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Editorial

Hem acabat l’any i ja fa 
un mes i escaig que hem 
començat les obres, que 
estan força avançades i 
esperem complir els ter-
minis previstos, per te-
nir-les enllestides entre la 
primavera i la Festa Major.

També acabem l’any del 
nostre 40è Aniversari, un 
any molt intens d’activitat.

Començant per l’acte de 
celebració el dia 31 de ge-
ner, seguit de 5 recitals 
poètics; 7 exposicions a 

la Sala Vicaria; 2 excursions, a Eslovènia i a Sant Coloma de Queralt i Conesa, amb 
motiu de la tradicional calçotada; 21 conferències a la Sala d’Actes i 1 presentació 
de llibre. La tradicional Rifa de Confitura i Panellets, el dia de Tots Sants; la cada ve-
gada més implicació i col·laboració amb 
la Federació d’Ateneus de Catalunya, 
de la que som delegats territorials i so-
bretot el XVIIè Premi de poesia catala-
na Francesc Martí Queixalós i el lliu-
rament del Guardó “El Més Amic de 
Reus”, enguany al Sr. Xavier Amorós.

També el mes de setembre vam cele-
brar la segona jornada de portes ober-
tes, amb gran èxit, més de dues-centes 
persones van visitar-nos aquell dia; i 
finalment donar la benvinguda a dos 
nous col·lectius al Centre; el Grup de 
fotografia Fotocat i l’Associació Col·lec-
tors Club, ambdós benvinguts i es-
perem que la relació sigui tan llarga i 
profitosa com amb els altres col·lectius 
que ja hi porten una llarga trajectòria.

Joan M. Mallafrè i Anguera
President
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Col·laboracions Col·laboracions

Notes sobre el frustrat projecte d’un “Museu Fortuny” a Reus Notes sobre el frustrat projecte d’un “Museu Fortuny” a Reus

L’any 1977, el Consell Internacional de 
Museus (ICOM) va instituir el “Dia In-
ternacional dels Museus”, que se celebra 
oficialment cada 18 de maig, per tal de 
sensibilitzar el gran públic respecte al 
paper que els museus tenen –o haurien 
de tenir– en el desenvolupament de la 
societat. En aquest article parlaré, breu-
ment, sobre un  museu reusenc que no es 
formalitzà: el “Museu Fortuny”.A Reus 
hi hagué, a les darreres dècades del segle 
XIX i a les primeres del XX, diversos pro-
jectes i intents –més o menys reeixits– de 
particulars (com Ferran de Miró) i d’asso-
ciacions locals (com el Centre de Lectura 
o l’Agrupació Excursionista de Reus) de 
formar unes quantes petites col·leccions 
d’objectes artístics, arqueològics o his-
tòrics obertes al públic. El setembre de 
1909, l’escriptor alcoverenc Josep Ala-
dern (Cosme Vidal) va llençar la idea (a 
les planes del setmanari El Rossinyol) de 
formar un museu municipal en què es 

poguessin veure obres signades per artis-
tes reusencs tan coneguts i reconeguts 
com Fortuny, Tapiró, Galofre o Llovera.1 
Uns quants anys després (1919-1922), 
el crític d’art barceloní Joaquim Cier-
vo va proposar més formalment que es 
fes servir la casa natal de Fortuny per a 
instal·lar-hi “una Biblioteca y recuerdos” 
del genial artista.2 Les circumstàncies no 
ho van permetre i el Museu Municipal 
que s’inaugurà el 14 d’abril de 1934, tot 
i contenir obres de diferents artistes lo-
cals, tenia  un caràcter molt més general.
Més endavant, l’agost de 1952, en un edi-
torial del setmanari Reus es va tornar a 
esmentar la possibilitat d’instal·lar “un 
Museo Fortuny en la casa natal del más 
ilustre de nuestros artistas”; al mateix 
número es publicava també un article de 
l’arquitecte Antoni Sardà Moltó sobre el 
seu projecte de Parc Municipal i recinte 
per a la Fira de Mostres (a l’àrea ocupada 
per l’actual Parc de Sant Jordi), en el qual 

s’esmentava un edifici que “podría ser el 
deseado Museo Fortuny, con una Torre 
bien centrada al arroyo de la Avenida por 
la parte de Correos, como cuerpo deco-
rativo del Museo”.3 Aquests dos esments 
van provocar un petit debat, reflectit en 
els números següents del mateix setma-
nari. L’arquitecte Sardà va aclarir de se-
guida que l’edifici que formava part del 
seu projecte de recinte de la Fira només 
en portaria el nom, de Museu Fortuny, 
“no para albergar con carácter exclusivo 
obras del gran pintor, sino para reunir 
todo lo que pueda integrar dignamente 
un Museo local”.4 Un altre dels textos 
publicats aleshores fou signat per Juan 
Juderías, funcionari del Banc d’Espan-
ya que havia viscut a Reus fins al 1946 
i que –entre altres coses– era membre de 
l’anomenada “Agrupación Mariano For-
tuny” (o “Agrupación Fortunyista”), que 
s’havia format anys enrere a Madrid i que 
tenia entre els seus objectius l’adquisició 
de pintures, llibres, fotografies i altres ob-
jectes relacionats amb l’artista i la seva 
època. Al seu article, Juderías recordava 
que la qüestió del Museu Fortuny a Reus 
havia estat originalment suscitada per 
una promesa de l’Ajuntament presidit 
entre 1943 i 1947 per Antoni Valls Julià 
i que, arran d’això, s’havien obtingut di-
verses donacions d’obres artístiques.5 De 
fet, al llarg de les dècades dels quaranta i 
dels cinquanta va ingressar al Museu de 
Reus un nombre considerable de peces 
d’aquesta mena, bé per cessió directa dels 
mateixos artistes o dels seus hereus, bé 
per intermediació de l’“Agrupación For-
tunyista”, i fins i tot l’arquitecte reusenc 
Francesc Navarro Borràs havia elaborat 

un “Anteproyecto de Museo Municipal 
de Pinturas «Mariano Fortuny»”, que va 
signar a Reus el febrer de 1948.El 15 de 
gener de 1954 es va inaugurar al Museo 
Romántico de Madrid una exposició de 
les obres de Fortuny i Marsal i de Fortuny 
i Madrazo que aquest últim i la seva es-
posa havien donat a Reus i que havien 
estat dipositades temporalment a casa 
del marquès de Rialp, president de l’“A-
grupación”.6 Juan Matas Güell, delegat 
d’“Eduación Nacional” de “FET y de las 
JONS”, va publicar un article al repetit 
setmanari en què deia que el principal de-
sig de l’esmentada “Agrupación” era que 
els materials reunits en aquella exposició, 
més els que ja eren al Museu de Reus “y 
todos cuantos en el futuro puedan adqui-
rirse, por donación o compra, constitu-
yan la piedra angular del futuro Museo, 
que ha de levantarse en nuestra Ciudad a 
la memoria de uno de sus hijos más pre-
claros”.7 Les obres exposades a Madrid 
van ser traslladades a la nostra ciutat dos 
mesos després, però la seva exposició a la 
nostra ciutat no es va portar a terme fins 
la festa major de 1955. Com va explicar 
aleshores Cèsar Ferrater, membre de la 
Junta de Museus de Reus, la mostra es va 
fer al Palau Municipal, “ya que por falta 
de espacio, no es posible todavía instalar 
toda esta cosecha artística e histórica en 
su Museo, lugar destinado adecuadamen-
te para su perenne guarda y honor”.8 La 
manca d’espai a l’edifici del carrer de Sant 
Joan (cal Rull) era evident, però aleshores 
ja era en camí de solucionar-se amb una 
altra seu per al Museu, que s’havia d’ins-
tal·lar als baixos d’un gran edifici de nova 
planta que era previst de construir a l’ac-

-Alçat de l’avantprojecte de l’arquitecte Francesc Navarro Borràs (1948). ACBC.
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1  “Lo Museu Municipal de la ciutat de Reus”, Lo 
Rossinyol (Reus), èp. 2, any I, núm. 12, 12 de se-
tembre de 1909, p. 1-2.

2  “La futura casa de Fortuny en Reus”, Heraldo de 
Reus, núm. 252, 31 de juliol de 1922, s. p.

3  Reus. Semanario de la Ciudad, núm. 20, 30 d’agost 
de 1952, p. 1 i 7-8, respectivament.

4  Reus. Semanario de la Ciudad, núm. 22, 13 de 
setembre de 1952, p. 4 

5 “En torno al ‘Museo Fortuny’”, Reus. Semanario 
de la Ciudad, núm. 23, 20 de setembre de 1952, 
p. 8.

6 Vegeu “Homenaje a Mariano Fortuny en el Mu-
seo Romántico de Madrid”, Reus. Semanario de la 
Ciudad, núm. 93, 23 de gener de 1954, p. 7 i 1.

7  “El futuro Museo”, Reus. Semanario de la Ciudad, 
núm. 93, 23 de enero de 1954, p. 6.

8  “Exposición Fortuny en el Palacio Municipal”, 
Reus. Semanario de la Ciudad, núm. 168, 2 de juliol 
de 1955, p. 7.

9  “El Museo de la Ciudad se levantará en la Ave-
nida de los Mártires”, Diario Español (Tarragona), 
núm. 4960, 22 d’agost de 1954, p. 5.

