 
haurien de vetllar per la millor regulació 
del futbol, i no per a veure qui es fa veure 
més per les seves decisions.

Potser sí que abans l’equip havia embar-
rancat en una tercera divisió que esporti-
vament ja li venia petita... Potser sí que 
l’acceptació de l’entrada del Sr. Oliver, a 
primer cop d’ull, l’hi podia deixar mirar 
més amunt -com així va ser-, però potser 
no es va valorar si realment l’idiosincràsia 
del Club estava prou preparada per assi-
milar el nou paper. D’acord amb que, i 
com, creixeria?...
Ara s’ha vist com el nou “amo” tampoc no 
va saber atraure, ni patrocinadors adients 
a la categoria, ni més afició per a mante-
nir-ho en el nou estatus creat. En què, o 
en qui, confiava?...

En el seu intent, legítimament interessat, 
potser ha acabat d’arrossegar al fons del 
pou el que, fins a l’últim moment, un gra-
pat d’admirables jugadors, junt amb un 
cos tècnic que mai serà prou reconegut, 
han defensat com han pogut, amb orgull i 
professionalitat.

Ara, els propis errors de gestió, han por-
tat el Reus a aquesta situació, però no és 
el primer i molts després s’han pogut re-
fer. Veurem si a la ciutat hi ha les ganes 
i circumstàncies que també ho permetin, 
per bé de la gent que sent els colors, però 
que poca cosa més hi pot fer.Tot i que, ja 

Personalment, les
excursions de la tarda del

diumenge amb el meu pare
cap a l’antic camp de futbol

del Reus, no les podré
oblidar mai.

C.F.Reus Deportiu, d.e.p.
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se sap que quan un equip va bé és bo per 
presumir, però quan no es neda en l’abun-
dància que ho pugui fer possible perd tota 
rellevància, i es fa molt difícil sobreviure 
en aquest inflat i tan sobredimensionat 
món del futbol.

El negoci/espectacle del futbol ja ha esde-
vingut una realitat paral·lela amb l’espor-
tiva, ja indestriable, i el cert és que tots els 
Clubs, d’alguna manera, n’estan tocats. 
Pel que requereix qualsevol club de futbol 
cada temporada es necessita més i costa 
més ajustar els pressupostos.

Resumint, amb una mica per part de ca-
dascú, el cert és que possiblement acabin 
amb la il·lusió de 109 anys d’història. 
Com diuen en castellà “entre todos la 
mataron y ella sola se murió”... Endevina, 
endevinalla, quina és la part de culpa de 
cada part.

Les coses van i vénen, i sempre alguna 
cosa queda, però és trist quan per recor-
dar només hi ha uns escrits, unes fotos, o 
unes “pedres”.

Aquesta era la dissertació preparada fins 
al 21 de gener, data límit que hi havia po-
sat la Liga per no fer desaparèixer el C.F. 
Reus Deportiu del mapa futbolístic. A 
partir d’aquí el relat ja és un altre. A les 
3 de la matinada, i per tres euros tot ha 
canviat.

Ha sorgit algú que ho pot reactivar tot i, 
a més, de quina manera segons com US 
Real State Investiment anuncia que es fa 
càrrec de tot i salva, per la campana, la 
vida de l’equip.

Jo, que sempre he criticat això, ara ho veig 
fins i tot, amb simpatia.

Està clar que si vols evitar que l’entorn del 
futbol et devori, has de formar part d’ell, 
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dels seus entrellats.

La dinàmica del futbol, i quan s’accedeix 
a les categories dites professionals més, 
obliga, a la curta o a la llarga, d’una ma-
nera o d’una altra, a vendre el cos (la part 
material de l’equip) perquè la gent pugui 
seguir gaudint dels colors (la part senti-
mental), encara que sigui amb allò de: I 
després, Déu dirà.

En principi, a falta de conèixer les deri-
vades, compensacions i facilitats munici-
pals, que lògicament comporta la comple-
xitat de l’operació, benvingut el projecte 
“Gaudian Stadium Complex”...

Si l’aspecte administratiu queda encar-
rilat, i per tant queda garantida la pervi-
vència del nom, serà hora de, amb els dies 
comptats, omplir la plantilla que els sous 
impagats han deixat quasi sense efectius, 
per a poder garantir la categoria.

I, si per fi tot plegat acaba bé, caldrà re-
conèixer el que sembla hi ha pogut tenir 
a veure un descobert apassionat del Club 
roig-negre.

Bé, la intenció era que aquest segon “ca-
pítol” fos la cloenda d’aquest escrit, però 
sembla que aquí no acaba l’assumpte, i 
que potser va per llarg, doncs, el dia 28 
el jutge de la Liga dictamina que el C.F. 
Reus Deportiu no pugui jugar professio-
nalment (1a. i 2a.A) en tres temporades i 
pagar una multa de 250.000 €.

El Club ja ha presentat al·legacions da-
vant del TAD i la FIFA, donat el cas que 
els nous propietaris es fan càrrec de tot i 
posen al dia l’embolic, cosa que, passats 
dos mesos encara no s’ha produït.

Veurem si aquests estan disposats a pi-
car pedra a partir dels fonaments posats, 
cosa que, fins al moment en què dono per 
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El dissabte 16 de març, el Centre d’Amics 
de Reus va fer la visita guiada al santuari 
de la Mare de Déu de Misericòrdia. Era la 
darrera de les rutes que hem anat fent per 
Reus durant el curs 2018/2019. 

Primer vam explicar el relat de l’Aparició 
de la Mare de Déu a la Pastoreta, que to-
thom ja coneixia. A continuació vam anar 
passant pels diferents indrets del santu-
ari, i heus aquí un resum molt sintètic de 
la visita.

Uns apunts històrics: la tradició de tenir 
una candela sempre encesa davant de la 
imatge de la Mare de Déu a l’antiga es-
glésia de la vila, per demanar la seva pro-
tecció, està documentada des del segle 

XIII per llegats testamentaris que moltes 
persones feien per a la candela. Però es 
veu que en moments de greus dificultats, 
aquest culte estava força descuidat. És en 
aquest context que quan arriba a Reus 
l’epidèmia de pesta de l’any 1592 aquest 
culte resta en segon terme. 

El 1592 La Mare de Déu s’apareix a la 
Pastoreta demanant que es restableixi el 
culte a la candela. Es fa una candela de la 
llargària del tomb de ravals, que cremarà 
davant la imatge de la Mare de Déu dels 
Set Goigs,  que en aquell moment era a la 
Capella de Betlem (al carrer de Monter-
ols), ja que s’estava construint l’església 
gòtica de Sant Pere. 

Visita al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia 
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A Barcelona a partir de setembre de 1852, Maria Fortuny 
Marsal il·lumina fotografies, va ajudar delineants, arqui-
tectes i treballa al taller de Claudio Lorenzale.

Fortuny dibuixava als marges dels llibres i el mestre Si-
meó Fort, amb escola a la plaza del castell, devia saber 
el costum del futur artis-
ta que compartia l’estudi 
amb Joan Roig i Soler i Jo-
sep Güell i Mercader. For-
tuny també aniria a l’escola 
d’Alexandre Fàbregas, raval 
morterols, 12

Maria Fortuny coneix els 
germans Esteve Nadal i la 

imatge que veieu és de Flora Esteve Nadal.

Quan venia de Barcelona una imatge de l’artista autore-
trat al teatre principal de Reus

Marià Fortuny
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temps real, les situacions que s’han anat 
produint fins al moment.

El C.F. Reus Deportiu està en junta de 
creditors, sense ingressos propis de l’acti-
vitat i en mans d’un tercer que el primer 
que ha de fer és avaluar si la “pífia” és de 
cinc o vuit milions d’euros i, el que és més 
important a l’hora de renovar il·lusions, el 
nou propietari ha estat desposseït del po-
der executiu per poder posar en pràctica el 
seu projecte esportiu... Que hem de creure 
que existia.

El Reus, és el nostre entranyable Reus fins 
al moment en què la il·lusió i les circum-
stàncies s’ajunten per a poder escalar els 
esgraons en què el negoci, el màrqueting 
i l’espectacle ja intervé més que el pura-
ment esport. Aquí ja ha començat a patir 
fins a portar-lo a la situació actual que, si 
no terminal, és com de tornar a partir de 
gairebé “0”, amb l’agreujant afegit de què 
ara el món del futbol ja no és el mateix 
que el del començament d’aquest escrit.

Entre unes coses i altres, el cert és que l’afi-
ció del Reus -s’ha de reconèixer poca i no 
suficient-, en la seva tercera temporada a 
la segona divisió haurà passat del “d.e.p.” 

conclòs aquest escrit, no es veu que es de-
fineixi. En realitat només hi havia dues 
sortides:

O aprofitar la desgraciada situació per 
sortir d’aquest circ tan irreal, sinó, com 
s’explica que en el món de les retallades 
i crisis, en el futbol no parin de circular 
milions i milions...

O aprofitar la desgraciada situació per 
posar-s’hi de cap i peus, conscients que 
això, actualment, comporta un canvi ra-
dical en la filosofia de l’equip... i de la seva 
afició.

En fi, aquest desastre esportiu/sentimen-
tal, potser provocat per uns, potser desit-
jat per altres, com en els contes que des-
prés de poder viure un somni desitjat a les 
dotze de la nit tornes a la realitat, es pot 
acomparar el pas per la segona divisió de 
futbol del C.F. Reus Deportiu, guanyada 
a pols “esportiu”, amb pressupostos mí-
nims, però amb molta il·lusió...

Encara, en el moment de passar a imprem-
ta el present número de la revista, es fa in-
evitable un annex per deixar relatades, en 

Estadi del CF Reus Deportiu
al “suma y sigue”, i a la 
més desencoratjadora 
incertesa.

Pel mig, abans i després, 
ha aparegut

l’espectre de la possible 
desaparició que, sense 
temps d’esvair-se, se-
gueix planejant amb la 
sensació que passa el 
temps com si aquí no 
hagués passat res.

F. Xavier Guarque i Morelló



12 LO NUNCI 153

Activitats

Tot i que la ciutat de Reus ha estat pobra 
en recursos hídrics, la necessitat d’aconse-
guir-ne ha deixat nombroses empremtes, 
tant materials (recs, dipòsits, canalitzaci-
ons) com simbòliques (noms de carrers, 
places, i d’altres).

Completem amb aquest article, el que es 
va publicar al número 153 de LO NUNCI, 

Ens proposem de recórrer us espais per 
la ciutat on l’aigua ha deixat alguna em-
premta.

El Rec d’Almoster (camí vell de Castell-
vell). A l’època medieval es va dur a terme 
aquesta construcció que va permetre por-
tar l’aigua des d’Almoster, llavors terme 
de Reus, fins a la nostra vila. Bàsicament 
servia per regar els horts.

La construcció va ser un repte, ja que calia 
cobrir els més de 5 quilòmetres de distàn-
cia 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 encara un dels aqüe-
ductes que portaven l’aigua d’aquest rec, 
que entrava a Reus per la part nord for-
mant l’actual carrer Ample, (antic camí 
de Prades) que arribava fins una gran bas-
sa (bassa del Pedró) que en desaparèixer 
va donar forma a l’actual plaça del Pintor 
Fortuny.

De l’esmentada bassa en sortien dues 
branques:

a) La que travessava el camí de l’Alei-
xar (actual Prat de la Riba) passant en-
tre els horts arribava al convent de les
monges carmelites. Una part d’aquest
rec va formar i donar nom a l’actual

carrer dels Recs. Del carrer dels Recs 
arribava fins l’actual plaça del Prim.

