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El trenta de gener d’enguany tancàvem la celebració dels nostres 40 anys
com a Entitat. I acabar una celebració per a començar-ne una altra, aquest
any 2020 fa 40 anys de la creació del butlletí del Centre d’Amics de Reus
“Lo Nunci”.
Durant 40 anys hem estat informats de l’activitat del Centre, l’esdevenir
del mateix i de curiositats
del nostre Reus.

...gràcies per la vostra

fidelitat al Centre d’Amics
de Reus, sobretot en
aquests temps difícils que
ens toca viure.

Així hem cregut oportú en
aquest número el reproduir articles dels primers
temps, que creiem interessants i que sens dubte us
agradarà recordar els més
antics i conèixer els més
novells.

També vull deixar un record a l’Amic Marcel Vallverdú que durant onze anys va dirigir la revista, juntament amb la Maria
Josepa Clotet, a ambdós mai hi haurà prou paraules per agrair-los-hi.
Us comunico que a partir d’aquest número, després d’uns trimestres de
transició, hem nomenat directora de “Lo Nunci” a Maria Dolors Vallverdú
Torrents; Vicepresidenta tercera del Centre i Presidenta del Jurat del Premi
de Poesia Francesc Martí Queixalós, a la que desitjo el major dels èxits.

FOTOCAT.CAT . . . . . . . . . . . . . . . . 25-26

Vull acomiadar-me donant-los les gràcies per la vostra fidelitat al Centre
d’Amics de Reus, sobretot en aquests temps difícils que ens toca viure.

VICTOR HORN (1894-1948). . . . . 27-29

Per acabar, ens agradaria que ens féssiu arribar qualsevol idea amb pro del
Centre, que us prometo que s’estudiarà i miraríem de fer-ho realitat.

POESIA “LA MUSSARA” . . . . . . . . . 30-31
Joan Maria MallafrèAnguera
President del Centre d’Amics de Reus

Foto portada: primers exemplars de “Lo Nunci”
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Han passat 40 anys des de l’aparició del primer número de Lo Nunci,
on tanta vida i tanta història han reflectit les seves pàgines. El cor
de Reus, des de dins i des de fora, ha seguit bategant fort fins assolir
aquesta fita.
Una nova etapa s’eixampla de la
mà del llegat dels fundadors i de la
tasca ingent, sempre encertada de
Marcel Vallverdú, traspassat fa poc
més d’un any, qui juntament amb
la Maria Josepa Clotet, dirigien la
revista. Agraeixo la confiança del
president Sr. Joan Maria Mallafré
de proposar-me’n la direcció. És un
repte per mi i espero no decebre’l.
Seran benvingudes totes les col·laboracions que vinguin a enriquir
l’única publicació en paper que es fa actualment a la nostra ciutat.
Com el seu nom indica voldria que Lo Nunci fos el pols viu de la
societat reusenca.
Confio en la fidelitat dels col·laboradors, fonament i base des d’on
es projectin espais diversos, com l’espai de la joventut que avança i
s’obre pas per no deixar perdre les arrels tot assegurant el futur de
les seves aspiracions.
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z¹ܰ Àܰ ȧoÉͅӓSY¦̰Ĕܰ ǫɤ ܰقĕѳ܁Uܰ Ոڤɥܰ ɦ͟۸Ėۡėܰ Ȩe3۹͠דZ͡՟ܰ ̱ܰ fßĘԞܰ ܰ͢ àęTĚϚg}ܰ
ڥѴěܰ ȩɧܰ ϛɨ̲ ܰה8͆ڦՠɩ ܰ ьͣ ܰוܗэԟӔաكĜѵ[ ܰ Ȫ2ܰ Ϝĝܰ ͤلɪ:§ϝɫ%ڧمĞϞͥنğ ܰهՉڨɬܰ ͕Ġܰ ͦوѶ͇ܰىک
áġيĢϟڪѷ܂ģ¨юĤϠ͈բĥ\ܰ Պګɭܰ ًӕٌĦܰ ϡħܰ TɮۢĨܰ ܩǔգĩܰ Ϣܰ դ-Īϣٍͧ܈īեĬܰ ɯѸܰ Ǭَז.Ϥϥ͖~܌ĭۣɰѹُܰ
яɱզɲǭͨ ِܰڬѺȫͩחǮّͪڭǕϦɳѐɴѻْܰ ϧp͗ӖѼӗէܰ Ȭɵܰ ̳͉ͫ]ըĮթܰ įܰ Ϩİܰ êıϩɶժͬĲܰ ȭɷܰ âĳٓϪĴѽܰט
܋º»©ϫٔיڮիɸ ĵϬܰ ùĶլ%ܰ Ȯܰ ϭķܰ ãٕͭگĸȯɹϮϯĹܰ ĺܰ ×ĻMǯɺϰӘѾļܰ әѿܰ ɻUٖ ܰ܍ԠխӚԡܰ Ȱɼܰ ԢGՋܪͮڰª
ͯךё ܰכĽϱٗծɽ ܰלկɾםڱɿҀǰ ܰ«מåҁ ܰןհʀ̴ʁձђܰ ܫϲܰ ̵Ͱϳנܡӛ̶ܰ ͱܰ ԣӜʂ٘ľܰ ðøÊûČͲѓܰ õËÿíÌܰ ØÍb
ĉĀî÷Îܰ ͳܰ ÏïĐæöܦĆ҂ܰ ȱʃϴ ܰסє ܰעܘԤղʄǱϵĿ ܰ ̷ʹ϶Ϸ ܰףȲʅϸܰ ҃ӝ ٙճʆܰ ʇפٚ͵ѕŀٛܰ ԥӞǖϹʈȳӟ҄&ץ
ʉ҅ǲŁմłܰ Ӡ ܰצԦڲǗϺͶՌڳʊܰ ʋϻר ܰקʌ ܰשڴԧ/FŃіʍٜ҆תՍڵʎܰ ٝʏ҇ʐ҈ܰ ʑϼܰ ̸յʒ ǳնܰ ȴܰ ٞӡٟܰ òʓїԨ
҉ӢȵӣҊܰ јӤϽ٠ܰ ǘ ܰܙͷ١ڶń ʔܰ ʕҋ٢շʖܰ ĎHϾ٣ոܰ ܰ ĊŅ͊ ¬ܰ
Ùņչ٤պͺҌŇҍň٥ܰ ŉܰ āʗ ܰڷʘϿܰ ¿Ãܰ ȶqÐǙջͻЀܰ )ʙܰ ¼·Á¸Ŋܰ Ёŋܰ ǴŌׯōܰ ÂÄܰ ȷЂܰ ĂŎۤŏЃܰ ȸʚܰ
ćҎ٦Őܰ ÑҏҐőܰ ¡Œaͼܰ ͘ͽܰ ͙œܰ ڸCܰ љӥȹʛMґܰ ;ܰ ռʜǵ0Ғ٧ܰ ʝͿ̹6Ƕ¢ Ӧܰ 5ܰ њŔғǷŕܰ ЄŖܰ ԩЅŗǸŘܰ
սʞǹӧվȺř٨Өտܰ Ȼʟܰ ;ܰ ҔŚۺʠҕܑśܰ ȼʡܰ ÚŜր٩N΄Җŝܰ {Վ ܰڹʢҗܰ ŞՏںʣ ٪ܰ ş ܰ܃ǺʤA٫ʥŠց΅ћөІ٬ܰ
ǚϕܰ װrʦWǻšւΆŢܰ Րڻʧܰ ЇsÒϖڼҘ٭ţќʨҙ ܰٮЈ9ܰ JӪۥ|ױܚŤܰ Қťփܰ Ƚʩܰ ѝқ ܰٯڽŦܰ ЉtھٰײȾ·ܰ ȿʪЊܰ
׳ʫB܄ӫքܰ ͂ϓăօΈҜʬֆܰ ŧЋܰ ĄŨۦũЌܰ ɀ1ܰ ñʭܥ״ϗڿҝٱŪўʮҞ ܰٲūџǛܰ ǼѠKŬ ܰ ܅Ցۀʯܰ ٳŭѡǜ ܰܛʰևΉʱҟܰ
̺ŮѢӬӭÇܰ ̓ϔ¾ֈ ܰܟٴéӮЍՒܬہ։ůܰ óЎ^ܠSܰ üۂʲOܰ ʳ ܰ¯ܨ®ܰ܉ٵԪŰűҠ ܰٶɁ.K֊ܰܜ