10  “Visita al Museo Fortuny”, Reus. Semanario de 
la Ciudad, núm. 399, 5 de desembre de 1959, p. 6

tual plaça de la Llibertat, una nova seu 
que ja havia estat anunciada a la premsa 
provincial,9 però que –de fet– només era 
una modificació o derivació del projecte 
general –que s’ha esmentat abans– de l’ar-
quitecte Sardà. La construcció va durar 
uns quants anys i, quan ja n’era pròxima 
la finalització, es va començar a parlar del 
contingut i la distribució del nou Museu, 
que en alguna ocasió fou fins i tot deno-
minat “Museo Fortuny”,10 tot i no ser 
monogràfic sinó simplement una nova 
seu –això sí, amb molta més capacitat– 
del Museu Municipal de Reus, tal com es 
va poder comprovar el dia de la seva inau-
guració oficial, el 15 de setembre de 1961.

-Alçat de l’avantprojecte de l’arquitecte Pere Benavent de Barberà (1954). ACBC.

Jaume Massó Carballido

rqueòleg de l’IMRC

Col·laboracions

Notes sobre el frustrat projecte d’un “Museu Fortuny” a Reus

El recital de Nadal 2019, que cada any va 
a càrrec del Grup de Lectura i Declamació 
del Centre d’Amics de Reus, el van inte-
grar totalment poemes de tema nadalenc 
de la poetessa reusenca M. Dolors Vall-
verdú. 

M. Dolors Vallverdú, persona estreta-
ment vinculada al Centre, és una recone-
guda autora de poesia de temes diversos. 
Ha glosat la natura, l’amor i el desamor, 
la nostàlgia, la pàtria, la fe etc.., i ha es-
crit també poemes que posen de relleu la 
injustícia, la fam i la manca de llibertat 
del món en que vivim. Moltes vegades 
els seus poemes han configurat recitals 
de temàtica diversa que, al llarg dels 
anys, s’han celebrat a casa nostra. Però  
en aquesta ocasió vam escollir poemes 

de tema nadalenc, molts d’ells escrits a 
l’inici de la seva obra literària, plens de  
tendresa i sensibilitat que van emocionar 
al públic assistent.

L’autora va fer una breu introducció a 
l’acte i també a molts dels poemes que 
s’anaven llegint, explicant l’època i les 
circumstàncies en que foren escrits. Gai-
rebé la totalitat dels integrants del grup 
va participar-hi i la lectura va esdevenir 
un digne inici de les festes nadalenques.

Aquesta pau que l’aire transfigura

Aquesta pau que l’aire transfigura
i el vivifica d’un escalf in tern,
va deixant en el cor lla claror pura
i l’encant de les hores del hivern.

De les hores que criden l’esperança
que els dies han  format amb lentitud
i el cant de les estrelles que ja avança
en el silenci d’un camí perdut.

Activitat

Recital de poesia per Nadal
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Activitat

Dolors Monserdà Vidal

Sense Dolors Monserdà Vidal (Barcelona, 
1845-1919) la història de Catalunya i de 
la seva literatura seria distinta. Coneguda 
bàsicament com a escriptora total, perquè 
va conrear tant la prosa com la poesia, bo 
i pujant als escenaris, i esmerçant-se en 
l’assaig (i també en una vessant gairebé 
inèdita a l’època: el feminisme), Mon-
serdà va tenir prou astúcia, a la vegada, 
com per poder ser una esposa i mare de 
família impecable segons els mandats de 
gènere de l’època. Una mena de Kathe-
rine shakespeariana. La de The Taming 
of the Shrew (L’amansiment de la fúria, 

segons un dels seus traductors nostrats).
Resseguir la seva vida, encara que sigui 
breument, és, també, fregar els grans 
esdeveniments de tota mena de l’època. 
Nascuda al mateix any que la gran figura 
literària de la Renaixença, Jacint Verda-
guer (1845-1902), va morir a l’any d’un 
terratrèmol social com va ser la Vaga de 
la Canadenca, 1919. També va coincidir 
la publicació de la seva primera novel·la.

La Montserrat, l’any 1893, amb la trista-
ment famosa Bomba del Liceu. Per arro-
donir-ho, va ser nomenada presidenta 

–la primera dona en ser-ho– 
dels Jocs Florals de Barcelo-
na, precisament, l’any 1909, 
l’any de la Setmana Tràgica.
Per tot plegat, recordar-la 
com a primera novel·lista 
catalana, com una de les pri-
meres ginocrítiques catala-
nes o també de les primeres 
publicistes i honorarla, amb 
motiu del centenari del seu 
traspàs, confiem que supo-
sarà acostar-la al seu públic 
genuí: la societat catalana.

El dia 22 de novembre, el grup 
de declamació de Centre i en 
motiu del centenari de la mort 
d’aquesta poetessa, escriptora 
i autora teatral, li va oferir un 
acte literari, del qual en repro-
duïm una part del mateix, que 
es va celebrar a la sala d’actes 
del centre.

La nit es blanca al cor de la congesta

La nit és llarga al cor de la congesta
més blanca avui sota el ressò del vent
i un món convuls apaga el so de festa
enfront de les tragèdies d’orient.

Si un dia el sol deixà la petja clara
per un camí de benaurada llum
Com és que avui la llum s’ha fet avara
pel cor humà que espera i es consum?

Aires de pau i llibertat reclamen
estrelles allunyades, que s’inflamen
amb els batecs il·lusionats del pit.

I aquell amor, aquell amor que un dia
es feu tan gran al fons de l’establia
mostra el seu rumb de cara a l’infinit.

Tornarem a mirar les nostres coses

Tornarem a mirar les nostres coses
amb els ulls somniosos del record,
al fons de les paraules no descloses
hi haurà palpitacions del propi cor.

Perquè Nadal encara és flama viva
que penetra en les ombres de la nit,
talment una alenada fugitiva
de tot l’amor que crema dins el pit.

Els lectors dels poemes van ser: Núria Puig
Dolors Quintana, Josep M. Roig, M. 
Rosa Tombas, Pilar Rabascall, Lour-
des Guri Narcís Martí, Francina Bal-
drís, i els nens: Oriol Ballester, Laura 
Suàrez, Olga Ballester, Carla Ballester

Activitat

Recital de poesia per Nadal
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He passat la nit veient patir a un malalt es-
timat. El metge diu que per aquesta vegada 
el perill s’ha esvaït, per més que el mal resti a 
dins esperant l’ocasió per fer una més forta es-
comesa. Sembla que la ciència es consola fent 
de profeta, quan se sent impotent per a curar!

Ja dia entrat, el malalt s’ha adormit. he tancat 
bé els finestrons perquè la cambra restés fosca 
i m’ha semblat que aquelles tenebres es com-
penetraven amb l’estat del meu esperit.
A dos quarts de vuit he sentit tocar a primera 
missa. Es diumenge i primer dia de Festa Ma-
jor. La meva filla ha entrat a substituir-me a 
l’espona del llit del seu pare i jo, de puntetes i 
a les fosques, m’he cobert el cap amb la man-
tellina i he sortit al carrer.

No sé si a causa de la foscor que acabo de 
deixar, al trobar-me al carrer m’ha semblat que 
em sobtava, amb més força que altres dies, la 
claror de l’emblanquinat de les cases, que, a la 
llum del sol d’Agost, mostra amb tota esplen-
didesa la brillant nota blanca que constitueix 
un luxe pels habitatges humils.

En totes les entrades s’hi nota un moviment 
que contrasta amb la quietud d’altres dies. 
Dones amb bosses i paners curulls de pa, cria-
tures amb paperines que no costa gaire ende-
vinar que acaben de sortir del taulell de casa de 
l’adroguer, minyons amb la camisa planxada, 
noies amb farcells que entre el nuat del mo-
cador deixen veure cintes i farbalans, aplecs 
de gent que acaben d’arribar amb el cotxe de 
línia i que, al distribuir-se per les hospitalàries 
entrades, donen lloc a exclamacions d’alegria. 
Al final del Carrer Major, m’he trobat les pa-
rades de fira envoltades per la mainada que les 
contemplava amb ulls embadalits, i, a poques 
passes, el gran envelat de la plaça, on, a tota 
pressa, acabaven de penjar els miralls i les gar-
landes que guarneixen el recinte. Com empai-
tada per aquell ambient de festa, he corregut a 

ficar- me a l’església, on també hi estaven aca-
bant de posar els ornaments i les flors a l’altar 
major.

Acabada la missa senzillament resada, amb 
el pensament fixo en la pena que m’acora, he 
tornat a passar per entremig d’aquell públic 
esplai d’alegria, del que , de tant en tant, en 
surt una veu preguntant-me pel malalt, i algú 
afegeix: -“Sinó que va tan depressa, li diria si 
vol entrar a veure als nois, que m’han arribat 
de Barcelona”- I jo, penso amb tristesa:-“Heus 
ací l’alegria de la Festa Major, que és la gran 
reunidora de les famílies”-...

En arribar prop de casa, m’ha sobtat el so de la 
cobla fent la passada pel davant de la Casa de 
la Vila. Al sentir-la, un aplec de criatures s’han 
posat a ballar a l’era, mentre que pels portals 
i finestres, eixien noies desitjoses de fruïr 
d’aquelles notes que els avançaven les ballades 
de la tarda.

Algunes voltes m’he dit a mi mateixa que no 
sóc gens envejosa. Però avui, aquell devasall de 
goig m’ha semblat que m’estrenyia el cor, i, 
sense donar-me’n compte, he murmurat amb 
pesarosa recança: -“Tothom es diverteix”-.....

