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R e u s

L 'Arxiu al llarg del 
present any ha 
seguit la línia de 
divulgació iniciada 

l'any passat i ha anat conso
lidant la seva sala d'actes 
com un espai cultural més al 
servei de la ciutat. A les pàgi
nes que segueixen, entre 
altres temes, hi trobareu un 
breu resum de la seva activi
tat aquest any, així com ja algunes propos
tes per a l'any que ve.
A més, l'any passat l'Arxiu també va encetar 
una altra línia de divulgació, com és la 
publicació d'un butlletí, del qual ara teniu a 
les mans el segon número.

E l butlletí és una eina més de 
l'Arxiu per a la divulgació del 
patrimoni documental de la ciu
tat, i també de la seva història. És 

per això que en el present número - a  
diferència del primer, que era monogràfic- 
podreu trobar diferents articles: un treball 
sobre el Modernisme, un sobre la relació de 
Rovira i Virgili amb Reus i un tercer sobre la 
història de l'Arxiu.

Els dos primers temes són 
conseqüència de les activi
tats de divulgació de l'Arxiu 
(l'exposic ió  "L'altre m o
dernisme" i una conferència 
sobre Rovira i Virgili), mentre 
que el tercer correspon a 
una secció que obre el but
lletí amb ànim de continuï
tat, perquè tam bé val la 
pena de conèixer la història 

de la institució  on hom ha de pouar 
necessàriament per refer amb rigor la histò
ria, però en la que habitualment no es pen
sa que també en té la seva pròpia, d'història, 
modesta si voleu, però fonamental per a la 
ciutat, perquè en conserva la seva memòria 
històrica.

T ambé enguany s'ha anat avançant 
i consolidant en altres línies de 
treball obertes en la present legis
latura, com és la reorganització i 

millora de l'Arxiu Administratiu, avui en ple 
funcionament.
I seguirem, per tal d'optimitzar l'Arxiu al ser
vei de la ciutat.
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JOSEP M. GALOFRÉ 
REGIDOR DE CULTURA 
DE L'AJUNTAMENT 
DE REUS
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1 Text revisat del col·loqui del 
d ia 15 de gener de 1998  a 
l'Arxiu H istòric M unicipal de 
Reus.
2 Per a una semblança de Rovi
ra i Virgili per part d'un repu
blicà catalanista adscrit al nucli 
de "Fom ent", vegeu "Antoni 
Rovira i Virgili" a Marian ROCA i 
MUNTER, Anècdotes i Records 
de la Meva vida (Reus, 1970), 
pàg. 215 . Las Circunstancias 
(11 .X I.1906) situava el míting 
de fundació del Foment en el 
procés de configuració de Soli
daritat Catalana. "Como se pre
vio [l'acte] fue un mitin de soli
daridad vergonzante". Vegeu 
també del mateix diari l'edito
rial del 18JCI. 1906, Aun no asa
mos, on diu que la plataforma 
solidarista "no tiene nada que 
ver con la República". Els possi
bilistes no veien bé que Solida
ritat Catalana no s 'un ís amb 
Unió Republicana. Diario de 
Reus del 1 3 .X I.1 9 0 6  tam bé 
assabentava de l'acte esmentat 
que fou "regularmente concu
rrido". Per a una informació del 
miting reusenc deis de l'Asso- 
ciació Catalanista, corresponent 
tarragonina de La Unió Catala
nista, vegeu Lo Camp de Tarra
gona del 17.XI.1906 on es defi
nia el Foment Republicà Nacio
nalista com a resultat de "l'aco
blament dels federals / I s  ele
ments avensats de la dissolta 
Lliga Catalanista", i el miting 
com "un veritable ècsit". Per al 
context d'aquesta entitat catala
nista vegeu la primera part de 
la recerca de Mercè COSTAFRE- 
DA i FELIP. Orígens del catala
nisme a Tarragona 1900-1914, 
Diputació de Tarragona, 1988.
3 val a dir que posteriorment 
Rovira reivindicaria "el dret dels 
pobles a la llibertat nacional" 
responent a "unes recents con
fe rè n c ie s  de Fabra R ib as" 
(Fom ent, 11 .V I.1918 , prèvia
ment editat a La Publicidad el 
9.VI.1918).
4 La d ifu s ió  de frag m ents 
d'obres de Rovira continuà amb 
la traducció  del pròleg de El 
Nacionalismo Catalán, amb un 
comentari annex que concep
tuava Rovira com  "el prim er 
b io log ista  del ca ta lan ism e" 
(iFoment, A posta del Na
cionalismo Catalan, 6.V.1917).
5 Rovira i Virgili va m antenir 
correspondència amb Joaquim 
Santasusagna almenys en dues 
ocasions. La primera des de la 
Revista de Catalunya (Juny de

Rovira i Virgili 
i el republicanisme 
reusenc'
'Tota la compenetració del Camp 
es tanca dins els ulls d'aquest 
home. El nostre Camp és prou 
ample i lliure per bastir-hi, si vo
leu, o la torre de vori de la de
mocràcia, i abastar un estel si cal.

T ot això hauria 
d 'ésser mirat 
amb bons ulls 

per la nostra gent, per 
la gent del Camp que 
tingui un concepte clar 
de l'esquerranisme. Un 
home ideològicament 
definit és el que ens 
cal, per tal com hem 
arribat a l'època de les 
grans definicions. I això 
cal fer-ho per damunt 
dels campanars.

R ovira i V irgili, 
home d'esque
rra, s'ha traçat 

una etapa ell mateix -  
part esquerra del 
Camp- per coneixer-lo 
i dominar-lo [...].
Rovira i Virgili és abas
tam ent defin it com 
home d'esquerra i d'ac
ció. El seu camí és prou 
clar i això pot ésser 
orgull pels homes del 
Camp i de tot Catalun
ya". (Prous i Vila, Pro- 
metheus, Valls, 14-IX- 
1929)
"Però les millors crea
cions del catalanisme 
no figuren pas en el 
pla de la política oficial. 
Figuren en la formació 
interna de la societat 
catalana, del que 
podríem anom enar 
protoplasma del seu 
poble: el panorama 
que aquest oferia en el 
moment màxim del 
seu esplendor". Joa

quim Camps i Arboix a 
l'inèdit Esquema del 
catalanisme, donaria 
sentit a la tasca de 
Rovira i Virgili (1882- 
1949) amb els nuclis 
republicans nacionalis
tes de a ciutat. Allò que 
induïa el treball in 
tel·lectual i polític d'a
quest periodista tarra
goní era la socialització, 
la divulgació, d'aspec
tes bàsics (per definito
ris) del nostre panora
ma històric, els quals 
servirien de suport per 
a la reivindicació políti
ca. Rovira, doncs, més 
que com a home 
estricte de partit, es 
configura com a histo
riador i polític que 
enfasitza determinats 
processos polítics de la 
nació que haurien de 
ser referents per a arti
cular l'exercici de la 
voluntat política auto- 
determinista centrada 
en el lliure pacte entre 
nacions (ibèriques) i 
en el federalism e 
nacional (entre els paï
sos catalans). És així 
que culturalm ent 
s'hauria de situar 
l'autor de La Naciona
lització de Catalunya 
(1914) - i  de pràctica
ment tota la tradició 
catalanista i republica
na- en una síntesi de 
la tradició il·lustrada 
(model francès de la

voluntat general) i la 
tradició romàntica 
(l'esperit de poble), tal 
com també palesava 
Joaquim Santasusagna 
a El dret nacional i la 
voluntat. El que cal 
aclarir és en quines 
èpoques la relació 
entre història i política 
va realitzar-se en el 
context polític reusenc.

