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Un cop enllestida la guerra d’Àfrica (1859-1860), el tinent general Joan Prim i Prats (1814-

1870) va tornar a la Península convertit en l’heroi popular per excel·lència.1 Prim, amb els 

Voluntaris catalans que havien sobreviscut, desembarcà l’1 de maig de 1860 a Alacant, on 

tots van ser rebuts de manera fervorosa pels ciutadans. Prim, que no es volia perdre els actes 

ofi cials previstos a Madrid amb motiu de la victòria espanyola, es va acomiadar allí dels 

Voluntaris, que embarcaren cap a Catalunya per a rebre també un seguit d’homenatges 

i d’aclamacions populars. Després de participar i de ser homenatjat en diversos actes i 

banquets a Madrid, amb un desplaçament inclòs a Guadalajara, Prim demanà llicència 

per viatjar a França (a Vichy, per cert, Napoleó III també el convidà a un àpat). Finalment, 

ja al mes de setembre, Prim tornà a la Península, on els seus amics li havien organitzat una 

mena de marxa triomfal per diverses ciutats de Catalunya, les Illes i el País Valencià.

de juny de 1843, quan la ciutat fou bombardejada 

pel general Zurbano arran del pronunciament de 

l’aleshores coronel Prim i del capità Milans del 

Bosch contra la regència d’Espartero i en favor de 

la majoria d’edat d’Isabel II (en compensació, la 

reina concedí a Reus el títol de Ciudad Esforzada). 

Els membres del consistori, precedits d’un ball de 

Marroquins i Espanyols composat especialment 

per a l’ocasió, van anar a rebre el general mentre 

repicaven les campanes. Quan Prim baixà del tren, 

dues nenes (fi lles del patrici Marià Pons) li van oferir 

una palma (de victòria) i una corona cívica. Tot 

seguit, Prim, la muller, la dida que portava el nen 

A Reus hi arribà cap a les quatre de la tarda del 

diumenge 14 d’octubre, venint en tren des de 

Tarragona en companyia de la muller, Francisca 

Agüero, i del primogènit, Joan (que tenia dos anys). 

Tot i que hom esperava una recepció entusiasta, 

“la autoridad tuvo que contener a una parte de 

la población que se proponía hacer, en el mismo 

tiempo, otra clase de demostraciones, manifestando 

recuerdos de triste memoria” (Bofarull, 1866, 

p. 297). Aquesta part de reusencs (“algunos 

malintencionados y rencorosos”, segons Olivar, 

1952, volum I, p. 232), contraris a l’homenatge a 

Prim, volien fer-li present el record dels fets de l’11 

1 A més de les cròniques publicades als diaris i altres publicacions coetànies (que, com acostuma a passar en molts d’aquests casos, són una de les 

principals fonts –i massa sovint l’única– per a conèixer com es van desenvolupar episodis d’aquestes característiques), concretament al Diario de 

Reus de 1860 i 1868 i al Boletín Ofi cial de la Junta Revolucionaria de Reus de 1868, he tingut en compte les posteriors aportacions o els comentaris 

fets pels historiadors que han parlat amb més o menys detall sobre la vida del general: Andreu de Bofarull i Brocà, Anales históricos de Reus, desde 

su fundación hasta nuestros días, segona edició, Reus: Imp. de la V. e hijo de Sabater, 1866; Francesc Gras i Elias, Lo general Prim. Recorts de sa 

vida política y militar, Reus: Imp. Vda. de Vidiella y P. Casas, 1908; Rafael Olivar Bertrand, El caballero Prim, Barcelona: Luis Miracle, 1952 (dos 

volums), i Prim, Madrid: Tebas, 1975, i Pere Anguera, La burgesia reformista. Reus en els fets de l’any 1868, Reus: Associació d’Estudis Reusencs, 

1980, i (especialment) El general Prim. Biografía de un conspirador, Barcelona: Edhasa, 2003.