Es el tercer dia de la festa, i les campanes de 
l’Església acaben de tocar a Angelus. Des de 
baix m’avisen que tinc visites a la saleta. Es 
donya Cecília, una veïna jove, viuda, de bona 
posició social, alegre, animada, bastant enrao-
nadora i prou expansiva perquè no li sigui pos-
sible guardar dins de la seva boca riallera les 
coses que la impressionen d’alguna manera.

 -“Dispensi que vingui a aquesta hora, i així 
tan d’anar per casa. però, entre unes coses i al-
tres, m’he ficat al llit quasi a les cinc, i, es clar, 
quan m’he llevat ja eren prop de les onze....Ai, 
filla, quina nit! Ja li dic jo que vostè n’hauria 
pogut fer un bon quadre, si hi hagués sigut! 
No s’ha assabentat de res?”-

Activitat

Dolors Monserdà Vidal

 -“ Ai, pobra de mi! I de què m’havia d’assa-
bentar, doncs?”-
 - “De lo del Casino”-
 -“No he vist més que a les minyones de 
casa, i...”-
 - “Doncs, per això no he volgut esperar a 
venir a la tarda, per tenir el gust d’esser jo qui 
li ho contés. Veu? Sols per aquest motiu hauré 
de fer el determini de tornar-me a casar. Vostè 
no creu que per una dona expansiva com sóc 
jo, no és una pena ben grossa no tenir dins de 
casa seva una persona amb qui enraonar i co-
mentar les coses del dia? Quan tan sols vaig 
fent, m’aconformo amb la meva viudesa..però 
quan passen coses, em casaria fins i tot amb el 
pobre Gaston, aquell empleat del banc que li 
vaig presentar l’altre dia! ja veu que no puc ser 
menys exigent!”-
-“Però, bé, doncs què ha passat?”-
Donya Cecília, amb els seus dits plens d’anells, 
ha creuat sobre el seu  pit les puntes de la seva 
bata “matinée de nansú” i, atansant el seu 
balancí al meu ha dit amb joiosa fruïció, tot 
abaixant6 un xic la veu:
 -“Doncs, un escàndol de primera! Tothom 
ho veia venir que en aquesta Festa Major hi 
hauria disgustos! I, sense el més gros, que ja li 
contaré, el Cotillon també ha portat els seus. 

Veurà, a les “Sarites”, després de fer-se dur els 
vestits de Barcelona, el seu papà, assabentat 
per les notícies que li van arribar ahir a darrera 
hora, de que les senyoretes del Casino havien 
ordit un complot per  fer el buit a les seves 
filles, les va fer quedar a casa. La Asunción diu 
que avui està malalta pels desaires que ha re-
but, perquè, segons sembla, es va tramar una 
verdadera conspiració perquè cap jove del seu 
rotllo l’anés a treure a ballar. Vaja, que l’en-
veja és capaç d’ennegrir fins lo més blanc de 
la vida!...però tot això no és res al costat del 
succés sensacional de la Mery. Ja li deia jo que 
les seves costums no eren per a nosaltres! per 
cap concepte, vull dir!...No, no, jo estic segu-
ra de  que és una dona tan digna com jo ma-
teixa,,,però, vaja, que aquí no som a França, 
i tothom s’hauria d’atendre a les costums del 
pais on ha de viure! i per més rica que sigui, 
tampoc no és cap princesa....Desenganyis, en-
cara que tenim molt desenvolupat el gust per 
la imitació, encara xoca veure en els poblets, 
senyores amb escots, alençons, collarets de 
brillants, polseres d’or, etc. etc....Jo comprenc 
el desig de lluir un vestit de bon gust, per`no 
aquestes fastuositats! Vaja, és el que jo dic, 
que aquí no som a Biarritz”-
 -“Però per la manera de vestir de la Mery hi 
ha hagut un escàndol?”-

 -“No precisament pel vestir, 
però una cosa és filla de l’al-
tra...La que es vol posar al 
capdamunt, és ben clar que 
la veuran més que a tothom! 
Vostè ja sap les ridiculeses 
que el ximple d’en Roman...”-
 -“No, no, Cecília, jo no sé 
res...Amb un mes que fa que 
gairebé no surto de casa, no 
sé d’altra cosa que de medeci-
nes i tisanes!”-

Un moment del recital del dia 22 de novembre
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 - “Ai, és veritat! però com que, si no li deia 
jo, l’hi contaria la primera visita que vingués, 
em prenc el gust d’explicar-l’hi: resulta que el 
ximple del Roman, que si fos el meu marit en 
lloc de ser-ho d’aquella pobra Clarita, que ni 
pincha ni corta,  no li permetria posar-se en 
ridícul d’aquesta manera, (perquè vostè si que 
sap que des que la Mery és aquí es passa el dia 
anant-li al davant i al darrere, enviant-li flors 
i fent l’alonso en tota regla, que jo no sé com 
Monsieur Paul, que sembla un home prou se-
riós no se’l ha tret d’entre els peus...però, pel 
que sembla, a França això 
és de bon tono. Nosaltres encara estem un xic 
endarrerits en aquests temes, però, vaja, de 
mica en mica ja ens anirem posant en situa-
ció... En fi, (dispensi les digressions), ...Vostè 
coneix aquell jovenet que es diu Santos?”-
 -“No, no...Jo, llevat dels antics propietaris, 
gairebé no conec ningú..Com que no anem en-
lloc!...”-
 - “Es el fill únic d’una família que ha llogat 
Villa Aurora, el xalet proper a la font de baix. 
Diu que són gent de posició! Doncs, bé, aquest 
noi (i li dic noi perquè no crec que tingui més 
de disset anys) sembla que és una notabilitat 
amb el dibuix (ara tothom és un geni), i, com 
li deia, aquest artista sembla que és molt afi-
cionat a fer caricatures. Es veu que hi te una 
gràcia especial, i amb això ja ha fet empipar a 
molta gent! Perquè, veurà, si un té el nas curt 
o llarg, si és alt o baix, gros o prim...no li dóna 
cap gust de veure-ho exagerat fins al ridícul...
Amb mi, que jo sàpiga, encara no s’hi ha atre-
vit, perquè....”-
 -“Però, això...”-
 - “Vaig al cas. A aquest noi, el Santos, sabent 
que la família de la Mery i la del Roman eren 
d’excursió a Caldetes, se li va acudir la brome-
ta de fer al carbó, en una paret del Casino, una 
caricatura de la Mery amb el Roman agenollat 

als seus peus, en actitud de fer-li una declara-
ció amorosa que ella semblava rebre amb mol-
ta complaença. Realment, les figures estaven 
fetes amb gràcia i amb una semblança que ja 
voldrien donar als seus retrats molts pintors 
de fama!  En fi, que estava tan ben fet i amb 
tanta intenció, que, de tres en tres i de cinc en 
cinc, anaven a celebrar-lo tots els concurrents 
del Casino...El papà del noi no cabia a la pell 
en sentir les alabances que la gent prodigava 
al talent del seu fill, i, satisfet del seu èxit, ell 
mateix acompanyava als qui anaven entrant...
Però, de sobte4, s’hi presenta la Mery amb el 
seu marit. Pel que sembla, algú havia anat ca-
ritativament a portar-li la nova, i com que ella 
ja estava al tanto de la brometa, després de 
passejar-se amb el cap molt alt, com una reina, 
per tot el saló, s’acostà a la taula de la família 
Santos, i encarant-se amb el noi, li preguntà 
amb molta serenitat:

 -“Es obra de vostè aquell dibuix de la pa-
ret?”-
 -“El jove, no se sap si atordit o satisfet, va 
contestar afirmativament, i al mateix punt, 
ressonà per tota la sala la bofetada més es-
plèndida que hagi sortit mai de mans femeni-
nes! En fi, que es coneix que les franceses en 
saben prou d’això de prendre’s la justícia per 
la seva mà...i mentre tant, el senyor Santos, 
amb vanitat de pare, s’encarà a Monsieur Paul, 
que tranquil•lament, havia deixat fer a la seva 
dona. però, en sentir la frase malsonant que va 
sortir de boca del pare del xicot, va repetir amb 
el vell Santos allò que la seva dona havia fet 
amb el fill. Tots dos anaren a tomballons  per 
terra i, pel que m’han dit, en la baralla, Mon-
sieur Paulos va topar amb l’ull esquerre amb 
un dels pals que aguanten la vela de la terras-
sa i, segons creu el metge, sembla que perdrà 
l’ull! I no cal que li digui res del disgust que 
hi ha hagut a casa de la Clarita. La perruquera 
m’ha comentat que avui mateix se’n tornen a 