L a primera vincu
lació de Rovira i 
V irgili amb la 

tra jectòria  política 
republicana de Reus es 
dóna en el marc del 
procés fundacional del 
Foment Republicà Na
cionalista l'l 1 de No
vembre de 1906 quan 
participa amb repre
sentants polítics del 
Camp de Tarragona en 
un míting, amb polè
mica, al Teatre Circ, 
com recull l'òrgan 
republicà possibilista 
Las Circunstancias del 
13 de Novembre a El 
Mitin de los nacionalis
tas. Aquest esdeveni
ment serà recollit per 
l'editor, i també catala
nista republicà, Josep 
Virgili a les seves Notes 
per a un diccionari tar
ragoní, esmentant que 
el diari "dirigí fortes 
censures als fundadors 
de la nova entitat i als 
oradors [Pere Redon, 
Rovira i Virgili Lluhí i 
Rissech, J. Nougués i 
Martí i Ju lià ] que 
havien de prendre part 
a l'acte arribant fins a 
l'extrem de reproduir 
el mateix diumenge un 
discurs pronunciat a 
Tarragona per Pere Llo
ret, però tergiversant el 
sentit de diverses

parrafades, amb la 
intenció de fer creure 
que el jove Lloret havia 
ofès i insultat els reu- 
sencs"2.

L 'etapa del Fo
ment en el pro
cés de vincula

ció a la Unió Federal 
Nacionalista Republi
cana (23.VIII.1910) es 
caracteritza per la 
reproducció d'articles 
ideològics de Rovira, 
que remarcaven d'una 
banda la necessitat 
d'una esquerra catala
na i de l'altra la reivin
dicació de la condició 
social amb la realitat 
nacional: el que Rovira 
s in tetitzaria  amb la 
relació entre Naciona
litat i Proletariat. 
Aquesta etapa de vin
culació amb Foment 
d'abans del Pacte de 
Sant Gervasi, abastarà 
fins el 15 de Febrer de 
1914 i recollirà articles 
de Rovira com Lo 
Nacionalisme y'Is Par
tits d'Esquerra (editat 
a El Poble Català el 
16.11.1911 i publicat a 
Foment el 17.11). En 
aquesta etapa el diari 
s'adherirà a l'homenat
ge a Rovira i Virgili a 
l'ocasió de l'editor del 
prim er volum de la 
H istòria dels Movi
ments Nacionalistes, 
definint-lo com "lo cul
te y erudit escriptor 
català; pels seus tre
balls d'un gran valor 
científic en defensa de 
la personalitat nacio
nal de Catalunya" i 
"abnegat defensor de 
les nacionalitats euro
pees" (Foment,
31.1.1913).



E ntre el Pacte de 
Sant Gervasi 
(1914) i l'ingrés 

de Rovira a Acció Cata
lana (Juny de 1922), 
Foment inclourà arti
cles del polític repu
blicà sobre la I Guerra 
Mundial (entre el 
2 1 . V I I I .  1 9 1 4 -  
17.VII.1915), de caire 
francòfil i favorable als 
drets polítics de les 
nacionalitats ( i .e .: 
L'hora dels pobles, 
2.VI.1915), reproduïts 
anteriorment a l'òrgan 
aliadòfil Iberia. A nivell 
local, d'altra banda, la 
polèmica s'establiria 
amb socialistes que 
identificaven reivindica
ció nacional amb inte
ressos contraris al pro
letariat, com s'esdeve
nia amb Justícia Social 
(3.1.1914) que definia 
críticament la tasca de 
Rovira (probablement 
amb la ploma de Fabra 
i Ribas): "El culto escri
tor nacionalista solo ha 
estudiado las teorías 
de Marx y la organiza
ción política y sindical 
de la classe trabajado
ra en las columnas de 
los periódicos burgue
ses" ja que "una cosa 
es el sentimiento patrio 
y otro muy distinto la 
acción, bajo una ban
dera nacionalista y 
"patriótica", de un par
tido político esencial
mente opuesto, como 
burgués, al partido 
obrero, al partido de 
clase en que necesa
riamente ha de militar 
el proletariado univer
sal. Conste pues que 
"politicamente" nacio
nalismo y socialismo 
son incompatibles"3.

P eí que fa Rovira 
i Virgili ideòleg, 
F o m e n t  

(28.11.1916) reproduirà 
el segon capítol de 
Nacionalisme i Federa
lisme amb el títol 
"Nacionalisme contem
porani", com a avenç 
editorial. La tesi que 
se'n destacava era que 
"els vertaders movi

ments nacionalistes no 
començaren fins des
prés de la Revolució 
Francesa", tot separant 
l'etapa medieval de la 
moderna: "són idees, i 
ja no solament forces 
com abans. Persisteix 
la llei de la Natura, 
però limitada i encarri
lada per la raó. La bio
logia és corregida i 
interpretada pel Dret". 
El context d'aquesta 
idea s'emmarcava en el 
fet que una setmana 
abans Foment repro
duïa els acords bàsics 
de la conferència de 
Lausanne sobre nacio
nalitats al qual assistí 
Alfons Maseras. Calia 
vincular doncs el dret a 
l'autodeterminació al 
context internacional 
per mitjà de la voluntat 
política, tal com el pro
pi Rovira establiria pos
teriorm ent a Iberia  
amb Lo Voluntat dels 
Pobles (17.11.1917) 4.

P erò un dels fets 
centrals que 
marca la relació 

de Rovira amb els 
nuclis republicans reu- 
sencs és la conferència 
que fa el 16 de novem
bre de 1922: El Proble
ma de les Nacions Ibè
riques que prenia com 
a model l'anterior dis
sertació a l'Ateneu bar
celonès, Els Camins de 
la Llibertat de Catalun
ya (fulletó distribuït al 
si de les joventuts del

Foment Nacionalista 
Republicà). La reflexió 
de Rovira comprenia: 
a) Els noms d'Ibèria i 
d'Espanya a través de 
la història, b) L'evolució 
de les quatre nacionali
tats de la península 
ibèrica: castellano- 
espanyola, galaico-por- 
tuguesa, catalana i bas
ca, c) Les fórmules de 
convivència peninsular: 
unitarisme, federació, 
independència nacio
nal, d) La constitució 
interior i la relació exte
rior la futura Catalunya. 
La tesi de Rovira era 
que calia superar el 
federalisme d'estat per 
a assolir un pacte entre 
les quatre nacions ibè
riques; tot centrant una 
federació nacional per 
a Catalunya, València, 
Illes i Rosselló. Però la 
base teòrica destacable 
raía a entendre les tesis 
de Pi i Margall des de 
les possibilitats màxi
mes d'optar a la 
independència si 
aquesta era la voluntat 
dels col·lectius nacio
nals: "Pi partia del prin
cipi de que les nacions 
tinguessin voluntat 
d'unir-se federativa- 
ment però si vegés que 
n'hi ha que volen ésser 
independents, no va
cil·laria ell en reconèi
xer la seva indepen
dència (...) . Totes les 
fórmules han de partir 
de la plena sobirania 
catalana". I enfasitzava

