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Estàtua  d’Antoni  Gaudí,  davant  la  Sagrada  Família 

REUS MODERNISTA! 
 

Reus, capital de la comarca del Baix Camp, és el centre comercial i cultural amb més de 100.000 

habitants. 

 

Avui el tomb lingüístic comença en ple centre històric i comercial de la ciutat amb la visita al Gaudí 

Centre (2007). Aquest espai modern (centre d’interpretació) permet al públic entendre de forma 

didàctica els secrets de la vida i l’obra de l’universal arquitecte Antoni Gaudí. A més a més, descobrir 

la formació dels seus grans dots creatius i conèixer la ciutat i l’entorn que el van inspirar. 

 

El tomb continua amb un agradable passeig a peu per admirar les façanes d’una selecció d’edificis 

modernistes (finals del segle XIX i principis del XX), d’un total de 26, i altres edificis que destaquen a 

la ciutat. 

 

A Catalunya, el modernisme es va desenvolupar amb força i amb una personalitat pròpia i original. 

Va combinar les característiques de l’Art Nouveau europeu (les formes ondulades i florals inspirades 

en la natura, els simbolismes...) amb la recuperació de trets autòctons, com el gòtic i el barroc, per 

crear un nou llenguatge, sorprenent i de gran expressivitat. Al mateix temps es van utilitzar els 

materials més nous, com el ferro i el vidre. 

Estàtua que representa la infància de Gaudí 
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Un tomb per Reus 
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1. Plaça del Mercadal 
  

Com bé indica el nom, en aquesta plaça hi tenia lloc el mercat. Els números gravats a les pedres del 

paviment ens indiquen la ubicació de les diferents parades.  

  

La plaça del Mercadal i el mercat que s’hi celebrava van constituir l’epicentre de la vida ciutadana 

fins a començaments del segle XX. La imatge de les parades cobertes per tendals va omplir la plaça 

diàriament durant segles. 
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Actualment és un punt de trobada i on es desenvolupen els principals actes culturals i festius de la 

ciutat, com la Festa Major. En aquest cas, una placa al terra ens indica el lloc on té costum petar la 

tronada a les festes, documentat el 1677. La tronada, aviat quatre vegades, forma un gran quadrat  

-com la pròpia plaça- de mascles o morters de ferro plens de pólvora i tapats amb fang d’argila, 

units per una regatera de pólvora que va de l’un a l’altre encenent els morters i els trons que s’hi 

intercalen fins arribar a un petit quadrat final atapeït d’aquests explosius.  

Mascle o morter de ferro 
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Ara, un cop situat/da a la plaça i fixant-nos que hi ha una sèrie de números al 
terra, busca i segueix aquesta seqüència.  

1r. 

2n. 

3r. 

4t. 

5è. 

6è. 

7è. 
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Si alces la mirada, veuràs que estàs situat/da davant d’una casa modernista.  

Busca aquesta placa al terra i 
emplena la informació que hi 
falta. Així sabràs el nom de la 
casa. 
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2. Casa Navàs (1901-1907) 
  

Aquest edifici emblemàtic de Reus, declarat Monument Històric Artístic i realitzat per l’arquitecte Lluís 

Domènech i Montaner, és la millor mostra de l’arquitectura modernista de la ciutat. 

  

L’edifici, encarregat pel comerciant Joaquim Navàs, consta de tres plantes: la planta baixa acull la 

botiga tèxtil, la primera conté les estances principals dels propietaris i la segona disposa 

d’habitacions per al servei i els convidats.  

  

La façana principal dóna a la plaça del Mercadal, amb porxada sostinguda per cinc columnes amb 

capitells de línies ondulants. Destaca per la riquesa dels seus elements arquitectònics i ornamentals, 

tant a la façana –inspirada en el gòtic i el plateresc- com a l’interior, sumptuosament decorat i amb 

elements domèstics molt innovadors per a l’època. La façana amb motius escultòrics d’inspiració 

medieval, és coneguda com “la guapa del Mercadal”. Durant la Guerra Civil de 1936-1939 una 

bomba va destruir l’esvelta torre que coronava la cantonada de la casa, així com la part alta de 

l’edifici.  