Després es bifurcava: un ramal cap al 
raval de Jesús, i un altre pel carrer de 
Sant Llorenç.

El que baixava pel raval de Jesús, se-
guia pels Escorredors de Sant Francesc 
i després es posava per terres de con-
reu.

La branca que seguia pel camí de Riu-
doms i es desviava vers l’actual car-
rer del Carme (la llarga forma recta 
d’aquest carrer ve donada pel rec), on 
encara podem veure un dels últims 
rentadors públics.

b) La segona branca va fer possible el
carrer de l’Amargura. Durant molts
anys totes les cases d’aquest carrer es
van construir a un sol costat, perquè a
l’altre hi havia el rec.

Aquest rec seguia després per l’actual 
carrer de la Selva, fins fa poc anome-
nat raseta de la Selva, -rasa o raseta 
significa excavació llarga per on passa 
aigua- fins arribar a la Riera, i d’allí a 
la bassa de l’Aigua Nova, i després se-
guia entre les terres de conreu.

El 1607, Reus, en la recerca d’aigua, com-
prà a Joana d’Aragó Folc de Cardona, 
du-quessa de Cardona i de Sogorb, les 
aigües subterrànies de lariera de 
Maspujols, però que no va arribar a Reus 
fins al segle XVIII a la Boca de la Mina. 

 L’aigua de la riera de Salvià va permetre 
instal·lar a la ciutat fonts públiques, ren-

L’Aigua a Reus (2a part)
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Cesc Escoda
(en representació del Col·lectiu fotogrà ic FOTOCAT.CAT)

Per si hi esteu interessats, ens trobareu 
al estatge social tots els dijous de 20:00 
a 21:30h, si bé preguem comuniqueu 
prèviament al Centre de la vostra visita.

Seguint en l’àmbit fotogràfic, ens plau co-
municar-vo s que, membres del col·lectiu 
FOTOCAT.CAT, han estat recentment 
guardonats amb els següents premis

Concurs de fotogra ia VIIIè 
OPUS TESSELLATUM “Ar-
mats 2018” (Armats de la 
Sang de Reus), premi a la mil-
lor col·lecció per a Francesc 
Sabaté i segon premi per a 
Vicens Giménez (Foto de da-
munt)

Concurs de fotogra ia Setmana 
Santa de Reus 2018 (Agrupació 
d’Assoc. de la Setmana Santa 
de Reus), primer  premi per a 
Francesc Martí i segon premi 
per a Cesc Escoda (Foto del 
costat)

Val a dir també que, per segon any 
consecutiu, l’Agrupació d’Associa-
cions de la Setmana Santa de Reus va 
escollir una fotogra ia de Cesc Esco-
da per a il·lustrar el cartell o icial de 
la Setmana Santa de Reus 2019
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El Centre d’Amics de Reus va engrandint 
la seva base social i alhora abastant nous 
àmbits culturals.

El passat 28 de febrer, en el nostre estat-
ge social, es va procedir a la presentació 
d’una nova secció, el col·lectiu fotogràfic 

FOTOCAT.CAT que té com a objecte el 
foment de la fotografia, en totes les seves 
vessants (de natura, tradicions i costums, 
urbana, retrat, etc.), tant pel que fa a la 
seva formació com a la seva pràctica, 
adreçada a socis del Centre, però oberta, 
en determinats esdeveniments, a la par-

ticipació de no associ-
ats.

El Col·lectiu està for-
mat actualment per 
una desena de mem-
bres, molts d’ells amb 
experiència contrasta-
da, que, amb la il·lusió 
de nous reptes, ens 
hem integrat al Cen-
tre per a donar suport 
a l’Entitat i alhora fer-
nos visibles amb sor-
tides fotogràfiques, 
cursos, exposicions, 
etc.

 Col·lectiu Fotogràfi c Fotocat.cat
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tadors i, ja en el segle XIX, una casa de 
banys.

Les basses del Pedró es van clausurar el 
1789 i van ser substituïdes per:

Basses noves a la cantonada del carrer 
Sant Pancraç/Alt del Carme

La bassa de l’Aigua Nova a la cantonada 
de la Riera i el camí de l’Aigua Nova.

A l’espai on hi havia hagut les basses del 
Pedró s’hi va fer una plaça amb una font 

dedicada a Neptú, rei del mar. Actualment 
aquesta estàtua és a la plaça del Víctor.

Les fonts: en un temps no tan llunyà, 
abans que el subministrament arribés a les 
cases, la població anava a buscar l’aigua a 
les fonts. El 22 de juliol de 1778 s’estrena-
ren cinc fonts a la ciutat: la de les Monges, 
la de Santa Anna, la de la Farinera, la de la 

Sang i la de la Creu del Pedró; a més de la 
font Vella o font de la Vila, que existia des 
de la fundació de Reus.  Més endavant, en 
el període comprès entre 1804 i 1841 es 
va continuar completant el mapa de les 
fonts que havien d’abastir la ciutat.

Els pous: la xarxa d’abastament de l’aigua 
de Reus disposa de 19 pous en servei, un 
dels quals és el Pou Caritat, Aquest 
pou deu el seu nom al fet que en aquest 
lloc hi hagué del 1835 al 1936 la Casa 
Caritat, a l’actual passeig de Mata.

Els dipòsits: els dipòsits d’aigua que hi ha 
ubicats en diversos indrets del terme mu-
nicipal de Reus van ser construïts en di-
ferents moments històrics amb l’objectiu 
de garantir la continuïtat del subministra-
ment i un emmagatzematge mínim. Des 
d’un punt de vista arquitectònic, desta-
quen els dipòsits de l’Institut Pere Mata, 
dissenyats per Pere Caselles al segle XIX.

La mina de March: amb els seus quatre 
braços, la mina de March creua, encara 
avui dia, el centre de Reus i recorre tota 
la ciutat, des de la carretera de Castellvell 
fins a la Riera d’Aragó. Podem trobar una 
tapa amb la seva inscripció al carrer Alt de 
Sant Pere, al raval de Sant Pere i a la Riera 
Aragó.

Carrer del Molí, dels Banys, de la Font, 
plaça de les Basses, carreró de les Basses, 
són altres topònims que encara es conser-
ven i que corresponen a llocs on hi va ha-
ver presència d’aigua.

Informació obtinguda de documents divulga-
tius de la societat Aigües de Reus.

Aqüeducte Pont de Calderons

M. Carme Just



Opinió

Doncs no, el 2017 no va ser la primera 
vegada que, d’una o d’una altre manera, es 
declarava la independència de Catalunya, 
o si més no, es reivindicava decididament
la seva sobirania.
Si bé el 988, Borrell II negà el vassallat-
ge dels comtats catalans al rei franc Hug 
Capet, no es pot negar que, d’una manera 
més o menys velada, la submissió al regne 
de Castella abans, i també ara, sempre ha 
quedat marcada i periòdicament ha provo-
cat la rebel·lia de cada cop més catalans.
Tot i que es podrien enumerar diversos 
noms, principalment, ho va fer possible 
amb la seva actitud un tal Felip V. 
Poste-riorment, dictadures a part, els 
successius regnats no han suavitzat la 
situació i, fins i tot, més de tres-cents 
anys després, ho ha potenciat amb la 
seva irresponsabilitat un tal Rajoy.
Depèn dels moments i de les circumstàn-
cies, però sempre el que, en principi, han 
estat moviments de disconformitat, s’han 
quedat en una rebel·lia més o menys ac-
centuada, fins l’actualitat en què per les 
generacions electorals post-CIU ja s’ha so-
bregit el got i ja es desitja directament la 
independència.
Però és que, com declaracions explícites 
d’independència, ja existeixen prece-
dents...
El 1641, Pau Claris declarà la 
República Catalana, sota la protecció de 
França, tot i que mai no arriba a 
consumar-se doncs, davant del perill 
d’un imminent setge a Barcelona per 
l’exèrcit del Marquès de los Vélez, en 
nom del Principat, hagué de reconèixer 
Lluís XIII
com a Comte de Barcelona. Es diu que va 
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durar el que tardà en ser enverinat. Temps 
de Felip IV... I el conde-duque de Olivares.
El 1873, Baldomer Lostau, diputat de 
Barcelona, tingué un paper destacat en 
la proclamació de l’Estat Català dins de 
la república federal espanyola, que durà 
2 dies. En temps de la primera república 
espanyola.
El 1931, Francesc Macià proclamà l’Estat 
Català, integrat en la Federació de Repú-
bliques Ibèriques, i formà el govern de la 
República Catalana. Durà 3 dies.
El 1934, Lluís Companys proclamà l’Estat 
Català dins de la república federal espan-
yola.
Durà de les 8 del vespre del dia 6 d’abril a 
la matinada del dia 7.
Cal, doncs, tenir present això quan parlem 
de que el 10 d’octubre del 2017, Carles
Puigdemont proclama l’Estat Català en 
forma de República, que suspèn per la pre-
tesa i desitjada possibilitat de diàleg amb 
l’Estat espanyol, que finalment no es pro-
dueix.
El dia 27 el Parlament aixeca la suspensió i 
proclama l’Estat independent i sobirà, tot 
i que sense oficialitzar-ho en cap registre.
Malgrat això, immediatament, l’Estat 
espanyol destitueix el govern i inicia el 
Judici del Procés, engarjolant “preventiva-
ment” mig govern, 7; deixant lliures, sota 
fiança, 3; i amb la resta, 5, no hi pot fer 
res perquè se’n van i es queden a l’exili. 
Anteriorment ja s’havia empresonat Jordi 
Sánchez, president de l’ANC, i Jordi Cuix-
art, president d’Òmnium Cultural, teòri-
cament, per altres motius.

 No som els primers

segueix a la pàgina 16
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vida, i l’agraïment vers totes les persones 
que han seguit la seva obra.

Van intervenir els membres del Grup: 
Núria Puig, Olga Ballester, M. Rosa Tom-
bas, Laura Suárez, Jordi Llauradó, Oriol 
Ballester, Francina Baldrís, Lourdes Gurí, 
Dolors Quintana i Narcís Martí. I, com ja 
és habitual, ens va donar el suport musi-
cal Eva Fraga, a la guitarra, amb una inter-
pretació impecable, i el suport fotogràfic, 
Narcís Marti, amb unes imatges mag-
nífiques, que van arrodonir la bellesa de 
les paraules.

Però em sembla que la millor manera de 
cloure aquesta petita ressenya, és fer-ho 
amb el poema que va posar fi al recital, 
que es titula: “Quan sigui sols una om-
bra” i que constitueix, en certa manera, 
un compendi de tot allò que la Maria vol-

Francina Bladrís
Grup de Lectura i Declamació

Divendres, 22 de febrer de 2019

dria deixar als lectors a través de la seva 
poesia.

Quan sigui sols una ombra,
voldria fer-vos llum amb la paraula, 
besllum de neu i rosa,
per tot dilecte amic, una alimara.
Quan sigui sols una ombra,
voldria ser per tots, una ombra plàcida,
aleteig de coloma,
la celístia en la nit, la verda Itaca
per l’Ulisses que enyora
la calma i el repòs de la llar càlida.
Quan sigui sols una ombra,
voldria ser-vos llum amb la paraula.