Activitat
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Barcelona”-
Per allà a les tres de la tarda m’han avisat que 
en Quim m’esperava a la terrassa. Es un vell 
encara fort, que tan aviat treballa de manobre 
com de pagès o jardiner; és un bon home: hon-
rat, franc i servicial, que a l’hivern te les claus 
de gran part dels  xalets dels forasters, per re-
gar i mantenir els jardins.
“ I doncs, Quim, li he dit un xic enfadada. – 
tant que m’havíeu promès que aquest matí em 
portaríeu el sauló, i em compareixeu a les tres 
de la tarda, i encara amb les mans buides! ja 
us vaig dir jo que avui no fóra bon dia. però, 
vos, que com que no podíeu anar a l’obra, que 
si i que si! I ara, que , gràcies a Déu, sembla 
que el senyor podrà començar a baixar al jardí, 
el trobarà fet una llàstima! I mira que us vaig 
avisar amb temps!...-
 “Que si, que si, teniu tota la raó!  però jo poc 
m’ho podia pensar la grifolada que ens ha cai-
gut a sobre!-
“ Que us ha passat?”-
“Donques, miri, vergassades, desgràcies, ver-
gonyes...Que un hom s’hi troba pel mig, sense 
tenir esment de com li han vingut a sobre. Déu 
l’en regord de la verinada que porto a dins! Un 
home que ha passat tota la vida patint-ne de 
verdes i de madures per no donar un què dir a 

ningú, i  ara, a les meves velleses, haver de veu-
re’m en aquests afronts! No sé com no m’es-
botzo a mi mateix!”
- “I doncs, que teniu?”-
- “Vostè no ho sap?  Reneu, prou que tot el 
poble en va ple! no li han explicat la brama de 
la fonda?-
- “N’he sentit alguna cosa, però no n’he tret 
pas l’aigua clara. Mes, vos, què hi teniu a veure 
amb lo de la fonda?
- “Donques, miri: res i molt...Coneixia vostè 
aquella neboda meva que es diu Carmeta, que 
l’any passat els portava la llet?
- “La Carmeta? Prou. i què li ha passat?
- “Una de ben grossa! Diuen que no se’n es-
caparà d’anar a la garjola! I ell, el mala bèstia, 
passejant-se pel poble amb el més gran des-
vergonyiment! Reneu, tots som homes, i tots, 
poc o molt, ens hem divertit a la joventut, 
però no amb aquesta mala llei, no amb aquesta 
feta de brètol! Vell com sóc, Déu me’n  regord 
que se’m posi al davant dels ulls! Es clar, que 
la culpa és d’ella!  jo no n’hi vull treure gens.... 
Miri, jo no hauria pas vingut avui, però la 
dona m’ha dit que, com que vostès tenen tan-
tes coneixences, potser hi podrien fer alguna 
cosa...perquè ni la Caterina ni jo ens ho podem 
explicar el que ha fet aquesta xicota!

Foto del grup ue va oferir l'acte literari
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- “ I doncs, què ha fet?-
- “Donques, miri, que tot se gira en contra 
d’aquesta arrastrada vida nostra! les males co-
llites i els endogalaments del govern, que, tant 
si hi ha malures com pedregades, vol cobrar del 
que no tenim, va obligar a la meva pobra ger-
mana a treure’s la noia del costat per a poder 
guanyar alguna cosa. Es clar que moltes filles 
de pobres es troben igual, i no fan el que ella 
ha fet!... però, anem al cas. La Carme, ma ger-
mana, la va baixar a casa perquè aprengués a 
cuinar, a cosir samarretes i a fer labors, que, 
avui per avui, és amb les úniques coses  amb 
que les mosses es poden guanyar un bocí de 
pa. Nosaltres li som padrins, i ja sap que se’ns 
van morir de malaltia les dues filles que te-
níem...i la xiqueta era alegroia i entenimenta-
da, i d’una mena de llei que mai hauria tingut 
cor per a matar una sargantana. Si, encara que 
m’ho haguessin jurat! Per`0, en fi, que aquest 
pocavergonya de l’Eudald va començar a fes-
tejar-la. La dona i jo prou li dèiem que ell no 
tenia gaire bona fama, que no s’hi casaria amb  
una pobra com ella... Però, miri, ja pots xiular 
si l’ase no vol beure! I, resumint, que jo, per 
fora encàrrecs, la vaig tornar a sa mare...
 Però per les festes de Sant Andreu, amb 
motiu de la fira, va baixar a passar uns dies al 
poble. A la nit va voler anar al ball..La dona, 
amb el rosec que porta a dintre des de la mort 
de les noies, no la va voler acompanyar, i vam 
ser tan beneits de deixar-li anar amb les veïnes. 
i, es clar, les veïnes no li havien d’anar pas al 
darrere tota la nit! Reneu, reneu!! Bé, lo cert 
és que aquest estiu, cap a primers de juliol, 
baixà de casa seva perquè va dir que volia fer la 
temporada de la fonda. les minyones, en tres 
mesos, se’n emporten vint o vint-i-cinc duros, 
que prou bons són per ajudar-les a passar l’hi-
vern! I lo cert és que nosaltres, de primeres, no 
vam notar res. La dona si que deia que la veia 
un xic més grosseta, però, sap, qui mal no fa, 

mal no pensa, Reneu, Reneu, qui s’ho podia 
esperar això?
 Doncs, res, que ahir, a entrada de fosc. la 
Carmeta s’escaigué d’anar als safareijos de la 
part dels horts, i va trobar-se alli amb l’Eudald, 
festejant amb la mossa de ca’l Garriga. Com 
que la infelissa està com està i ell li havia donat 
paraula de casament, es va encarar amb tots 
dos i els degué dir tot el que li devia venir a la 
boca. Com que no hi havia ningú al davant no 
se sap el que va passar. Ella diu que tots dos 
van començar a fer-li mofa, i, miri, la Carmeta 
els engegà un roc que va encertar a la Miquela 
al mig del cap. El metge diu que no se’n sortirà 
pas! I  aquesta nit, mentre la gent del poble 
ballava a la sala de baix, ha vingut la Justícia 
a emportar-se la Carmeta cap a la presó del 
partit. Reneu, reneu, a les nostres velleses i 
veure’ns en aquests afronts! Quan han avisat 
a sa mare, s’ha quedat mig morta I ell, el mala 
ànima, diu que aquest matí encara ha declarat 
en contra d’ella. Jo he anat a veure al batlle i li 
he contat tot lo que hi ha, però diu que a ell, 
encara que sigui la causa de tot, no li poden fer 
res...Vostè creu que això siguin lleis?”-
Des de la terrassa veig el poble inundat de sol, 
els carrers guarnits, el jovent vestit de festa, 
les cases, amb sa blancor, com si dins d’elles 
s’hi respirés una pau inestroncable...I veig el 
pobre vell, que baixa amb el cap cot i el pas in-
cert; i, com apagada, sento la música que toca 
a l’envelat. Però avui no dic pas: “Tothom es 
diverteix!”.
Les crues realitats de la vida m’han recor-
dat que la plenitud del goig nia amunt, molt 
amunt, allà on les lleis no són mai estrafetes 
pel brutal egoisme de l’home.

Activitat
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El dia 22 de maig de 2019 al Centre 
d’Amics de Reus es va portar a terme la 
conferència: ELS CONVENTS DE REUS, 
DEL SEGLE XV AL SEGLE XIX.
A l’anterior LO NUNCI publicàrem un 
primer article parlant de l’establiment a 
Reus d’una comunitat franciscana obser-
vant, i en aquest que ens ocupa avui, ex-
posarem l’arribada al segle XVII a la vila, 
de dues comunitats (masculina i femeni-
na) de carmelites descalços.
Al carisma d’apostolat, predicació i cura 
d’ànimes original de l’Orde del Carmel, 
els carmelites descalços hi afegeixen una 
major atenció a la vida contemplativa i 
a l’espiritualitat. La vida conventual és 
més estricta i rigorosa, amb abstinèn-
cia perpètua i rés nocturn de l’ofici diví. 
L’exercici de l’oració mental i, en general, 
de la pregària, té una gran importància en 
la vida del frare i de la monja de clausura.
El convent dels carmelites descalços (fra-
res). Les primeres gestions per fundar un 
convent de carmelites descalços a Reus 
s’iniciaren el 1604. Francesc Robuster i 
de Sala, la família materna del qual era 
de Reus, sent bisbe de Vic concebé la idea 
de fundar un convent de carmelites des-
calços a Reus. Entre les condicions esti-
pulades pel fundador, que destinà 14.000 
lliures al futur convent, es trobaven que 
aquest fos dedicat a Sant Joan Baptista, 
que comptés amb una Escola de Filosofia 
i Teologia, i el desig de ser-hi enterrat.
El municipi va cedir als religiosos un 
terreny fora muralles i començaren les 
obres. Però vet aquí que els franciscans, 
que ja portaven anys establerts a la vila, 
s’hi oposaren. Consideraven que era un 
greu inconvenient als seus interessos i 

van recórrer fins i tot a la violència per 
intentar aturar-ne la construcció. Però les 
obres tiraren endavant i els carmelites 
continuaren comprant terrenys i sol·lici-
tant al municipi la cessió d’alguns espais, 
per tal d’ampliar les edificacions i poder 
disposar d’un gran hort. Les obres dura-
ren fins al 1620, moment en què hi va ser 
enterrat el fundador, que havia mort el 
1609, i enterrat provisionalment a la ca-
tedral de Vic.
S’hi establí l’Escola de Filosofia i Teolo-
gia, que gaudí d’un gran prestigi. A finals 
del segle XVIII comptava amb una cin-
quantena de frares.
Amb la invasió napoleònica, 1811, els reli-
giosos hagueren d’abandonar el convent, 
que fou convertit en hospital militar. El 
1814 els frares hi van poder tornar, però 
fou per poc temps, ja que el 1835 l’esglé-
sia fou cremada i molts frares assassinats. 
El 1843 l’estat el va cedir a l’ajuntament, 
que el destinà a hospital civil, i els bai-
xos a escoles públiques. Algunes parts del 
convent encara sobreviuen, com el claus-
tre que és el pati d’entrada a l’edifici.
El convent de carmelites descalces (mon-
ges). Part de l’àrea que avui ocupa la plaça 
del Prim i tot l’edifici del Teatre Fortuny 
fins al carrer del Boule va correspondre al 
convent de les monges carmelites.
El seu fundador, Rafael Ripollès, hi des-
tinà 4.800 ducats, que juntament amb 
donacions de famílies reusenques van fer 
possible que el convent fos una realitat. 
El 1660 arriben 4 monges carmelites pro-
cedents del convent de Barcelona i s’ins-
tal·len provisionalment en una casa del 
carrer Rosselló, cedida per un reusenc. A 
finals de 1661 es traslladaren definitiva-
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ment al convent, dedicat a la Puríssima 
Concepció, però que encara no disposava 
d’església. Gràcies al matrimoni Gaspar 
Huguet i Mariana Salas, que en pagaren 
les despeses, l’any 1698 es beneí l’església. 
Durant el segle XVIII hi vivien una vinte-
na de monges de clausura que hi residiren 
sense problemes, fins que el 27 d’agost 
de 1835 les autoritats aconsellaren que 
abandonessin el convent per evitar-ne la 
massacre, com havia ocorregut als fran-
ciscans i carmelites. El novembre de 1836 