Џܰ &ӯА°Б2͋Ίܰ

ɂʴ? ܰçǽВŲԫ ܰųܰ ĈŴC̻ ܰٷŵҡǾʵǿɃuӰDܰ ӱ͌ΌҢܰ <ʶ ܰ  ܰۧңՓۃΎʷٹۄٸܰ ГΏٺʸ֍Дܰ
֎ΐӲܰ 7ܰ Ŷܰ ӳҤܰ ؆ܰ hΑҥ½ʹٻ£ʺV؇ìۨʻܰ Ԭ<ʼAŷҦגҧ ܰټԭʽ֏ܰ Еܰ ЖΒٽʾ!֑ۅپÈܰ ۆҨΓ۩ʿPŸ:ȀӴыԮŹҩē܊
؈ˀܰ źѣǝܰ ˁ=؉ܰ ԯӵȁWܰ ɄΔҪ˂֒؊ܰ Ք ܰ˃ۇY˄Ε˅ҫЗИΖǞ֓ˆ؋ܰ Ʌˇܰ ۪ˈQ،ӶȂӷѤܢ,Ηˉ؍Ɇ֔Żѥˊ؎ܰ Θܰ
֕ˋ۫Ι؏ ܰؐˌٿЙΚ֖֗ˍڀΛˎؑ±Օ ܰˏۈɇːؒL֘ ܰܝɈˑΜۻż۬˒Ҭܰ Žܰ К"ܰ ǟ7ǠЛΝӸځ3ȃžܰ ɉ˓Мܰ ä˔ҭ ܰ˕֙ڂɊ˖ܰ
ô˗Ȅ֚`ڃſՖ˘ܰ ͚ƀǡΞ[Ɓa˙Eܰ ؓӹۭΟҮڄ˚N] ܰܒԱ˛ۊ͍ۉ6үܰ ͎ƂۋɋΠ֛¤ ˜vҰܰ ƃ> ܰؔ˝ څΡұܰܭچ
֜˞ؕؖƄؗڇ²ܰ ď֝Ɍƅɍ˟֞ƆѦˠҲڈ#^ˡډƇܰ ܓLӺȅƈܰ ϘۮˢҳНܰ ѧƉRȆܰ Ɗܰ ÛƋ֟֠ڊΣƌՙیˣܰ ؘw͛ƍۯΤƎܰ
ΥҴΦȇΧƏ ܰڋƐܰ ̼ˤ ܰ ˥֡ڌǢƑОПXܰ ˦ؙȈ֢Ψؚڍ³ܰ ċƒF  ܰ؛ܞ ܰڎ՚ ܰ˧ۍÓҵ*֣˨ ܰ* ܰێÜI̽!֤ۏРСܰ
ƓТ˩͜ӻ ˪ ܰ؝Ɣ ۼΩ۰˫ ܰ Ɏˬܰ Ô˭ېVΪܰ =x-؞ȉPΫJڏӼ֥ܰ ëܧ4УФܰ άܰ ̈́ˮ֦Ȋƕ)˯֧ƖХܰ ۱˰ ܰ˱֨ۑЦƗܰ
ýےƘЧέڐƙ ܰڑɏ˲Шؠ˳ ܰ؟ȋ֩ή ܰءڒ+˴ܰ Ýƚ Z֪ίҶƛЩΰܰ ɐӽҷƜ˵ܰ آȌƝЪ̾ܰ  Ыܰ ԲQӾԳӿOȍαԀҸƞ۲0ҹܰ
ЬЭԁȎèܰ Դ˶֫ܰ Ɵܰ ԵԂɑ˷֬ܰ Զ_ǣЮβ'Ơ֭¥Яԃܰ ˸Һܰ аб֮ړơܰ γ@Է֯˹ ܰ ɒ˺ڔأƢȏƣɓƤְ4ȐRɔƥһ ܰڕвܰܮ
ܯؤ۳Ʀܰ ҼֱδѨ˻ֲƧܰ ҽֳƨܰ ԄǤִƩܰ