Neus Segrià

El passat dia 7 de març, a la nostra consò-
cia i “Més Amiga de Reus” la reconegudís-
sima ceramista de la nostra ciutat, Neus 
Segrià, li va ser col·locat a càrrec del nos-
tre ajuntament el quadre a la galeria de 
fills il·lustres de la ciutat que l’acredita 

com a filla 
adoptiva de la 
ciutat.

L’acte va ser 
seguit per un 
molt nombós 
públic, on hi 
havia, entre 
altres, una 
àmplia repre-
sentació de la 
Junta Directi-
va del Centre, encapçalats pel seu presi-
dent el Sr. Joan M. Mallafrè.

L’acte el va presidir el Sr. Alcalde que des-
prés d’uns parlaments d’ell mateix i de 
l’homenetjada, es va produir a destapar el 
quadre, com es pot veure a les fotos.
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La petita mostra d’afecte i reconeixement 
en que va consistir l’acte dedicat a la poet-
essa Maria Cabré, era un deute que el nos-
tre grup havia contret amb ella des de feia 
molt temps. En incomptables ocasions els 
seus versos han anat desfilant per molts 
dels recitals i lectures que el nostre grup 
ha dut a terme al llarg dels seus més de 
30 anys de vida. I és que la Maria ha fet 
poesia sobre els temes més variats, sem-
pre des d’una sensibilitat molt femenina, 
molt “de casa nostra” arrelada a la terra i 
a la natura i també des de la mirada d’una 
persona profundament humana i creient 
convençuda. Des del meu humil punt de 

vista, potser la millor qualitat que pos-
seeix la poesia de la Maria Cabré és la seva 
senzillesa, el que la poden entendre tant 
els infants, com els més grans i que pot ar-
ribar a tothom, tant als menys cultes com 
als més intel·lectualment formats.

El recital, que va presentar amb molta 
cura el seu germà, també poeta, Mossèn 
Ricard Cabré, va constar de tres parts dif-
erenciades, que podrien definir allò que he 
comentat abans: la primera, poemes ded-
icats a la natura, en els que glosa des de 
la bellesa i l’encant d’una herba boscana, 
fins l’esplendor i esclat de vida de la prima-
vera. La segona part, integrada per poemes 

dedicats a la ciutat de Reus, van in-
cloure des de figures senyeres, com 
Gaudí, Prim , Fortuny o Santa Ma-
ria Rosa Molas, fins a monuments 
com la Pastoreta i tradicions com els 
Gegants i la Mulassa. Finalment, la 
part final de l’acte va consistir en un 
recull de poesia més introspectiva, 
més personal, en la que es fa palesa 
la seva fe profunda i el seu desig de 
fer partíceps als lectors d’alguns dels 
seus més íntims sentiments i anhels. 
S’hi van incloure títols com “Estel 
de paraules”, ·”Fer de la vida un po-
ema”, “El vestit dels lliris”, “Si som 
ben arrelats en Déu” i “Quan sigui 
sols una ombra”, entre d’altres.

L’acte va ser seguit per un públic 
nombrós i entregat, que es va emo-
cionar amb les paraules que la Ma-
ria, a través de la pantalla, va dirigir 
als assistents. En aquestes paraules 
hi traspuava el gran amor que per 
la poesia ha sentit al llarg de la seva 

Grup de Lectura i Declamació

 Recital-homenatge a Maria Cabré i Roigé
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Opinió

A part del fet cabdal, legítim, que es per 
pensar diferent, hi pot haver desobedièn-
cies, que no es poden negar, per part dels 
representants electes catalans, però el 
gran artífex del macro-disbarat creat és 
un senyor que, amb tot el poder a la mà, 
en lloc d’agafar el tema com el que és, un 
problema d’Estat, i resoldre’l, li va passar 
el mort al TC i el va dotar del poder que 
calgués per fer judicialment el que ell era 
totalment incapaç de fer políticament, i 
els mitjans afins és van encarregar de crear 
l’ambient adequat. I aquest personatge va 
ser president del govern dues legislatures, 
més un any de propina...
No oblidem, també, la facilitat que van 
tenir per engegar-ho tot, mitjançant una 
acusació particular, els llavors encara 
sense cap representació política però ja 
farcits del que cal per intentar per tots 
els mitjans substituir la “ny” per la “ñ” i, 
segons el vist, amb un poder d’influència 
determinant, a la vegada que més què pre-
ocupant.
Però, com dèiem al principi, amb la 
declaració que hem pogut veure, llegir, 
escriure i viure les generacions actuals no 
hem descobert res, ni hem trencat cap gel. 
Abans de nosaltres, els que també ho van 
intentar, en situacions i circumstàncies 
diferents, potser més complicades i tot, 
segurament que van sentir les mateixes 
sensacions i també devien pensar que eren 
els que marcaven el camí.
Déu n’hi do el que diu la nostra història 
en quant a intents, no només d’independ-
ència si no, simplement, sobiranistes, de 
reivindicació de la nostra identitat cultur-
al i històrica a la que mai no hem volgut 
renunciar !.
Si, després de tot el que ha passat i ha de 
passar, aquesta vegada acaba com totes les 
anteriors potser més valdrà comptar fins a 

deu abans de tornar-hi, perquè és evident 
que la nostra manera de ser no contempla 
la manera d’actuar que segurament seria 
la més efectiva en aquests casos, i que l’al-
tre part, amb tot el poder i totes les eines, 
no té cap inconvenient ni escrúpol en 
utilitzar per impedir-ho.
Si volem seguir amb el nostre intent, sem-
pre democràtic, sempre pacífic, però per 
aconseguir algun resultat, ja podem anar 
buscant alguna altra manera perquè les 
declaracions, més o menys simbòliques, ja 
sabem on ens han portat, on ens porten 
i, amb tota seguretat, si hem de comptar 
amb la complacència del regne d’España, 
on ens portaran.
El desenllaç de cada una ja el coneixem 
-i no perquè se’ns hagués explicat en el 
moment d’aprendre la història d’España-, 
i les conseqüències també. I les que es 
poden preveure d’aquesta només servi-
ran per atiar més el foc que impedeix, 
com a mínim, una millora en les relacions 
Gobierno-Govern, i que el problema en la 
relació segueixi enquistat, sense resoldre’s, 
esperant que, a base de pors, amenaces, 
querelles, judicis i pretesos escarments, es 
dilueixi per si sol.
Mentre el moviment sobiranista ja està 
assentat i segueix ferm, decidit i con-
vençut, sense que les veus contràries pu-
guin justificar el seu desig de que amaina, 
tota la resta va en direcció contrària a la 
convergència, a la que hauria d’anar per a 
propiciar poder plantejar una proposta per 
Catalunya que fos capaç de crear dubtes 
en l’independentisme, i perquè
la ciutadania catalana (segurament que 
tota, menys la votant a la dreta de la dre-
ta), que se sent indignada i no conforme, 
es sentís menys maltractada.

Xavier Guarque i Morelló
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Fotos:
1 i 2 Diferents membres de la junta al local del Raval 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

Santa Anna.
Recepció a l’ajuntament de Venècia.
L’advocat Sr. Pedrol i Rius, al nostre Centre. 
Assistents a un dels actes organitzats a l’antiga seu. 
L’Honorable Sr. Josep Laporte, “Més Amic de 
Reus”a l’antiga sala d’actes de l’actual seu situada al 
3r pis.
Viatge a Venècia.
Assitents a la “Ganxetada” de l’any 1996.
Obes a l‘entresol de l’edifici, en l’actualitat
Associació Reusenca de Futbol-Botons.

10 Comunicat d’aprovació de Centre d’Amics de Reus 
com a Associació.

11 Visió de les obres des del pati interior, futur Espai 
Marià Fortuny.

12 i 13. Primers Presidents del Centre d’Amics de Reus.
14 El Sr. Macario, signant al llibre d’honor de l’entitat. 
15 1r viatge a Barcelona
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En conveni

1a part 2a part

Conferència 40è aniversari

El Sr. Joan M. Mallafrè, president del Centre 
d’Amics de Reus, va desenvolupar una xer-
rada/conferència, el dia 31 de gener, a la sala 
d’actes del Centre per fer un repàs als 40 anys 
d’existència del centre, tot just al mateix dia 
en què es complien els 40 anys. La conferèn-
cia va anar acompanyada d’una projecció de 
fotografies d’aquests 40 anys, algunes de les 
quals les podreu veure a les següents pàgines. 

Per si us interessa escoltar ínte-
grament la conferència del Sr. 
Mallafrè, clicant amb el mòbil 
als dos codis Qr, que hi ha sota 
aquestes línies, ho podreu fer (hi 
ha dues parts).

L’acte va comptar amb una no-
drida assistència de socis, així 
com de l’Alcalde de Reus, el Sr. 
Prior de Sant Pere, representant 
de la Federació d’Ateneus de Ca-
talunya, la d’un ex-president del 
Centre, membres d’altres juntes 

i diferents personalitats.
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En conveni

1a part 2a part

Conferència 40è aniversari

El Sr. Joan M. Mallafrè, president del Centre 
d’Amics de Reus, va desenvolupar una xer-
rada/conferència, el dia 31 de gener, a la sala 
d’actes del Centre per fer un repàs als 40 anys 
d’existència del centre, tot just al mateix dia 
en què es complien els 40 anys. La conferèn-
cia va anar acompanyada d’una projecció de 
fotografies d’aquests 40 anys, algunes de les 
quals les podreu veure a les següents pàgines. 

Per si us interessa escoltar ínte-
grament la conferència del Sr. 
Mallafrè, clicant amb el mòbil 
als dos codis Qr, que hi ha sota 
aquestes línies, ho podreu fer (hi 
ha dues parts).

L’acte va comptar amb una no-
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com de l’Alcalde de Reus, el Sr. 
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Opinió

A part del fet cabdal, legítim, que es per 
pensar diferent, hi pot haver desobedièn-
cies, que no es poden negar, per part dels 
representants electes catalans, però el 
gran artífex del macro-disbarat creat és 
un senyor que, amb tot el poder a la mà, 
en lloc d’agafar el tema com el que és, un 
problema d’Estat, i resoldre’l, li va passar 
el mort al TC i el va dotar del poder que 
calgués per fer judicialment el que ell era 
totalment incapaç de fer políticament, i 
els mitjans afins és van encarregar de crear 
l’ambient adequat. I aquest personatge va 
ser president del govern dues legislatures, 
més un any de propina...
No oblidem, també, la facilitat que van 
tenir per engegar-ho tot, mitjançant una 
acusació particular, els llavors encara 
sense cap representació política però ja 
farcits del que cal per intentar per tots 
els mitjans substituir la “ny” per la “ñ” i, 
segons el vist, amb un poder d’influència 
determinant, a la vegada que més què pre-
ocupant.
Però, com dèiem al principi, amb la 
declaració que hem pogut veure, llegir, 
escriure i viure les generacions actuals no 
hem descobert res, ni hem trencat cap gel. 
Abans de nosaltres, els que també ho van 
intentar, en situacions i circumstàncies 
diferents, potser més complicades i tot, 
segurament que van sentir les mateixes 
sensacions i també devien pensar que eren 
els que marcaven el camí.
Déu n’hi do el que diu la nostra història 
en quant a intents, no només d’independ-
ència si no, simplement, sobiranistes, de 
reivindicació de la nostra identitat cultur-
al i històrica a la que mai no hem volgut 
renunciar !.
Si, després de tot el que ha passat i ha de 
passar, aquesta vegada acaba com totes les 
anteriors potser més valdrà comptar fins a 

deu abans de tornar-hi, perquè és evident 
que la nostra manera de ser no contempla 
la manera d’actuar que segurament seria 
la més efectiva en aquests casos, i que l’al-
tre part, amb tot el poder i totes les eines, 
no té cap inconvenient ni escrúpol en 
utilitzar per impedir-ho.
Si volem seguir amb el nostre intent, sem-
pre democràtic, sempre pacífic, però per 
aconseguir algun resultat, ja podem anar 
buscant alguna altra manera perquè les 
declaracions, més o menys simbòliques, ja 
sabem on ens han portat, on ens porten 
i, amb tota seguretat, si hem de comptar 
amb la complacència del regne d’España, 
on ens portaran.
El desenllaç de cada una ja el coneixem 
-i no perquè se’ns hagués explicat en el 
moment d’aprendre la història d’España-, 
i les conseqüències també. I les que es 
poden preveure d’aquesta només servi-
ran per atiar més el foc que impedeix, 
com a mínim, una millora en les relacions 
Gobierno-Govern, i que el problema en la 
relació segueixi enquistat, sense resoldre’s, 
esperant que, a base de pors, amenaces, 
querelles, judicis i pretesos escarments, es 
dilueixi per si sol.
Mentre el moviment sobiranista ja està 
assentat i segueix ferm, decidit i con-
vençut, sense que les veus contràries pu-
guin justificar el seu desig de que amaina, 
tota la resta va en direcció contrària a la 
convergència, a la que hauria d’anar per a 
propiciar poder plantejar una proposta per 
Catalunya que fos capaç de crear dubtes 
en l’independentisme, i perquè
la ciutadania catalana (segurament que 
tota, menys la votant a la dreta de la dre-
ta), que se sent indignada i no conforme, 
es sentís menys maltractada.