L’interior de la casa encara conserva la riquesa ornamental original: vitralls, mosaics, llums i la rica  

ebenisteria (mobiliari i decoració) obra de 

Gaspar Homar. Per garantir la correcta 

il·luminació interior de l’edifici, Domènech va 

projectar un pati al sector oest, gràcies al qual 

va dotar la casa d’una tercera façana on va 

obrir finestres, i que al mateix temps 

possibilitava la il·luminació zenital de la 

botiga. A l’interior dos patis coberts van 

garantir la lluminositat de la zona residencial. 
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Què signifiquen aquestes lletres? 
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Assenyala en aquesta fotografia els elements que van ser destruïts durant la 
Guerra Civil? 
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3. Centre de Lectura (1859) i Teatre Bartrina (1905) 
  

És una entitat cultural destinada al foment i a la difusió de la cultura en tots els seus aspectes. Conté 

una important biblioteca de més de 200.000 volums, sales d’exposicions i el Teatre Bartrina, edificat 

sobre l’antic jardí de l’entitat i inaugurat el 1905. Avui dia és considerat el segon teatre de la capital, 

després del Fortuny, amb representacions de grans produccions estatals o nacionals. 
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4. Prioral de Sant Pere (segle XVI) 
  

El primer temple que es va bastir a Reus era una petita església romànica dedicada a Santa Maria i 

cap al 1250 es va posar sota l’advocació de sant Pere, nou patró de la vila. El creixement de 

l’església va suposar que l’església quedés petita i es construís l’actual Prioral el 1512.  

  

La Prioral és una església d’estil gòtic tardà, segle XVI, d’una sola nau, esvelta i amb capelles laterals 

–el més notable del Reus antic-, és on va ser batejat l’arquitecte Antoni Gaudí i està enterrat el cor 

del pintor Marià Fortuny (pintor reconegut internacionalment del s. XIX). Del conjunt destaca el 

campanar hexagonal de 60 metres d’alçària, set plantes amb grans finestrals a les superiors i està 

coronat per una agulla amb crestes envoltada de pinacles. El 1691 es va ampliar amb la capella del 

Santíssim, de caire renaixentista, a la dreta de la nau. A l’esquerra hi ha la porta de Sant Sebastià –

anomenada així per la imatge del sant que la coronava, antic compatró de la vila-. 

Gaudí va tenir una gran afició a contemplar 

les restes artístiques de Reus i el seu entorn. 

Cal destacar l’església i el campanar, ambdós 

d’estil gòtic. Els constructors del campanar van 

utilitzar l’escala de caragol buida per a l’eix, 

model d’escala que Gaudí va imitar a les 

torres de la Sagrada Família.  
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Quin és el patró de la ciutat? 
 

Busca aquest cartell informatiu que veus a la imatge. Trobaràs les respostes a les 
preguntes. 

Què porta a la mà aquest sant? 
 

Completa la imatge 
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5. Peixateries Velles 
  

Es va construir com a plaça de mercat públic de carn i peix el 1854. Entrat el segle XX, el recinte es 

va cobrir amb una estructura metàl·lica, però l’obertura del nou modern Mercat Central el 1949 va 

anunciar el seu declivi, tot i que les parades van mantenir l’activitat fins als anys setanta. La 

remodelació, realitzada el 1988, ha conservat les dues portalades de pedra que delimitaven el 

recinte, coronades per ornaments al·legòrics obra de l’escultor reusenc Joan Roig i Solé. 
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Busca aquesta imatge per la plaça, on és? 
 
 
 
 
 
 

Què hi ha a sobre de l’aixeta 
d’aquesta font? 
 
