
POEMES D’ARMATS, SENTIMENT I TRADICIÓ 
 
Aprofitant l’avinentesa de la proximitat de la Diada de Sant Jordi, enguany la 
tercera de les recerques històriques ha estat realitzada per trobar poemes, poesies 
vers als Armats de la Sang. Amb la inestimable col·laboració dels poetes Xavier 
Amorós, Jaume Mariné i Mn. Estanis Figuerola; i els rapsodes Dolors Quintana, 
Francina Baldrís, Ramon Llop i Josep Mª Roig es tornaran a sentir vells poemes i 
s’escoltaran de nous, fets per l’ocasió. 
 
Pels qui estimem la poesia, aquesta és la veu de l'ànima. És allò que ens fa mirar al fons 
de nosaltres mateixos i posar paraules als sentiments. La poesia és la capacitat de fer 
arribar als altres les inquietuds, els anhels i les vivències de la persona que l'escriu, i, fer 
al lector partícep i còmplice d'aquesta capacitat de comunicació. L'autor crea amb les 
seves paraules una xarxa amb el lector i el intèrpret, fent que moltes vegades aquest vagi 
més enllà de tot allò que el poeta ha volgut exposar. Aquesta és la seva grandesa. 
 
Amb la tria dels poemes que els Armats han volgut fer per aquesta ocasió, es pretén que, 
a través de la paraula d'uns autors  i de la veu d'uns lectors, el sentiment arribi als cors 
d'aquelles persones que escoltin i comparteixin el goig d'aquest acte, que tindrà lloc el 
mateix dia de la presentació del present Opuscle 2011, 14 d'abril. 
 
Hi ara unes pinzellades dels autors, dels que podríem dir moltes més coses, però l’espai 
no ens ho permet. 
 
ANTONI CORREIG i MASSÓ (Reus, 22 de març de 1910 – 2 de setembre de 2002). 
Per descriure’l utilitzarem les paraules d’un altre gran poeta reusenc i amic seu : 
XAVIER AMORÓS, que diu al pròleg que li fa al llibre « Temps de guerra. Apunts 
autobiogràfics (dels 1936 al 1939). ‘Els poemes de Correig, assolits a través d’un tracte 
fervorós i devot amb la llengua, se’ns ofereixen a través de quatre llibres 
estratègicament repartits durant la seva vida : « Els camins de cada hora » (1935), 
« L’arma i l’estel » (1948), « Poemes reusencs » (1970), « Obra poètica » (1980) i 
« Coses que porten cua » (1989) ; però també articles, així com crítiques literàries i 
d’art, escampats per una gran quantitat de diaris, revistes, programes i publicacions 
reusenques datades al llarg d’aquest segle i a partir dels inicis dels anys 30 . El Doctor 
Vilaseca deia sovint que admirava francament la prosa d’Antoni Correig, prosa distesa, 
fluida i precisa’. Només afegir, donada la poca extensió que demana aquesta petita 
ressenya, que se li van atorgar diversos premis. 
 
JAUME MARINÉ FERRÉ (Vilaplana, 1929). Ha publicat més de tres-cents articles 
periodístics, dels quals, cent van ser recollits a “Cent Cartes amb Ales”, la seva obra 
“Topans de l’Ànima”, està dedicat al poble de Vilaplana i el seu entorn. “Flames de 
Teia”, sobre records i vivències de l’autor.  També ha estat distingit amb diversos 
premis, entre els quals es troben:  
 
- Primer premi de Poesia Catalana del Casc Antic, Sant Agustí, Barcelona. 
- Premi la Veu, Lleida. 
- Premi El Mirador (narrativa curta, Ateneu d’Alforja, 2006). 
- Premi extraordinari Falset de narrativa (2000 i 2003). 
- Premi Consell Comarcal del Segrià, de poesia i accèssit de narrativa. 
I d’altres. 



ESTANISLAU FIGUEROLA GUAL (Reus, 1956). La seva primera incursió al món de 
l’escriptura publicada fou l’any 1993 amb una meditació a l’entorn de la cinquena 
estació del Via Crucis tradicional (el Cirineu), feta al setmanari, ja desaparegut, “La 
Voz de la Costa Dorada”. Té col·laboracions a la premsa escrita, com ara: Diari de 
Tarragona, Catalunya Cristiana, La Vanguardia, Punt Diari, Més Reus, Reus digital, 
Mireu..., i darrerament a Església de Tarragona. 

És autor de llibre “Companyia Lírica Ciutat de Reus. Una història de 20 anys”, publicat 
al desembre de 1995, i que obra una dedicatòria autogràfica i personal del desaparegut 
tenor, de fama mundial, Alfredo Kraus. 

A partir del setembre de 1996, inicia una recopilació de poemes i músiques per tal de 
confegir el muntatge “Visió poètica de la Setmana Santa. Miscel·lània poètico-musical” 
que s’estrena el dissabte, vigília del Diumenge de Rams, de l’any 1997 al Bravium 
Teatre, amb la col·laboració de diferents congregacions, germandats i confraries de la 
Ciutat, rapsodes, músics, Armats i “cantaora”. En el muntatge s’hi inclouen tres poesies 
de la seva autoria. 

Cal dir que en el camp de la poesia dedicada a la Setmana Santa compta amb tota una 
sèrie de poemes que refereixen a cadascun dels “passos” i elements de la Setmana Santa 
reusenca que avui per avui romanen inèdits a excepció del titulat “ARMATS”  que va 
escriure i dedicar als Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Ntre. 
Senyor Jesucrist amb motiu de la invitació rebuda per tal de presentar l’Opuscle 
d’aquell any. El poema fou publicat a l’opuscle de l’any següent. 

És autor de la “Pregària a la Verge del Calvari”. 

Ha publicat un seguit d’escrits a diferents programes i opuscles de la Setmana Santa 
reusenca, tarragonina i en d’altres de diferents manifestacions culturals. 

TEXT: Dolors Quintana i Francina Baldrís, rapsodes Opuscle 2011 