Xavier Guarque i Morelló
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Fotos:
1 i 2 Diferents membres de la junta al local del Raval 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
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Santa Anna.
Recepció a l’ajuntament de Venècia.
L’advocat Sr. Pedrol i Rius, al nostre Centre. 
Assistents a un dels actes organitzats a l’antiga seu. 
L’Honorable Sr. Josep Laporte, “Més Amic de 
Reus”a l’antiga sala d’actes de l’actual seu situada al 
3r pis.
Viatge a Venècia.
Assitents a la “Ganxetada” de l’any 1996.
Obes a l‘entresol de l’edifici, en l’actualitat
Associació Reusenca de Futbol-Botons.

10 Comunicat d’aprovació de Centre d’Amics de Reus 
com a Associació.

11 Visió de les obres des del pati interior, futur Espai 
Marià Fortuny.

12 i 13. Primers Presidents del Centre d’Amics de Reus.
14 El Sr. Macario, signant al llibre d’honor de l’entitat. 
15 1r viatge a Barcelona
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La petita mostra d’afecte i reconeixement 
en que va consistir l’acte dedicat a la poet-
essa Maria Cabré, era un deute que el nos-
tre grup havia contret amb ella des de feia 
molt temps. En incomptables ocasions els 
seus versos han anat desfilant per molts 
dels recitals i lectures que el nostre grup 
ha dut a terme al llarg dels seus més de 
30 anys de vida. I és que la Maria ha fet 
poesia sobre els temes més variats, sem-
pre des d’una sensibilitat molt femenina, 
molt “de casa nostra” arrelada a la terra i 
a la natura i també des de la mirada d’una 
persona profundament humana i creient 
convençuda. Des del meu humil punt de 

vista, potser la millor qualitat que pos-
seeix la poesia de la Maria Cabré és la seva 
senzillesa, el que la poden entendre tant 
els infants, com els més grans i que pot ar-
ribar a tothom, tant als menys cultes com 
als més intel·lectualment formats.

El recital, que va presentar amb molta 
cura el seu germà, també poeta, Mossèn 
Ricard Cabré, va constar de tres parts dif-
erenciades, que podrien definir allò que he 
comentat abans: la primera, poemes ded-
icats a la natura, en els que glosa des de 
la bellesa i l’encant d’una herba boscana, 
fins l’esplendor i esclat de vida de la prima-
vera. La segona part, integrada per poemes 

dedicats a la ciutat de Reus, van in-
cloure des de figures senyeres, com 
Gaudí, Prim , Fortuny o Santa Ma-
ria Rosa Molas, fins a monuments 
com la Pastoreta i tradicions com els 
Gegants i la Mulassa. Finalment, la 
part final de l’acte va consistir en un 
recull de poesia més introspectiva, 
més personal, en la que es fa palesa 
la seva fe profunda i el seu desig de 
fer partíceps als lectors d’alguns dels 
seus més íntims sentiments i anhels. 
S’hi van incloure títols com “Estel 
de paraules”, ·”Fer de la vida un po-
ema”, “El vestit dels lliris”, “Si som 
ben arrelats en Déu” i “Quan sigui 
sols una ombra”, entre d’altres.

L’acte va ser seguit per un públic 
nombrós i entregat, que es va emo-
cionar amb les paraules que la Ma-
ria, a través de la pantalla, va dirigir 
als assistents. En aquestes paraules 
hi traspuava el gran amor que per 
la poesia ha sentit al llarg de la seva 

Grup de Lectura i Declamació

 Recital-homenatge a Maria Cabré i Roigé
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Opinió

Doncs no, el 2017 no va ser la primera 
vegada que, d’una o d’una altre manera, es 
declarava la independència de Catalunya, 
o si més no, es reivindicava decididament
la seva sobirania.
Si bé el 988, Borrell II negà el vassallat-
ge dels comtats catalans al rei franc Hug 
Capet, no es pot negar que, d’una manera 
més o menys velada, la submissió al regne 
de Castella abans, i també ara, sempre ha 
quedat marcada i periòdicament ha provo-
cat la rebel·lia de cada cop més catalans.
Tot i que es podrien enumerar diversos 
noms, principalment, ho va fer possible 
amb la seva actitud un tal Felip V. 
Poste-riorment, dictadures a part, els 
successius regnats no han suavitzat la 
situació i, fins i tot, més de tres-cents 
anys després, ho ha potenciat amb la 
seva irresponsabilitat un tal Rajoy.
Depèn dels moments i de les circumstàn-
cies, però sempre el que, en principi, han 
estat moviments de disconformitat, s’han 
quedat en una rebel·lia més o menys ac-
centuada, fins l’actualitat en què per les 
generacions electorals post-CIU ja s’ha so-
bregit el got i ja es desitja directament la 
independència.
Però és que, com declaracions explícites 
d’independència, ja existeixen prece-
dents...
El 1641, Pau Claris declarà la 
República Catalana, sota la protecció de 
França, tot i que mai no arriba a 
consumar-se doncs, davant del perill 
d’un imminent setge a Barcelona per 
l’exèrcit del Marquès de los Vélez, en 
nom del Principat, hagué de reconèixer 
Lluís XIII
com a Comte de Barcelona. Es diu que va 
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durar el que tardà en ser enverinat. Temps 
de Felip IV... I el conde-duque de Olivares.
El 1873, Baldomer Lostau, diputat de 
Barcelona, tingué un paper destacat en 
la proclamació de l’Estat Català dins de 
la república federal espanyola, que durà 
2 dies. En temps de la primera república 
espanyola.
El 1931, Francesc Macià proclamà l’Estat 
Català, integrat en la Federació de Repú-
bliques Ibèriques, i formà el govern de la 
República Catalana. Durà 3 dies.
El 1934, Lluís Companys proclamà l’Estat 
Català dins de la república federal espan-
yola.
Durà de les 8 del vespre del dia 6 d’abril a 
la matinada del dia 7.
Cal, doncs, tenir present això quan parlem 
de que el 10 d’octubre del 2017, Carles
Puigdemont proclama l’Estat Català en 
forma de República, que suspèn per la pre-
tesa i desitjada possibilitat de diàleg amb 
l’Estat espanyol, que finalment no es pro-
dueix.
El dia 27 el Parlament aixeca la suspensió i 
proclama l’Estat independent i sobirà, tot 
i que sense oficialitzar-ho en cap registre.
Malgrat això, immediatament, l’Estat 
espanyol destitueix el govern i inicia el 
Judici del Procés, engarjolant “preventiva-
ment” mig govern, 7; deixant lliures, sota 
fiança, 3; i amb la resta, 5, no hi pot fer 
res perquè se’n van i es queden a l’exili. 
Anteriorment ja s’havia empresonat Jordi 
Sánchez, president de l’ANC, i Jordi Cuix-
art, president d’Òmnium Cultural, teòri-
cament, per altres motius.

 No som els primers

segueix a la pàgina 16
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vida, i l’agraïment vers totes les persones 
que han seguit la seva obra.

Van intervenir els membres del Grup: 
Núria Puig, Olga Ballester, M. Rosa Tom-
bas, Laura Suárez, Jordi Llauradó, Oriol 
Ballester, Francina Baldrís, Lourdes Gurí, 
Dolors Quintana i Narcís Martí. I, com ja 
és habitual, ens va donar el suport musi-
cal Eva Fraga, a la guitarra, amb una inter-
pretació impecable, i el suport fotogràfic, 
Narcís Marti, amb unes imatges mag-
nífiques, que van arrodonir la bellesa de 
les paraules.

Però em sembla que la millor manera de 
cloure aquesta petita ressenya, és fer-ho 
amb el poema que va posar fi al recital, 
que es titula: “Quan sigui sols una om-
bra” i que constitueix, en certa manera, 
un compendi de tot allò que la Maria vol-

Francina Bladrís
Grup de Lectura i Declamació

Divendres, 22 de febrer de 2019

dria deixar als lectors a través de la seva 
poesia.

Quan sigui sols una ombra,
voldria fer-vos llum amb la paraula, 
besllum de neu i rosa,
per tot dilecte amic, una alimara.
Quan sigui sols una ombra,
voldria ser per tots, una ombra plàcida,
aleteig de coloma,
la celístia en la nit, la verda Itaca
per l’Ulisses que enyora
la calma i el repòs de la llar càlida.
Quan sigui sols una ombra,
voldria ser-vos llum amb la paraula.

Neus Segrià

El passat dia 7 de març, a la nostra consò-
cia i “Més Amiga de Reus” la reconegudís-
sima ceramista de la nostra ciutat, Neus 
Segrià, li va ser col·locat a càrrec del nos-
tre ajuntament el quadre a la galeria de 
fills il·lustres de la ciutat que l’acredita 

com a filla 
adoptiva de la 
ciutat.

L’acte va ser 
seguit per un 
molt nombós 
públic, on hi 
havia, entre 
altres, una 
àmplia repre-
sentació de la 
Junta Directi-
va del Centre, encapçalats pel seu presi-
dent el Sr. Joan M. Mallafrè.

L’acte el va presidir el Sr. Alcalde que des-
prés d’uns parlaments d’ell mateix i de 
l’homenetjada, es va produir a destapar el 
quadre, com es pot veure a les fotos.
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Activitats

El Centre d’Amics de Reus va engrandint 
la seva base social i alhora abastant nous 
àmbits culturals.

El passat 28 de febrer, en el nostre estat-
ge social, es va procedir a la presentació 
d’una nova secció, el col·lectiu fotogràfic 

FOTOCAT.CAT que té com a objecte el 
foment de la fotografia, en totes les seves 
vessants (de natura, tradicions i costums, 
urbana, retrat, etc.), tant pel que fa a la 
seva formació com a la seva pràctica, 
adreçada a socis del Centre, però oberta, 
en determinats esdeveniments, a la par-

ticipació de no associ-
ats.