el consistori decidí utilitzar l’edifici per 
a caserna de la milícia nacional, deixant, 
però, l’església oberta al culte. S’hi deia 
missa cada dia, ja que Reus comptava 
amb uns 22.000 habitants i només tenia 
una parròquia (sant Pere).
Però el desarmament de la milícia naci-
onal deixà sense sentit la donació i les 
autoritats municipals començaren a 
buscar una alternativa: es volia aprofitar 
per proporcionar un local espaiós per als 
comerciants que venien de fora a vendre 
cereals, ja que en aquell moment el mer-
cat es feia a la plaça del Mercadal, que no 
tenia cap dipòsit per guardar els produc-

tes no venuts. Per solucionar el problema, 
es va projectar convertir part de l’excon-
vent en una llotja, les obres per a aquesta 
transformació eren ja iniciades el 1845.
Però al febrer del 1847 una reial ordre 
ordenava la restitució del convent a les 
monges.
Amb la revolució del setembre de 1868, 
les monges foren expulsades del convent 
el dia 1 d’octubre; i el 8 del mateix mes 
s’enderrocà l’edifici. Se salvaren però els 

objectes artístics, i permeté a les 
monges endur-se els objectes de 
culte, ornamentals i particulars.
L’enderroc de l’església i de part 
del convent permeté donar més 
extensió a la plaça.
Però, al 1875, restaurada la monar-
quia, la superiora de les monges, la 
reusenca Maria Quer, demanava 
al govern civil la devolució del so-
lar, tot recordant que havien estat 
enderrocats uns edificis de la seva 
propietat, motiu pel qual havien 

demanat al rei una indemnització.
Retornen les monges a la part que havia 
quedat del convent, i demanen que se 
les indemnitzi per la part convertida en 
plaça,. Posteriorment són autoritzades 
a vendre-ho tot per 6.000 pessetes amb 
el compromís de construir un nou con-
vent, que instal·laran al 1877 al carrer de 
l’Amargura on s’estan fins al 1967. Quan 
aquest convent amenaçà ruïna es traslla-
daren al de la carretera d’Alcolea que es 
tancà el 2002.
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L’exposició col·lectiva

Durant les festes de Nadal, i com be es-
sent habitual en els darrers anys, la sala 
de “La Vicaria” va acollir l’exposició de 
diferents artistes que són socis de l’enti-
tat, l’exposició va estar composta d’una 
munió de quadres d’estils diferents al 

moment d’executar les obres, així com 
les seves temàtiques. Durant els dies que 
l’exposició va romandra oberta van ser vi-
sitada per una gran quantitat de reusenc 
i reusenques que van quedar molts satis-
fets de la qualitat de les obres exposades.

Fotos de la inaugurració, a l'esquerra el president del centre al costat del Sr. Batista, coordinador de l'exposició.

Des del dia 2 de desembre i fins al dia 20 
del mateix temps, la Sala de la Vicaria va 
acollir una nova exposició, aquest cop 
d’un veterà en exposar en aquesta sala, el 
Sr. Josep Guerris, que amb els seus dibui-
xos de diferents indrets de la nostra ciu-

tat va tornar 
a atrapar 
l’atenció dels 
visitants.

Aquest cop, 
però, va estar 
acompanyat 
per l’artista Marta Rios, una jove artista que exposava per pri-
mera vegada, on una de les característiques de la seva obra és la 
reutilització de les teles on reflecteix la seva inspiració.

L’exposició de Guerris i Rios

A les fotos els 2 artistes, al centre el vice-president del Centre, 
el Sr. Ciurana, al moment de la inauguració de l'exposició
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Activitat

La rifa de la confitura

Per segon any consecutiu 
la sala Vicaria, va acollir la 
tradicional Rifa de la Con-
fitura, en aquesta ocasió 
organitzada per la Junta 
del Centre d’Amics Reus, 
en anys anteriors, que 
també s’hi havia celebrat, 
havia estat organitzada 
pels bons amics de l’Asso-
ciació Reusenca de Futbol 
Botons.

Durant tot el dia van ser 
nombroses les persones 
que van visitar les ins-
tal·lacions del Centre per 

tal de poder participar en aquest Rifa, tan tradicional de la nostra ciutat, on no fa 
massa anys eren moltes les entitats que l’organitzaven, entre 6 i 8, i que en l’actualitat 
de totes aquelles entitats només en queda una, havent-se afegit en els darrers anys un 
parell o tres d’entitats, entre les quals el Centre d’Amics de Reus.

A les fotos podem veure el gran “aparador” amb els obsequis que els participants de 
la Rifa es podien emportar, a la foto de sota un moment en què els participants fan la 
seva aposta mentre que “l’speaker” els anima a participar.

El soci de l’entitat, el Sr. Francisco Martínez de la Tor-
re, va exposar a la sala La Vicaria, del 18 al 3 d’octubre, 
els seus darrers treballs com a pintor. A l’acte inaugural, 
que va ser molt concorregut, es va sortejar un dels seus quadres entre tots els assis-
tents. A la foto de la dreta el moment en què se li entrega al guanyador l’obra a càrrec 
de l’artista (primer de l’esquerra) i del president del Centre (primer per la dreta).

El degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV, Catedràtic d’Economia 
Financera i Acadèmic de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financie-
ras, el Dr. Antonio Terceño, va realitzar una conferència sobre “Estem davant 
d’un canvi de cicle?”i que un cop finalitzada, va rebre moltes felicitacions del 
públic assistent per la manera en què es va desenvolupar la mateixa. Al final 

de la conferència el nostre president li va lliu-
rar el record dels 40 anys del Centre, obra de la 
reconegudíssima artista i “Més Amic de Reus” 
la Sra. Neus Segrià, la qual va dissenyar expres-
sament per aquest aniversari.

Activitat

L’exposició de Francisco Martínez
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Activitats

Una excursió de la Vilella Alta.

Josep Risuerio Granda

Dissabte 26 octubre del 2019

La labor, en part, d’un pintor del Priorat: 
En Ramon Viñes i Viñes, va ser visitada 
per una bona representació del poble de 
la Vilella Alta a Ia Ciutat de Reus. Feia 
temps que madurava Ia possibilitat de fer 
una excursió i amb un esplèndid micro-
bús d’Autocars Domènec de Falset, dis-
set veïns de la Vilella Alta, varen passar 
el dia a Reus. Primer una visita a l’Ajun-
tament, per veure diversos quadres del 
pintor prioratí a la galeria de la primera 
planta. Tot seguit visita a Cal Navàs i el 
dinar al Restaurant l’Estel del carrer del 
Vent. A la tarda a dos quarts de cinc, va-
ren visitar l’Entitat Centre d’Amics de 

Reus... sala de galls artesanals i breu res-
senya de la vida del pintor Maria Fortuny 
Marsal, que a tall d’informació diré que 
en Ramon Viñes i Viñes en el 1945, a Rà-
dio Reus havia fet ja una xerrada sobre el 
pintor reusenc. Són diverses les persones 
que hem vehiculat aquest viatge, des de 
la Vilella Alta i de Reus, el més notable 
és que la gran majoria d’aquestes perso-
nes, moltes de les coses vistes i viscudes 
no les havien vist mai. Em quedo particu-
larment, com a guia que he estat, amb 
unes frases escrites a les signatures re-
budes quan puc llegir: “gràcies per tot” 
Va ser un dia inoblidable. La Ciutat de 

Reus és feta de pobles 
i pels pobles, oberta a 
les diverses comarques, 
de vegades no sempre 
aquesta realitat és un fet. 

El Centre 
d’Amics de 
Reus, com 
ja informà-
vem en un 
anterior “Lo 
Nunci”, vam 
signar un 
conveni de 
col·laboració 
amb el Cen-
tre de Nor-
m a l i t z a c i ó 
Lingüística, i 
a conseqüèn-
cia d’aquest 
fet el passat 
mes d’octu-
bre vam aco-
llir una nova 
presentació de parelles lingüístiques, un acte que va omplir de gom a gom la nostra sala 
d’actes, i que va ser presidit pel president de Centre, el Sr. Joan Mallafrè i la directora 
del Centre de Normalització, la Sra. Anna Saperas. Un cop acabat l’acte, alguns mem-
bres de la junta del Centre van ensenyar als participants les instal·lacions del Centre, 
unes instal·lacions que van sorprendre moltíssim als participants a l’acte.

