
JORDI AGRÀS ESTALELLA
Fotografies: Carles Fargas

Augusta i 
seductora 

dama
 Cal Navàs de Reus

CULTURA I PAISATGE30 CULTURA I PAISATGE 31



CAL NAVÀS DE REUS

Obra sobre fusta de 
Gaspar Homar.

Quan els vents del món, cansats de tombar, sojornen a Cal Navàs es converteixen 

en llum. El llevant travessa fregant els vidres de la tribuna, llotja privilegiada del 

Mercadal, i transforma en mirall el parquet de la sala i el mosaic del rebedor; mentre 

el ponent, quan passa entremig de les portes obertes del terrat, pel despatx o el 

cosidor, dona vida als vitralls amb un verd maragda únic i un groc de préssec madur, 

amb tots els blaus de la mar i els rosats envermellits de les maduixes i dels gerds. Si 

s’hi cola el mestral entremaliat fa tremolar totes les fulles i els pètals de les flors: els de 

vidre americà s’irisen com les ostres tocades per l’àcid de la llimona i els de vidre imprès 

plomegen noves textures carregades d’ombres dòcils. Al pic del migdia, el migjorn i el 

llebeig entren per la finestra de la cuina i envernissen les rajoles blanques i blaves amb 

salabror marina. Els vents convertits en llum donen vida a la primavera eterna.

Fotografia: Pierre Grubius
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Domènech i Montaner és l’arquitecte de la 
primavera. Hi va fer un pacte, fa anys i panys. A les 
obres de Domènech la primavera hi viu contenta 
de mitjan març a finals de juny. Hi viu com una 
reina al seu reialme fet a mida. I quan arriba Sant 
Joan, amb les fogueres que fan de la nit dia, es retira 
compungida i enyorada a l’avançada, malgrat que és 
conscient que hi deixa el testimoni. A partir d’aquell 
moment no serà el mateix, però amb la complicitat 
del mestral i dels seus germans enjogassats, quan 
deixen el cel de Reus net de núvols i amb aquell blau 
que de tan intens és difícil d’abastar, sap que sigui 
estiu, tardor o hivern, seguirà perpetuant-se a Cal 
Navàs i hom en conservarà la memòria, d’ella. Hi 
continuarà amb una presència eterna, com el propi 
cicle que la farà tornar de nou.

Cal Navàs és una casa singular. Sembla que hagi 
estat construïda per ser vista més que per ser viscuda. 
S’ha escrit a bastament -per tant, no ho tornaré a 
reproduir aquí- sobre la decisió dels seus propietaris, 
Joaquim Navàs i Josepa Blasco -el senyor Quimet i la 
senyora Pepa- de bastir l’imponent edifici al solar que 
ocupava Cal Simó-Cardenyes, amb totes les últimes 
invencions i comoditats de principis del segle XX, 
com l’electricitat o el telèfon. Casa i botiga. O potser 
podríem dir botiga i casa, avantposant les necessitats 
del negoci davant de l’habitatge. Aquest fet no és 
estrany a Reus, encara es poden veure a l’artèria 
comercial de la ciutat, al carrer Llovera i al carrer 
Monterols, alguns immobles que tenen l’entrada dels 
veïns pels carrers del darrere o per dins de la botiga. 
Al llarg del temps, quan la propietat del negoci ha 
passat a uns tercers, s’ha hagut d’enretirar l’entrada 
de l’establiment per facilitar l’accés als pisos; no cal 
dir que això també s’ha aprofitat per l’ADN botiguer 
reusenc: s’hi ha ampliat la superfície d’aparadors. 
A Cal Navàs aquesta aposta es demostra quan 
decideixen enllestir al més aviat possible les obres del 

negoci, que obre quan encara estan obrant als pisos 
superiors, a l’habitatge; i quan l’imponent conjunt 
resultant és la gran targeta de visita de l’establiment.