El Col·lectiu està for-
mat actualment per 
una desena de mem-
bres, molts d’ells amb 
experiència contrasta-
da, que, amb la il·lusió 
de nous reptes, ens 
hem integrat al Cen-
tre per a donar suport 
a l’Entitat i alhora fer-
nos visibles amb sor-
tides fotogràfiques, 
cursos, exposicions, 
etc.

 Col·lectiu Fotogràfi c Fotocat.cat
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tadors i, ja en el segle XIX, una casa de 
banys.

Les basses del Pedró es van clausurar el 
1789 i van ser substituïdes per:

Basses noves a la cantonada del carrer 
Sant Pancraç/Alt del Carme

La bassa de l’Aigua Nova a la cantonada 
de la Riera i el camí de l’Aigua Nova.

A l’espai on hi havia hagut les basses del 
Pedró s’hi va fer una plaça amb una font 

dedicada a Neptú, rei del mar. Actualment 
aquesta estàtua és a la plaça del Víctor.

Les fonts: en un temps no tan llunyà, 
abans que el subministrament arribés a les 
cases, la població anava a buscar l’aigua a 
les fonts. El 22 de juliol de 1778 s’estrena-
ren cinc fonts a la ciutat: la de les Monges, 
la de Santa Anna, la de la Farinera, la de la 

Sang i la de la Creu del Pedró; a més de la 
font Vella o font de la Vila, que existia des 
de la fundació de Reus.  Més endavant, en 
el període comprès entre 1804 i 1841 es 
va continuar completant el mapa de les 
fonts que havien d’abastir la ciutat.

Els pous: la xarxa d’abastament de l’aigua 
de Reus disposa de 19 pous en servei, un 
dels quals és el Pou Caritat, Aquest 
pou deu el seu nom al fet que en aquest 
lloc hi hagué del 1835 al 1936 la Casa 
Caritat, a l’actual passeig de Mata.

Els dipòsits: els dipòsits d’aigua que hi ha 
ubicats en diversos indrets del terme mu-
nicipal de Reus van ser construïts en di-
ferents moments històrics amb l’objectiu 
de garantir la continuïtat del subministra-
ment i un emmagatzematge mínim. Des 
d’un punt de vista arquitectònic, desta-
quen els dipòsits de l’Institut Pere Mata, 
dissenyats per Pere Caselles al segle XIX.

La mina de March: amb els seus quatre 
braços, la mina de March creua, encara 
avui dia, el centre de Reus i recorre tota 
la ciutat, des de la carretera de Castellvell 
fins a la Riera d’Aragó. Podem trobar una 
tapa amb la seva inscripció al carrer Alt de 
Sant Pere, al raval de Sant Pere i a la Riera 
Aragó.

Carrer del Molí, dels Banys, de la Font, 
plaça de les Basses, carreró de les Basses, 
són altres topònims que encara es conser-
ven i que corresponen a llocs on hi va ha-
ver presència d’aigua.

Informació obtinguda de documents divulga-
tius de la societat Aigües de Reus.

Aqüeducte Pont de Calderons

M. Carme Just
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Tot i que la ciutat de Reus ha estat pobra 
en recursos hídrics, la necessitat d’aconse-
guir-ne ha deixat nombroses empremtes, 
tant materials (recs, dipòsits, canalitzaci-
ons) com simbòliques (noms de carrers, 
places, i d’altres).

Completem amb aquest article, el que es 
va publicar al número 153 de LO NUNCI, 

Ens proposem de recórrer us espais per 
la ciutat on l’aigua ha deixat alguna em-
premta.

El Rec d’Almoster (camí vell de Castell-
vell). A l’època medieval es va dur a terme 
aquesta construcció que va permetre por-
tar l’aigua des d’Almoster, llavors terme 
de Reus, fins a la nostra vila. Bàsicament 
servia per regar els horts.

La construcció va ser un repte, ja que calia 
cobrir els més de 5 quilòmetres de distàn-
cia 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 encara un dels aqüe-
ductes que portaven l’aigua d’aquest rec, 
que entrava a Reus per la part nord for-
mant l’actual carrer Ample, (antic camí 
de Prades) que arribava fins una gran bas-
sa (bassa del Pedró) que en desaparèixer 
va donar forma a l’actual plaça del Pintor 
Fortuny.

De l’esmentada bassa en sortien dues 
branques:

a) La que travessava el camí de l’Alei-
xar (actual Prat de la Riba) passant en-
tre els horts arribava al convent de les
monges carmelites. Una part d’aquest
rec va formar i donar nom a l’actual

carrer dels Recs. Del carrer dels Recs 
arribava fins l’actual plaça del Prim.

Després es bifurcava: un ramal cap al 
raval de Jesús, i un altre pel carrer de 
Sant Llorenç.

El que baixava pel raval de Jesús, se-
guia pels Escorredors de Sant Francesc 
i després es posava per terres de con-
reu.

La branca que seguia pel camí de Riu-
doms i es desviava vers l’actual car-
rer del Carme (la llarga forma recta 
d’aquest carrer ve donada pel rec), on 
encara podem veure un dels últims 
rentadors públics.

b) La segona branca va fer possible el
carrer de l’Amargura. Durant molts
anys totes les cases d’aquest carrer es
van construir a un sol costat, perquè a
l’altre hi havia el rec.

Aquest rec seguia després per l’actual 
carrer de la Selva, fins fa poc anome-
nat raseta de la Selva, -rasa o raseta 
significa excavació llarga per on passa 
aigua- fins arribar a la Riera, i d’allí a 
la bassa de l’Aigua Nova, i després se-
guia entre les terres de conreu.

El 1607, Reus, en la recerca d’aigua, com-
prà a Joana d’Aragó Folc de Cardona, 
du-quessa de Cardona i de Sogorb, les 
aigües subterrànies de lariera de 
Maspujols, però que no va arribar a Reus 
fins al segle XVIII a la Boca de la Mina. 

 L’aigua de la riera de Salvià va permetre 
instal·lar a la ciutat fonts públiques, ren-

L’Aigua a Reus (2a part)
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Cor Mestral

Cesc Escoda
(en representació del Col·lectiu fotogrà ic FOTOCAT.CAT)

Per si hi esteu interessats, ens trobareu 
al estatge social tots els dijous de 20:00 
a 21:30h, si bé preguem comuniqueu 
prèviament al Centre de la vostra visita.

Seguint en l’àmbit fotogràfic, ens plau co-
municar-vo s que, membres del col·lectiu 
FOTOCAT.CAT, han estat recentment 
guardonats amb els següents premis

Concurs de fotogra ia VIIIè 
OPUS TESSELLATUM “Ar-
mats 2018” (Armats de la 
Sang de Reus), premi a la mil-
lor col·lecció per a Francesc 
Sabaté i segon premi per a 
Vicens Giménez (Foto de da-
munt)

Concurs de fotogra ia Setmana 
Santa de Reus 2018 (Agrupació 
d’Assoc. de la Setmana Santa 
de Reus), primer  premi per a 
Francesc Martí i segon premi 
per a Cesc Escoda (Foto del 
costat)

Val a dir també que, per segon any 
consecutiu, l’Agrupació d’Associa-
cions de la Setmana Santa de Reus va 
escollir una fotogra ia de Cesc Esco-
da per a il·lustrar el cartell o icial de 
la Setmana Santa de Reus 2019
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SocialSocialAnecdotari

A Barcelona a partir de setembre de 1852, Maria Fortuny 
Marsal il·lumina fotografies, va ajudar delineants, arqui-
tectes i treballa al taller de Claudio Lorenzale.

Fortuny dibuixava als marges dels llibres i el mestre Si-
meó Fort, amb escola a la plaza del castell, devia saber 
el costum del futur artis-
ta que compartia l’estudi 
amb Joan Roig i Soler i Jo-
sep Güell i Mercader. For-
tuny també aniria a l’escola 
d’Alexandre Fàbregas, raval 
morterols, 12

Maria Fortuny coneix els 
germans Esteve Nadal i la 

imatge que veieu és de Flora Esteve Nadal.

Quan venia de Barcelona una imatge de l’artista autore-
trat al teatre principal de Reus

Marià Fortuny
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temps real, les situacions que s’han anat 
produint fins al moment.

El C.F. Reus Deportiu està en junta de 
creditors, sense ingressos propis de l’acti-
vitat i en mans d’un tercer que el primer 
que ha de fer és avaluar si la “pífia” és de 
cinc o vuit milions d’euros i, el que és més 
important a l’hora de renovar il·lusions, el 
nou propietari ha estat desposseït del po-
der executiu per poder posar en pràctica el 
seu projecte esportiu... Que hem de creure 
que existia.

El Reus, és el nostre entranyable Reus fins 
al moment en què la il·lusió i les circum-
stàncies s’ajunten per a poder escalar els 
esgraons en què el negoci, el màrqueting 
i l’espectacle ja intervé més que el pura-
ment esport. Aquí ja ha començat a patir 
fins a portar-lo a la situació actual que, si 
no terminal, és com de tornar a partir de 
gairebé “0”, amb l’agreujant afegit de què 
ara el món del futbol ja no és el mateix 
que el del començament d’aquest escrit.

Entre unes coses i altres, el cert és que l’afi-
ció del Reus -s’ha de reconèixer poca i no 
suficient-, en la seva tercera temporada a 
la segona divisió haurà passat del “d.e.p.” 

conclòs aquest escrit, no es veu que es de-
fineixi. En realitat només hi havia dues 
sortides:

O aprofitar la desgraciada situació per 
sortir d’aquest circ tan irreal, sinó, com 
s’explica que en el món de les retallades 
i crisis, en el futbol no parin de circular 
milions i milions...

O aprofitar la desgraciada situació per 
posar-s’hi de cap i peus, conscients que 
això, actualment, comporta un canvi ra-
dical en la filosofia de l’equip... i de la seva 
afició.

En fi, aquest desastre esportiu/sentimen-
tal, potser provocat per uns, potser desit-
jat per altres, com en els contes que des-
prés de poder viure un somni desitjat a les 
dotze de la nit tornes a la realitat, es pot 
acomparar el pas per la segona divisió de 
futbol del C.F. Reus Deportiu, guanyada 
a pols “esportiu”, amb pressupostos mí-
nims, però amb molta il·lusió...

Encara, en el moment de passar a imprem-
ta el present número de la revista, es fa in-
evitable un annex per deixar relatades, en 

Estadi del CF Reus Deportiu
al “suma y sigue”, i a la 
més desencoratjadora 
incertesa.

Pel mig, abans i després, 
ha aparegut

l’espectre de la possible 
desaparició que, sense 
temps d’esvair-se, se-
gueix planejant amb la 
sensació que passa el 
temps com si aquí no 
hagués passat res.

F. Xavier Guarque i Morelló
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se sap que quan un equip va bé és bo per 
presumir, però quan no es neda en l’abun-
dància que ho pugui fer possible perd tota 
rellevància, i es fa molt difícil sobreviure 
en aquest inflat i tan sobredimensionat 
món del futbol.

El negoci/espectacle del futbol ja ha esde-
vingut una realitat paral·lela amb l’espor-
tiva, ja indestriable, i el cert és que tots els 
Clubs, d’alguna manera, n’estan tocats. 
Pel que requereix qualsevol club de futbol 
cada temporada es necessita més i costa 
més ajustar els pressupostos.

Resumint, amb una mica per part de ca-
dascú, el cert és que possiblement acabin 
amb la il·lusió de 109 anys d’història. 
Com diuen en castellà “entre todos la 
mataron y ella sola se murió”... Endevina, 
endevinalla, quina és la part de culpa de 
cada part.