iúÕ͏ƪܰ ɕܰ Ö@ԅ jܰ

ƫѩǥܰ Ƭ՛˼ۓгдƭܰ ܣԸԆȑƮ´ܰ

čҾƯܰ ۽Ȓ˽Թȓεư;ܰ Ȕֵە\?۔Ʊܰ ζܰ kѪ`ҿԇеԈ͐ηƲl͑ۖ"Ӏ܆Ƴ,ƴܰ ͝ԉֶƵܰ ɖƶַָ˾ֹƷܰ 5ԊֺƸܰ
ɗ˿ܰ жз̀͒θֻµƹ'ԋѫԺƺӁ܇ƻ+$ܰ Իּ́ܰ 8ɘ̂̃ܰ Ǧ̄Eܰ ԼֽܤԽι̅ ܰۗ̆־إ՜ۘ̇ܰ ӥا ܰئ۴̉۾̊ ܰبԾԌةκȕλԍӂܰت
əmƼֿ̋ږ۵ɚ#ܰ ȖԎBȗ̌ԿȘÅܰ μܰ Հ׀ԏׁ͓̍ثνجѬ̎̿Ԑ(ξӃܰ ͔ۙ̏حοɛ̐ܰ ƽѭǧܰ πӄۿ̒ ܰخܔׂ̑ڗș̓ՁȚcܰ
ƾӅƿйܰ ԑ̔кۚژذ̕ ܰدɜρHرԒ ܰزɝ̖ܰ лǀܰ ̗س۶ǁܰ ܕՂțǂܰ þۛܰ ͞ǃ۷ς̘ܰ ϙǄܰ ̙ڙӆȜǅ ܰښǆѮǨܰ мn̚شՃ̛׃σܰڛ
ɞ̜нܰ ׄԓѯǇӇ̝ڜȝ9صѰ1ܰ τܰ ǈо ܰ (̞ׅȞ>̟ ܰضпυ׆̠ڝǉׇφ ܰطɟ̡ܰ ̀ԔǊܰ ą̢ۜ$ӈ̣عظχӉܰ ȟԕӊ̤ψ̥܀Ӌܰڞ
ωܰ ǋԖԗ́_ӌɠϊӍ ܰڟр ܰغȠс¶тǌǩԘǍȡϋIӎ ܰػуόܐ̦ڠύ̧ ܰؼɡ̨ܰ ÞǎڡώDǏ՝ ܰѱԙф ܰڢȢԚՄdܰ
ԛؽǐѲÆӏ ܰڣ/ǑӐܰ ̩ȣGхцϏɢ ܰؾՅ̪ ܰאч̫ ܰؿՆ۞ǪшϐȤǒȥϑԜӑ̭ف̬۟ב ܰـӒ՞۠ ܰ ɣ̮ܰ щyܖՇԝȦǓܰ ϒܰ ъ̯XܰđĒܰ
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̉ ̉ " ̉$̉  ̉ Y[ ̉
̉3 ̉C̉̉Aʴdü̉
X̉1̉ǩả3̉ #̉
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ǆẢ̉ ¤̉ ɤʕ̉
8 ̉/"ɼ̉ $7ř̉ +M̉
 ̉ $C '̉ ]u*9 
̉ %0N40g4 ̉̉/ǮỔ
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Col·laboracions
Petons
Diuen que hi ha petons que es donen amb
la mirada... però amb una mirada perduda, el petó no saps on va a parar... és clar
que hi ha mirades que maten mecaxis!!!
Quan sento “La Leyenda del beso” que
bonic, un petó perdut, un altre de robat i
ara més que mai un petó oblidat o el més
habitual el virtual. Els petons poder ser
demanats, petons que manen a creure!
petons de judes o dolorosos. I els més
engrescadors? Els petons inventats... petons de somni. Conec un que va somniar
petons i quan es va despertar es passava
el dia esperant un petó que mai va arribar.
I que em dieu dels prohibits?. Sí aquells
petons, de pel·lícules dels anys cinquanta i que la censura o el capellà de la Parròquia de Sant Francesc cobria pudoro-

sament amb un cartró. Aquests sí que
eren petons robats. I per acabar aquesta
exposició de classes de petons, tot i que
en aquest tema, cadascú pot dir la seva,
a mi els que em fan més ràbia són els
petons al front... o la mà com donàvem
als capellans quan érem petits. Un petó
a la galta! Això és maco...i que les galtes
canviïn de color i les orelles s’encenguin.
Vinga, per avui ja està bé de petons que
van molt cars.

Josep Risueño
14 de setembre del 2020

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

Toca revisar referències

Sense cap ànim de ser pessimista, però
si des de la frustració, del desengany, del
cansament, des del qüestionament de
fins on tenen valor els drets, les decisions, els convenciments… els vots, vull
fer un acte d’anàlisi per mirar d’esbrinar
què m’espera i quins camins he de seguir per ser més positiu amb mi mateix
d’acord amb els paràmetres que em marquen i de la realitat que em toca viure.

vull fer un acte d’anàlisi
per mirar d’esbrinar què
m’espera i quins camins
he de seguir
La política, es vulgui reconèixer o no, ho
impregna i condiciona tot. Sempre es
fa política, a vegades encara que no ho
sembli i, en aquest sentit, fa més de deu
anys que hem anat des de la més sentida il·lusió fins al més indignant desengany, passant per l’impagable moment
del 2017 en què molts vam creure que
havíem votat i aconseguit alguna cosa.
A molts se’ns van anegar els ulls de llàgrimes, potser per molts les últimes que
besen en aquest aspecte, perquè molts
ja comencen a dubtar que en els anys
que els hi puguin quedar puguin tornar a sentir les mateixes sensacions…
I més amb l’experiència ja viscuda.
Tot sembla indicar que poc, o gens, variaran les coses respecte a la relació Estat
- Catalunya. Els anhels, les raons, les urnes, les majories absolutes al Parlament,
el diàleg, ja es veu fins on poden arribar
entre dues parts antagòniques en els seus
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plantejaments polítics i, fins i tot, culturals, que només han deixat amenaces,
querelles, judicis, presó, exili, pel vist,
després d’utilitzar la justícia per ràbia i
venjança per haver gosat parlar i intentar
fer el que, des del poder establert, s’havia
prohibit parlar i fer, obviant la demanda
de més de dos milions i mig de ciutadans.
I, en conseqüència, ens haurem de fer a
la idea que persistiran els desequilibris
econòmics i fiscals en què Catalunya n’és
un dels principals damnificats -potser
atenent el context general, el principal- i
que el dèficit fiscal històric i estructural
quedarà enquistat vés a saber fins quan.
Tanmateix, també seguirà la repressió
des de tots els fronts estatals enfront
de qualsevol intent per corregir-los, o
per ser reconeguts els trets diferencials culturals, començant per la llengua, malgrat estar estipulada la seva
protecció i respecte en el punt 3, de
l’art.3., de la Constitución Española.
Amb tot això present, resulta inviable
somiar amb qualsevol projecte en comú,
des del sentiment, perquè per obligació i
imposició ja hi ha tot el poder i la força.
Com espanyols, segons diu el DNI, ens

també seguirà la repressió
des de tots els fronts estatals
enfront de qualsevol intent
per corregir-los, o per ser
reconeguts els trets
diferencials culturals,
començant per la llengua
2020 / 40 anys de la seva aparició