PRIM A REUS

A dalt:
Detall de l’exposició Joan 
Prim i Prats (Reus, 1814 - 
Madrid 1870), en què es 
pot veure una fotografi a 
de la casa natal del 
general, coneguda com 
a ca l’Olives, situada a la 
plaça del Mercadal. Fou 
enderrocada l’any 1972. Al 
seu lloc ara hi ha el Gaudí 
Centre. En una columna 
de la façana, per la part de 
dins, hi ha una inscripció 
que recorda que allí va 
néixer Prim

A la pàgina anterior:
El retrat de Prim, fi ll 
il·lustre de Reus, presideix 
el Saló de Plens de 
l’Ajuntament. La pintura 
és obra d’un altre reusenc 
il·lustre, el pintor Josep 
Llovera i Bufi ll (1846-1896), 
qui va oferir el quadre a la 
ciutat el 1895
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Noble i esforçada ciutat de 

Reus, jo et saludo, jo t’estimo, 

jo et respecto

2 Aquest primer discurs també fou transcrit el dia 16 d’octubre pel Diario de Reus, amb l’advertiment que era una “alocución en dialecto 

catalán”.

Noble i esforçada ciutat de Reus, jo et saludo, jo 

t’estimo, jo et respecto. No sé com expressar la satisfacció 

que sento en vista de l’ovació de què em feu objecte, 

tant més apreciable per a mi per quant són los meus 

compatricis els que me la tributen. / Enmig d’aquells 

perills, entre el fragor d’aquells combats, jo tenia fi xa 

la vista en la meva cara pàtria, perquè sabia que tots 

vosaltres no l’apartàveu de mi, que em seguíeu amb 

ansiosa mirada i amb tota la vostra ànima i el vostre cor, 

tremolant i pregant a la Verge de Misericòrdia per la 

meva vida. / Jo no he fet més que complir amb lo meu 

deure com a bon soldat, perquè d’altra manera haguera 

desmerescut del vostre apreci en lloc de rebre’m amb 

palmes i llorers; i si alguna cosa d’especial hi ha en 

la meva organització, ho dec a l’haver nascut dessota 

aqueix cel i respirat aqueixa atmosfera. Per això los fi lls 

d’aqueixa ciutat han sigut sempre respectats i apreciats 

per tot lo món per lo seu valor i la seva noblesa de 

cor, i per això jo he pogut demostrar sempre que no hi 

ha perill a on un català posi els peus. / Bé es portaren 

aquell grapat de valents que m’enviàreu perquè vos 

representessin en tan gloriosa guerra. Ells batallaren 

com a bons, pagant, per a l’honra de la pàtria, en sang 

el seu tribut, i deixant lo nom català a l’altura que ha 

sabut col·locar-se en tots els temps. / Saludem doncs a 

la nostra Reina que va tenir valor i prou confi ança en 

l’exèrcit per recollir lo guant. Saludem al duc de Tetuan 

que carregà sobre d’ell la responsabilitat i els cuidados 

de la campanya. Saludem a l’exèrcit espanyol que ha 

sabut portar-la a cap de victòria en victòria sens vacil·lar 

un instant, i en quant a mi, germans, esteu segurs de 

trobar-me sempre disposat en quant les meves forces 

puguin a lluitar una i altra i cent vegades per la glòria 

de la pàtria i l’honor del poble català. Visca la Reina! 

Visca l’esforçada ciutat de Reus!

A l’Ajuntament de la ciutat es conserva la còpia 

ofi cial del Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. 