que "Si Catalunya fos 
regió, acceptaríem la 
fórmula regionalista, 
però com que és 
Nació, aspirem a la 
independència. La re
gió i la nació es dife
rencien en la seva pers
pectiva històrica". En 
qualsevol cas doncs, 
Rovira optava per una 
llibertat política que no 
tenia cap paral·lelisme 
amb l'intervencionisme 
espanyol que practica
va la Lliga als anys vint 
(encara que la idea de 
l'Espanya Gran fos teo
ritzada en vida de Prat 
de la Riba, 1916). Heus 
ací la proposta de fede
ralisme nacional inte
rior i una aplicació de 
la confederació inter
nacional peninsular. 
Res a veure amb el 
federalisme (unitari) 
d'estat o amb l'Estat 
integral republicà es
panyol dels anys trenta. 
Aquest posicionament 
fa que l'h istoriador 
polític fos referent de 
catalanistes significats 
propers a Acció Catala
na com Joaquim Santa- 
susagna, qui destacava 
que "Antoni Rovira i 
Virgili ha pogut dir que 
en el moment de des
pertar un poble és 
quan comença el seu 
dret nacional. No pas 
abans -podríem afegir 
per precisar", en el sen
tit de centrar la volun
tat política com a 
determ inació d'un 
país5. Tot aquest perío
de d'aprofundiment de 
la consciència de perti
nença, marcat per la 
política d'Acció Catala
na (Rovira hi intervin
gué entre 1922 i 
1928), es complemen
tarà amb el programa 
per a una esquerra 
socialitzant que arren
cava d'ençà de El Poble 
Català, i es concretarà 
en l'ingrés de Rovira a 
Esquerra Republicana 
de Catalunya a l'octu
bre de 1932. El republi- 
canism e de Rovira 
doncs no es diluïa en 
el nacionalisme cultu-

1926) on l'assabenta de la difu
sió de la revista (2 .000  subs
criptors) en contrast amb revis
tes d'altres països: "Tenint en 
com pte l'àrea de d ifusió  del 
nostre llenguatge -escriu Rovi
ra -  (...), aquest resultat [de la 
d ifu s ió ] és e sp lèn d id , m olt 
su p e rio r a l de le s rev is te s 
espanyoles similars [Revista de 
Occidentel] i al n ivell de les 
reeixides revistes estrangeres. El 
nostre pressupost, està molt 
nivellat". La segona ocasió va 
ser en una lletra del 25 de juny 
de 1932, en la qual assenyalava 
una estratègia en el marc de 
debat sobre l'Estatut de 1931 a 
les Corts espanyoles: "La lliçó 
dels fets, crec que és aquesta: 
res de descoratjam ent, però 
una mica de recança, i sobretot 
cal anar a una intensificació, per 
proced im ents se riosos i e f i
caços, de la feina interior" [Arxiu 
Joaquim Santasusagna. Centre 
de Lectura de Reus].
6 Contràriament al que sosté J. 
M arfany: "El repub lican ism e 
federal es perd amb el naciona
lism e" (E l País , 2 0 .X I.1 9 97 ). 
Rovira definiria el republicanis
me nacionalment (=  confede
ració) partint del debat sobre la 
nacionalització dels catalans. El 
periodista es desmarcava de la 
concepció federal d'abast esta
tal, fent-la extensiva únicament 
als Països Catalans.
7 Les Circumstàncies hi remar
cava que "Rovira té també, la 
virtut trista de desfer tot allò 
que té als dits (...). El seu ingrés 
a l'Esquerra és l'assegurança de 
la derrota d'aquest conglomerat 
absurd". Aquest diari s'adhereix 
a Acció Catalana el 21 de març 
de 1930.
8 Es tracta de les conferències 
de Rovira i Virgili a l'Ateneu de 
Vila-seca sobre Pi i Margall (LC, 
25.IV. 1930), al Morell sobre El 
nou federa lism e  (LC , 
10 .V .1930) al Teatre Bartrina 
organitzada per l'entitat adheri
da a Palestra, La Roca, titulada 
De 1640 a 1714 (vegeu-ne la 
reproducció a Les Circumstàn
cies, 13.IX .1930 i un resum a 
Foment de la m ateixa data). 
A m bdós d ia ris  co in c id ien  a 
remarcar la vinculació entre la 
coneixença dels fe ts passats 
am b le s  re iv in d icac io n s del 
m om ent, conjuntura revo lu
cionària cara a la proclamació 
de la República. Foment dirà 
que "Rovira i Virgili desvetlla la 
consciència catalana per mitjà 
de lliçons d'història de Catalun
ya" (vegeu també editorial de 
Les Circumstàncies de la matei
xa data probablement escrita 
per Joaqu im  San tasusag na , 
"Rovira i Virgili").
9 En principi la candidatura de 
PCR per al Camp de Tarragona 
era integrada per Antoni Rovira 
i Virgili, Josep Briansó (màxim 
representant del Partit a la cir
cumscripció) i Macià Mallol (LC, 
18 .V I.1931). La retirada de la 
candidatura es produirà molt 
poc abans de les e lecc io n s 
legislatives, el 26.VI.1931 amb 
el manifest "El Partit Catalanista



Republicà de la Circumscripció 
de Tarragona, als electors de les 
nostres com arques". Era un 
punt d'arribada de la polémica 
amb la candidatura d'esquerra 
(vegeu, per exemple, l'editorial 
de LC, Contra les demagògies, 
liberalisme del 24.VI.1931).
10 Segons Les Circumstàncies 
(1.Vil. 1931) Marcel·lí Domingo 
treurà 67 .830  vots, seguit de 
Julià Nogués, 6 1 .732 , Jaum e 
C a rner 5 6 .4 8 4  i Lo pe rena , 
46.687.
11 Del que es desprèn d'una 
notícia de LC, 5.VII.1931. Des 
de l'ò p tica  de Foment 
(15.1.1932) la crítica a l'orienta
ció del PCR era palesa (Vegeu 
l'e d ito ria l, La desorientació  
d'Acció Catalana).
12 En el procés d'ingrés a ERC 
Rovira pronuncia una conferèn
cia al Centre de Lectura, L'auto
nomia de Catalunya (Foment, 
1 5 .V .1 9 3 2 ). vegeu ed ic ió  a 
cà rre c  de Josep  M urgades 
(C e n tre  de Lec tu ra , Reus, 
1996). Mesos després en una 
conferència al Teatre Principal 
de Tarragona (12.XI.1932), Una 
hora gran per Catalunya, Rovi
ra autocriticava la pròpia tra
jectòria: "de trenta anys ençà 
no hi ha hagut a Catalunya un 
partit e s tab le". ERC , segons 
Rovira, oferia aquesta estabilitat 
en la majoria social del Princi
pat a començaments dels anys 
trenta.
13 Vegeu  Foment, 22  i 
2 3 .X I .1 9 3 2 . V entura G asso l 
aventatjà Rovira a tota la cir
cumscripció en un total 25.441 
vots. També l'acte polític de la 
v ic tò ria  de l'ER C  a Foment, 
13 .X II.1932  am b intervenció  
dels diputats Josep Folch, Josep 
Andreu, Rovira i Virgili, Jaume 
Simó, Gonçal Ibars.
’4 Anteriorment l'ideòleg repu
blicà pronuncià una altra con
ferència al Centre de Lectura el 
5 de maig de 1933 sota el títol 
La Catalanització general (ed. 
c it  de Josep Murgades). Vegeu 
també un davantal homenatja- 
dor: "Antoni Rovira i Virgili" per 
Sònia (Foment, 2.IV.1933) i la 
rep roducció  d 'un  a rtic le  de 
l'heterodox Agustí Esclassans 
editat a La Humanitat (Foment, 
7 .V .1933 ) on sintetitzava les 
etapes de Rovira des del fede
ralism e de Pi i Margall fins a 
l'adhesió a la "Revolució catala
nista" personalitzada per Macià 
passant per "un ample moment 
de repòs" referint-se a l'etapa 
de Prat de la Riba i que Rovira 
concretà en la col·laboració a 
La Veu de Catalunya (1916- 
1923).
is  Vegeu Foment (25.1.1936). 
Rovira intervé en un míting a 
Móra amb Serra Munter, Pi i 
Sunyer, Bladé i Adell.
16 Diari de Reus (30 .1 .1937) 
esmentava que "El federalisme 
com a mitjà ha de tenir present 
que pactar és renunciar. I els 
pactes són sempre limitacions, 
actituds transigents per a l'har
monia, no pas solucions defini
tives".