 
 
 
 

  

a) Un peix 

b) Una rosa 

c) Un castell 
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6. Plaça del Castell 
  

El Castell del Cambrer, avui desaparegut, va estar documentat com a torre de defensa el 1171 i 

pròpiament la plaça ocuparia una part del pati d’armes. Actualment, només es conserven les voltes 

gòtiques del castell de Reus en l’antic arxiu municipal. 

 

La plaça del Castell assenyala el nucli inicial de la vila de Reus, nascuda probablement en una cruïlla 

de camins, al voltant de la qual, al segle XII, els primers reusencs van bastir les seves cases, un castell o 

torre de defensa i una església.  
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7. Ajuntament (1600) 
  

L’Ajuntament va aparèixer a la segona meitat del segle XIII, primer amb el nom de casa del Consell o 

Universitat. Les primeres referències el situen a l’actual plaça de les Peixateries Velles, però ben aviat 

va passar al Mercadal.  

  

L’edifici actual té una façana d’estil renaixentista. El 1784 es va posar el primer rellotge amb dues 

campanes i el 1954 es va enllestir la torre del rellotge que coronava l’Ajuntament. Del seu interior, 

destaca l’ampli saló de plens, elegantment decorat i presidit per un retrat del general Prim, i la gran 

escala d’accés a la planta noble, envoltada pels retrats dels fills il·lustres de la ciutat. 
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8. Carrer de Monterols 
  

Reus, París i Londres és la dita que simbolitza l’esperit emprenedor de la ciutat i alhora demostra que 

Reus va ser la segona ciutat més important de Catalunya pel que fa al comerç de l’aiguardent. 

El carrer de Monterols és el carrer comercial per excel·lència de Reus, probablement per ser el nexe 

d’unió entre els dos epicentres urbans, les places del Mercadal i de Prim.  

Carrer de Monterols (any 1910) 
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9. Plaça de Prim  
  

En aquest centre neuràlgic de la ciutat, s’erigeix l’escultura del polític i militar Joan Prim, general Prim, 

nascut a Reus i president del govern espanyol al 1869-70. En l’època modernista era el lloc dels 

principals hotels i cafès de la ciutat.  

10. Teatre Fortuny (1882) 
  

Constitueix una de les màximes realitzacions de la burgesia reusenca del segle XIX i és considerat el 

segon teatre més important de Catalunya, després del Liceu de Barcelona. Construït per Francesc 

Blanch, entre 1882 i restaurat el 1988, es pot admirar l’elegant façana, ja que l’interior només és 

accessible en dies de representació. 
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11. Casa Rull (1900) i Casa Gasull (1911) 
  

La Casa Rull és un edifici modernista declarat Monument Històric Artístic realitzat pel famós arquitecte 

Lluís Domènech i Montaner. Al primer pis, destaca l’elegant balconada amb balustres de disseny floral 

que continua cap a la façana lateral, les balances de la llei i el casc amb un cigne. Al pis superior, és 

interessant el treball ornamental, amb les finestres d’inspiració gòtica, l’escut del propietari, Pere Rull 

(PR), a banda i banda d’una ploma, símbol del notari, i el lleó amb el llibre de la llei obert, a la 

cantonada dreta, i els merlets que coronen l’edifici.  

  

El notari Pere Rull va morir sense descendència i va donar casa seva a la ciutat, amb la condició que 

es dediqués a activitats culturals. Per això, actualment és la seu de l’Institut Municipal d’Acció Cultural 

(IMAC). 

La Casa Gasull, a l’esquerra de la Casa Rull, va ser construïda onze anys més tard. L’edifici allotjava 

a la planta baixa el magatzem i les oficines de l’empresa d’olis del propietari i, a la primera planta, 

l’habitatge familiar.  
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 En aquest edifici es fusionen elements modernistes i noucentistes. Representa el pas del Modernisme 

al nou estil Noucentista, més clàssic i depurat. És considerat un palauet neoclàssic pel que fa als temes 

d’inspiració mitològica dels medallons esgrafiats i en la manera d’utilitzar el mosaic. Les idees 

noucentistes de sobrietat i puresa de línies s’observen en les simplificacions de les pilastres, balustres i 

capitells. El modernisme és present en la profusió decorativa de la façana, en la ceràmica i el ferro 

forjat. 