General D. Juan Prim Prats, en el acto de hacer entrega 
de su gloriosa espada al Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, el día 14 de Octubre de 1860, per bé que en 

realitat el discurs el va fer la tarda del dia següent, el 

dilluns 15. Només començar el seu parlament, que 

adreçà a l’alcalde, Prim explicà la causa de la donació:

Ilmo. Sr. / Cuando V. E. tuvo la dignación de pedirme la 

espada que ceñía en la campaña de África para depositarla 

en el salón de sesiones de la Casa Capitular, a fi n de 

que fuese un monumento imperecedero que simbolizase 

los triunfos de las armas españolas en África, no me fue 

posible acceder desde luego a tan honrosa demanda, y no 

porque rehusase acceder a una petición que me envanecía, 

sino porque la contienda estaba aún por terminar, porque 

se estaba debatiendo todavía si la honra de España había 

als braços i l’alcalde-corregidor pujaren dalt d’una 

“magnífi ca carretela tirada por seis briosos corceles” 

i recorregueren uns carrers plens de banderes, 

corones, medallons, arcs, piràmides, columnes i 

molts altres guarniments i enmig d’una pluja de 

fl ors, de coloms deixats anar, de recitacions de 

poemes alegòrics i de salves d’artilleria disparades 

per uns quants Voluntaris catalans. La comitiva els 

acompanyà fi ns al domicili de l’industrial Macià 

Vila (vell amic, íntim confi dent i generós avalador 

econòmic del general). Després, Prim es desplaçà fi ns 

a l’Ajuntament, al balcó principal del qual, i amb 

l’emoció del moment, Prim adreçà unes paraules 

en català als seus compatriotes. En transcric el text 

–normalitzant uns quants mots, els accents i la 

puntuació– que més endavant va referir un dels que 

havia escoltat in situ el discurs, Francesc Gras i Elias 

(1908, p. 51-52):2

PRIM A REUS

Retrat del general Prim, 
per E. Planas, 1860.

Arxiu de l’IMMR (Institut 
Municipal de Museus de 

Reus)

A la pàgina següent: 
Detall de l’escultura jacent 

de Prim, de bronze amb 
bany d’argent, d’Émile 
Hébert (1828-1893). El 
sepulcre, d’acer i ferro 

damasquinat amb 
incrustacions i banys 

d’argent i d’or, és obra de 
l’artista Plácido Zuloaga 

(1834-1910)

El general 

Joan Prim i Prats 

(Reus, 6 de desembre de 1814 - 
Madrid, 30 de desembre de 1870), 
comte de Reus, vescomte del Bruc 

i marquès de Los Castillejos (títol 
amb Grandesa d’Espanya) fou 
un militar i polític progressista 

català molt infl uent en la política 
espanyola del segle XIX. Entre altres 

càrrecs, va ser governador militar 
de Barcelona (1843), capità general 

de Puerto Rico (1847) i Granada 
(1855), observador militar ofi cial a 
la guerra de Crimea (1853-1854) i 

ministre de la Guerra (1868-1870). 
Fou diputat en diverses ocasions 

(des de 1841), senador vitalici (des 
de 1858) i president del consell de 

Ministres (1869-1870)

Es distingí especialment en la 
guerra d’Àfrica, com a cap de la 

Divisió de Reserva i dels Voluntaris 
catalans (1860) i comandà 

l’expedició militar espanyola que 
reclamà el deute exterior del govern 

mexicà de Juárez (1862)
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PRIM A REUS

El sepulcre del general 
Prim, quan encara era al 

“Panteón de Hombres 
Ilustres” de l’església de 

Nuestra Señora de Atocha 
(Madrid)

Fotografi a de J. Laurent, 
acolorida d’època (circa 

1879). Arxiu de l’IMMR

de quedar o no bien puesta y limpia como los rayos del sol. 