ralista, ans la nació es 
definia com a nació 
política a través d'una 
república confederal 
oberta a l'opció de la 
lliure determinació. No 
existia nació cultural 
sense nació amb 
estructura política sobi
rana. Des de la repúbli
ca hom organitza la 
nació6. Per a Rovira -  
partint de la idea de 
pacte pi i margal·lià 
entre cada nació- allò 
substantiu era una 
república confederal 
des de cada nadó polí
tica.

A quest era el 
sentit polític del 
seu període a 

Acció Catalana que 
Foment (16 .X I.1922) 
definia com a "la nova 
organització naciona
lista d'avensada en la 
tasca patriòtica de la 
qual tant obiradores 
esperances hi ha posa
des". Però eren unes 
esperances, condicio
nades per l'agudització 
de la llu ita  social 
enfront del regionalis
me lligaire que donava 
suport al pronuncia
ment Primo de Rivera, 
del tot in su fic ie n ts , 
Així, Rovira d'ençà de 
gener 1930 maldava 
per esquerran itzar 
l'opció nacional des 
d'Acció Republicana i, 
un any més tard amb 
el Partit Catalan ista 
Repub licà , abans 
d'identificar-se al labo- 
risme republicà d'Es
querra. I aquesta etapa 
de transició del libera
lisme del PCR a ERC 
restarà reflectit a les 
p lanes de Les Cir
cumstàncies entre l'l 1 
d'agost (quan el diari 
reusenc d'AC es fa 
ressò de retorn de 
Rovira a La Publicitat 
amb un editorial: Acti
tuds Nacionals) i el 4 
de novembre de 1932 
(amb les crítiques que 
hi adreça a Rovira en 
un altre editorial: La 
nova virada de Rovira 
i Virgili)7-

E l període de 
transició entre 
1930 i 1932 ve 

marcat per uns actes 
entre divulgadors de la 
història del país8 i les 
intervencions a les can
didatures del PCR i 
ERC. Mentre que Fo
ment -identificat amb 
aliança de forces repu
blicanes d 'esquerra- 
no dóna suport al nou 
partit de Rovira, AR, tal 
com ho palesa l'edito
rial del 29.XI.1930, El 
Front Únic de les Es
querres: "Nosaltres no 
hem ingressat a Acció 
Republicana perquè 
hem vist que aquesta 
organització no tenia 
prou força per a atreu
re's els nuclis dispersos 
per Catalunya i menys 
les personalitats desta
cades", tampoc no es 
mostra favorable a la 
fusió entre els partits 
libera ls-repub licans 
que donaria lloc al PCR 
(Foment, 7.11.1931). Val 
a dir que la participació 
electoral del nou partit 
catalanista republicà al 
Camp de Tarragona és 
efímera restant Rovira i 
Virgili com a únic 
representant a títol 
independent9 en un 
context de confrontació 
amb Esquerra Republi
cana, caracteritzat per 
la necessitat d'aprofun
diment de l'etapa libe
ral, que havia de supe
rar un hipotètic retorn 
a la dictadura dels set 
anys (1923-1930), tal 
com es desprèn de 
l'editorial de Les Cir
cumstàncies, "El Mo
ment polític"
(27.VI.1931). El fracàs 
de la candidatura de 
Rovira és clar. A les 
eleccions de Juny de 
1931 treu un total de 
6.949 vots, mentre que 
resulta vencedora al 
conjunt del Camp la 
candidatura d'Entesa 
Republicana10. La idea 
de periodistes com 
Agustí Calvet de propo
sar una força entremig 
d'ERC i la Lliga a partir 
del que restava d'AC, i

amb personalitats com 
Jaume Carner, Rovira i 
V irg ili, sectors de la 
Unió Catalanista era 
poc possible en una 
conjuntura de clarifica
ció política cap a l'agru
pament republicà 
acabdillat per Francesc 
Macià11. Però la pro
posta centrista de Ga- 
ziel no era pensable en 
una situació hegemo- 
nitzada per la radicali- 
tat política de centrees- 
querra (ERC) per la 
qual Rovira opta amb 
el ressò a Foment 
(1 9.X. 1932): "Jo crec 
que la política d'em
branzida que ara 
necessita Catalunya 
només poden donar-la 
els grans partits. En 
una forma 0 altra tots 
els catalans d'avui que 
volien donar un sentit 
d 'eficàcia a la seva 
situació política hauran 
de recolzar directament 
0 indirectam ent un 
dels dos grans partits 
[Lliga Regionalista 0 
Esquerra Republi
cana]"12. Rovira, inte
grat a ERC, participa en 
la presentació de la 
candidatura republica
na a la Casa del Poble 
en aliança electoral 
amb Unió Socialista de 
Catalunya i el Partit 
Radical Autonomista 
(Foment, 12.X1.1932). 
A Reus obtingué un 
total de 2 .629 vots 
(24 .8 5 4  al total del 
Camp), Jaume Simó i 
Bofarull n'obtingué 
2.926 i Josep Andreu 
2.738 i a la circums
cripció de Tarragona, 
ERC comptà amb 
24.116 electors, segui
da de la Lliga i carlins 
amb 21.088 i els mar- 
cel·listes i Acció Catala
na amb 19 .9 6 0 15. El 
ressò de Rovira a Reus 
d'ençà de la militància 
a ERC se centrà, com 
en bona part de la tra
jectòria anterior, a rea
litzar conferències que 
divulguessin la cons
ciència històrica en 
clau de consciència 
política14, sobretot en