hi haurem d’acostumar. De la mateixa manera que, com europeus, haurem
d’acceptar la realitat d’una U.E. que ja
es veu fins on arriba. Que prima l’economia i deixa pendent la seva estructura
política pròpia… Que segueix a mig fer.
Que comporta com es poden incomplir les seves resolucions. O perquè suggerir actuacions si després
cada Estat pot fer el que li interessa.
La seva inhibició enfront del vergonyós
judici de tot un “Procés”, que la mateixa Euronews destaca com un dels
deu esdeveniments més importants
de la dècada, ens ha de tancar el cercle
que per molts es va obrir amb l’euro.
O sigui que, una vegada assumit que, si
bé el peu que ens immobilitza no pot prémer tant com per destruir-nos, nosaltres
tampoc tenim la força necessària per desempallegar-nos-en, potser ha arribat el
2020 / 40 anys de la seva aparició

moment de revisar les referències polítiques personals, això sí, sense deixar d’estar ben amatents, com sempre hem estat,
a qualsevol indici d’alguna proposta que
pugui fer pensar, o dubtar, a la ciutadania que ha situat la majoria catalanista
(la dreta catalana, del Jordi Pujol i CIU)
en l’independentisme (que va des del final de CIU, i la conversió del mateix Jordi Pujol, i també del seu successor, Artur
Mas -per encapçalar políticament la deriva del carrer-, fins a la decidida de Carles
Puigdemont) que, si bé no es pot certificar científicament que, junt amb els
altres partits amb aquest objectiu, representa aquella majoria, sí que, malgrat tot,
té prou gruix per a tenir-se en compte.
I, en el proper número, parlarem
de l’altre tema que ens ocupa i preocupa, el Covid-19. Hi ha temps.
Xavier Guarque Morelló
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Calçotada 2020

Un any més el Centre d’amics de Reus
organitza la típica calçotada que és
tan ben acollida pels nostres socis.
El Febrer és un mes molt adient per menjars calçots i per tant així ho vàrem fer.
Sortim de Reus al voltant de les 9 del
matí, es tracta d’aprofitar bé el dia, no
solament menjant calçots sinó per gaudir d’un indret amb molta història com
és el Monestir de Santes Creus. En arribar ens espera una guia per fer un interessant recorregut pel seu interior.
El Monestir fou fundat el 1160 a la riba del
riu Gaià i va tenir el seu moment de més
esplendor als segles XIII i XIV gràcies als
reis Pere el Gran i Jaume II el Just i la seva
muller Blanca D’Anjou, ells van esdeve-

nir protectors i mecenes; les seves restes
reposen aquí en dos mausoleus gòtics al
costat de l’altar major. El Claustre del segle XIV és d’estil gòtic català, remarcable per la qualitat artística dels capitells.
En finalitzar la visita ens dirigim al
bus per apropar-nos a la vila de Vila-rodona; el dia ens acompanya amb un
sol esplèndid … Visitem el Columbari romà del segle II dC. Es tracta d’un
edifici funerari de planta quadrada; al
seu interior trobem sis nínxols en forma semicircular, on es dipositaven les
urnes amb les cendres dels difunts.
No menys important és la Cooperativa
Vitícola situada a l’entrada de la vila, edificació modernista de l’any 1919, obre de

Visita al Columbari

romà de Vila-rodona

Els participants a la Calçotada 2020

l’arquitecte Cèsar Martinell, en aquest
Celler vam gaudir d’una visita comentada
que ens va permetre entendre amb rapidesa com elaboren els diferents vins i licors.
I amb un matí tan ben aprofitat ha arribat l’hora de fer camí cap a Prenafeta
per poder degustar l’esperada “calçotada”. És el tercer any que repetim Restaurant, i que significa això?, doncs és
fàcil d’entendre, vol dir que ho fan molt
bé i que ens agrada el tracte que tenen en vers nosaltres. L’àpat es fa molt
agradable i en bona entesa per part de
tots, estem tan bé que la sobretaula
s’allarga, jo crec que és un bon senyal.
Un cop al bus i després de passar un
dia molt agradable i gaudint de la companya de tots els socis assistents, agafem carretera per retornar al nostre
destí, i ens acomiadem desitjant que
l’any vinent podem tornar-nos a trobar per gaudir d’una nova “calçotada”.
Margarita Jardí
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Marcel Vallverdú

Marcel Vallverdú

Diuen que a les bones persones no se les
oblida mai, per això no marxen mai, i
pel que a mi em toca penso que és així.

representava un temps important i segons ell li calia algú que l’ajudes, i jo hi
vaig accedir, també com una manera més
d’integrar-me i col·laborar en el Centre.

La vida dóna molts tombs i el meu interès
per la meva ciutat i la seva història, em va
portar a apropar-me al Centre d’Amics de
Reus com a sòcia. Allí entre altres amics
que vaig fer, vaig conèixer el Marcel, un
home seriós, intel·ligent, educat i elegant.

Recordo les visites que fèiem de tant
en tant amb alguns amics seus i col·laboradors de la revista com el Dr. Gras o
en Ramon Amigó. En les converses que
teníem destacava el seu caràcter sensible, li sortia la nostàlgia d’altres temps
viscuts i de fets que no oblidava gràcies a la seva prodigiosa memòria. Parlaven d’història i temes passats, però tan
vius i intensos que a mi m’encantava
presenciar i participar d’aquelles tertúlies de savis, com jo les anomenava.

Vaig veure que donava un gran valor
a l’amistat. Una persona molt positiva, generosa de paraules i de fets, sempre deia que valia més sumar que restar. En aquella època ell era el director
de la revista del Centre “Lo Nunci”.
La seva activitat social, els seus coneixements de vida, el seu compromís i enamorament amb Reus i la seva gent, i sobretot amb la revista, que va formar part
de la seva vida fins als últims temps, li
donaven un caire especial. Gran lector
(mentre la vista li va permetre), expert
i entès en pintura, tenia una molt bona
col·lecció de quadres. Viatger per tot el
món, mostrava curiositat i respecte per

el seu compromís i
enamorament amb Reus
i la seva gent, i sobretot
amb la revista, que va
formar part de la seva vida
fins els últims temps, li
donaven un caire especial
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entorns nous i havia visitat molts països. El seu comportament seriós però
a la vegada amable i respectuós em va
cridar l’atenció des del primer moment.
Un dia al cap de poc temps de conèixe’l, em va demanar si podia entrar a la
redacció de la revista per ajudar-lo en
la feina que comportava aquest càrrec.
Càrrec que per cert, ell es prenia molt
seriosament. Llegia i rellegia tots els articles, buscava les gràfiques i fotografies
que hi fossin adients, comprovava les
dades, parlava amb l’editor, el Sr. Bota,
contactava amb els col·laboradors exposant-los les seves idees però respectant
sempre l’opinió de l’autor de l’article.
Per fer-ho amb l’excel·lència a què ell
aspirava i la revista mereixia, tot això li
2020 / 40 anys de la seva aparició

El seu interès per fer les coses el millor possible, el seu caràcter dolç però
ferm i les moltes hores que vam passar
junts van fer que ens coneguéssim molt
més. Al costat del Marcel m’he sentit molt valorada com a persona, com
a dona i com a mare, i això em va anar
acostant a ell cada cop d’una manera
més intensa i m’ha permès a entendre
la vida des d’una perspectiva diferent,
i el més important, a estimar-lo molt.
La meva satisfacció és ara poder enaltir la seva bondat com també la seva
estima i ratificar que certament les bones persones no marxen mai perquè viuen sempre al cor i en els records dels
quals hem tingut la sort de coincidir
en part d’aquest camí que és el viure.

