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Segons expliquen Josep Maria i Ezequiel Gort Juanpere al seu llibre 
Reus: del passat al present. La formació d’una ciutat, el primer nucli urbà 
apareixeria al segle xii pels voltants d’on actualment hi ha la prioral de 
Sant Pere, tot i que hi ha vestigis dins el terme que demostren que abans 
ja hi havia un poblat neolític a la partida de Monterols, ubicat on ara hi 
ha l’institut Pere Mata, i també diversos jaciments ibèrics i unes quantes 
vil·les romanes.

Reus té, doncs, un origen medieval. L’any 1154 surt documentada per 
primer cop, encara que ja existia unes desenes d’anys abans. La cruïlla 
de camins que van, per una part, de Tarragona cap a les muntanyes de 
Prades, i per l’altra, de la part occidental cap a Valls o Montblanc, seria 
l’epicentre d’aquest origen, que donaria lloc a la construcció del temple 
inicial, d’un castell, de les primeres cases i d’un incipient mercat.

Als primers anys del segle xiii, Reus ja tindria una primera mura-
lla. El 1374 s’inicià la construcció d’un segon recinte mural, amb els seus 
portals, que després configuraria la formació dels ravals que es coneixen.

L’origen medieval de Reus
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el 1952, quan es va construir la torre del rellotge. 
A la part superior de la façana es veu un relleu del 
1861 en el qual hi ha l’escut antic de la ciutat amb 
al·legories esculpides de la indústria, el comerç i 
l’agricultura. Les gàrgoles i el relleu es conserven al 
museu de la plaça de la Llibertat.

L’Ajuntament actual fou construït al segle xvii. És d’estil 
renaixentista i eclèctic. El primer edifici era molt diferent 
del de la fotografia, d’aproximadament l’any 1912. A l’in-
terior hi havia una presó i una capella amb una imatge de 
sant Pere. Durant els anys vint van començar les obres de 
reforma perquè estava molt malmès. Les obres van acabar 

CASA DE LA VILA

El president de la Generalitat 

de Catalunya, Francesc Ma-

cià i Llussà, va visitar la ciutat 

de Reus el dia 31 de maig 

de l’any 1931, un mes i mig 

després d’haver-se proclamat 

la Segona República. En 

aquesta pàgina se’l reco-

neix fent el tomb de ravals, 

amb els balcons plens de 

senyeres; a la seva esquerra, 

l’alcalde Evarist Fàbregas.

L’‘AVI’ VISITA REUS

ESTANISLAU PEDROLA ROVIRA, «SANDALIO»

El raval de Santa Anna va 

ser obert a la primera meitat 

del segle xv. A la pàgina del 

costat, el raval cap al 1914 

vist des del davant de l’actual 

casa Serra o casa Cuadrada, 

un edifici noucentista (dels 

anys 1924-26) de l’arquitec-

te Joan Rubió i Bellver, i situ-

at a la cruïlla del raval amb el 

carrer homònim. A l’esquerra, 

la font del raval i, al fons, la 

plaça de Catalunya.

RAVAL DE SANTA ANNA
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Patudactu incerura? 
Nihi, omant. Valatimmor 
ut grarbem nos addum 
octustere ingulto rtelaris, 
uturae tri pro hi, us Ahaline 
ex nis rehem moricau 
deffre, us nonoxime nos 
ia nest L. Vatus co ut 
anteati sum iaedit. Vasta 
teatussil hilla sim que 
ciem, Paleropondam 
Romperitum or la L.
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Aquesta estació va ser la 
segona que va tenir la ciu-
tat, l’any 1884, després de 
l’estació del Nord i anterior 
a la del Carrilet de Reus a 
Salou. És l’estació de REN-
FE actual, que avui ocupa 
un altre edifici. A la imatge, 
entorn del 1912, uns pas-
satgers van cap al centre 
a peu. Es veu la façana de 
l’estació i unes berlines 
tirades per dos cavalls que 
esperen els seus passat-
gers. Tres carros recullen o 
expedeixen mercaderies. A 
l’esquerra, el dipòsit elevat 
que servia per subministrar 
aigua a les locomotores per 

poder fer vapor. 

ESTACIÓ DELS DIRECTES
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