conjuntures caracterit
zades per un procés de 
populisme conservador 
que acabarà en els fets 
d'octubre a l'ocasió de 
l'aprovació de la Llei de 
Contractes de Conreu. 
És així que Rovira, con
juntam ent amb Pau 
Sans, Joan Sentís, Do
lors Bargalló i Ventura 
Gassol, participa en un 
míting a l'ocasió de 
l 'l  1 de Setembre de 
1934, organitzat per la 
Joventut del Foment 
Nacionalista Republicà, 
on recorda que "Avui 
[1934] ocorre igual 
com allavors. Catalunya 
ha de témer més als 
enemics d'aquí [Lliga] 
que de fora. Hem de 
tém er més aquests 
perquè com l'any 1923 
no facilitin la clau per 
entrar a Catalunya" 
(Foment, 14.IX.1934). 
Aquesta és la darrera 
intervenció que he 
pogut localitzar en un 
context de lluita políti
ca nacionalitària, que al 
capdavall era una lluita 
social, clarificada amb 
la victòria del Front 
d 'Esquerres al qual 
Rovira contribuí en les 
campanyes per ciutats 
de la demarcació tarra
gonina15. Fins aquí la 
relació de Rovira i Virgi
li amb els núclis repu
blicans reusencs. Allò 
que en caldria destacar 
és una trajectòria 
caracteritzada per la 
socialització de la cons
ciència nacional i, 
sobretot -en  l'etapa de 
militància a Acció Cata
lana- en la idea d'un 
federalisme nacional 
cara a l'interior de les 
Terres Catalanes i un 
ideal de confederació 
entre quatre nacions: 
Catalunya, Castella, 
País Basc i Galícia 16. 
És a dir un pacte entre 
iguals que deixava 
oberta l'opció d 'in 
dependència política. 
Rovira i Virgili com a 
exponent de la ideolo
gia nacional orientada 
en el republicanisme 
federal nacional. 0



Els papers
del
Prim
El p assat m es de setem bre  
l'Ajuntament va adquirir un lot 
de quasi tres-cents documents 
familiars del general Prim, tots 
ells inèdits, que es van subhastar 
a Barcelona, el dilluns dia 28 del 
referit mes, procedents d'un fons 
familiar dels propis descendents.
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E s tracta fona
mentalment de 
cartes que Prim 

va enviar a la seva 
mare. També hi ha 
correspondència de la 
seva dona a la seva 
mare, amb el detall, en 
aquest cas, que sovint 
hi ha un breu afegit de 
la mà del general.
És una correspondència 
familiar i per tant ínti
ma. Enviada des d'ar
reu del món on va viat
jar, en ella es comenten 
les petites i les grans 
incidències familiars i

fins de vegades les 
impressions particulars 
de Prim davant de les 
diverses situacions en 
què es va trobar.

P rim va mantenir 
sempre una cor
resp ond ència  

continuada amb la seva 
mare -d e  la qual 
aquesta documentació 
ara adquirida n'és una 
mostra prou representa
tiva- per la què podem 
comprovar l'afecte que 
li professava i la seva 
preocupació per ella.

Cronològicament, les 
cartes cobreixen bona 
part de la seva vida i en 
conjunt, la documenta
ció la ultrapassa, ja que 
hi ha des de docu
ments de la família de 
la seva mare fins a al
gunes cartes dels seus 
fills.
En conjunt, es tracta 
d'una sèrie documental 
ben important per a 
estudiar la figura de 
Prim, ja que permet 
entrar de ple en l'àmbit 
de la seva vida privada i 
aprofundir en la seva 
personalitat.
Aquests docum ents 
vénen a millorar nota
blement el fons que 
sobre Prim disposa 
l'Arxiu Municipal, que 
fins ara era d'un cente
nar de docum ents i 
mercès la nova entra
da ha passat a cap els

quatre-cents.

D issortadament, 
l'anterior pro
pietari d'aquest 

fons en va desfer la seva 
unitat documental i a 
causa d'això l'Ajunta
ment només va poder 
accedir a la compra 
d'una part, la quan
titativament més im 
portant. Tot i així, però, 
es tracta d'un notable 
fons patrimonial per a la 
ciutat, la qual cosa fa 
que no disminueixi en 
absolut la valoració 
totalment positiva que 
n'hem de fer de la seva 
l'adquisició.
Actualm ent la nova 
documentació està en 
fase de catalogació i 
per tant fora de consul
ta, però un cop enllesti
da, l'Arxiu la posarà tot 
seguit a l'abast dels 
investigadors.



L'art
Modernista

MARGARIDA RIU El modernisme és un moviment 
que es va desenvolupar a finals 
del segle XIX i principis del XX i 
que, amb ànsia innovadora i cer
cant la identitat pròpia, abasta la 
totalitat de les m anifestacions 
artístiques, sobretot l'arquitectu
ra i les arts decoratives, així com 
la literatura i la música.

P ictòricament el 
m o d e rn ism e  
significa una 

ruptura amb la tradició 
romana de la nostra 
pintura del dinovè, i a 
l’igual que els literats, 
dramaturgs o arquitec
tes, els pintors de les 
acaballes del segle 
admiren models apare
guts més enllà dels 
Pirineus, a França, Ale
manya i Anglaterra.

C aI I c be ItloverA  ní }&. E I desenvolupa
ment del mo
dernisme català 

s'emmarca amb l'apari
ció d'una sèrie de 
corrents artístics i cultu
rals, especialment ar
quitectònics i decora
tius, que van sorgir a 
Europa a finals dels 
segle XIX: l'Art Nouveau 
a França i Bèlgica, el 
Moderm Style a Gran 
Bretanya i EE.UU., el 
Jugendstil a Alemanya i 
el Florale a Itàlia.

A rtísticament el 
modernisme és 
un estil derivat 

bàsicam ent del pre- 
rafaelisme i el simbolis
me, caracteritzat pel 
predomini de la corba 
sobre la recta, la rique
sa, el detallisme i l'ús 
freqüent de motius 
vegetals en la decora
ció, el gust per l'asime
tria, l'esteticisme refinat 
i el dinamisme de les 
formes.
El seu origen es situa a 
Anglaterra, amb el 
Revival Gòtic que havia 
donat, vers el 1870-80 
un estil, l'Aesthetic 
Movement, preludi 
contingut de l'Art Nou
veau.

E l 1884, quan el 
mot apareix, 
potser per pri

mera vegada a Cata
lunya, a la revista L'A
venç, els pintors Ra
mon Casas i Santiago 
Rusiñol, encara uns 
desconeguts, presenta
ren a la sala Parés 
obres amb el ressò de 
l'impressionisme fran
cès i que ja foren con
trovertides per la crítica. 
Són però les pintures 
de Josep M. Tamborini, 
Sebastià Junyent o 
Joan Brull les més re
presentatives del mo
dernisme amb la seva 
interpretació típ ica
ment idealitzada de la 
feminitat.

J osep Llimona di
fon el mateix mo
del femení en les 

seves realitzacions es
cultòriques de dones 
d'aparença virginal, un 
idealism e d'origen 
francès tant en l'exalta
ció de la feminitat com 
en el suggeriment 
d'una existència idíl·lica 
i pacífica.
En realitat foren pocs 
els artistes catalans 
que creuaren la fron
tera per abeurar-se

directament de fonts 
estrangeres. Hi ha el 
cas paradigmàtic de 
Santiago Rusiñol i 
Ramon Casas que 
efectuaren llargues 
estades a París o el 
d'Alexandre de Riquer, 
que viatjà a Anglaterra 
i que fou una de les 
figures que contribuí 
d ’una m anera més 
decisiva a l'esclat de 
les arts ornamentals 
amb la d ignificació  
estètica dels objectes 
de producció indus
trial com ara teixits, 
ceràm ica, m obiliari, 
vidre, paper de deco
ració d 'interiors, un 
moviment que influí 
positivament en la flo
rida, a casa nostra, de 
les arts decoratives o 
aplicades.