Però realment sí que ha estat viscuda: per una 
senyora sola i el servei -la senyora Pepa Blasco, des 
dels primers anys, quan el senyor Navàs s’instal·là 
a Barcelona, i després com a vídua- o una família 
nombrosa -els Blasco-Font de Rubinat-, alternant 
amb algun altre model de nucli familiar. Per tant, 
aquell bany principal que ara contemplem amb el 
respecte que ens causen els espais museïtzats que 
ens transporten a altres èpoques ha estat en ús com 
qualsevol bany de qualsevol casa, com bé recorden 
alguns membres de la família Blasco. La mateixa 
senyora Maria Font de Rubinat, un dels pilars de la 
història de Cal Navàs, sense la qual potser la casa o 
part d’aquesta ja sols serien, a hores d’ara, un simple 
record, m’explicava un dia un projecte no realitzat de 
convertir l’immoble, com a propietat municipal, en 
allotjament per a visitants il·lustres. -I el primer que 
farien seria tirar a terra aquest quarto de bany i fer-ne 
un de nou. No et sembla, xiquet? I això no. Això no se 
li pot fer a Cal Navàs! Encara la sento: això no. Això 
no se li pot fer a Cal Navàs! Com quan et comparava 
els vitralls autèntics amb els restaurats, dient com 
de passada, en una mena de mitja lletania-reflexió 
interna i malgrat tot audible: els nous semblen més 
vells, i són els nous, eh! Recalcant-ho perquè te 
n’adonessis. 

Nogensmenys la vida a Cal Navàs, almenys a primera 
vista, potser no és apta per a tothom. Fa anys vaig 
sentir que no hi podria viure algú que pateixi de 
migranyes. Desconec si algun dels estadants n’ha 
tingut, però sols d’imaginar-nos-ho hom pot 
sentir punxades al cap. L’embruix de l’embolcall 
delirant de formes, textures i colors et deu fer 
desitjar que t’administrin el sedant més potent del 
mercat per trobar la pau dins una soporífera calma 
reconfortant. També s’ha dit que tampoc és apta 
per a col·leccionistes d’art, desitjosos d’exhibir-hi 
la seva pinacoteca. Això potser seria discutible. 
Al pis principal, fora dels dos retrats dels primers 
propietaris, fotografiats pels germans Napoleon 
de Barcelona, de la sala d’estar i d’alguna altra 
fotografia, sols hi he vist tres olis al llarg de les 
meves visites. Dos retrats, diferents, de la senyora 
Maria Font de Rubinat al despatx, signats per Jaume 
Queralt, i un Modest Urgell al menjador, damunt el 
trinxant, on avui hi ha una gran plàtera de metall. 
Vaig comentar a la senyora Maria, amb veritable 
admiració: Caram, quin Urgell! 
-Què et sembla, xiquet? El tenia a Barcelona i he pensat 
que faria bonic, aquí. 

-Un Urgell així fa goig a tot arreu-. Vaig respondre.  
-En aquesta casa no hi ha quadros, ni falta que hi 
fan. Però m’ha semblat que hi quedava bé. I era cert. 
Aquell Urgell potser estava en un dels pocs llocs 
on hi podia haver una obra penjada i certament 
no desentonava, ni desmereixia el conjunt. Ara 
bé, davant el contundent Ni quadres, ni quadros, 
que deia Joaquim Blasco, fill de la senyora Maria 
i propietari durant uns anys, pot quedar clar 
que potser sí, que Cal Navàs no és casa per a 
col·leccionistes de pintura, atès que el conjunt ja és 
prou perfecte en si mateix, com un cercle ben tancat. 
Malgrat tot, algú podria buscar la quadratura del 
cercle i intentar colonitzar alguna de les parets del 
menjador, del despatx, de l’alcova o del cosidor amb 
marines de Meifren i paisatges crepusculars d’Urgell, 
algun Mir enjogassat o una plàcida escena sorgida 
dels pinzells de Baixeras. En l’àmbit local, alguna 
petita peça dels quatre magnífics: Fortuny, Tapiró, 
Galofre o Llovera; potser millor Portici o Roma que 
Tànger. O de l’estol d’admiradors-seguidors de Mir: 
Bergadà, Estivill, Ferrater i companyia. Potser Nonell 
o Canals s’hi trobarien massa feréstecs i, ja que hi 
estem posats, podríem cercar alguna obra amable i 
discreta de Rusiñol o Casas, del qual, a l’avantsala de 
la sala de música, es conserva una reproducció del 
retrat d’Eduard Toda que avui forma part, gràcies a 

CAL NAVÀS DE REUS

Mosaic de Lluís Bru. 

Doble pàgina anterior: 
Escala noble d’accés a 
l’habitatge de la Casa 

Navàs.

Pàgina anterior:
Rebedor de 
l’habitatge.

la generosa donació dels seus besnets, de la col·lecció 
del nostre Museu. I encara ens quedaria com a espai 
verge tot el segon pis. El pis del servei.