Terminada aquella lucha, y terminada tan gloriosamente 

para las armas españolas, ha llegado el momento de acceder 

a la petición de esa Ilma. Corporación municipal; y para 

que la entrega de esa prenda de mi mayor estima se llevase 

a efecto del modo más digno, he creído deber hacerla yo 

en persona. Ahí teneis, pues, esta espada. Enrojecida está 

aún con sangre mora. Ella simboliza los hechos en que me 

ha cabido la fortuna de tomar parte, y ella proclamará en 

todos tiempos las proezas que han llevado a cabo en África 

las gloriosas armas españolas [...].3

Després del lliurament de l’espasa, Prim va sortir al 

balcó i adreçà a les persones que eren al Mercadal 

un segon discurs en català, molt més breu. Digué 

que acabava de lliurar la seva espasa a la ciutat, tot 

confi ant “que aqueixa prenda serà per a vosaltres 

símbol d’unió i de concòrdia”; continuà amb el 

que sembla una referència als fets de 1843, “no us 

recordeu del passat”, i acabà refermant que sempre 

estaria al servei de “la pàtria”, perquè “esteu segurs 

que sempre que ella de mi necessiti, no faltaré mai a 

consagrar-li la vida, com aixís deu fer-ho aquell que’s 

preciï de ser un bon català. Reusenses: viva la Reina”. 

Prim va romandre a Reus un parell de setmanes, 

tot participant en diversos banquets, recepcions o 

balls i portant a terme diferents activitats i visites 

més o menys programades (com la que va fer a 

l’ermita de la Misericòrdia, amb missa i tot), a més 

d’uns quants desplaçaments a fora de la ciutat, com 

els que va fer a la Riba (amb una cacera inclosa), a 

Vila-seca, a Vilafortuny i a Cambrils. Tots aquests 

moviments es poden resseguir força bé gràcies a 

les cròniques i notes aparegudes al Diario de Reus, 
però no els detallaré per no fer massa feixuc aquest 

article (Anguera, 2003, p. 340-344, en va fer un bon 

resum). El dimarts 30, el mateix diari informà que 

“a estas horas debe hallarse ya camino de Valencia el 

Excmo. general Prim”.4

És evident que la visita de Prim a Reus l’octubre de 

1860 resultà gairebé apoteòsica, però la que es va 

portar a terme quasi exactament vuit anys després, 

arran del triomf de la Revolució “Gloriosa”, també 

va ser multitudinària –tot i no ser tan coneguda. 

Assabentats de la imminent visita de Prim, els 

membres de la Junta Revolucionària de Reus es van 

3 Podeu veure el text complet d’aquest discurs, així com el d’un segon discurs en català, al document reproduït fotogràfi cament al catàleg de 

l’exposició Joan Prim i Prats (Reus, 1814 - Madrid, 1870), Reus: Institut Municipal de Museus de Reus, 2014, p. 143. 

4 Tot i que el Diario de Reus dels dies 17 d’octubre i 2 de novembre publicà un anunci-prospecte en què informava els lectors de la pròxima 

edició d’un “folleto”, del qual anirien sortint “una o dos entregas semanales”, amb el títol Reseña de los festejos efectuados en la ciudad de Reus, 

para la solemne recepción del Excmo. señor Marqués de los Castillejos, con motivo de su entrada en dicha ciudad, el día 14 de Octubre de 1860, 

no n’he sabut trobar cap exemplar (ni del fulletó sencer ni de cap lliurament parcial). Atès el títol semblant, el model a seguir podria ser una 

publicació editada a la ciutat comtal uns quants mesos abans, signada per Víctor Balaguer, Reseña de los festejos celebrados en Barcelona, en los 

primeros días de mayo de 1860, con motivo del regreso de los Voluntarios de Cataluña y tropas del Ejército de África [...], Barcelona: Imp. de Luis 

Tasso, 1860.