Maria Josepa
2020 / 40 anys de la seva aparició

AL MEU COMPANY
En el teu rostre, company,
’hi havia un gest de tristesa,
com si el temps et fes feresa,
com si et pesessin els anys.
Ben poc sé dels teus afanys
mes, deixa’m glossar la imatge
que el teu llarg pelegrinatge
m’ha anat, poc a poc, creant.
Tu erets com una vella alzina
sorgida enmig l’horitzó;
(qui sap si just a trenc d’alba
o un capvespre torbador.)
Alta, frondosa i arcaica,
tan ferma com tot un bosc;
dura escorça amb mil clivelles
fruit de tragèdia i records…
Estols d’aus hi feien estada,
car saben que molts n’hi hauran
d’arbres més bells i més joves,
però que cap sopluja tant…
Oasi de pau, ombra fresca,
a qui puc cantar els meus planys,
a qui llenço el meu poema,
a qui admiro tant i tant…!
Per què t’angoixes, company?
Si et vull així, com l’alzina,
ple de valors i experiència,
molt més enllà de la ciència,
del mot en va i la mentida.
I no em doldria ser arbre
enmig del bosc de la vida
que hagués nascut a prop teu;
i que tes branques tan belles,
tot inclinant-se més,
entrellacessin les meves
i no em deixessis mai més.
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Conquesta d’Amèrica per Nova Catalunya?

La conquesta d’Amèrica sona llunyana
en el temps, però tan propera en el territori i oblidada. Les àrees Aragoneses i de
Catalunya la Nova (Lleida i Tarragona) o
Nova Catalunya eren anomenades Extremadura. Conqueridors extremenys.
Ferran el Catòlic en morir Isabel, en anar
a visitar Castella, no li volien donar cavalls de refresc o queviures. Ja que li deien
“Catalanote”. Aquest va emmalaltir i li
van recomanar anar a un territori on fes
calor, i casualment acaba a Trujillo, d’on
surten els conqueridors d’Amèrica.
Potser els conqueridors importants amb
els cognoms adulterats al castellà?
Un clar exemple amb Cortès i Pizarro
de la família Aguiló, no dels Aguilar o la
dona de Cortès assassinada per aquest.
Catalina Juarez Marcayda sona massa a
Catalina Xuarez Macaya.
La mateixa amant de Colom es deia Enriquez, igual que la mare de Ferran el Catòlic la qual vivia a Tarragona.

La mateixa amant de Colom
es deia Enriquez, igual que la
mare de Ferran el Catòlic la
qual vivia a Tarragona.
També és interessant el fet que quan els
Reis Catòlics reben a Cristòfor Colom al
monestir dels Jerònims de Badalona, en
el qual va existir un mausoleu dedicat a
Margarida de Prades i el seu fill Joan Jeroni de Vilaragut. Potser eren parents de
Colom? Això explicaria el fet que deia
ser de terra vermella (potser Prades) i les
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dues fonts bessones una a Prades i l’altra
a Presència (Extremadura) que representen l’esfera terrestre.

cosa que es talla en morir Isabel la Catòlica i deixar dit que només els Castellans
podien comerciar amb Amèrica.

Canada) dóna una pista de ser més certa.
El nom Ballester apareix des de principis
de poble.

Topònims com Pavia la universitat on
va estudiar Cristòfor Colom apareixen
a l’Urgell o la Ràpida monestir on es va
refugiar uns anys torna a aparèixer a la
mateixa zona o prop de Delta.

Joan de Grau i Ribó (Toloriu, Alt Urgell
¿1519-1521?) Baró que va acompanyar a
Hernán Cortés en la conquesta Tenochtitlan, es va casar amb una de les filles de
Moctezuna. Donant origen a un possible
tresor de Moctezuna al Pirineu.

Francesc Canals i Gassio (Reus 1638 /
Mèxic 1694) Militar i cònsol, va portar el
culte de la Guadalupe a Reus, culte que
va ser doble quan la dona mexicana de
Prim també la va portar. I tot aquest culte en una capella de Misericòrdia.

Repassem alguns dels primers conqueridors, missioners i indians:

Miguel Aragonès (Guissona 1570?) Missioner jesuïta assassinat prop de Brasil el
1570 per pirates.

Marià Badia (Reus 1686 / Cocharcas,
Perú 1766) Missioner franciscà observant
de l’escola d’Escornalbou.

Miquel Ballester (Tarragona 1436 / La
hispañola 1516) Militar i navegant, va
acompanyar a Colom en el seu segon
viatge. Aquest va ser alcaid de la fortalesa de la Concepció. Amic i persona de
confiança del descobridor. Va ser tutor de
Diego Colom fill de l’almirall. També va
ser el primer conreador de canya de sucre
inventant-ne enginys. Possiblement Colom i Ballester van ser a Amèrica 10 anys
abans, això explicaria que Colom vengués el projecte a diferents reis i Ballester
sabés que cultivar, on i com.

Pere Claver (Verdú 1581 / Cartagena d’Índies) També conegut com l’apòstol dels
negres. Descendeix dels Colom de Verdú com apunta l’historiador colombista
Carreres Valls (Mas
de Valls, Reus). Els
Prim també descendeixen d’allà, tenen
una casa. Apareix
un Ballester quan
va camí de Colòmbia pel que vaig poder
llegir.

Ramon Pane (¿Urgell? ¿1494?) Va ser el
primer etnòleg, ja que va estudiar la vida
dels indis. Va sortir del convent dels Jerònims de Badalona (d’on sobre el 1700 tinc
constància de monjos de Reus, al mateix
temps sobre final del 1700 tenim les xocolates Macaya de Reus. Eren gairebé tan
antics com els Jolonch que es considera la
fàbrica més antiga del món a Agramunt).
En el segon viatge de Cristòfor Colom.

Anton i Pròsper
Company (Alcover
1618?) Dos germans
que es desconeix
més
referències,
van ser rics indians
que van construir
dues cases el 1618.
El cognom “Company” és interessant. Per la proximitat de la llegenda de
Colom a Capafonts
/Mont-ral (Monreal

El riu Guadalupe és un afluent de l’Ebre
per la vessant Aragonesa.