El dijous 21 d’octubre, va ser el dia que 
en què l’Associació Col·lectors Club, 
va ocupar l’empostissat de la sala d’ac-
tes del Centre d’Amics de Reus, per des-
envolupar la seva conferència sobre “El 
col·leccionisme una afició amb solera” 
introducció al col·leccionisme tradicio-
nal i modern. Els Srs. Joan Carles Llop 
i Eugeni Biosca, van ser els encarregats 
de desenvolupar l’esmentada conferència 
davant un nombrós públic que un cop fi-
nalitzada la mateixa van obrir un diàleg 
amb els responsables de la xerrada envers

Activitat

El Centre de Normalització Lingüística
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diferents temes sobre el col·leccionisme, i 
que van deixar la porta oberta a un altre o al-
tres conferències entorn de diferents temes.

El col·lectiu Col·lectors Club i el Centre 
d’Amics de Reus, van acordar la col·labora-
ció entre les dues entitats per tal d’enfortir 
la difusió del col·leccionisme a Reus, prova 
d’aquesta entesa és la propera exposició que 
tindrà lloc al Centre i que serà el dia 7 de 
març, durant tot el dia. A la foto del costat 
el moment en què el president del Centre els 
lliura el record commemoratiu dels quaran-
ta anys, obra de l’artista Neus Segrià..

“Com recuperar l’autoestima” va ser 
el títol de la conferència que va realitzar 
la Coach Professional certificada per la 
Universitat de Manresa, la Sra. Isabel 
Domingo Rodríguez, van ser gairebé 60 
minuts de xerrada d’autoconvenciment 
sobre l’autoestima de cadascú. La xerra-

da va ser seguida amb molta atenció per 
un públic que gairebé va omplir la sala 
d’actes del Centre i que un cop acabada 
la mateixa va seguir parlant amb la con-
ferenciant, que també se’n va emportar 
el record dels quaranta anys del Centre.

Activitats

Conferències

L’etnòleg i dina-
mitzador cultu-
ral, el Sr. Salva-
dor Palomar, ha 
estat un altre de 
les persones que 
ha passat per la 
sala d’actes de 
la nostra enti-
tat, aquest cop 
per explicar-nos 
alguns fets so-
bre la Rifa de la 
Confitura, una 
rifa que el Cen-
tre d’Amics de Reus, va recuperar l’any 
passat, després d’alguns anys de no cele-
brar-la.

Va ser molt interessant saber el com i 
el perquè de la Rifa de la confitura. En 
l’actualitat només són 4 entitats que ho 
celebren a la nostra ciutat, una celebració 
en què anys enrere n’eren moltes més, se-
gons va explicar el nostre convidat i que 
hem pogut llegir al llibre “Va bola” que va 
escriure el Sr. Palomar i que en va lliurar 
un exemplar per la biblioteca del Centre.

Presentació
de les parelles
linguístiques
al Centre
d’Amics de
Reus.

Passa a la 
pàgin següent

Activitats

La Rifa de la Confitura
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Sortides fotogràfiques.- El 
16/11 ens vàrem traslladar al peu 
del Montsant per fotografiar de 
prop les vinyes del Priorat i seu 
entorn. A l’Ermita de la MD de la 
Consolació de Gratallops, i a la de 
Sant Antoni de Porrera van captu-
rar tota mena d’imatges, tant de 
paisatge com de macrofotografia 
que, posteriorment i amb una prè-
via selecció, vam posar en comú 
per al seu anàlisi tècnic.
El 14/12 el nostre destí va ser la 
Vila Ducal de Montblanc. Aquesta vegada el seu entorn històric va ser l’objectiu de les 
nostres captures fotogràfiques. Una matinal fotogràfica molt ben aprofitada.

Col·laboració.
Desprès d’una tre-
ballada planificació 
es va materialitzar el 
nostre suport actiu 
en el CANICRÒS DE 
REUS – I MEMORIAL 
ALBA CHACÓN, cele-
brat el 24/11/2019.
Desinteressadament, 
vuit membres del 
Col·lectiu FOTOCAT.
CAT, vàrem fer la co-
bertura fotogràfica 
tant de la cursa com 
de la posterior pas-

sejada, obtenint imatges dels participants en els diferents escenaris de l’esdeveniment.
El recull de fotografies (prop del miler) es van posar a disposició dels organitzadors, 
com a testimoni d’aquest acte esportiu i social, que va aplegar moltíssims participants 
en record de l’Alba Chacón.
El proper mes de gener, una selecta tria d’aquestes fotografies seran exposades a 
la biblioteca Xavier Amorós. En tindreu complida informació en el proper número 
d’aquesta revistaReus, gener de 2020

Cesc Escoda 

Col·lectiu fotogràfic Fotocat.cat

L’activitat del 4t trimestre

Col·lectiu fotogràfic Fotocat.cat

L’activitat del 4t trimestre

Per al nostre col·lectiu aquest ha estat un trimestre molt variat i intens d’activitats i notícies.

Formació.- Des de mitjans 
d’octubre fins a primers de no-
vembre es va realitzar el curs 
de 2n NIVELL DE FOTOGRA-
FIA DIGITAL, impartit per Jor-
di Bru. Una desena de partici-
pants van aprendre a treure el 
màxim rendiment al seu equip 
en qualsevol moment del dia, 
tant en exteriors com en inte-
riors, i aprendre’l a fer funcio-
nar amb el mode manual. Tot 

un èxit i ja pensem en un proper curs: fotografia macro, pot ser ?

Exposició.- En Pep Toset, membre del 
nostre Col·lectiu, va exposar a la Sala Vi-
caria del Centre, un selecte recull de fo-
tografies baix el tema “ORQUÍDIES”, de 
les quals n’és un reconegut especialista. 
Tant en l’acte inaugural com en les visites 
posteriors a l’exposició, va ser unànime 
l’opinió de la seva molt bona realització i 
la ben superada dificultat per la seva part 
de capturar imatges d’aquestes menudes 
flors, i saber exposar-les amb tota la seva 
natural bellesa.

Guardons.- El jurat del 53è concurs 
de fotografia APLEC BAIX CAMP, el 
passat mes novembre, va reconèixer 
amb el Premi d’Honor a una col·lecció 
de tres fotografies presentada pel nos-
tre company del Col·lectiu Francesc 
Josep Sabaté, i el primer premi a Cesc 
Escoda, també del Col·lectiu FOTOCAT.
CAT. En aquest mateix concurs, i so-
bre el tema “Tradicions i costums del 
Països Catalans”, a Cesc Escoda li van 
atorgar el segon premi. 
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Activitat

Els gegants i Reus: un binomi amb segles d’història

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

Els gegants i Reus: un binomi amb segles 
d’història
De tots és conegut que un lloc destacat 
entre les imatges icòniques que identifi-
quen la ciutat està protagonitzat per la 
Mulassa i els gegants: aquelles figures 
que durant centúries han acompanyat 
generacions i generacions de reusenques 
i reusencs en les festes i esdeveniments 
de la vila. I no només parlem d’aquests 
entremesos tal com coneixem avui dia (la 
mula pacífica i les cinc parelles represen-
tatives de diverses parts del món), sinó 
de la idea de figures de grans proporcions 
que formen part de les antigues comiti-
ves festives. En aquest sentit, i lluny de 
la imatge dels gegants actuals –o no– 
trobem la primera referència de gegants 
a Reus en un dietari on, entre d’altres, 
descriu l’anada a ofici a la prioral del dia 
de Sant Sebastià, antic patró de la vila, 
el 20 de gener de 1620. No sabem ben 
bé quants ni com eren, sí ens aclareix, 
però, que sortiren juntament amb el ball 
de cavallets acompanyats per la música 
dels ministrils. Aquesta primera nota so-
bre gegants a Reus donà el tret de sortida 
de la xerrada «Gegants i Reus: un binomi 
amb segles d’història», que anà a càrrec 
de Gerard Pouget.
Des d’aquesta primera notícia comptem 
amb nombroses referències, sobretot no-
tes de pagament, que ens informen de la 
cura i restauració de les figures; dades que 
ens constaten que era força usual el canvi 
de «peces» dels gegants quan es feien mal-
bé o requerien una renovació. En aquest 
sentit, sabem que “los primeros gigantones 
que hubo fueron cuatro, dos figurando a cada 
secso. El de menor talla empuñaba un alfan-
ge con el cual amenazaba a un culebrón que 

llevaba enroscado en el opuesto brazo. Iba 
con calzones cual en nuestros días también lo 
hemos visto en el que le sucedió. Su pareja era 
de raza negra” (1725) i que més endavant, 
el 1756, es feren dos gegants –guerrers 
moros, amb mitges llunes damunt dels 
turbants i un sabre–, dues gegantes –ves-
tides seguint la moda de l’època– i un ge-
gantó –o gegantona de raça negra, segons 
altra documentació– sense faldilla i amb 
les cames del portador a l’aire (molt pro-
bablement l’antecessor de l’actual Vit-
xet, aparença que conservà fins al 1862). 
Posteriorment, amb el canvi d’indumen-
tària amb motiu de les festes de la jura 
d’Isabel II el 1833, trobem la primera des-
cripció que ens apropa a l’aspecte actual 
d’aquests entremesos: “Los seis gigantes 
que tiene la villa excitaron particularmen-
te la curiosidad de los espectadores(...). Los 
de mayor estatura iban de trage americano, 
los dos medianos de trage asiático y los dos 
pequeños de trage español, grandiosamente 
ejecutado”. 
Així doncs, és possible que aquests ge-
gants fossin els que participaren a les fes-
tes de col·locació de la primera pedra del 
canal que havia d’unir Reus i Salou de, 
suposadament, el 1805, ja que en l’àm-
plia documentació de l’esdeveniment no 
s’esmenta l’estrena de figures. Es prete-
nia fer un grup geganter que representés  
les quatre parts del món en referència a 
l’important comerç reusenc de l’època, 
però només es pogueren realitzar els eu-
ropeus, asiàtics i americans.
Diversos foren els intents de completar 
el grup: el 1833, el gremi d’adroguers 
proposà la creació d’uns gegants negres; 
entre els anys vint i trenta del segle XX, 
Eduard Toda plantejà l’elaboració d’uns 
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Gerard Pouget
Filòleg i mestre de percussió tradicional