Les coses van i vénen, i sempre alguna 
cosa queda, però és trist quan per recor-
dar només hi ha uns escrits, unes fotos, o 
unes “pedres”.

Aquesta era la dissertació preparada fins 
al 21 de gener, data límit que hi havia po-
sat la Liga per no fer desaparèixer el C.F. 
Reus Deportiu del mapa futbolístic. A 
partir d’aquí el relat ja és un altre. A les 
3 de la matinada, i per tres euros tot ha 
canviat.

Ha sorgit algú que ho pot reactivar tot i, 
a més, de quina manera segons com US 
Real State Investiment anuncia que es fa 
càrrec de tot i salva, per la campana, la 
vida de l’equip.

Jo, que sempre he criticat això, ara ho veig 
fins i tot, amb simpatia.

Està clar que si vols evitar que l’entorn del 
futbol et devori, has de formar part d’ell, 
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dels seus entrellats.

La dinàmica del futbol, i quan s’accedeix 
a les categories dites professionals més, 
obliga, a la curta o a la llarga, d’una ma-
nera o d’una altra, a vendre el cos (la part 
material de l’equip) perquè la gent pugui 
seguir gaudint dels colors (la part senti-
mental), encara que sigui amb allò de: I 
després, Déu dirà.

En principi, a falta de conèixer les deri-
vades, compensacions i facilitats munici-
pals, que lògicament comporta la comple-
xitat de l’operació, benvingut el projecte 
“Gaudian Stadium Complex”...

Si l’aspecte administratiu queda encar-
rilat, i per tant queda garantida la pervi-
vència del nom, serà hora de, amb els dies 
comptats, omplir la plantilla que els sous 
impagats han deixat quasi sense efectius, 
per a poder garantir la categoria.

I, si per fi tot plegat acaba bé, caldrà re-
conèixer el que sembla hi ha pogut tenir 
a veure un descobert apassionat del Club 
roig-negre.

Bé, la intenció era que aquest segon “ca-
pítol” fos la cloenda d’aquest escrit, però 
sembla que aquí no acaba l’assumpte, i 
que potser va per llarg, doncs, el dia 28 
el jutge de la Liga dictamina que el C.F. 
Reus Deportiu no pugui jugar professio-
nalment (1a. i 2a.A) en tres temporades i 
pagar una multa de 250.000 €.

El Club ja ha presentat al·legacions da-
vant del TAD i la FIFA, donat el cas que 
els nous propietaris es fan càrrec de tot i 
posen al dia l’embolic, cosa que, passats 
dos mesos encara no s’ha produït.

Veurem si aquests estan disposats a pi-
car pedra a partir dels fonaments posats, 
cosa que, fins al moment en què dono per 
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El dissabte 16 de març, el Centre d’Amics 
de Reus va fer la visita guiada al santuari 
de la Mare de Déu de Misericòrdia. Era la 
darrera de les rutes que hem anat fent per 
Reus durant el curs 2018/2019. 

Primer vam explicar el relat de l’Aparició 
de la Mare de Déu a la Pastoreta, que to-
thom ja coneixia. A continuació vam anar 
passant pels diferents indrets del santu-
ari, i heus aquí un resum molt sintètic de 
la visita.

Uns apunts històrics: la tradició de tenir 
una candela sempre encesa davant de la 
imatge de la Mare de Déu a l’antiga es-
glésia de la vila, per demanar la seva pro-
tecció, està documentada des del segle 

XIII per llegats testamentaris que moltes 
persones feien per a la candela. Però es 
veu que en moments de greus dificultats, 
aquest culte estava força descuidat. És en 
aquest context que quan arriba a Reus 
l’epidèmia de pesta de l’any 1592 aquest 
culte resta en segon terme. 

El 1592 La Mare de Déu s’apareix a la 
Pastoreta demanant que es restableixi el 
culte a la candela. Es fa una candela de la 
llargària del tomb de ravals, que cremarà 
davant la imatge de la Mare de Déu dels 
Set Goigs,  que en aquell moment era a la 
Capella de Betlem (al carrer de Monter-
ols), ja que s’estava construint l’església 
gòtica de Sant Pere. 

Visita al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia 
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El Comú de la vila, immediatament, de-
cideix edificar una ermita al lloc de  l’Apa-
rició, i al 1602 s’hi trasllada solemnement 
la imatge de la Mare de Déu dels Set 
Goigs, que d’ara en endavant serà anome-
nada Mare de Déu de Misericòrdia.

Uns 60 anys més tard l’ermita s’amplia. 
Durant el segle XVIII es construeix el 
cambril, molt ornamentat. Però arriben 
mals temps: durant la invasió napoleònica 
el santuari va fer les funcions de caserna 
i quedà molt malmès. Pitjor va ser durant 
la guerra civil 1936-39, en què fou com-
pletament incendiat i en va desaparèixer 
la imatge de la Mare de Déu. 

Uns apunts descriptius

Façana principal del santuari  És de forma 
rectangular amb sòcol a la part baixa. 
La porta, d’arc carpanell,  està precedida 
d’un pòrtic en l’interior del qual hi ha un 
bellíssim relleu de l’artista Artur Aldomà, 
representant l’Aparició. La façana està 
rematada per un frontó triangular, hi ha 

un rellotge i un campanar de cadireta (es-
padanya).

Façana lateral  Té planta baixa i dos pi-
sos. Hi ha una obertura amb reixa i vidres 
blindats. A l’espai entre els vidres i la por-
ta d’accés a l’interior hi ha “La Pregària” 
una grandiosa ceràmica de Neus Segrià 
que representa la devoció dels reusencs a 
la Mare de Déu, envoltada de centenars 
de llànties.

A la plaça del Santuari hi trobem:

1.- La capella de l’Aparició:  vol assenyalar 
el punt exacte on tingué lloc l’Aparició. 
Destruïda el 1936, l’actual  fou inaugura-
da el 19 de maig de 1940, festivitat de la 
Santíssima Trinitat, considerada en aquell 
moment la festa més important del San-
tuari. No va ser fins l’any 1948 que la fes-
ta dedicada a la M.D. de Misericòrdia la 
celebrem el 25 de setembre.

2.- La creu constantiniana. No és una creu 
de terme, és una creu commemorativa. 

ActivitatsActivitats
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Els records d’infància, i de la primera jo-
ventut, són els que després es recorden 
tota la vida, com els primers companys i 
amics, malgrat que es perdi el contacte.

Personalment, les excursions de la tarda 
del diumenge amb el meu pare cap a l’an-
tic camp de futbol del Reus, no les podré 
oblidar mai. Allí vaig descobrir els meus 
primers ídols. Aquells Morell, Morcillo, 
Epi, Llaberia, Benitez, Bultó, Celestino, 
Escarrà, Benaiges, Lasala, Beltri, Raül, 
Alcalde, Papaseit, etc., es van gravar a la 
meva memòria per sempre més.

Després en vindrien més, del Reus i, so-
bretot, sense veure’ls per la tele, amb les 
col·leccions de cromos dels jugadors de 
primera divisió... Però aquells primers van 
ser una altra cosa.

Direu que no n’hi ha per tant... Podrà ser 
tot el banal que es vulgui, potser sí, però 
prou important per a molts reusencs, i 
pels que no ho són però que senten l’escut 
del Reus part de la seva vida.

Jo no sabria distingir aquestes sensacions 
d’unes altres, ho sento, i ara en veure que 
l’equip de futbol dels meus records pot 
desaparèixer, que una indubtable sèrie 
d’errors propis han servit perquè el món 

creat entorn del futbol l’acabi devorant, 
em fa caure les llàgrimes. Entorn en què 
també i té molt a veure l’enfrontament, 
la incomprensible competència -o incom-
petència- entre la R.F.E.F. i La Liga que, en 
cas de haver d’existir els dos ens, els dos 
haurien de vetllar per la millor regulació 
del futbol, i no per a veure qui es fa veure 
més per les seves decisions.

Potser sí que abans l’equip havia embar-
rancat en una tercera divisió que esporti-
vament ja li venia petita... Potser sí que 
l’acceptació de l’entrada del Sr. Oliver, a 
primer cop d’ull, l’hi podia deixar mirar 
més amunt -com així va ser-, però potser 
no es va valorar si realment l’idiosincràsia 
del Club estava prou preparada per assi-
milar el nou paper. D’acord amb que, i 
com, creixeria?...
Ara s’ha vist com el nou “amo” tampoc no 
va saber atraure, ni patrocinadors adients 
a la categoria, ni més afició per a mante-
nir-ho en el nou estatus creat. En què, o 
en qui, confiava?...

En el seu intent, legítimament interessat, 
potser ha acabat d’arrossegar al fons del 
pou el que, fins a l’últim moment, un gra-
pat d’admirables jugadors, junt amb un 
cos tècnic que mai serà prou reconegut, 
han defensat com han pogut, amb orgull i 
professionalitat.

Ara, els propis errors de gestió, han por-
tat el Reus a aquesta situació, però no és 
el primer i molts després s’han pogut re-
fer. Veurem si a la ciutat hi ha les ganes 
i circumstàncies que també ho permetin, 
per bé de la gent que sent els colors, però 
que poca cosa més hi pot fer.Tot i que, ja 

Personalment, les
excursions de la tarda del

diumenge amb el meu pare
cap a l’antic camp de futbol

del Reus, no les podré
oblidar mai.

C.F.Reus Deportiu, d.e.p.
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dad, pues el mico lo guardo yo, no cum-
pliendo lo prometido y compareciendo a 
la estación con diez minutos de retraso. 
Sin embargo casi puedo jurarte que no es 
del todo mía la culpa. Estuve convidado 
y en casa de cumplidos que no acababan 
nunca. En fin cuando nos veamos ya me 
escusaré mejor. / A Dios. Muchos recu-
erdos de tu Sra. madre que estuvo ayer 
en casa. También de mi Sra. y las niñas y 
dispon como gustes de tu afmo. amigo / 
J. Llovera / A Dn Víctor que me perdone.
/ Y avísame así que deje de marcar el
termómetro tres y cuatro bajo cero. / 10
Enero 1891.»

És clara la referència a l’historiador i 
polític Víctor Balaguer i Cirera (Barce-
lona, 1824 - Madrid, 1901), un altre bon 
amic de Toda i fundador –entre molts 
altres mèrits– de la prestigiosa Biblio-
teca-Museu de Vilanova que encara avui 
porta el seu nom. Si el lector vol infor-
mar-se millor, caldrà que llegeixi l’article 
“Eduard Toda, Víctor Balaguer i Vilanova 
i la Geltrú”, publicat per la fins fa poc 
directora d’aquesta important biblioteca 
vilanovina, Montserrat Comas, al volum 
Eduard Toda i Güell (1855-1941): de Reus 

Si el lector vol informar-se 
millor, caldrà que llegeixi 

l’article “Eduard Toda, 
Víctor Balaguer i Vilano-
va i la Geltrú”, publicat 

per la fi ns fa poc directora 
d’aquesta important
biblioteca vilanovina,
Montserrat Comas,

al món, editat l’any 2016 per l’Institut 
Municipal de Museus de Reus. Pel que fa 
a la mare de Toda, de nom Francesca –ger-
mana de l’escriptor i polític reusenc Josep 
Güell i Mercader–, només recordaré que 
va morir a Reus el 1917, als vuitanta-un 
anys d’edat. Quant a la muller de Llovera, 
anoto que es deia Teresa Roca i Sans.