A nivell popular el 
m o d e rn ism e  
era sobretot un 

art sim bolista i, que 
especialm ent en les 
arts decoratives, amb la 
seva sinuositat i exu
berància, s'emmarcava 
dins de l'Art Nouveau 
francès.
Escultors com Lambert 
Escaler, dibuixants com 
Lluís Bonnín, pintors 
com Pau Roig, moblis- 
tes com Gaspar Homar, 
dissenyadors com Jo
sep Pey, cartellistes 
com Gaspar Camps, els 
mateixos Ramon Casas 
o Alexandre de Riquer, 
orfebres com la família 
Masriera, perpetuaren 
un estil en la decoració 
que aviat restà despro
veït de la inquietud 
renovadora que in
formà els primers mo
dernistes.



E s, però, en l'ar
quitectura on el 
m o d e rn ism e  

logrà desenvolupar-se 
amb tota la seva am
plitud a partir del tom
bant de segle. 
L'arquitecte modernista 
més original i vigorós 
fou Antoni Gaudí i Cor
net, nascut a Reus el 
1852, qui amb la casa 
Vicens (1878-80) mar
cà el començament del 
moviment, seguit per 
Lluís Domènech i Mon
taner.
A. Gaudí posà fi a 
l'arquitectura historicis- 
ta i eclèctica de l'època 
i ha estat sens dubte la 
figura cabdal del mo
dernisme català i el 
màxim arquitecte que 
hagi tingut mai Cata
lunya.

L a seva obra està 
marcada per 
l'esforç de supe

rar els estils històrics i 
aconseguir una plàstica 
i unes formes es
tructurals pròpies, amb 
una utilització molt lliu
re i personal tant de 
l'art musulmà com dels 
estils gòtic i barroc, 
amb especial desenvo
lupament de tots els 
oficis i arts aplicades. 
La seva obra es centra 
principalment a Barce

lona: el parc Güell 
(1900-14), la casa Milà 
(1906-10), i la Colònia 
Güell (1908-15) entre 
d'altres, i la seva gran 
obra, la Sagrada família 
en la qual treballà del 
1918 al 1926 any que 
morí accidentalment.

luís Domènech i 
M o n t a n e r  
(1 8 5 0 - 1 9 2 3 )

fou el deixeble més 
important de Gaudí. 
Arquitecte i polític, fou 
un dels organitzadors 
de l'assem blea que 
aprovà les Bases de 
Manresa (1 8 9 2 ) i 
diputat el 1901 i 1903, 
es donà a conèixer el 
1888 amb la construc
ció de l'Hotel Interna
cional per l'Exposició 
Universal de Barcelo
na. Entre altres cons
truccions seves desta
quen el Palau de la 
Música Catalana
(1905-08) i l'Hospital 
de Sant Pau (1902- 
12) a Barce lona. A 
Reus bastí l'Institu t 
Pere Mata (1897), la 
casa Navàs (1901) i la 
casa Gasull (1911).

A mbdós arqu i
tectes reaccio
naren contra el 

neodassicisme, el seu 
espai paral·lelepipèdic, 
la seva decoració de 
contorns llisos i l'ab
sència de color, opo- 
sant-li una nova recer
ca de dimensió espa
cial, amb absoluta lli
bertat compositiva i 
exuberant decoració, 
en la qual es combina
ven la totxana, la cerà
mica vidriada, la fusta i 
el ferro forjat.

A quest camí de- 
co ra tivam ent 
fantasiós i es

tructuralment innova
dor dels dos arquitectes 
fou seguit aviat per 
molts d'altres, com 
Antoni Gallissà, Jeroni 
Ferran Granell, Bona
ventura Bassegoda, i 
sobretot Josep Puig i 
Cadafalch.

L'exposició
"L'altre
Modernisme"

Arxiu Municipal, 21 de setembre 
al 14 de novembre de 1998

Q uan es parla 
de Modernis
me a Reus, 

nom recorda la gran 
obra dels millors arqui
tectes, principalment 
Lluís Domènech i Mon
taner amb la Casa 
Navàs (1901) i l'Institut 
Pere Mata (1897) o la 
casa Rull (1901), però 
la Ciutat disposa també 
d'un altre Modernisme, 
més modest, però no 
per això menor, ni tam
poc menys immers en 
l'estil i l'esperit de 
l'època, i que pel seu 
gran nombre d'obres 
imprimeix caràcter al 
conjunt arquitectònic 
de Reus.

A l'exposició pre
sentem una 
mostra d'aquest 

"altre Modernisme" 
amb vint-i-cinc dels 
projectes d'obres que 
es conserven a l'Arxiu 
Històric Municipal i que 
per primer cop són 
exposats al públic. Els 
plànols porten el vist i 
plau de l'arquitecte 
municipal Pere Casellas 
i són signats pel seu 
col·lega Pau Montguió.

S ón obres que si 
bé en molts 
casos combinen 

elements clàssics i nou
centistes, aquests con
viuen amb els e le
ments més representa
tius del Modernisme 
floral.
Són obres senzilles 
amb façanes de com
posició asim ètrica i

Reus

Bel 21 de s< 14 de novembre de 1298 
firxm Risfòric Municipal de Reus 

Plaça del Castell, 3íï F i

amb l'harm onia del 
Modernisme, obtingu
da a partir del joc que 
es dóna amb la combi
nació de les obertures 
de l'edifici.
La mostra es comple
menta amb una sèrie 
de fotografies del nos
tre millor Modernisme, 
procedents del Patro
nat Municipal de Turis
me i Comerç.



Notes per a la 
història de l'Arxiu 
Municipal de Reus (I)

Ez e q u ie l  c o r t  L'Arxiu Municipal és, per definició, 
JUANPERE l'encarregat de la conservació,

catalogació i difusió de la docu
mentado generada per l'Ajunta- 
ment des dels seus orígens fins a 
l'actualitat, així com de tota aque
lla altra que, al llarg dels temps li 
ha estat cedida, sigui en dipòsit o 
bé per donació, procedent d'altres 
entitats i empreses, públiques i 
privades, o bé de particulars.

El naixement de l'arxiu

E ls arxius tenen el 
seu origen en la 
necessitat de les

institucions i de les 
entitats -públiques i 
privades- de conservar 
ordenadament la docu
mentació que generen

al llarg del temps. En 
aquest sentit, l'existèn
cia d'un arxiu, és un 
resultat natural i im
prescindible de tota 
funció administrativa.
Es pot dir, doncs, que 
els arxius municipals 
són gairebé tan antics 
com les m ateixes 
municipalitats, ja que al 
poc d'existir, i de gene
rar la primera docu
mentació pròpia de la 
seva activitat adminis
trativa, va caldre guar
dar-la con-venientment 
i en augmentar el 
volum documental es 
va formar l'arxiu.
De tota manera, sovint, 
la primera notícia co
neguda d'un arxiu, 
resulta ser ben tardana, 
tot i l'evidència de la 
seva existència anterior. 
És, entre altres, el cas 
de l'Arxiu Municipal de 
Reus, que no figura 
documentat de manera 
fefaent fins l'any 1577.