reunir la matinada del mateix diumenge 4 

d’octubre de 1868 i van decidir, primer de 

tot, ordenar la recol·locació al saló de sessions 

de l’espasa i dels altres trofeus militars que el 

general Prim havia regalat a la ciutat vuit anys 

abans, uns objectes que l’anterior consistori 

havia fet retirar (Gras i Elias, 1908, p. 101, 

especifi cà que “la seva espasa, junt amb les 

espingardes que havia portat de l’Àfrica 

havien sigut pujades dalt de la golfa i fi ns hi 

havia hagut el propòsit de destruir-les”). A la 

mateixa reunió (i segueixo el resum de l’acta 

que va publicar Anguera, 1980, p. 82-83), es 

va acordar el programa ofi cial de la visita: fer 

un pregó quan se sabés que Prim havia arribat 

en vaixell a l’alçada de Tarragona; citar totes 

les bandes de música perquè anessin a rebre 

el general a l’estació del ferrocarril; avisar el 

comandant militar del cantó perquè les tropes 

cobrissin l’itinerari; reunir els Voluntaris de la 

Llibertat a la plaça de la Constitució (l’actual 

Mercadal), per si havien d’ajudar; organitzar 

un banquet de cent coberts en honor a 

Prim i convidar-hi totes les personalitats 

ofi cials, militars de graduació i persones 

que el general volgués tenir amb ell; cercar 

allotjament per a tots els ofi cials i mariners 

que l’acompanyessin en la visita; fer un altre 

pregó quan se sabés l’hora d’arribada a la 

ciutat; fer ventar les campanes quan el tren en 

què vingués Prim entrés al terme municipal, 

i procurar que les forces armades de la ciutat 

fessin una parada davant de l’Ajuntament i 

desfi lessin sota els emblemes revolucionaris 

que hi havia penjats als seus balcons.

Sembla que aquest programa es va anar 

portant a terme de manera prou satisfactòria. 

Quan Prim va entrar a l’estació, cap a les dues 

del migdia, fou rebut per tots els membres de 

la Junta Revolucionària i per un gran nombre 

de persones, i allí mateix va ser complimentat 

per representants de diverses localitats del 

Camp, del Priorat i de la Ribera d’Ebre. 

Quan Prim arribà a l’Ajuntament, va sortir 

al balcó i va adreçar als que eren a la plaça un 

primer discurs en català, del qual el Diario 
de Reus del dia 6 en va publicar un parell de 

paràgrafs, per bé que traduïts al castellà:

Pueblo de Reus, hace muchos años que lucho 

por la libertad, hace muchos años que he sufrido 

amargamente porque no podía respirar el aire 

puro de la patria; pero a pesar de todas mis 

El sepulcre del general Prim

El general reusenc Joan Prim i Prats va 

morir a Madrid el 30 de desembre de 1870, 

a conseqüència de les ferides rebudes en 

un atemptat sofert el dia 27. El seu cadàver, 

abillat amb l’uniforme de capità general, va 

ser embalsamat l’1 de gener de 1871 i, després 

de ser tractat per evitar-ne el deteriorament, 

fou dipositat el 8 de maig següent en un taüt 

de plom tancat hermèticament, juntament 

amb tres tubs de vidre que contenien sodi 

(per a mantenir el cos deshidratat). Per tal 

d’enterrar-lo dignament, al Panteó d’Homes 

Il·lustres (instal·lat en un annex de l’església 

de Nuestra Señora de Atocha, a Madrid) 

es va erigir una artística tomba, obrada en 

acer i ferro damasquinat amb incrustacions i 

banys d’argent i d’or. Fou elaborada en una 

factoria d’Eibar, entre 1874 i 1875, per un 

equip format per trenta-dos artesans i dirigit 

per l’artista Plácido Zuloaga (1834-1910). 