Joan d’Agramunt (Agramunt 1511?,
Urgell) Pacta amb Ferran el Catòlic en
el 1511 l’exploració de Terra Nova. Una
2020 / 40 anys de la seva aparició
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Ramon Farre
especialista en simbologia y historia local.

LO NUNCI 158 21

Col·laboracions

Col·laboracions
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Un reusenc a la cort de Carlos III
colònies espanyoles d’Amèrica, posant
fi, definitivament, al monopoli castellà que, Sevilla, primer, i Cádiz, després, havien exercit durant 274 anys.
Això que segons la historiografía espanyola era per beneficiar el comerç català,
realment era part del paquet de reformes
econòmiques, impulsades pel ministre
Squillace -per cert, gens popular- per
tal de rescatar la monarquia espanyola de la seva enèsima fallida, i obtenir
així la condonació del setanta per cent
del deute acumulat pel tresor hispànic. La llibertat catalana seria només la
conseqüència de la tragèdia castellana

A la vida res no es casualitat, llegeixes
llibres, diaris, escoltes música… i van
sorgint idees, i trobes motius d’estudi, i pensant, rumiant amb tot el que
has llegit, escoltat, estudiat, arribes a
conclusions a les quals mai no hauries
arribat, com pot ser el fet que puguis
relacionar Reus amb el bressol del jazz.
Tot aquest pròleg ve motivat pel fet que
un dia vaig llegir en un diari digital que, a
les acaballes del segle XVIII, entre els catalans que emigraren a Cuba hi havia un
fill de Reus que hi va arribar a governar i
al costat d’altres reusencs va exercir una
influència notable en territoris del Golf
de Mèxic, concretament a Louisiana.
El fil de la història es el següent: al febrer de 1778 el rei Carlos III va signar
el decret de llibertat de comerç amb les
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A partir d’aquest fet, va sorgir un corrent emigratori català dirigit, principalment, cap a l’Argentina i Uruguai i
l’illa de Cuba. En deu anys van emigrar
a Cuba uns 8.000 catalans, bàsicament
homes, o sigui, al voltant de l’u per cent
del Principat, i, per tant, un nombre
només testimonial, però que econòmicament, culturalment i socialment va
tenir un paper molt destacat. Aquests
catalans que se’n van anar a Cuba no tan
sols van impulsar l’aparell comercial de
les seves destinacions, principalment a
l’Havana, Santiago i Matanzas, sinó que
haurien de ser, també, pioners d’un camí
d’intercanvi dels productes cubans que
portarien a Catalunya projectes econòmics, idees polítiques i ritmes musicals.
Això va significar l’oportunitat americana: La Catalunya de finals del set-cents
i principis del vuit-cents, era novament
un país poblat i en conjunt havia recuperat bona part del teixit industrial
i de l’aparell agrari, però era un país de
misèria, perquè les pròsperes vies comer2020 / 40 anys de la seva aparició

cials amb Anglaterra i els Països Baixos,
anteriors a la Guerra de Successió, havien
estat clausurades pel règim borbònic i
substituïdes per raquítics mercats peninsulars, pel fet que el decret exercí de
vàlvula que obria la porta a uns mercats
que feia segles que estaven prohibits.
Les fonts documentals diuen que aquells
primers catalans que se’n van anar a
Cuba eren, bàsicament, petits comerciants que emigraven a colònies a “posar
botiga”, que no era altra cosa que crear
cases de comerç, tot important matèries
tèxtils de Barcelona i alcohols de Reus
i exportant cotó, sucre, cafè i tabacs de
Cuba. Segons el Archivo General de In-

menaren “de naturales de Cataluña” i que
de vegades també actuaren com a centres
de negoci. Amb el temps, no gaire, aquestes petites societats van transformar-se en
importants centres de cultura i negocis,
amb funcions de prevenció i protecció.
Aquella primera emigració catalana
a Cuba es produïa poc després que la
colònia francesa de Louisiana passés
a mans espanyoles. A partir d’aquest
fet, el comerç naval entre l’Havana i
Nova Orleans es va intensificar i les
fonts documentals revelen una notable presència de patrons menorquins.
Tanmateix, l’establiment de catalans al
bressol del jazz arribaria de la mà del tercer governador hispànic de Louisiana: Esteve Rodriguez Miró,
també conegut com Esteve Miró,
nascut a Reus el 1744 i primera autoritat colonial entre 1782 i 1790.
Esteve Miró el 1760 va ingressar
a l’exèrcit com a cadet, va ser
destinat vuit anys a Mèxic com
ajudant de camp, i va tornar a
Espanya com a lloctinent. El
1778 va ser destinat a Louisiana
com a tinent coronel i segon del
governador Bernardo de Gálvez

dias, la majoria procedia de les comarques costaneres, de Canet, Mataró,
Barcelona, Sitges, Vilanova i la Geltrú,
Torredembarra, Tarragona i de Reus.
També, indirectament, les mateixes
fonts revelen l’existència d’aliances
comercials entre botiguers catalans a
Cuba que resultarien molt beneficioses.
Així mateix, els primers catalans que se’n
van anar a Cuba crearen petites societats
de caràcter cultural i recreatiu i que ano2020 / 40 anys de la seva aparició

En la lluita contra la Gran Bretanya
durant la guerra de la Independència
dels Estats Units, Miró va acompanyar Gálvez a la campanya del Mississipi i participà en la conquesta de Mobile
i Pensacola. Nomenat coronel el 1781,
Gálvez el va deixar com a governador en
funcions de Louisiana. Acabada la guerra va ser confirmat com a governador.
El març de 1788 es va produir un gran
incendi a Nova Orleans que va desLO NUNCI 158 23
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Un reusenc a la cort de Carlos III

L’activitat del 1r trimestre

truir un vuitanta per cent dels edificis
de la ciutat. Miró va reaccionar ràpidament tot proporcionant allotjaments
provisionals i planificant la reconstrucció de l’emblemàtic Barri Francès.
Durant el mandat de Miró, es van establir al delta del Mississipi uns 1000
catalans, la majoría procedent de Reus
i del seu entorn. La colònia en total

Cuba sinó també amb Louisiana i, ves per
on, també amb la participació de Reus.
L’any 1820, amb la mort de Juncadella, la
seva vídua i el seu soci, Font, van cedir
el negoci a uns nebots de la primera, els
germans Aleix, nascuts a Reus i comerciants a l’Havana, que van transformar
el magatzem primer
en una sabatería, després en una botiga de queviures
i, finalment, en el local The Aleix’s Coffee
House, establiment de
referència a la ciutat.

Aquest 1r trimestre del 2020 el nostre col·lectiu ha realitzat tot un seguit d’activitats que ara us volem presentar en format breu.

