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Benvinguda del president del Centre de Lectura

Des del Centre de Lectura volem donar la benvinguda a Reus als membres de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb motiu de les Jornades
d’enguany celebrades en homenatge a Ramon Amigó i Anglès. Agraïm la presèn-
cia del president de la Secció Filològica de l’Institut, el senyor Isidor Marí, i també
la participació en aquest acte de la vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili, la
doctora Maria Bargalló Escrivà, i del delegat de Cultura de la Generalitat a Tarra-
gona, el senyor Jordi Agràs Estalella.

En primer lloc, cal considerar la coincidència de dues efemèrides destacades
durant l’any 2011, dos centenaris que encara ara estem commemorant: el de la Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i el de la celebració a Reus del primer
Congrés d’Ateneus de Catalunya que tingué lloc al Centre de Lectura l’abril de 1911.
Recordem avui, també, amb satisfacció, la lliçó inaugural del curs 2011-2012 del
Centre de Lectura que va impartir el president de l’IEC, el senyor Salvador Giner,
dins els actes de commemoració de les dues celebracions.

Com ja deveu saber, el Centre de Lectura va ser fundat l’any 1859 amb la vo-
luntat de «culturitzar» i alfabetitzar la població obrera de la ciutat. Personalitats
com Güell i Mercader i Joaquim Bartrina, als inicis, i Miquel Ventura, una mica
més tard, van contribuir a crear i consolidar la primera biblioteca patrimonial de
Catalunya (1859). Avui en dia el Centre acull, a part dels més de 250.000 volums
de la biblioteca, un fons d’art important i moltes sales on es fan exposicions, pre-
sentacions, cursos, tallers i una llarga llista d’activitats culturals durant tot l’any. El
Centre també disposa del Teatre Bartrina, ara cogestionat a través d’un consorci
amb l’Ajuntament de Reus.

Ens honora especialment la gran quantitat d’intel·lectuals i científics que han
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participat activament en la vida de la nostra entitat i que sempre hi han col·laborat
amb vocació de servei públic. Un d’ells va ser l’admirat Ramon Amigó i Anglès,
qui fou membre corresponent de la Secció Filològica de l’IEC i que ens va deixar el
setembre de l’any passat.

Ramon Amigó i Anglès (Reus, 1925-2011) va ser professor de català i s’havia
format en l’onomàstica dins del món excursionista. És l’autor d’una important
obra literària i onomàstica i el seu mestratge ha estat cabdal en la recuperació dels
noms de lloc de moltes viles de Catalunya. Va ser president del Centre de Lectura
de Reus, de l’Associació d’Estudis Reusencs, vicepresident de la Societat d’Ono-
màstica, i va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 1997.

Avui, en companyia dels seus col·legues de la Secció Filològica, dels seus amics
del Centre de Lectura i d’acord amb els seus familiars, li volem retre un homenatge
sincer, per a molts de nosaltres entranyable. També se suma a l’homenatge l’Ajun-
tament de Reus, que, amb la representació de l’alcalde, Carles Pellicer; el regidor
de Cultura, Joaquim Sorio, i altres regidors rebrà la Secció Filològica en una recep-
ció inaugural. La Fundació Privada Reddis i la Diputació de Tarragona també han
contribuït a fer possibles aquestes Jornades.

A partir d’avui anomenem la «sala de converses», aquest espai annex a la Bibli-
oteca que ell tant estimava, sala Ramon Amigó. Aquest és un punt emblemàtic de
la nostra entitat, el punt de trobada, l’espai per conversar, per plantejar propostes,
per xerrar, per llegir, per debatre.

Al costat de la placa que anomena la sala Ramon Amigó hi hem instal·lat el re-
trat que li féu el seu amic Miquel S. Jassans, artista i pintor alforgenc, una donació
que agraïm, de tot cor, a la família de Ramon Amigó.

Per acabar, volem manifestar el nostre goig perquè avui s’esdevingui al Centre
de Lectura la trobada anual de la Secció Filològica per celebrar les dues sessions
acadèmiques: la d’aquesta tarda, moderada per Josep Moran, i la de demà al matí,
moderada per Maria Teresa Cabré i Castellví.

També cal reconèixer la tasca d’un membre de l’entitat, en la qual ha col-
laborat des de molt jove, i alhora company vostre de secció, en Joaquim Mallafrè i
Gavaldà. Felicitats, Joaquim, per la magnífica coordinació, l’entusiasme i la dedi-
cació que has aportat a aquesta trobada.

Xavier Filella
Centre de Lectura de Reus
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