És guarnida, als quatre angles, amb pilars 

rematats per àmfores. Als costats llargs hi ha 

sengles relleus que representen la batalla de 

Los Castillejos i l’entrada triomfal a Madrid 

del general al front dels soldats de la guerra 

d’Àfrica; els curts tenen, respectivament, les 

quatre lletres del cognom PRIM, amb les vores 

d’argent i el cos d’or, i l’escut del general, 

que inclou els diversos símbols i elements 

representatius del títols nobiliaris que va 

assolir, i els lemes HONOR, VALOR i LEALTAD, 

entre dues fi gures simètriques de voluntaris 

armats, i amb barretines, i diverses banderes 

i senyeres. L’escultura jacent, obra d’Émile 

Hébert (1828-1893), va ser fosa en bronze 

a París. També són d’Hébert els medallons 

laterals amb els retrats ideals dels herois 

romans Tiberi Grac, Atili Règul, Gai Grac i 

Gai Màrius. Les despeses del sepulcre van 

ser sufragades al seu dia per una subscripció 

ciutadana. L’any 1971 fou desmuntat i 

traslladat al Cementiri General de Reus, on 

va ser instal·lat en una glorieta. L’any 2013 va 

ser objecte d’un delicat i complex procés de 

restauració, portat a terme a Valldoreix per 

especialistes del Centre de Restauració de 

Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. 

La tomba, exposada actualment al vestíbul 

del Cementiri, és formada per uns cent 

cinquanta elements, fou muntada peça a 

peça mitjançant uns deu mil cargols i assoleix 

un pes total de mil vuit-cents quilograms.

El sepulcre de Prim, ubicat al vestíbul del Cementiri de Reus
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desventuras, a pesar de la ausencia, nunca te he olvidado. 

Yo he nacido en Reus; cada calle, cada casa, cada 

persona de esta ciudad me inspira recuerdos hechiceros, 

los recuerdos de la infancia que ejercen en mí poderoso 

infl ujo. / Hoy, tras tantas penas, tras tantos trabajos, puedo 

ver realizada la idea que continuamente me anima; veo 

iluminada nuestra España por el sol de la libertad, que 

como el del fi rmamento es imperecedero. Pueblo de Reus, 

hoy que hemos derribado el trono de una raza inicua e 

ingrata, hoy que hemos regenerado nuestra patria, esclama 

conmigo: ¡gracias a Dios! 

Tot seguit, el mitjà imprès suara esmentat informà 

(hi normalitzo només els accents, unes quantes 

majúscules i la puntuació) que Prim, “después de 

estas palabras, habló del hecho tan profundamente 

sentido por esta población de haber arrancado 

del lugar en que estaban depositadas las armas y 

trofeos que trajo de la guerra de África, de la manera 

siguiente”:

Al llegar de la guerra de África os entregué una prenda, 

para mí la más querida, la espada que empuñé en todas 

las batallas, la que se tiñó mil veces en sangre agarena; la 

puse en la sala capitular de las Casas Consistoriales y os 

encargué que la guardarais siempre aunque las disidencias 

políticas se empeñasen en lo contrario, pues la espada de 

Prim no pertenecía a un general determinado, sino a 

la nación entera; no era una gloria particular, sino del 

pueblo en general; no era el medio que había servido para 

salvar la vida de un hombre, sino la de nuestra patria. 

Pero vino una mano atrevida y la arrancó del sitio en 

que estaba y la prenda para mí de más estima quedó 

largo tiempo arrinconada; no obstante yo la perdono, 

como perdono a todos mis ofensores y enemigos, porque 

la cualidad más bella de los liberales es la generosidad. 

La libertat se igualaría a la tiranía si sacrifi cara a sus 

enemigos. La libertad es hija de Dios y Dios perdonó a 

sus verdugos. Pueblo de Reus, esclama conmigo: perdón 

a nuestros ofensores. / Seamos dignos de la libertad que 

hemos reconquistado; no queramos que los partidos nos 

desunan; la unión es la fuerza; no debe haber más que un 

partido, el de la libertad; no debe haber más que un lema, 

el orden; de esta manera podremos solidar la situación de 

España; de esta manera nunca volverán a reinar la tiranía 

y el escándalo. Pueblo de Reus, ¡viva la libertad, abajo 

los Borbones, viva la soberanía nacional, viva la Marina, 

vivan las Cortes Constituyentes!