El 22/02, ens vàrem desplaçar fins a Miravet i el seu entorn on vàrem poder fotografiar aspectes rurals i l’inici de la floració dels
arbres fruiters, especialment els cirerers.
Dues temàtiques ben definides que
van posar a prova l’enginy i la sensibilitat fotogràfica dels participants
en àmbits clarament tan diferenciats.
Guardons.- Al Centre Cívic Llevant,
el 6/03 vam assistir l’acte d’inauguració de l’exposició del 8è concurs de

Els germans Aleix van
contractar un barman
barceloní, Gaietà Ferrer, que treballava al
bar de la French Opera House, on es va
fer famós per la seva
preparació de l’absenta al estil francés.

va passar de 7500 a 50000 habitants
i va afavorir la integració d’angloparlants i d’un grup notable de catalans.
L’any 1790 Miró va tornar a Espanya,
pero el nucli català s’hi va quedar parant botiga i fent calaix. Així, l’any 1806,
dos catalans que havien creat una petita
aliança comercial a l’Havana fundaren
l’empresa Juncadella & Font Store a Bourbon Street, el principal eix viari de Nova
Orleans, actualment al Barri Francès. La
casa Juncadella & Font Store no hauria,
probablement, tingut un lloc destacat de
no ser per una curiosa història que explica la relació catalana no només amb
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L’any 1874 Ferrer va
assumir
l’arrendament del local, que
va anomenar The Absinthe Room i
més endavant The Old Absinthe House, un lloc de culte considerat al seu
torn com un dels bressols del jazz.
Vet ací com podem relacionar Reus amb
New Orleans, a partir d’un governadoir hispà, però reusenc de naixement,
que va reconstruir una ciutat i va animar uns comerciants, també reusencs,
a habitar, reconstruir i edificar un local emblematic on va néixer el jazz.

Josep M. Rull Bartomeu
2020 / 40 anys de la seva aparició

Exposicions.- Al gener i al febrer, respectivament, un recull de fotografies fetes
pel nostre Col·lectiu en el CANICRÒS
DE REUS – I MEMORIAL ALBA
CHACÓN, celebrat el trimestre anterior,
van ser exposades a la Biblioteca Xavier
Amorós i Pere Anguera. Una mostra més
del nostre suport a aquest esdeveniment.
Sortides fotogràfiques.El 20/01
el nostre destí fotogràfic va ser Guimerà, a la comarca de l’Urgell om
vàrem fotografiar detalls, arquitectura i carrers d’aquest poble declarat bé cultural d’interès nacional.
2020 / 40 anys de la seva aparició

fotografia de SETMANA SANTA DE
REUS. El jurat va reconèixer amb el
2n premi a Francesc Martí, i el tercer
premi a Cesc Escoda, ambdós membres del Col·lectiu FOTOCAT.CAT.
Participacions.- El nostre Col·lectiu
fotogràfic, el 15/02, va participar a l’Assemblea anual de la Federació Catalana
de Fotografia (FCF) que, enguany, es va
celebrar al CIMIR del Mas Iglesias de
LO NUNCI 158 25

Col·lectiu fotogràfic Fotocat.cat

Col·laboracions

L’activitat del 1r trimestre

Victor Horn (1894-1948)
Reus. Durant l’acte, el President
de la FCF i el Regidor de l’Ajuntament de Reus van signar un conveni
de cessió en comodat, de moment
d’unes 2.000 fotografies, de la fototeca de la FCF per a la seva preservació, catalogació i divulgació.
El 29/02, en el mateix recinte del
CIMIR, FOTOCAT.CAT va participar en l’acte d’inauguració del que
ha de ser el Centre d’exposicions
FIAP (Federation Internationale de
l’Art Photographique) a Reus, celebrant la designació de Josep M.
Casanoves Dolcet com a Director
del Centre. Li donem l’enhorabona
per l’elecció i li desitgem els millors
encerts en aquesta important tasca.

Cesc Escoda
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Militar, comercial, espia i fotògraf alemany. Un personatge sinistre i fosc, poc conegut a la ciutat de
Reus però que va deixar petjada en el record de molt
gent i moltes incògnites sobre la seva vida.
Victor Horn va néixer a Berlín l’any 1894 i va lluitar a la I guerra mundial, segurament com a pilot
de l’exèrcit imperial d’Alemanya. Un cop acabada
la guerra, cap el 1922 o 1923 arribà a Reus com a
gerent d’una empresa d’exportació de fruits secs i
farà d’enllaç entre Berlín i el municipi català.
En Victor era un home elegant, alt, educat, molt
sever i disciplinat. El 1926 es casà amb Charlotte
Bohmke, una ballarina de ballet, potser del famós
circ Kröne. Es convertí en un amant de la fotografia
i a la ciutat reusenca va realitzar moltes fotografies de la vida quotidiana de la gent, especialment
de treballadors de l’empresa de fruits secs. Seria per
aquesta època que es va afiliar al partit nacional-socialista de Hitler, però es desconeix l’any. Poc abans
de començar la guerra civil espanyola el 1936, marA la imatge, Victor Horn amb l’unifor- xà amb la seva dona cap Alemanya i se sap (per les
me de la “Legión Cóndor”, gorra isabe- seves fotografies) que hi Aera als Jocs Olímpics de
lina i les tres estrelles que confirmen el Berlin l’agost de 1936, tot i que tornà el febrer de
rang de coronel. Es poden observar di- 1937, desembarcant a Ferrol i unint-se al bàndol reverses medalles: ferit de guerra durant voltat.
la I Guerra Mundial, creu de ferro de En acabar el conflicte retornà a Reus i és fama el
segona classe i altres condecoracions seu comportament nazi. Passejava pels carrers amb
ofertes a militars alemanys que van polaines i amb l’uniforme de la SS, participava a les
participar a la guerra civil espanyola. desfilades militars plantat dalt de la tribuna i feia
de “representant” del partit nacional-socialista alemany a Tarragona fins el final de la II guerra mundial. Moltes persones de Reus coincideixen a atribuir a Victor Horn la responsabilitat dels bombardeigs que va patir la
ciutat, acusant-lo de ser el cap d’una quadrilla de la “Legión Cóndor”. Tot i això, encara
no queda clara la seva tasca durant la guerra.
Sembla ser que va ser ell mateix qui va confessar la seva participació en els bombardejos, però potser ho va dir amb ironia o supèrbia, ja que els pocs testimonis que hi
eren es van quedar ensopits, inclòs van pensar que es tractava d’un acudit. Va succeir a
l’oficina de la Rama, a l’entresòl de la casa del raval Santa Anna cantonera amb la plaça
Prim, damunt de l’actual Farmàcia. Era una oficina que es dedicava a controlar la producció i el comerç de les avellanes i ametlles. Allà hi havia unes persones esperant uns
papers i Victor Horn hi acudia com a membre de l’empresa Hijos de Miguel Alimbau
Minguell, S.A quan de sobte va comentar:
-I jo també et devia fer córrer a tu, oi, Maria?
Aquelles persones no van entendre res i davant la seva cara d’estranyesa, el Victor ho
va aclarir amb una veu de confiança: -Corríeu quan jo venia amb l’avió.
2020 / 40 anys de la seva aparició
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Victor Horn (1894-1948)