Posa el nom de cada casa a la placa corresponent. 
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Fixa’t en la façana. Quin element correspon a cadascuna? 
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12. Gegant Indi 
  

A començaments del segle XIX, els reusencs es van proposar construir diverses parelles de gegants 

que representessin el món sencer (els 5 continents). Aquesta voluntat cosmopolita enllaçava amb les 

relacions comercials que els explotadors reusencs de l’aiguardent i d’altres productes mantenien amb 

molts països. Avui dia els tenim presents en totes les festes majors. Els gegants Indis, els més alts i 

pesants, representen Amèrica –“indius” com s’anomena a Reus-; els Moros, Àfrica, i els Vitxets, el 

continent europeu, són els tres gegants més antics de Reus. Els Japonesos, el continent asiàtic, i 

posteriorment els gegants Negres, Oceania, són els més moderns. 

  

A la plaça del Doctor Sabater trobem un duplicat del gegant indi acompanyat del portador, a 

l’esquerra, amb una característica reusenca a la sabata*, i a la dreta, amb els acompanyaments 

musicals del ball dels gegants, la gralla i el timbal. 
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*La llegenda de la rosa de Reus explica que cap al 1592 la pesta va assolar a Reus. La gent resava, 

però la pesta resistia. De sobte, es va escoltar que una pastoreta, Isabel Besora, havia tingut una visió, 

deia que havia vist la Mare de Déu i que li havia dit que s’havia de renovar la devoció a la Candela 

fent un tomb a la muralla de la vila. Però ningú se la va creure i va ser llavors quan la Mare de Déu li 

va posar la mà a la galta i li va deixar un senyal: una rosa. Des d’aquell moment, tothom se la va 

creure i la pesta va desaparèixer. El lloc on va aparèixer la Mare de Déu avui dia hi ha l’ermita de la 

Mare de Déu de la Misericòrdia. 

Què i qui acompanya el gegant indi? 
 

 
 
 
 

  

a) El portador, la gralla i el timbal 

b) El portador, la trompeta i la gralla 

c) El ganxet, la flauta i el flabiol 
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MINIDICCIONARI 
  

BALUSTRE: 
m CONSTR Columneta tornejada adornada amb motllures, de terrissa, de 
pedra, etc., que serveix per a formar baranes de balcó, de terrat, d'escala, 
etc. 

  
 

CAPITELL:  
m ARQUIT Element arquitectònic que corona generalment la part superior d'una 
columna.  

  
 

ESGRAFIAR: 
v tr ART Traçar dibuixos en un mur fent saltar en certs indrets la capa 
superficial que el revesteix i deixant així al descobert la capa següent, d'un 
altre color.  
 
MERLET: 
m 1 ARQUIT 1 Cadascun dels petits pilars d'obra i de secció quadrangular que 
per a defensa hom construïa al cim de les antigues fortaleses, deixant entre l'un 
i l'altre un espai per a poder tirar contra l'enemic.  
 
 

 
PINACLE: 
m 1 ARQUIT Element arquitectònic terminal acabat generalment en punta.  
 
 

PLATERESC:  
m Estil arquitectònic, desenvolupat a la Península Ibèrica a la fi del segle XV i la 
primera meitat del segle XVI, que es caracteritza per la gran importància que 
dóna a l'ornamentació. 
 
ZENITAL: 
llum zenital LUM Llum, natural o artificial, destinada a il·luminar un local, un 
edifici, una església, etc., i que prové del sostre. 

 Bibliografia 
  

L’àlbum de Reus (per Josep Cruset Vallverdú). Diari de Tarragona, març de 2003 
Guia modernista. Reus Turisme, 2011 
Reus plànol turístic 2012 
Què cal visitar: Cambrils, Reus, Salou, Vila-seca, La Pineda Platja. Costa Daurada 
Reus plànol turístic: “Ruta del Modernisme”, 1999 
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