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Antoni Nofrarias Bassols, conegut com a Gravat Crosta,
era un home polifacètic, excèntric, company inseparable de 
la càmera de fotografiar, que duia arreu. Gràcies a la família 
Aymerich-Bardolet, s’ha recuperat, conservat i classificat
el material fotogràfic que va realitzar. Ara tenim a les mans
una obra única, en què per primera vegada es publiquen
les fotografies inèdites d’aquest vigatà tan misteriós, que
mostren el seu particular punt de vista sobre la ciutat de
Vic i la comarca d’Osona.
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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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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