A Reus –a part de les conservades al 
Museu Salvador Vilaseca, al Círcol, al 
Centre de Lectura, i a l’Ajuntament, 
entre altres institucions i entitats– es 
conserven força obres del pintor Llovera 
–també fill il·lustre de la ciutat–, que
caldria catalogar detalladament. Com a
mostres bibliogràfiques reusenques, puc
esmentar l’interessant article “El pintor
Llovera, Quadros que no va arribar a pin-
tar”, signat pel seu germà Artur i publi-
cat al primer número de l’any 1921 de la
Revista del Centre de Lectura, i el compen-
diós opuscle Josep Llovera i Bufill. Farma-
cèutic i pintor, 1846-1896, que Domènec
Solé li dedicà l’any 1996.

Val a dir que en un arxiu particular de la 
nostra ciutat es guarda l’original d’una 
altra carta d’Artur Llovera a Toda, datada 
el 1924, quan feia vint-i-vuit anys de la 
mort del germà pintor. Però això ja seria 
una altra història.

Jaume Massó Carballido
Arqueòleg i historiador

LO NUNCI 153 - 29 

SocialSocial OpinióOpinióActivitatsActivitats

S’erigí l’any 1913, amb motiu de les festes 
Constantinianes, que celebraven el 1.600è 
aniversari de la promulgació de l’Edicte de 
Milà, que donà llibertat al culte cristià. 
Sembla que és obra de Modest Gené Fort, 
(pare de Modest Gené Roig), sota la di-
recció de Pere Caselles. Trencada el 1936 i 
reconstruïda el 1968.

3.- L’escultura de la Pastoreta. Envoltada 
d’arbres trobem la Pastoreta pasturant 
unes ovelles, obra de l’escultor Jassans.

L’ interior del santuari és d’estil renaix-
entista,  amb una  nau i tres trams, amb 
tres capelles a cada costat dedicades a 
Santa Marina, Santa Maria Rosa Molas, 
Sant Bernat Calvó, Mare de Déu de Gua-
dalupe, i a 5 Beats assassinats durant la 
guerra civil. Mesura 31 m de longitud per 
13 m d’amplada i 11 m d’alçada. Al centre 
del creuer s’aixeca una cúpula semiesfèri-
ca amb petxines coronada per una llan-
terna . En el presbiteri hi ha l’altar major, 
reconstrucció del segle XX  de l›antic altar 
barroc del 1681-83. En aquest altar hi ha 
obres de Ramon Ferran, Joan Rebull, An-
dreu Martró, Pere Calderó... Als peus de la 
nau hi ha el Cor, amb un magnífic orgue.

Al costat de la sagristia hi ha La Sala de 
firmes, lloc on signen l’acta matrimoni-
al els que es casen al santuari. També les 
entitats que visiten el santuari firmen al 
Llibre d’Honor. Aquesta sala és un afegitó 
al santuari i es va construir per contenir 
la sepultura del general Prim, quan les 
seves restes mortals s’havien de traslladar 
a Reus (anys 60’s del segle XX), però el 
cardenal Benjamín de Arriba y Castro, fi-
nalment, no ho va autoritzar.

El cambril té la joia més preuada del 
santuari: la imatge de la Mare de Déu 
de Misericòrdia, molt estimada pels re-

usencs, de l’escultor Enric Monjo. És d’al-
abastre policromat, amb la Verge i el Nen 
als braços. Va coberta amb un mantell que 
les senyores cambreres del santuari s’en-
carreguen d’anar canviant. Tant la Verge 
com el Nen Jesús tenen diverses corones.

A la capella del cambril hi ha el retaule 
de la Nativitat de Jesús (que el Museu de 
Reus ha cedit), obra del s. XVI del pintor 
reusenc Jaume Segarra. 

La Mare de Déu de Misericòrdia ha sortit 
en processó i ha estat traslladada a Reus 
en els centenaris de l’Aparició: 1692, 1792, 
1892, 1992; i també el 1904, amb motiu de 
la seva coronació canònica, i cada 25 anys 
de la coronació: 1929, 1954, 1979, 2004.

En altres ocasions especials: per demanar 
la pluja, l’acabament de la guerra, el ces-
sament d’un terratrèmol, també ha estat 
traslladada a Reus i en acabar la sequera, 
o la guerra, o el terratrèmol ha estat baix-
ada en processó al seu santuari.

Des del llunyà 1592 i de forma ininter-
rompuda, el poble de Reus ha manifestat 
de moltes maneres la devoció a la Mare 
de Déu, unes vegades per demanar-li peti-
cions i d’altres per donar-li les gràcies.

Al cambril, als peus de la Mare de Déu,  hem 
cantant els Goigs a la M.D. de Misericòrdia, 
ens hem fet la fotografia de grup i encenent 
cadascú un llantió davant la ceràmica “La 
Pregària”, hem acabat la visita.

M. Carme Just

PS. Per als que aquell dia no vau poder venir, 
recordeu que el santuari organitza una visita 
guiada gratuïta el 4t dissabte de cada mes a 
les 10 del matí. Cal apuntar-se uns dies abans 
a la botiga de records del mateix santuari. 
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c/ Lepant, 28 - Tel. 977 33 33 45 - 43202 REUS
c/ Alcalde Joan Bertran, 5 - Tel. 977 33 06 94 - 43202 REUS

Carles Pellicer, l’alcalde Reus al Centre

El dia 14 de març, la junta directiva del 
Centre va convidar a fer una conferència- 
col·loqui al Il·lustre alcalde de Reus, el Sr. 
Carles Pellicer, que sota el títol “Parlem de 
Reus” va fer un repàs a l’actualitat de la 

ciutat en les seves diferents vessants, 
on el nombrós públic assistent, va 
participar activament realitzat tot 
un seguit de preguntes que el Sr. Pe-
llicer va respondre a totes elles, 
des la vessant d’urbanisme fins a la 
d’esports, passant per qüestions com 
la del mobiliari urbà o la il·luminació 
dels carrers.

Un cop acabada la xerrada, la conversa 
va continuar bastant més distesa, 
tot degustant un vermut Miró, com be 
essent habitual en tots els actes que orga-
nitza el Centre durant aquest any.
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/ Fa alguns dias que la teva mamà va ser 
a Barcelona y’ns va encarregar te donem 
espresions de par[t] seva. Adiós. Disposa 
de’l teu amich / J. Llovera»

Pel que fa al significat de la carta i de les il-
lustracions més o menys eròtiques i joco-
ses, em sembla que aquestes s’expliquen 
força bé si tenim en compte que el jove 
Eduard Toda (més aviat ros, d’ulls blaus 
i ben plantat, segons el descriuen uns 
quants coetanis) tenia una certa fama 
d’home galant. El “quadre” que s’hi cita i 
que estava enllestint Josep Llovera podria 
ser algun dels quatre que va pintar aquell 
any 1876 per al quiosc del parc de la Ciu-
tadella de Barcelona; el seu germà Artur 
tampoc no dóna més detalls de l’obra i es 

limita a fer saber a Toda «que mon germà 
està fent un cuadro de culló de mico, en 
fin, nada, ja t’ho dirà ell mateix». Quant 
al senyor Badia, l’Artur explica a Toda 
«que com pots figurarte continua encara 
ab la miserable mania de fer versos». A 
la capçalera de la carta, Toda anotà que 
havia contestat el 6 de novembre. No he 
trobat aquesta resposta, de moment, però 
potser un dia o altre (re)apareixerà.

A la mateixa Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás es conserva una altra carta de 
Josep Llovera a Toda, datada força anys 
després –el 10 de gener de 1891– i redac-
tada en castellà. A la capçalera impresa hi 
figura «José Llovera Bufill / Farmacéutico 
/ REUS». En transcric el contingut, tot 
normalitzant els accents gràfics i la pun-
tuació i posant en cursiva els mots que 
van ser subratllats per Llovera:

«Sr. Dn E. de Toda / Villanueva / Estimado 
amigo / Llegué tarde a la cita que me había 
dado Dn Víctor para visitar su Museo. Lo 
sentí vivamente y quiero hacer un viaje 
espresamente y sin ningún otro objeto 
que visitar a dicho Sr. y ver el Museo. / 
Espero me digas en qué época se marcha a 
Madrid Dn Víctor y también me indiques 
qué días te parece vaya a ésa, con mi Sra. 
/ Tu Sra. madre me dice le escribiste que 
yo os había dado un mico. Eso no es ver-

Eduard Toda, fotografiat a Reus per Martínez, circa 
1883. Museu de Reus Salvador Vilaseca, MR 13865.

el jove Eduard Toda (més 
aviat ros, d’ulls blaus i 
ben plantat, segons el 
descriuen uns quants 

coetanis) tenia una certa 
fama d’home galant.
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tant la particular i de vegades sorprenent 
grafia de l’original, però hi normalitzo 
els accents (per a facilitar la lectura), hi 
poso en cursiva els mots subratllats, hi 
afegeixo entre claudàtors qualque lletra, 
signe o indicació meus i hi senyalo amb 
barres la situació dels punts i a part:

«Estimad Amich; Dispensa que no t’haigi 
contestat més prompte, però noy estich 
amohinad ab un cuadro que estich aca-
bant y que no’m deixa veurer res de lo 
que’m rodeija y fins me fa quedar mal ab 
los amichs que’s recordan de mi. L’asunto 
del cuadro no cal pas que l’expliqui, 
desde luego que lo meu jermà [sic] ya 
t’ha dit que és de Culló de mico; ab això 
ya sabs l’argument. / M’agradaria veuret 
per Macao fent lo maco per los carrers, 
seguint a las modistas chinas y tod boltad 

de chinas. Suposo que a las nits deus fre-
cuentar las bonas famílias y no desconfio 
que’t trobin algun dia tod estrirad ab un 
llit d’alguna mossa prenent lo the com 
si tal cosa. [Dibuix] / Espero los objectes 
chinos que’m vas prometre en la primera 
carta. Pods comprarme lo que vulguis y 
yo ho entregaré lo seu valor a casa teva 
com ya t’ho vaig dir cuand vingueres a 

Barcelona. / Bé, què tal, te proba això? 
Molt m’agradaria esta[r] ab tu perquè 
noy ne trauria molt de such d’això. 
És un gènero que no s’ha esplotad y’s 
presta molt per fer grans cuadros però 
no desconfio encara ferhi un viatje ab 
lo senyor Badia que fóra un gran com-
pany de viatje y que’m serviria molt, 
ya perquè poseeix una pila d’idiomas 
ya perquè’l chiste no abandona may 
aquella boca. Si acàs no vinch ab lo Sr. 
Badia, serà ab lo Sr. Balaguer de Reus 
que segons tinch entès luego’s podrà 
desocupar. /  Ya vas a missa? que no 
hi ha capellans? Si pogués veurer un 
capellà chino ya fóra felis. Són aixís? 
[Diversos dibuixos] no? / [Diversos dibui-
xos] Tampoch són aixins? Pues cuand 
escriguis ya m’en faràs dos cuartos. / 
A Dios noy, espero carta teva luego y 
recordat d’enviar-me alguna arma ben 
estraña que farà d’allò més bé al taller. 

Retrat de Josep Llovera. Arxiu de Domènec Solé. 