Victor Horn (1894-1948)

Aquí va acabar la conversa i les tres persones que van sentir les paraules del Horn
van marxar, espaordides pels estralls de la
recent ocupació militar, doncs la situació
hauria de succeir poc desprès d’acabada
la guerra civil. A banda d’això, parlava el
català molt endreçat i fins i tot sabia paraulotes.
En una altre ocasió, en un dels cafés que
hi havia a la plaça Hèrcules, va dir: Me
hubiese gustado ver un cartel que dijera que aquí existió una ciudad llamada
Reus”. Així ho recorda Ramón Ferran al
llibre “Viure sota les bombes. Els bombardeigs a Reus 1937-1939”:
“Aquí a Reus venien a bombardejar perquè el
tio aquest, el Horn, o com se digués, era el jefe
de la quadrilla del Còndor aquesta, que venia a bombardejar Reus. I ell coneixia Reus. I
el meu pare deia que en una reunió que hi era
aquest senyor va dir:- M’Haguera agradat
arribar i veure un cartell que digués `aquí
existió una ciudad llamada Reus` (això després de la guerra). El meu pare deia: - És un
cabró, aquest tio-. Jo, abans de la guerra, el
veia que venia a passejar amb els gossos, per
aquí. I després de la guerra ja anava amb
polaines i anava molt disfressat de la SS.
Aquest era un alemany que quan hi havia un
desfile després de la guerra, ell anava amb
aquell gorro, plantat dalt a la tribuna.
El testimoni més important de la seva
existència es la seva tasca com a fotògraf, realitzant més de 3000 fotografies
sobre Reus durant els anys 30, l’Alemanya nazi, la guerra civil i la postguerra al
Camp de Tarragona. Moltes d’aquestes
fotografies es poden trobar al llibre “Amb
un altre objectiu: Victor Horn, un fotògraf alemany a la Guerra Civil”. Tot i
això, algunes de les imatges que hi surten
en aquest llibre no son totes seves, potser
corresponen a l’Ernesto Hablutzel, encara això no es digui enlloc. Aquest senyor
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era suís i parlava moltes llengües, malgrat viure llargs anys a Catalunya, mai es
va interessar pel català.
Existeixen anècdotes com que tenia una
minyona castellana que es deia Casilda o
que la seva dona (Charlotte Bohmke) era
més ben coneguda a Reus com la senyora Carlota. També hi ha testimonis que
expliquen que hi havia un indigent que
passava cada dia pel mateix carrer i demanava diners. Un dia, des del seu balcó,
li va llençar una galleda plena d’aigua. Un
altre testimoni recorda que era amb uns

Finalitzada la II guerra mundial (19391945) va destruir fotografies compromeses i escapà a Barcelona, però retornà a
Reus on viurà els seus últims anys amb
retrets de la població reusenca pels durs
bombardeigs. Un càncer va acabar amb la
seva vida el gener de 1948, sent enterrat
al cementiri protestant de Reus.
Segons es té noticia, unes dones n’havien estat enamorades del Victor quan
eren noies. Una d’elles, després de mort,
de tant en tant, portava flors fresques a
la seva tomba. Actualment, al cementiri
de Reus hi ha un nínxol propietat d’una
família on hi resta una placa amb la següent inscripció: Hier ruht in frieden mein
lieber mann Victor Horn ( 30-1-1892/9-11948).
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Cristian Muñoz Gracia
febrer del 2020

Victor Horn i la seva dona, Charlotte Bohmke, a la
platja de Tarragona abans de tornar a Alemanya el
1936.

amics, quan eren molt joves, darrera de
l’edifici escoltant música d’un gramòfon
i el Victor ho veia des del seu pis. Es va
presentar als joves tot simpàtic i els hi va
baixar més discos perquè els poguessin fer
tocar. No va passar res dolent, la visita no
va tenir cap tipus de conseqüència. Potser
els va espiar, ja que tots aquells joves no
estaven afiliats a la Falange, o potser va
comprendre que eren joves innocents.
Victor Horn sempre estava alerta de qualsevol petita cosa que pogués ser sospitosa. Molt testimonis afirmen que era un
gran espia, una persona que sabia fer bé
la feina que el Reich li havia encarregat,
però que fins a dia d’avui no queda clara
quina era aquesta feina.
2020 / 40 anys de la seva aparició

Habitatge de Victor Horn i la seva dona al carrer Balmes número 32, Reus. L’altre fotografia es actual
(any 2020)i està en procés d’expropiació i enderrocament per part de l’Ajuntament.
Molt gent recorda les dues banderes que tenia exposades al balcó, a més, també se’l recorda com un veí
molt amable i respectuós amb la resta del veïnat.
2020 / 40 anys de la seva aparició
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La Mussara

La Mussara
Pels forats de la llum s’hi veu encara
l’empremta que les bruixes han deixat
i la queixa del vent, aguda i rara,
m’apropa a les hores del passat.
Passat present, estranya cojuntura,
llunyana percepció de dimensions,
íntim racó on l’univers s’atura
i explica la raó dels altres mons.

Es clava als polsos la neu cristal·litzada
i el magnetisme de la roca es fon
amb l’enigma creixent d’alguna fada
que ens obria l’accés a un altre món.

¿Darrere aquesta porta què s’amaga,
quin alt misteri acara l’aire encès?
Una incerta evasió dins de l’obaga
parla al silenci amb el cor suspès.

Quatre lletres formaven la paraula
extreta de les urpes de la mort:
amor vivent en un país de faula,
glaçat auguri sorgit del desconhort.

Aquesta porta està vetllant tothora
pel poble que respira abandonat,
dins de les pedres el record implora
les mirades perdudes que han passat.

Es clava als polsos la freda esgarrifança
filtrada per la boira quan avança
i, com ressò malèfic, porta el vent.

L’alba esvaeix l’esglai de la natura
i el sol reneix amb la claror més pura
engolint la foscor que té la nit.

Mentre la nit encercla les estrelles
amb les perdudes veus d’històries velles
i clarobscurs que trenquen el lament

Mentre la terra domina l’esplanada
i igual que abans, se sent enamorada
d’aquest espai baixat de l’infinit.

La meva veu no sap com inventar-te,
orfe del grau precís per somniar-te
entre ombres i llum, sempre present.
Jo només sé la vibració profunda
i aquest anhel de llibertat que inunda
el fons asserenat del pensament.

Maria Dolors Vallverdú

En conveni
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