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vila-secans i reu-
sencs, acostumats a 
anar cada any el 25 
d’octubre, dia de 
sant Bernat Calvó, 
a menjar coca amb 

sucre al mas Calvó de la carrete-
ra de Salou, els encanta, quan els 
faig la visita guiada a Vic, desco-
brir, dins la magnífica Catedral, la 
gran capella dedicada al sant reu-
senc. Va ser un importantíssim ju-
rista i guerrer de la conquesta de 
València, amic de Jaume I, de Sant 
Ramon de Penyafort, primer abat 
de Santes Creus, bisbe de Vic... Va 
fer tantíssimes coses fa 800 anys... 
I també, a una sala fosca del MEV 
(Museu Episcopal de Vic) impac-
ta descobrir una vitrina on es con-
serven el seu sudari, mitres i tots 
els ornaments pontificals, fets amb 
rics teixits hispano-àrabs regal del 
rei Jaume I, extrets dels diferents 
sepulcres que ha tingut al llarg 
dels segles. 

Aquest llegat patrimonial i im-
material de Sant Bernat Calvó és 
actualment el lligam més antic en-
tre les ciutats de Vic i Reus, Cata-
lunya vella i Catalunya nova, físi-
cament separades per 172 km pe-
rò amb un tarannà emprenedor 
similar i amb grans personatges 
vigatans entrellaçats encara actius 
com la il·lustradora Pilarín Bayés 
i de Luna, besneta d’un l’indià reu-
senc els descendents del qual van 
estiuejar sempre al mas de Gusí 
primer i a Salou després, quan el 
mas va ser bombardejat a la guer-
ra civil, i descansen al panteó de 
Domènech i Montaner de la ne-
cròpolis reusenca; el psiquiatre, 
polític i gran activista cultural Dr. 
Francesc Subirà i Rocamora, ar-
relat a Reus des de l’any 1954, on 
ha fundat tantíssimes iniciatives 
com la Llotja del col·leccionista, 
o el periodista Wifredo Espina i 
Claveras. 

A ell avui em vull referir amb 
molt d’afecte, per desitjar-li uns 

feliços 92 anys! Al gran periodis-
ta vigatà, que va consagrar la ma-
jor part de la seva carrera al des-
aparegut diari El Correo Catalán, 
i també va ser col·laborador de La 
Vanguardia, de TVE, d’aquest di-
ari, i de tants altres mitjans...  

Escollit millor periodista espa-
nyol del 1968 pel diari Pueblo, ca-
sat a Reus als anys 50 amb la reu-

senca Dolors Pahí, professora du-
rant molts anys al col·legi de la 
Presentació de Reus i tiet estimat 
de molts nebots Recasens, Pàmi-
es i Palacín cambrilencs i reusencs.  

Però a mi, el que més m’agra-
da del llarguíssim currículum 
del Wifredo, a banda de la seva 
fama d’independent recalcitrant, 
és que com a directiu de l’anti-
ga Asociación de la Prensa i com 
que també havia fet la carrera 

de Dret i havia exercit com a ad-
vocat a Vic durant uns anys, va 
crear el Servei de Defensa Jurí-
dica dels Periodistes, i, més tard, 
quan n’era vicepresident, va pro-
moure i redactar una proposta de 
la clàusula de consciència i secret 
professional que, presentada pels 
diputats catalans, va ser introdu-
ïda a la vigent Constitució espa-
nyola (article 20.1d). Una apor-
tació catalana més a la Constitu-
ció del 78. 

Retirat del món del periodisme, 
però actiu al Twitter i a les xarxes 
socials, el Wifredo viu a la veïna 
Castellterçol però sentimentalment 
està molt unit a Collsuspina, on 
jo resideixo, perquè fa mil anys, al 
segle X, que els seus avantpassats 
Espina van construir el mas Espi-
na que dona nom al poble de Coll-
suspina o Collsespina, evolució de 
Coll-de-l’Espina.  

El seu nom a més, Wifredo o 
Guifré, li va ser posat per un pa-
drí de bateig molt patriota, com a 
homenatge al comte Guifré el Pi-
lós, fundador de Catalunya. Des de 
Collsuspina fins a Castellterçol, 
passant pel teu estimat Diari et 
desitjo: Per molts anys Wifredo!
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as sanciones económicas a Rusia ¿se-
rán más efectivas que las impues-
tas contra otras dictaduras como las 

de Cuba, Irán y Corea del Norte o serán 
cosquillas a un gigante? El pueblo ru-
so puede sufrir, pero no le cabe protes-
tar a riesgo de ir a parar a la cárcel. Apar-
te de que el régimen encontrará algún 
país que le ayude. 

En los primeros años del franquismo 
se aprobó en la ONU el aislamiento de 
España. Lo sufrió la gente, y apareció un 
país en auxilio, Argentina, que entre 1946 
y 1948 dio créditos blandos y envió 
700.000 toneladas de trigo, 200.000 de 
maíz y abundante carne congelada. Pe-
rón incluso envió a su esposa, tan po-
pular que hasta se hicieron chistes, co-
mo el del telegrama que, tras su mar-
cha, Franco envió a Perdón: «Evita que 
vuelva».
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Doctora en Periodisme i Ciències de Comunica-
ció i diplomada en Traducció i Interpretació,  
Tate Cabré ha treballat en premsa i televisió.  
És Guia Oficial de Turisme de Catalunya.
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Des de Sant Bernat Calvó fa 800 anys fins als insignes contemporanis 
Pilarín Bayès, el Dr. Francesc Subirà o el periodista Wifredo Espina, molts 
personatges han construït ponts entre les ciutats de Vic i Reus

A l’esquerra, Espina a l’hemeroteca d’‘El Correo Catalán’. A la dreta, 
amb la reusenca Dolors Pahí, amb qui es va casar a Reus. FOTO: CEDIDA


