IMPRESSIONS D’UNA ESTADA A REUS, realitzades per una parella
colomenca en un cotxe Fiat, un dia de sol i núvols, amb aire fresc i agradable,
dedicat a la companya d’institut i veïna, Caterina Colom, reusenca, 2008

Encara que no tingui res a veure amb els reusencs (o si?), ja fa mala espina que la
primera sortida d’autopista de Tarragona, i les següents, estiguin escrites només en
castellà: sur, este,...... Pensàvem que la frontera era a l’Ebre, però veiem que ha pujat.
Què hi farem! L’entrada a Reus perfecte, sense entrebancs, molt ben indicat, cap
problema. Cotxe en aparcament barat. L’Arxiu està molt ben situat a la plaça del Castell
i és molt acollidor. Quelcom hi trobàrem d’interessant. Però deixem la història. Coses
rares passen a Reus: la plaça on hi ha l’ajuntament es diu del Mercadal; l’edifici de
l’ajuntament l’has de deduir, ja que no hi ha ni banderes, ni cartells ni res semblant.
Rècord Guinness: única plaça sense bancs, i a la una del migdia els dos bars encara
havien de parar les cadires. Què dir del modernisme: una preciositat. Hi ha edificis
notables i altres de dignes, però tot plegat fa goig. Em quedo amb la casa Navàs, amb
una altre que hi ha davant l’hospital i amb l’eclecticisme de l’escola Prat de la Riba.
Entràrem d’estranquis a l’Institut Pere Mata però ens tiraren fora ràpidament. És
meravellós. Vigileu l’enorme espai que us ha quedat darrera l’ajuntament, en el que
anomeneu aparcament de la presó. Si teniu un ajuntament carca no hi construiran
al·legant el bé públic: zona verda, aparcaments, i el rotllo populista de sempre. Enfilats
en aquest carro “progressista” de no construir aconsegueixen que no baixin els preus
dels pisos, que és el que els interessa. La política és l’imperi de la mentida. És que teniu
una bomba immobiliària allà. Un arma de doble fulla.
Menjar. Bé. A la plaça d’en Prim ens “canaren” en el Cucurucho, però ja n’érem
conscients. Perfectes les tapes de la Ferreteria, i magnífic el local. Bon dinar al Castell i
unes llesques collonudes en el Mas de l’Àvia. La panxa ha crescut, però la felicitat
encara més.
Adornament públic: com a bons “espanyols” teniu l’estàtua del militar (Prim)
molt més gran que la de l’artista (Fortuny).”Viva la muerte, muera la inteligencia” deia
Millán Astray. Ens ha agradat la zona de vianants perquè en la majoria de pobles només
en fan en els carrers de les botigues i vosaltres en teniu una pila de carrerets sense
comerç. Dóna gust passejar-hi. No tot ha de ser comprar i comprar. I tanmateix ens ha
agradat Reus perquè és de les poques ciutats que el seu atractiu monumental no és de

caire religiós, sinó civil. Es nota que començà el seu progrés a finals del XVIII i XIX
quan la religió començava a decaure.
Ja acabem. El cas Gaudí s’assembla al cas Espriu a Santa Coloma. I neixen, però
no hi fan res. Se n’obliden. Potser vosaltres, per venjança, teniu l’Hotel Gaudí, el símbol
més clar del vostre odi inconscient a l’arquitecte. De cap més manera es pot comprendre
que deixéssiu posar el nom del Mestre a aquell horrible edifici. O li obligueu a canviar
el nom o el dinamiteu.
Ja estem. Felicitats per ser una capital, ja que teniu McDonalds, Zara,
Imaginarium i Mango, els requisits que es demanen avui dia per ser una gran ciutat. Ens
ho hem passat molt bé. Hi tornarem: ens han quedat edificis i restaurants per conèixer.