Els primers temps

D urant els pri
mers temps de 
la municipalitat 

-aq u í, com arreu- 
sembla que es va gene
rar poca documentació, 
o almenys se'n conser
va molt poca, degut 
probablement a què la 
mateixa formació de la 
municipalitat va ser len
ta i les diverses fun
cions pròpies només es 
van anar agafant i con
solidant a poc a poc, al 
llarg dels segles XIII i 
XIV.
És per això que als pri
mers temps no calia 
cap gran espai per a 
guardar els papers i els

pergamins, i tots els 
que calia conservar 
cabien perfectament 
dins d'una sola caixa, 
això si però, hom tenia 
prou cura de la seva 
conservació, com és el 
cas de Reus: a mitjan 
segle XIV, la documen
tació sembla que es 
guardava en una caixa, 
coneguda com la "caixa 
del Comú" i que era 
custodiada d irecta
ment per un dels jurats 
de la vila.

C al destacar que 
aquesta "caixa" 
sembla que no 

era guardada a la casa 
de la vila, potser per
què era encara inexis
tent a mitjan segle XIV, 
sinó a casa d'un dels 
jurats i, com que eren 
renovats anualment en 
el càrrec, cada any de
via passar de la casa 
del jurat "vell" a la del 
jurat "nou". Dos assen
taments de clavaria de 
1347 permeten conèi
xer aquest detall: "Item, 
rebi d'en Bernat Gener 
[tres llliures i catorze 
sous] que'ls avia a tor
nar per l'an passat que 
avia tengut lo libre del 
Comú", "Item, pagui a I. 
hom que portà la caxa 
del Comú de casa d'en 
Pere Espuny a casa 
d'en Arnau d'Olives".
Si més no la documen
tació més important -el 
llibre del "Com ú"- 
devia ser guardada en 
aquesta "caixa" tal com 
també se sap que es 
feia en temps més 
moderns.
Tot i que aquest primi
tiu model d'"arxiu" -la 
"caixa"- va continuar



utilitzant-se fins els 
temps moderns (reser
vada però només per a 
conservar la documen
tació més important, 
tancada sota tres claus i 
guardada a la casa de

la v ila ), la paperassa 
que s'anava generant 
es devia acumular, fent 
necessari l'ús d'un ar
mari en qualsevol racó 
adient de la casa de la 
vila.

Les escrivanies 
de la vila

U na altra refe
rència de l'in
terès que hom 

tenia per la conservació
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documental la trobem 
datada el 24 d'agost de 
1466:
"Item sobre la scrivania 
qui stà mal tractada en 
manera que les scriptu- 
res són mal guoverna- 
des (...) sobre les quals 
coses delibera lo dit 
consel quant a la scriva
nia, vol lo dit consel 
que hi sie fet tot sforç 
en manera que la casa 
de la scrivania sia de
gudament obrada". 
Aquesta casa devia ser 
al solar de l'actual plas- 
sa de les Peixateries 
velles, al costat de la 
primera casa del Comú.

L'arxiu de
la nova casa de la vila

C ap a 1575 la vila 
va adquirir un 
edifici a la plaça 

del Mercadal i s'hi de
via traslladar aviat. I pot
ser és per això que 
l'arxiu aleshores devia 
restar descurat, i d'aquí 
que l'any 1577 el con
sell ho observés i deci
dís fer un armari on 
guardar la documenta
ció:
"Que los privilegis y 
actes de la present vila 
van en mal recapte per 
no tenir armari per dits 
efectes y com que en la 
present casa haga un 
armari que també se 
pert que no fa nengun 
fruit, si farà de dit arma
ri un arxiu. Que és fassa 
lo arxiu per què és molt 
necessari".

N o hi ha cap 
notícia de com 
es va ordenar 

llavors la documenta
ció, i cal esperar a uns 
pocs anys més tard per 
trobar la primera 
referència coneguda 
d'una intervenció a 
l'arxiu, el 1589, encara 
que no se sap si va ser 
o no d'organització dels 
fons: un registre comp
table d'aquell moment 
només assenyala que 
es van pagar quatre 
lliures "a mosèn Rabos- 
té y altras, per l'arxiu". 0

Carta de població de 
Reus de l'any 1186

Carta de població de 
Reus de l'any 1183. 
Primer document 
original de Reus



Les activitats 
de l'Arxiu 
el 1998
Una de les funcions bàsiques de 
l'Arxiu, a més de la de la conser
vació del patrimoni documental 
és la de la divulgació, sobretot 
pel que fa e ls  fons h istò rics  
municipals, però també de qual
sevol altre aspecte del patrimoni 
històric i de les diverses manifes
tacions culturals de la nostra  
societat.

Seguint ia línia d'activi
tats encetada l'any pas
sat, durant el present 
any s'han fet també un 
seguit d'actes, ja orga
nitzats per l'Arxiu, o bé 
amb la col·laboració de

l'IMAC o d'entitats com 
Carrutxa.
Pel que fa el nombre 
d 'activitats, per ara 
s'han fet sis exposi
cions, mentre que de 
conferències i d'altres 
actes acadèm ics ja 
s'arriba a la dotzena, 
amb la qual cosa es pot 
dir que, tret dels mesos 
de vacances, la sala 
d'actes ha estat ocupa
da gairebé permanent
ment amb les diverses 
activitats programades i 
que s'ha consolidat la 
sala d'actes de l'Arxiu 
com a un nou espai 
cultural per a la ciutat. 
En síntesi, les activitats 
realitzades han estat les 
següents:
• 15 de gener, con
ferència de Xavier Ferré, 
sobre El republicanis
me a Reus i Rovira i 
Virgili.
• 27 de gener, taula 
rodona, Creació versus 
encàrrec, organitzada 
pel Talp Club i l'IMAC.
• Del 3 al 27 de febrer, 
exposició, Sant Antoni i 
el dimoni, organitzat 
conjuntam ent amb 
Carrutxa.
• Del 5 al 20 de març, 
exposició, Olesa sent la

seva passió, organitzat 
conjuntam ent amb 
Carrutxa.
• 16 de març, taula 
rodona sobre Teatre 
popular a l'entorn de la 
Passió, organitzat con
juntament amb Carrut
xa.
• 15 d'abril, presentació 
del llibre de Domènec 
Solé, Teresa Vidal Nolla 
(1897-1988), a càrrec 
de l'autor.
• 17 d'abril, presentació 
del llibre d'Ezequiel 
Gort, Reus al segle XII, 
a càrrec de Montserrat 
Santmartí.
• 20 d'abril, presentació 
del llibre de Joaquim 
M. Masdéu, Calendari 
festiu de la Selva del 
Camp, a càrrec de Sal
vador Palomar, organit
zat conjuntament amb 
Carrutxa.
• 23 d'abril, audiovisual 
de Ramon Saum ell, 
Foc, diables i bèsties... a 
la Mediterrània, or
ganitzat conjuntament 
amb Carrutxa.
• De l'l 1 al 22 de maig, 
exposició, Propostes 
per a la imatge de 
l'Oficina Pla Jove, orga
nitzat per l'IMAC.
• 29 de maig, conferèn
cia de Ferran Benach i 
Eduard Vallory, sobre 
Escoltisme avui, orga
nitzat per l'associació 
La Mulassa.
• 17 de juny, presenta
ció del llibre de Ramon 
Aloguin, Cuia de les 
fortificacions de Tarra
gona, a càrrec de l'au
tor, organitzat conjunta
ment amb el Col·legi 
d'Arquitectes de Tarra
gona.
• 25 de juny, conferèn
cia a càrrec de mem

bres de l'Associació 
Cultural Africana Tuba- 
bu Saua, sobre El país 
Dagon, organitzat per 
l'IMAC.
• Del 17 de juny al 3 de 
juliol, exposició, Cuia 
de les fortificacions de 
Tarragona, organitzat 
conjuntament amb el 
Col·legi d'Arquitectes 
de Tarragona.
• Del 21 de setembre al 
14 de novembre, expo
sició, L'altre modernis
me, amb la col·labora
ció del Patronat Munici
pal de Turisme i Co
merç.
• 15 d'octubre, con
ferència de Joan Grau 
sobre Les llegendes 
populars catalanes, or
ganitzat conjuntament 
amb Carrutxa.
• 29 d'octubre, con
ferència d'Assumpta 
Rosés sobre Els docu
ments contra la història.