El general va entrar a l’interior de l’Ajuntament, 

s’hi estigué una estona (segurament per a descansar, 

perquè sembla que el molestaven dues velles ferides) 

i després va tornar al balcó, per a fer un petit discurs 

–aquest cop en castellà– als soldats presents a la 

plaça, tot encarregant-los “la defensa de la patria y 

de la libertad, diciéndoles que la base fundamental 

y fuerza de los ejércitos es la disciplina”. Un cop 

acabats els discursos públics (també van fer ús de 

la paraula dos dels membres de la Junta, Morlius i 

Ferrer), Prim i la seva comitiva 

van donar “una vuelta por algunos 

arrabales y calles de Reus”, i tot 

seguit “el héroe” (com l’anomena el 

Diario de Reus) anà fi ns al domicili 

de Frederic Vila (fi ll de Macià 

Vila, que havia mort el 1865), on 

havia d’allotjar-se i on va rebre 

un gran nombre de corporacions, 

ofi cials i particulars “que deseaban 

abrazarle”. Al vespre, el general 

va assistir al “concurridísimo” 

banquet d’homenatge, portat a 

terme al “Salón Filarmónico”, 

lloc en què va escoltar un llarg 

discurs del seu company de 

partit, Ruiz Zorrilla, un discurs 

–d’homenatge als sergents que 

s’havien sublevat l’any 1866 al 

quarter de San Gil– que Gras 

qualifi cà com a “fogós, entusiasta, 

que arrencava visques entusiastes de tots els cors. 

Pocs coneixien a Reus a Ruiz Zorrilla com a orador i 

son parlament els produí un efecte màgic”. Després 

van prendre la paraula Güell i Mercader i altres 

polítics reusencs, però amb parlaments més breus, 

atès que Prim manifestà que havia d’anar a una 

altra recepció d’honor, que era previst de fer a “El 

Círculo”, concretament “un magnífi co thé al invicto 

caudillo de la Revolución”. Al Círcol, Prim donà 

les gràcies i tot seguit elogià “a los sargentos que 

sufrieron en el presidio por la sola causa de haber 

defendido la libertad” i pregà “a los concurrentes que 

le permitiesen retirarse pues se encontraba fatigado”.

Hi ha un parell d’anècdotes signifi catives d’aquesta 

visita de 1868. La primera, que Prim va haver 

de reconèixer, davant dels membres de la Junta 

Revolucionària local, que a Reus predominaven 

els republicans (ell era, malgrat tot, monàrquic). 

La segona, que quan algú li va demanar per què, 

per a poder destronar Isabel II, havia acceptat la 

cooperació de tanta gent de dubtosa reputació 

(Olivar, 1975, p. 464, reporta “bergantes y 

granujillas”), el general va respondre: “Amb qui havia 

de fer la Revolució? Amb canonges?”.

Després de passar la nit a la casa de Frederic Vila, el 

general –amb la seva comitiva– va continuar el viatge 

cap a Lleida, el matí del dilluns 5 d’octubre de 1868. 

Al seu pas per la Riba, l’enginyer reusenc Carbó 

adreçà a Prim un discurs en català, que fou contestat 

en el mateix idioma pel general. No em consta que 

a la visita de 1871 del rei Amadeu I a Reus, portada 

a terme en una data tan signifi cativa com és l’11 

de setembre, hi hagués cap mena de parlament en 

català. Però això ja seria una altra història. ■

PRIM A REUS

Escut nobiliari del 
sepulcre del general Prim

A baix:
L’espasa que el general 

Prim va donar a la ciutat 
en la seva visita de 1860

Fotografi a: Arxiu de 
l’IMMR

PRIM A REUS

Detall de l’exposició Joan 
Prim i Prats, al Museu de 
Reus, en què destaquen 
les peces procedents 
de la Colección Rubio 
Aragonés, la col·lecció 
privada més importat 
sobre el general

Cartell de l’exposició del 
Bicentenari

Per a més informació:
Museu de Reus Salvador 
Vilaseca
Raval de Santa Anna, 59
43201 REUS
Telèfon: 977 010 660
info.museus@reus.cat
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