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L’«AVUI» d’ahir
Acaba de celebrar-se el 10è aniversari de la publicació del diari 

català «AVUI» a Barcelona. Fa, però, 50 anys que a Reus ja es pub li
cava un diari català «AVUI». Ho recordava J. M. en el n.s 1.764 del set
manari «REUS», esmentant-nos i suggerint-nos aquest comentari.

Això, doncs, ha motivat un record d ’aquells exemplars primicers; 
l’ haver fu lle ja t la col·lecció ja esgrogueida de l’«AVUI» reusenc, in icia
da el diumenge 24 de febrer de 1935 i tristam ent acabada el diumen
ge 19 de ju lio l de 1936.

Estudi d'Equipaments 
i Atracció Comercial 
del Baix Camp

La Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria i la Unió de Botiguers 
de Reus, tal i com s’ha posat de 
manifest en els darrers mesos, es 
troben, com a institucions, mot 
interessades en conèixer la reali
tat comercial de la Ciutat, per així 
poder respondre millor a totes les 
qüestions que, amb assiduitat, els 
plantegen els botiguers i comer
ciants reusencs.

Donant resposta a aquesta in
quietud, la Direcció General de 
Comerç Interior i Consum de la 
Generalitat, ha iniciat, per tot el 
Baix Camp, un Estudi d’Equipa
ments i Atracció Comercial, els 
treballs del qual comprenen un 
apartat de recull de dades ex
haustives de les nostres botigues. 
Són aquests treballs els que han 
fet que, per a la vostra botiga 
també passin els enquestadors 
de l’Estudi, demanant-vos dades 
personals i del vostre establiment.

Els enquestadors que fan l’Es
tudi Comercial van convenient
ment acreditats amb una tarja 
d’identificació, i les dades que 
demanen són estrictament per a 
ús intern de l’Estudi i no poden 
tenir cap transcendència ni fiscal 
ni de cap altre tipus.

Ens permetem, per tant, de 
demanar-vos la vostra col·labora
ció decidida en l’obtenció dels 
millors resultats de l’Estudi, ate
nen com cal als enquestadors. Si 
els seus resultats són, com s’es
pera, del tot fiables, l’Estudi Co
mercial serà una eina més per a 
defensar, amb més coneixement, 
els interessos dels comerciants.

Dèiem en aquell primer número: 
“En aquest moment solemne de 
l’aparició d’«AVUI», tots els qui 
hem treballat per a fer-lo possible, 
sentim l’alegria d’una mare quan el 
seu fill dóna el primer pas. “AVUI”, 
avui enceta una ruta. On va? A por
tar a les nostres comarques l’ànima 
de la Catalunya històrica i tradicio
nal, amb totes les inquietuds ac
tuals i universals. Va a agermanar 
tots els catalans que per damunt de 
totes les lluites i de tots els crite
ris personals sàpiguen sentir la 
cremor patriòtica”.

I dèiem el 28 de juny del 1936 
que “la situació topogràfica de 
Reus ha determinat la seva creixen
ça i la seva funció de capitalitat de 
comarca. Reus, però, no hauria 
arribat a ésser mai un centre co
mercial i industrial de gran irradia
ció si unes forces espirituals di
verses no haguéssin impulsat els 
seus pobladors...”

Uns dies després, el primer de ju
liol, l’«AVUI» ens parla dels «Jocs Flo
rals de Reus». Fou mantenidor Ven
tura Gassol. Reina de la festa, Isabel 
Vilella Mayner. Guanyà la Flor Natu
ral, Salvador Perarnau; l’Englantina 
d’Or, Mn. Anton Navarro i la Viola 
d’Or i Argent, Antoni Correig. Tingué
rem l’honor de donar-ne fe com a se
cretari del Jurat qualificador.