Algunes de les 
activitats
previstes pera 1999

Tot i que en el seu 
moment ja s'anirà infor
mant amb més detall, 
avancem el tema de 
quatre de les exposi
cions que estan previs
tes per a l'any .vinent:
• Els papers del Prim, 
una mostra centrada en 
la figura del general i la 
seva família que servirà 
per presentar a la ciutat 
l'important fons que 
recentment ha vingut a 
enriquir el nostre patri
moni documental.
• Joan Rebull, serà 
l'aportació que farà 
l'Arxiu als actes de cele
bració del primer cen
tenari del naixement



fa Passií
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d'aquest gran artista.
• L'altre modernisme, 
una nova mostra sobre 
el modernisme local 
que aportarà més ma
terials per al seu conei
xement.
• La plaça de la Lliber
tat, serà un recorregut 
per la història d'aquest

indret ciutadà, coinci
dint amb les obres de 
remodelació que s'ini
ciaran properament.

Nous documents 
per a l'Arxiu

Com cada any, els fons 
documentals, així com

els de la biblioteca i de 
l'hemeroteca de l'Arxiu 
Municipal han seguit 
augmentant.
Per una banda, el fons 
q u a n t i t a t i v a m e n t  
major és el transferit 
pel mateix Ajuntament, 
fonamentalment for
mat per la documenta
ció adm inistrativa

Hi ha hagut també di
verses donacions de 
particulars, entre les 
quals destaca pel seu 
nombre -vuit caixes- la 
documentació lliurada 
pel Sr. Joaquim Ganga 
Quero, al qui agraïm el 
seu gest, així com tam
bé a totes les altres per
sones que desinteressa-

recent, però el fons 
potser qualitativament 
més important, tot i 
que relativament petit 
pel que fa al nombre 
total de documents, és 
el de la correspondèn
cia privada del general 
Prim.

dament han lliurat els 
seus materials a la ciu
tat. A més de l'es
mentat, són els Srs. 
Josep Roig, Salvador 
Palomar, Miquel Salva
dó i Enric Aguadé.

0
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Premis Ciutat de Reus de Fotografia 1999 
XXXIX Medalla Gaudí
XI Mostra Estatal d’Art Fotogràfic Contemporani
XII Premi Beca Ciutat de Reus de Fotografia

XXI Premis Literaris Baix Camp 
Premi Gabriel Ferrater de Poesia 
Premi Antoni de Bofarull de Narrativa

XVI Premi d’Investigació Antoni Pedrol i Rius
XIV Premi Ciutat de Reus de Composició 

p era  Corals Infantils
XIII Beca de Recerca Memorial Josep M. Prous i Vila 
II Premi Adquisició d’Art Contemporani 
II Beca de Recerca Mediambiental

INSTITUT MUNICIPAL 
D'ACCIÓ CULTURAL 

R e u s



informat
ARXIU HISTÒRIC
MUNICIPAL
R e u s

L'Arxiu General 
Administratiu 
el 1998
U na de les depen

dències de l'Arxiu 
Municipal és l'Arxiu 

General Adm inistratiu,
situat al local que va ocupar 
durant molts anys l'escola 
Rubió i Ors, al carrer de Rafa
el de Casanoves.
L'edifici es va remodelar ex
pressament per a la seva 
nova funció i se l'ha dotat de 
la infraestructura necessària.

A diferència de l'Arxiu 
Històric, que és obert 
al públic, i on s'hi fan 

una sèrie d 'activitats de 
divulgació, la tasca que fa 
l'Arxiu Administratiu és prin
cipalment, la de tractament 
de la documentació adminis
trativa municipal i servei de 
préstec d'aquesta als depar
taments de l'Ajuntament. És

una feina més de caràcter 
intern, no tan coneguda, 
però fonamental pel funcio
nament de l'Ajuntament. 
Durant el present any 1998 a 
l'Arxiu Administratiu s'han 
realitzat 17 transferències de 
documentació administrativa 
procedent de diferents de
partaments municipals, i 4 
transferències pertanyents al 
fons d'hemeroteca.

E l volum total de docu
mentació administra
tiva que ha estat 

transferida a l'Arxiu és, apro
xim adam ent, d'uns 350 
metres lineals de documen
tació pertanyent a les sèries 
documentals de Plus-Vàlua 
(1993), Sortida del Registre 
General (1976-1993), Factu
res (1993 -1 9 9 5 ), Mana

ments d'ingrés i Manaments 
de Pagament (1994-1995), 
diferents sèries de padrons 
de contribucions (1990- 
1998), Llicències urbanísti
ques (1992), Certificacions 
d'obres (1984-1994), Fulls 
declaratoris del Padró d'habi
tants (1996), així com dife
rents sèries documentals 
procedents del departament 
de Recaptació (1995-1998) i 
del departament d'Activitats 
(1992-1993).
El 70% de la documentació 
transferida a l'Arxiu durant 
aquest any ja ha estat degu
dament inventariada i tracta
da arxivísticament.
El volum total de consultes 
de documentació adminis
trativa realitzades per part 
dels diferents departaments 
a l'Arxiu ha estat d'unes 
1.800 consultes, ja siguin 
comandes d'expedients com 
d'altres tipus de documenta
ció, de les quals s'han servit 
el 99% , amb una mitjana 
diària de 7,3 consultes de 
documentació a l'Arxiu.
Els percentatges aproximats 
de consultes per departa
ments és el següent: 40% 
departament de Llicències 
urbanístiques, 20% departa
ment d'Activitats, 20% de
partament de Recaptació i el 
20%  restant correspon a 
altres departaments. 0

Dia 11 de 
desembre, 
a les 8 del vespre
Taula rodona:

Castells i afició 
castellera

Organitza Carrutxa. 
Col·labora AHM

Dia 14 de 
desembre 
de 1998
Presentació de la revista:

Reus Directe
Revista mensual

Dimecres 16 
de desembre 
de 1998
a les 8 del vespre
Conferència:

El Ball de Gralles 
de Reus

Organitza Carrutxa i IMAC. 
Col·labora AHM

Dies 22,23 i 24 
de gener de 1999
Jornades d'estudi:

Els orígens 
de la cobla

Organitza Carrutxa i IMAC. 
Col·labora AHM

Totes les activitats tenen 
lloc a la Sala d'Actes de 
l'Arxiu Històric Municipal.
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