Activitats

Els gegants i Reus: un binomi amb segles d’història

gegants xinesos; el 1950, Josep Maria 
Guix i Sugrañes reivindicà dues parelles 
corresponents a Àsia i Oceania... L’im-
puls definitiu, però, per engegar el pro-
jecte dels gegants Japonesos foren els ar-
ticles apareguts el 1955 al Diario Español 
de Tarragona, de Josep Banús i Sans, i a 
La Vanguardia de Barcelona, de Josep Fort 
i Sugranyes, on ambdós, amb motiu del 
150è aniversari dels gegants de Reus, rei-
teraren la necessitat d’una quarta parella, 
asiàtica, ja que consideraren els Moros 
com a representants africans. Les noves 
figures, obra del jove artista reusenc Ra-
mon Ferran, foren estrenats el 28 de juny 
de 1956. Més endavant, el 1976, des del 
Montepio de Conductors s’impulsà la 
creació d’uns primers gegants Negres, es-
trenats el 25 de juny de 1977, construïts 
amb tècniques falleres i que no acabaren 
de ser acceptats dins el conjunt reusenc, 
la qual cosa féu que el 22 de setembre 
de 1989 s’estrenessin els Negres actuals, 
obra també de Ramon Ferran.
Més cap als nostres dies, el 1998 s’incor-
poraren els Fadrins per tal que els més 
petits poguessin endinsar-se al món dels 
gegants, i els anys 2010 i 2011 s’elabora-

ren els Vitxets, Moros i Indis petits. Pel 
que fa als gegants actuals, els Vitxets, 
Moros i Indis són rèpliques dels antics 
(conservats al Museu de Reus a l’expo-
sició “Ara toca Festa”) estrenats el 26 de 
juny del 2005.
Com a trets diferencials, la xerrada acabà 
amb una petita pinzellada sobre el cos-
tum de canviar de vestit i pentinat de la 
Vitxeta i la popular música que acompa-
nya aquestes figures de grans proporci-
ons: la “Marxa dels gegants de Reus”, el 
“Valset dels gegants de Reus”, ambdues 
compostes per Miquel Planàs i Mora cap 
al 1880, i, amb un origen més remot i in-
cert que lliga els gegants amb l’Àliga, la 
“Sonata dels gegants de Reus”.

QR de les dates clau 
en la història dels 
Gegants de Reus

El passat 5 de desembre de 2019 la Dietis-
ta-Nutricionista, Rosa Baró Vilà va realit-
zar una conferència centrada en les festes 
de Nadal i l’alimentació saludable.

Aquesta època de festa s’acompanya de 
diverses situacions culinàries de grans 
excessos, i és important en èpoques de 
vacances, de celebracions o de festa saber 
que..., un pot relaxar els seus hàbits ali-
mentaris sense extrems. 

Gaudim amb dos dits de front, augmen-
tem l’activitat diària i quan acabin les 
festes tornarem a la rutina dels bons hà-
bits, d’aquesta manera el cos i la salut ho 
agrairan. L’error és troba en la manca de 
control i que fem la resta de dies de l’any 
entre Nadal i Nadal.

• La manca de moderació en aques-
tes festes pot donar lloc a à

– augmentar de pes,

– males digestions, 

– intoxicacions per alcohol, 

– pujades de la tensió arterial, 

– descompensacions en les xifres de 
sucre en sang, 

– atacs de gota i 

– còlics renals 

– entre d’altres...

Amb els següents consells cada Nadal 
no necessàriament ha de ser una orgia ni 
un sacrifici, duent a terme les recomana-
cions aportades per la Nutricionista espe-
cialista en Clínica podrem passar les fes-
tes sense haver-nos de sentir malament 
quan aquestes finalitzin.

Consells per a Sobreviure a les festes:

1. MODERACIÓ: no picotejar entre 
hores ni cuinant.

2. Els dies no festius tornar a la RUTINA

3. MODIFICAR les receptes per fer-les 
més saludables

4. APERITIUS i ENTRANS lleugers

5. EVITAR les salses riques en greix i 
sucres

6. Mètodes de COCCIÓ sans

7. Mantenir un àpat EQUILIBRAT al 
dia

8. RACIONS petites i evitar repetir

9. Més AIGUA i menys begudes extres

10. MODERACIÓ amb els dolços i de 
qualitat

11. No podem compensar un excés amb 
un DEJUNI.

12. Compra al MERCAT. 

13. Sense SUCRE no és més saludable

14. MOU-TE.

15. Objectiu: Mantenir el greix corporal

Celebrar el dia de Nadal 1 dia no 
1 mes!

Activitat

Sobreviure el Nadal
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Exemple de receptes:

CANELONS DE SALMÓ AMB     
CREMA DE “PIQUILLOS”

• 100 g de salmó
•  1/2 ceba
•  10 ml d’oli d’oliva verge verge extra
•  50 g de porro
• 1/2 culleradeta de pell de taronja 
•  30 g de formatge cremòs
•  Pebre
•  3 pebrots del piquillo
•  Fulles de canelons
– Si no tenim el salmó cuit. Salem el 

salmó i el cuinem al gust. 
– Tallem la ceba a la juliana (a tires fi-

nes) i la coem amb oli a foc fluix fins 
que es comenci a caramel•litzar, po-
dem afegir bicarbonat per anar més de 
pressa, a la mateixa paella del salmó. 

– Tallem el porro a la juliana i l’afegim 
a la ceba, fins que estigui tendre. 

– Barregem en un bol el salmó, la mei-

tat de la ceba i el porro, la pell de ta-
ronja i la meitat del formatge. 

– Ho triturem i ho condimentem amb 
sal i pebre. 

– Cuinem la fulla de canaló i l’omplim 
amb el farciment. 

– Triturem els pebrots del piquillo 
amb la resta de la ceba, el porro i el 
formatge. 

– Ho servim calent per sobre dels ca-
nalons.

GELAT DE PERA, PLÀTAN
 I AVELLANES

• Plàtan congelat
• Pera congelada no farinosa
• Avellanes  en crema o com a guarnició
• Canyella al gust
– Triturar, decorar al gust i menjar.

Rosa Baró Vilà
Dietista-Nutricionista - (Col·legiada CAT000066)

Clínica ALOMAR
Avinguda Pintor Tapiró 5, Reus -  977 900 058

www.rosabaro.com

Activitats

Sobreviure el Nadal

El Centre d'amics de Reus (CAR), fa 
40 anys.  La seva fundació, tal i com ens 
ha recordat el seu presiden, Joan Maria 
Mallafrè,t  va ser prou accidentada per les 
complicacions legals dels primers anys del 
postfranquisme. Els tràmits es van iniciar 
al 1975 i no van acabar fins el 1979.

Des dels inicis Francesc Martí Queixalós 
va ser un gran directiu i un referent cul-
tural per la Ciutat de Reus. Enamorat de 
l’aire, del cel i sobretot dels sentiments 
del cor, arrelats a la terra i a la paraula, 
que el van portar a escriure diverses obres 
literàries, com una biografia de l’insigne 
Doctor Alexandre Frias Roig, orgull de la 
pediatria universal, així com poemes. Ell 
deia que no eren poemes, que eren ver-
sos. La seva humilitat tenia raó: eren uns 
versos escrits amb tota la gràcia i singu-

laritat d’un llenguatge sonor i planer.

Martí Queixalós, infatigable. Va 
arribar a ser nomenat, junt amb altres 
activistes, savi de Reus.

En morir l’any 2002 es va crear el I 
Premi de poesia catalana Francesc 
Martí Queixalós, amb un Jurat presi-
dit pel Més Amic de Reus i poeta de 
primera magnitud, Xavier Amorós i 
Solà. Que també ho fou l’any següent.

El premi ha seguit des de l’any 2004 
amb un altre Jurat.

La seva adjudicació  ha tingut lloc nor-
malment a Reus, amb l’exepció de Per-
pinyà, amb motiu d’escaure’s  el títol 
de capital de la Cultura Catalana en 
la capital del Rosselló,  i a Prades, jun-
tament amb un altre premi anomenat 
Reina Margarida de Prades, gràcies al 
mecenatge ofert per la senyora Mont-

serrat Barenys. Actualment ja no s’adju-
dica.

S’ha arribat a la  XVIIna edició amb una 
participació de 150 obres, resultant-ne 
guanyadora , per segona vegada, la sen-
yora Anna Maria Ticoulat, de Ciutadella,  
per  5 poemes de flors exòtiques.

Aquest èxit creixent, en qualitat i en 
quantitat, honora i fa justícia a la me-
mòria del nostre estimat Francesc Martí 
Queixalós. El seu nom queda fixat en les 
pàgines de l’expressió més alta de la llen-
gua, sense ella no existiria la Pàtria. 