Salvador Perarnau va obsequiar
nos amb aquest autògraf:

Reus és una Ciutat clara 
on el cor sempre s’hi bat.
Jo la prendria per mare, 
mare de la Llibertat.
Mn. Anton Navarro va escriure: 

No val ï ahir que ja és passat, 
ni val la gloria del demà.
Avui!, avui!, l'actualitat, 
sols el present no passarà.
I l’Antoni Correig escrivia:

Jocs Florals, jardí del cor, 
flors on crema una guspira:

aquest matí el cor admira
vostra beutat que no mor.
Pocs dies després, però, la poesia 

va convertir-se en prosa: la revolu
ció, la guerra. Contrast: el darrer nú
mero de l’«AVUI» informava de l’ani
mació de la tradicional Fira de Santa 
Marina, a Misericòrdia. Qui podia 
sospitar que a no tardar desaparei
xeria la Patrona de Reus i cremaria 
el Santuari?

El 19 de juliol de 1936 encara 
sortien a Reus quatre diaris: «Diari 
de Reus», «Les Circumstàncies», «Fo
ment» i «Avui». Ara, avui, al cap de 
50 anys, no en surt cap. Tenim un 
setmanari. Què passa?

Recordem que fa anys, passant 
per Astorga, anàrem al quiosc de la 
plaça a comprar el diari. En fullejar- 
lo ens donàrem compte de que no 
era diari sinó setmanari. Tornàrem al 
quiosc i quan diguérem al venedor 
que allò no era el que li havíem de
manat, somrigué bo i dient-nos: «No 
figura com a diari, però ho és. A As
torga tenim sis setmanaris, a falta de 
poder tenir un diari...»

En retornar a Reus contàrem 
l’anècdota. Pensàvem que amb més 
motiu que Astorga, Reus podia tenir 
sis setmanaris, un per cada dia... 
Avui, però, només en tenim un, que 
surt els divendres. No tenim encara 
diari.

Quan l’«AVUI» de Reus, tots els 
seus servidors treballàvem per amor 
a la Ciutat, a la Comarca, a les Lle
tres. Recordem que després d’escol
tar la ràdio de la nit, anàvem a la 
impremta «Diana» i cuita corrents re
dactàvem les darreres informacions i 
molts dies fins i tot l’editorial que el 
senyor Martorell Odena ja esperava. 
Calia fer la composició, corregir les 
proves... Però malgrat l’esforç sen
tíem un goig molt reusenc que 
alguns dies compartíem amb altres 
companys donant un tomb de ravals.

Una oficina a Reus 
per a la Campanya 
de Rehabilitació 
d'Habitatges

La Direcció General d’Arqui
tectura i Habitatge del Departa
ment de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de 
Catalunya ha instal·lat dins el Pa
lau Municipal, a la segona planta, 
una oficina d’ informació, asses
sorament i gestió sobre rehabili
tació d’habitatges.

L’objectiu d’aquesta és contri
buir a la millora dels edificis i 
habitatges, tot donant als ciuta
dans que ho sol·licitin, la informa
ció necessària sobre les ajudes 
econòmiques a les que es poden 
acollir. A més a més, s’ofereix su
port en la gestió administrativa i 
un seguiment dels treballs de re
habilitació.

Aquest servei públic, atès per 
un aquitecte tècnic, està a l’abast 
de qualsevol ciutadà interessat el 
dilluns des de les 9 del matí fins 
la 1 del migdia. Existeixen altres 
oficines a Tarragona, Tortosa i 
Gandesa.

Maria Cabré de 
Caldero recitarà 
poesies al Santuari 
del Loreto de 
Tarragona

Aquest diumenge proper, dia 
16 de març, el Santuari del Lore  ̂
to de Tarragona acollirà un Reci
tal de Primavera, en el qual hi 
participarà Maria Cabré de Cal
dero, poetessa reusenca, que re
citarà diverses poesies originals 
seves i que són en els seus llibres 
«Pinzellades», «Plenitud» i «Ali- 
mares».

Són experiències periodístiques 
d’aleshores. Potser caldria que ac
tualitzéssim aquells afanys. Ni tenim 
diari ni tenim tomb de ravals. «AVUI», 
«AVUI», l’actualitat...

J. M. GUIX I SUGRANYES.
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