Suposo que a las nits 
deus frecuentar las bonas 

famílias y no desconfi o 
que’t trobin algun dia
 tod estrirad ab un llit 

d’alguna mossa prenent 
lo the com si tal cosa. 
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Conveni amb Vermut Miró Miró

El passat mes de març, el Centre d’Amics 
de Reus i Vermuts Miró van signar un 
conveni de col·laboració, on consta 
que Vermuts Miró col·laborarà amb totes 
les activitats que realitzi el Centre, men-
tre que el Centre es compromet a incorpo-
rar la marca de Vermuts Miró, en tots els 
seus programes.

El Sr. Carles Prats i la Sra. Laura Prats, 

màxims responsables de la fir-
ma, acompanyats per diferents 
membres de la Junta, encapça-
lats pel seu president, van rea-
litzar una visita per les diferents 
dependències del Centre, els 
quals van quedar molt sorpre-
sos de les instal·lacions, també 
se’ls hi va explicar els projectes 
de futur que prepara l’entitat.

El dia 21 de març, els representants de Ver-
muts Miró, van participar en una de les 
activitats habituals que realitza el Cen-
tre, concretament amb una conferència, 
on van explicar el naixement de la firma 
“Miró” fins a l’actualitat, el que encara va 
quedar dins el sac i sense que ens ho ex-
pliquessin és la fórmula que utilitzen per 
fabricar el seu vermut.

Francesc Llevat

El Sr. Paco Llevat, ha estat una altre de les persones 
que han passat per la sala d’actes del Centre, con-
cretament va ser el dia 7 de març, on va desenvo-
lupar una molt interessant conferència entorn de 
la “Primera Guerra Mundial 1914-1918 i les seves 
conseqüències en l’economia reusenca”.

Amb dos mapes on explicava la diferència entre 
de com era i com quedava l’Europa actual, i la 
seva incidència en el desenvolupament econòmic.

La conferència que va ser seguida per força públic, 
va tenir uns “segona part” un cop acabada la ma-
teixa, mentre com és habitual degustaven un 
vermut.Miró
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La calçotada

El temps passa sense adonar-nos i tot 
ple-gat ja ha passat un any de la 
darrera calçotada, doncs bé, ja tornem a 
estar al Febrer. Al Centre d’Amics de 
Reus, té molt bona acollida per gran 
part dels seus socis fer la sortida per 
anar a menjar cal-çots, però a més de 
l’àpat, omplim el dia amb dues visites 
molt interessants.
Sortim de Reus a les 9 del matí amb un 
dia esplèndid; de moment tenim bones vi-
bracions, el sol ens acompanya i això ja és 
bon senyal, sembla que tots estem més 
contents; Ens dirigim a Santa Coloma de 
Queralt, en arribar ens encaminem a la 
plaça de l’Ajuntament on ens espera la 
guia turística per fer la visita a tot el nucli 
antic, visitant el Castell dels Comtes i el 
pati d’armes on trobem l’església de Santa 
Magdalena, tot seguit travessem un dels 
portals que es conserven més bé per diri-

gir-nos al Call jueu, lloc on 
s’instal·laren els jueus arribats a Santa 
Coloma a mit-jans del segle XIII fins a 
la seva expulsió l’any 1348; tot 
caminant i contemplant aquesta bonica 
vil·la, arribem a la plaça d’Avall o de 
l’Església; la plaça era l’indret on se 
celebrava el mercat del safrà, i segui-
dament entrem a l’Església d’estil gòtic-
català amb una sola nau; sortint de l’Es-
glésia creuem la plaça del Portalet i 
caminem direcció al passeig Mossèn Joan 
Segura que ens porta al Santuari de Santa 
Maria de Bell-lloc; la seva construcció 
s’inicià al segle XIII, a l’interior trobem el 
sepulcre dels Queralt-Castellnou, val des-
tacar l’espectacular portalada d’estil ro-
mànic. Aquí arribem a la fi de la visita a 
Santa Coloma de Queralt i a continuació, 
tot seguit arribem a Conesa.
A Conesa ens espera de nou el guia per 
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çalera inicial hi figura «Eduardo Toda / 
¡Macago!», tot fent una fàcil broma esca-
tològica amb l’oriental topònim. L’origi-
nal manuscrit fa part del primer volum 
relligat de l’epistolari de Toda que es con-
serva al fons todià de la madrilenya Bibli-
oteca Tomás Navarro Tomás, vinculada 
al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

La part de Josep Llovera és il·lustrada amb 
uns curiosos dibuixos traçats a mà i amb 
tinta, que podeu veure a les imatges que 
acompanyem.  Transcric el text tot respec-

Tres planes de la carta de Jo-

sep Llovera a Eduard Toda (24 

d’agost de 1876). Biblioteca 

Tomás Navarro Tomás (Ma-

drid).
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Tot i que el pintor i doctor en farmàcia 
Josep Llovera i Bufill (Reus, 1846-1896) 
era nou anys més gran que l’advocat, 
cònsol i polifacètic Eduard Toda i Güell 
(Reus, 1855 - Poblet, 1941),1 van ser amics 
des de molt joves. De fet, Llovera i Toda 
havien estat veïns perquè el primer havia 
nascut al número 2 del carrer de Jesús i 
el segon al número 1, davant per davant 
i fent cantonada amb la plaça del Merca-
dal, tal com fan saber les plaques 
commemoratives que es poden 
veure a les façanes respectives. 
Els edificis natals van desaparèi-
xer posteriorment: el de Llovera, 
perquè resultà molt malmès per 
una bomba llançada per l’aviació 
feixista durant la guerra Civil, i 
el de Toda (cal Simó-Cardenyes, 
erigit al segle XVII), perquè fou 
substituït per la modernista casa 
Navàs (que també fou afectada 
per la mateixa bomba aèria, però 
que ha romàs dempeus tot i les 
ferides i pèrdues encara ben evi-
dents).

El grau d’amistat i confiança -o 
camaraderia- entre l’un i l’altre 
quedà prou reflectit en una carta 

1  El passat 29 de gener fou inaugurat 
–a la façana de la rotonda del Museu
de Reus Salvador Vilaseca– un petit
monument dedicat a Eduard Toda, fill
il·lustre de la ciutat, consistent en un
bust de bronze produït a partir d’un
original en terracuita de l’escultor
tortosí Agustí Querol (realitzat cap
al 1885 i conservat al Museu Víctor
Balaguer de Vilanova i la Geltrú).

 Eduard Toda i Josep Llovera, compatricis i amics

que Llovera va trametre a Toda quan feia 
poc que aquest havia arribat a Macau 
(aleshores colònia portuguesa) en qua-
litat de vicecònsol espanyol en aquesta 
ciutat portuària del sud de la Xina. De 
fet, es tracta d’una carta doble, en dues 
parts seguides –la primera és escrita i sig-
nada per Artur Llovera i la segona pel seu 
germà Josep–, datada conjuntament a 
Barcelona el 24 d’agost de 1876. A la cap-
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donar-nos tota classe d’explicacions, 
però tenim la sort que ens fa la visita 
l’Alcalde, cosa que no s'esdevé 
habitualment. Cone-sa és una vil·la 
medieval que neix al segle XI i pertany 
als Comtes de Barcelona. Co-mencem la 
visita i entrem dins vil·la pel Portal de 
Santa Maria, visitem el Forn de Pa 
convertit en petit museu, molt interes-
sant i seguidament l’església de Santa Ma-
ria d’estil gòtic; continuem caminant per 
tots els carrerons tan bonics per arribar a 
la Font Vella, tot seguit travessem el 
Por-tal de Sant Antoni; l’anomenat 
Portal era l’única entrada al poble 
emmurallat; tam-bé veiem la Creu 
octogonal de 8 m d’alça-da, i acabem la 
visita a l’Ermita de Sant Antoni, avui 
només en queda el pòrtic d’entrada.
Les dues visites han estat molt interes-
sants i el temps ha passat ràpidament, 
ar-ribant a l’hora del dinar.
Aquest any repetim la calçotada a Prena-
feta, doncs l’any anterior vàrem quedar 
molt contents. Tots asseguts perquè ja es-

tem cansats, ens disposem a gaudir 
d’aquest àpat tan típic a les nostres con-
trades. El dinar esplèndid!! I després d’una 
bona sobretaula, agafem el camí de retorn 
a casa, esperant que l’any vinent ho pu-
guem repetir.

Margarida Jardí
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Ous amb bacó

ReceptesReceptes

Resultat de les 7 

diferències de

L0 Nunci anterior

Ingredients: Un o dos ous per persona, 
Dos talls de bacó per cada ou, Sal, pebre 
negre i oli d’oliva verge extra. 

Preparació: L’utensili més necessari per 
fer aquesta recepta és una safata per fer 
magdalenes al forn.

En cada forat de la safata destinat a fer 
una magdalena, posem creuats, dos talls 
de bacó, salpebrem i tirem un rajolí d’oli. 
El fem coure al forn, prèviament escalfat a 180 graus uns 7 minuts.

Traiem la safata i posem damunt de cada bacó un ou, el salpebrem i el tornem al forn 
cinc minuts més.

Si a més ratllem una mica de trufa pel damunt, quedarà una recepta espectacular.

fes-te soci

Caminem cap un futur nou
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En el decurs d’aquest trimestre, exactament el 31 de gener, el Centre 
d’Amics de Reus ha complert 40 anys. Aquell dia, a la nostra Sala d’Actes, 
vaig fer un repàs prou exhaustiu, autolimitat en el temps per no fer-me 
pesat, d’aquests 40 anys, amb prioritat a la primera meitat de la nostra 
història i en especial a la nostra fundació i accidentada autorització-legal-
ització (del 27 de febrer de 1975 fins al 31 de gener de 1979, i gràcies a la 
intervenció del President Tarradellas).

Vaig explicar Les Ganxetades, les excursions culturals, Venècia, Roma, Re-
us-París-Londres, els Castells de Loira, amén de les conferències, la creació 
del Més Amic de Reus, així com el Premi de Poesia Catalana Francesc 

Martí Queixalós.

Especial en aquest període, l’adquisició de 
“La Boella”, casa natal de Marià Fortuny i 
Marsal, i posterior arranjament.

Des de desocupar-la d’arrendataris, per 
a poder aconseguir més espais per la 
mateixa activitat del Centre, secretaria i 
biblioteca, sala d’actes al tercer pis (on ara 
hi ha l’escola de pintura). També al mateix 
tercer pis, l’alcova de l’il·lustre pintor, i la 
sala dels galls (ambdues donacions del qui 
va ser vicepresident del Centre, Sr. Lluís 
Fortuny Abad).

Després, els entresols, seu de l’Associació Reusenca de Futbol-Botons i 
del Grup d’Aficionats als vehicles d’època, i posteriorment, la Sala La Vi-
caria i l’actual Sala d’Actes.

Digueu-me, no hi trobeu a faltar quelcom ?.

Només fem servir la planta baixa i l’entresol de mitja casa. L’altra meitat 
està disponible, encara que hi cal una mica de remodelació.

És voluntat d’aquesta Junta proposar a l’Assemblea el fet de poder crear 
l’Espai Marià Fortuny. Un lloc de trobada pels socis a peu de carrer, per 
l’oci i també per completar l’oferta cultural, obrint pas del Centre a la 
ciutat i a noves manifestacions culturals.

Editorial

És voluntat d’aquesta 
Junta proposar a

l’Assemblea el fet de 
poder crear l’Espai Marià 

Fortuny. Un lloc de
trobada pels socis a peu 

de carrer. 

Joan Maria Mallafrè Anguera.
President del Centre d’Amics de Reus
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Troba 7 diferències entre aquestes dues fotografies
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