Maria Dolors Vallverdú

Premi de Poesia

XVIIna edició del Francesc Martí Queixalós
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PAMELA AMB UNA ROSA

La pamela vermella amb una rosa
tenyida amb passió d’un gran amor.
El vestit de seda índia culmina
la imatge de bellesa diabòlica.
La gasa transparent deixa entreveure
el pit nu de rosada porcellana.

La pamela vermella amb una rosa
recull els rínxols meus sota de l’ala
com una gran cascada que s’inclina
sobre la pell morena de canyella.
I el cor, partit en dos bocins, encara
batega amb força enmig dels huracans.

I gota a gota em va xopant la seda
que cobreix el meu cos adolorit,
i en cada gota dono un glop de vida
mentre em buida per dintre lentament.
He donat tot el roig que posseeixo
a la senda voraç de la rutina.

He donat fins i tot l’última gota
de la sang que em corria accelerada.
Tenyida amb passió d’un gran amor
em corre per la vena un riu de lava !

CRISÀLIDE
...Ço fai amor, a qui plau que jo senta

sos grans tresors: sols a mi els manifesta.
AUSIÀS MARCH

Un nou deliri em neix dins la crisàlide
i encara avui no ha obert les seves ales
per volar lliure en l’òrbita de l’aire
i deixar enrere aquest silent no-res.
Voldria obrir les ales quan l’aurora
bategui fent-se cor de cada jorn.

Reclosa dins la pau de la crisàlide
sento que l’ombra forja el meu destí,
i la natura crea el seu misteri
que m’harmonitza amb l’ànima de sol.
I em vesteix amb la seda de l’arc iris

per ser infinita joia entre les flors.

Així, com a reclam fugaç que crida,
invita a deslliurar la passió
tancada de fa temps al niu que gesta
una cascada de tresors de llum:
la foguera del cor enamorat
que escampa raigs de so dins el silenci.

Serà espectacle viu, color de màgia
el meu cos de femella delirant.
I en l’íntim cobricel, com un miracle,
se’m crea una crisàlide d’amor !

LA FONT PERDUDA
Tienes ojos profundos donde la noche alea.

Frescos brazos de flor y regazo de rosa.

PABLO NERUDA

Avui la font perduda es va assecant.
I en el meu pit la set ofega el cor.
Una sequera tardoral em crema
la darrera saó que guarda l’ànima.
Car l’amor em manté viva i esclava
i el seu caliu encès mai no s’apaga.

Per què doncs la perduda font s’asseca
en el meu horitzó de roig crepuscle?
Un, sols beure’n un glop i sadollar
la set insaciable del deliri...
I així em regali el seu miracle insòlit:
el més vell dels sentits que s’han creat.

Vull que m’abeuri el raig de tan dolç nèctar
com per una ona on jo navegui el doll
i em mulli cada cèl·lula esmortida
per renéixer a la vida en un no-res.
La font perduda brolla en el silenci
mentre vessa el seu cor a poc a poc.

I amb les mans nues cavaré la terra
fins que jo trobi el niu d’humida gràcia.
I en la trèmula bassa de cristall
els pètals de l’aurora es faran roses!

BESLLUM MALVA

La nit em mostra en somnis el que vull
on l’impossible es fa real tot d’una
per la claror despresa de la lluna
que desferma a la sang el mag de l’ull.
I es crea sobre el llenç de la memòria
la pel·lícula amb ritmes nus d’eufòria.

Però no dura aquest embruix fugaç
i es fon amb els efluvis nous de l’alba
i em deixa alhora el seu besllum de malva
que encén per un segon el cor voraç.
Mentre el dia em retorna al vell martiri,
la nit em fa gaudir del meu deliri.

Jo sols vull viure en somnis constantment
i no vull despertar de la quimera
que m’omple els meus sentits, i m’adelera
la força que m’impulsa el sentiment.
I com el mite de la il·lusió
s’apareix la intangible visió.

Perquè resto captiva nit i dia
del seu potent conjur que em duu follia.
Però en la fosca, passa el film d’amor
que apaivaga la set del meu enyor !

Premi de Poesia

XVIIna edició del Francesc Martí Queixalós

Premi de Poesia

XVIIna edició del Francesc Martí Queixalós

FLORS EXÒTIQUES

Perfumen l’aire aquelles flors exòtiques
que em vessen el misteri d’un embruix
en l’arc tensat de l’alba presumida
vestida amb fulgurants pètals de llum.

Acolora els capolls que s’obren tendres
en la mítica prada mentre esclaten
amb un ventall de mil colors divins
que pinten la bellesa de l’amor.

M’extasia l’exòtica paleta
que flaireja en un ram de flors perfectes
on es projecten rajos infinits
en l’escenari natural del dia.

El foll encís em rega amb màgics somnis
en l’aura clara on neixen al meu pit!

Moment en què el fill de la guanyadora (no hi va poder assistir,) recull el premi en mans de la presidenta del 
jurat, acompanyada de la resta de membres del jurat i del president del Centre.
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rent (Ateneu de Tarrago-
na) Ramon Sicart Batet 
(La Cumprativa de Llorenç 
del Penedès) Josep Robert 
Segarra (Casal de Vila-ro-
dona)
Un cop aprovades les qua-
tre persones que encapça-
laran la Junta Rectora de 
la Delegació, es va fer un 
torn obert de paraules on 
els assistents van expressar 
la voluntat de sumar més 
entitats a la Federació com 
una de les claus per conso-
lidar el projecte i intentar 
bastir una xarxa d’activi-
tats pròpia de la Delegació 
i que sigui compartida per tots els ateneus de la zona.
Val a dir que durant la mateixa jornada també es va dur a terme amb el nostre assessor 
Javier Gómez, una formació dedicada a les tipologies d’assegurances que han de tenir 
els ateneus en relació a contracte de lloguer, o les assegurances de responsabilitat civil. 
La formació va ser molt prolífera perquè va generar molts torns d’intervenció entre els 
assistents que van poder anar resolent dubtes d’entitats.

Federació d’Ateneus de Catalunya

2a trobada Nacional i Delegació de Taqrragona

Fotos: A la de dalt, Joan M. Mallafrè, president del Centre i fins a aquesta reunió, delegat territorial de la FAC 
a les comarques de Tarragona, a la de sota els participants a la reunió a Vila-rodona, hi podem veure els Srs. 
Martí, Mallafrè, i al darrera el Sr. Ciurana, secretari, president i vicepresident, respectivament del Centre. 

Federació d’Ateneus de Catalunya

2a trobada Nacional i Delegació de Tarragona

La capital de l’Urgell, Tàrrega, va acollir 
el dissabte 16 de novembre la 2a Troba-
da Nacional d’Ateneus, un esdeveniment 
que va aplegar un centenar de persones a 
l’Ateneu de Tàrrega. La Federació d’Ate-
neus de Catalunya (FAC) i la Delegació 
de Terres de Ponent de la FAC van decidir 
celebrar aquesta trobada a aquest ateneu, 
una entitat que enguany celebra el cente-
nari, perquè ha estat guardonada recent-
ment amb la Creu de Sant Jordi.
En l’acte protocol·lari, l’alcaldessa de Tàr-
rega, la republicana Alba Pijuan, va posar 
en valor la importància dels ateneus en 
la nostra societat, des dels seus orígens a 
mitjan segle XIX fins ara, i la seva apor-
tació a la ciutat urgellenca. El president 
de la FAC, Pep Morella, va agrair el treball 
que fan les entitats, com el mateix Ate-
neu de Tàrrega, mentre demanava seguir 
insistint en el treball en xarxa i la inter-
connectivitat entre entitats per reforçar 
el conjunt del teixit associatiu del país.
La 2a Trobada Nacional va comptar amb 
l’actuació dels cinc cantautors de quilò-
metre zero que estan fent una gira amb 
el cicle Nostrades per tota la demarca-
ció de Ponent. Meritxell Gené, Lo Pardal 
Roquer, El Fill del Mestre, Xavier Baró i 
Àngel Andreu van delectar els assistents 
amb una actuació d’una hora que ha cul-
minat la gira que s’ha desenvolupat du-

rant els mesos d’octubre i novembre i que 
té el potencial suficient per ser exportada 
a la resta del territori català.
La trobada va tenir el seu component lú-
dic: una visita guiada pel centre històric 
de la vila de Tàrrega per a tots els assis-
tents, després d’una foto de família. La 
trobada va acabar amb un dinar d’enti-
tats i amb la projecció del documental 
Ateneus: Ilavor de Llibertats una produc-
ció de la Federació d’Ateneus i Nosotros 
Films, que es va estrenar a la Filmoteca 
de Catalunya el passat mes de setembre 
i ara s’està projectant pels diversos ate-
neus del territori.
Delegació de Tarragona
En una trobada a Vila-rodona, on els as-
sistents també han pogut gaudir d’una 
visita al columbari romà del mateix mu-
nicipi i també a les instal·lacions de la 
Cooperativa de Vila-rodona, s’ha desen-
volupat el plenari que havia d’escollir els 
nous integrants de la junta, que ara hau-
ran de fer el tràmit, internament, d’esco-
llir qui ha de ser el Delegat Territorial de 
la zona. El nou equip que treballarà pel 
territori, i per continuar la feina anterior, 
està composat per:
Amadeu Martí Gascon (Centre 
d’Amics de Reus) -nou delegat de la FAC 
a Tarragona- Josep Maria Ferran Tor-
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