Pis del servei? Permeteu-me l’interrogant, atès que 
els interrogants planen com aus de presa sobre aquest 
segon nivell de l’habitatge. L’escala és, o almenys ho 
sembla, una escala de servei. No té res a veure amb 
el sumptuós accés al primer pis des de la plaça i el 
fet que vagi des del soterrani fins a dalt de tot i que 
l’accés al principal es faci a través d’una cambra fa 
pensar en una escala no pensada per transitar-hi els 
senyors de la casa. Una escala austera, amb algun 
gravat i alguna fotografia penjades a l’atzar. N’hi 
recordo una d’un grup de noies amb vestits d’estiu: 
... això és Escornalbou, amb les meves germanes, hi 
anàvem sovint amb el pare a veure el senyor Toda 
-em va aclarir la senyora Maria mentre enfilàvem 
cap al segon pis. I un cop a dalt sobta trobar-te 
amb l’anomenada sala de música, amb avantsala 
i la saleta posterior, amb un foc a terra singular i 
deliciós, que dona al carrer Jesús; la cambra i el 
bany de sobre el dormitori principal, així com amb 
el que havia de ser la sala del finestral circular que 
s’obre al Mercadal, que va quedar desfigurada amb 
la bomba. Era realment per al servei? Quin servei hi 
accedia i l’habitava? Tots o els d’un determinat nivell 

CAL NAVÀS DE REUS

Accés al balcó interior i 
a la cambra de música 
i saleta de la llar de foc 
del pis superior.
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professional? Ens podem imaginar la senyora Pepa 
pujant per aquella escala estreta per anar a escoltar la 
música de la gramola o la pianola? La sala de música 
és posterior? O era un espai reservat per a viatjants, 
clients o factors de lluny que venien a Cal Navàs 
a comprar gènere i es preveia poder-los instal·lar a 
la casa amb la màxima comoditat i en un entorn 
espectacular per enlluernar-los com ha especulat 
algú? L’enlluernament formava part de les arts 
desplegades en la negociació? Era una intimidació 
estudiada per decantar la balança dels tractes en 
benefici de la casa? Ja he avançat que els interrogants 
hi planaven. I sembla que, amb l’encant que sempre 
té a punt la incògnita, hi seguiran planant...

He fet referència a la bomba; quan es parla de Cal 
Navàs és impossible no fer-ne esment. La bomba li 
va partir l’ànima. A banda del mal físic -la pèrdua 
del capcer i de la torratxa, mig balcó, teulades i 
vitralls esmicolats-, hi havia el mal moral. No crec 
pas que els autors de l’atrocitat fossin tan intel·ligents 
per saber qui era Joaquim Navàs i de quin peu 
calçava, del seu ferm compromís amb les llibertats 
i amb Catalunya. No els crec capaços -atès que la 
intel·ligència en una guerra sols pot demostrar-se in 
extremis per defensar-se d’una agressió il·lícita- de 
triar l’objectiu conscients d’un doble atac: el primer, 
el més bàsic i el més cruel, el de fer mal per fer mal 
al que ens han dit que és “l’altre”, com en totes les 
guerres; i el segon, un atac contra un republicanisme 
i un catalanisme il·lusionats -en aquell moment i 
sempre- en un nou futur. El resultat: una metàfora 
funesta; el triomf del negre més absolut i fastigós de 
la dictadura i de l’autoritarisme contra l’explosió de 
colors de la llibertat i la democràcia, una llibertat i 
una democràcia sovint tan fràgils -com encara veiem 
avui dia- com els vidres dels vitralls. Si s’analitza 
des del punt de vista de la intimitat o privacitat, 
Cal Navàs és una mena de joc de nines russes que 

els seus propietaris tanquen o desclouen a voluntat. 
M’explico: el rebedor és un veritable saló de rebre. 
No cal que determinades visites passin més enllà si 
aquesta no és la voluntat dels amos. 

Hem de tenir en compte que fins i tot disposem 
d’un espai previ: l’espectacular primer vestíbul, a 
peu pla de la Plaça, amb l’escala com a teló de fons 
i còmodes bancs on es diu que la senyora Pepa 
rebia les amistats i des d’on captaven el brogit d’un 
Mercadal en ebullició, mentre observaven els que 
anaven o venien de la botiga, sota la penombra del 
porxo, des d’un indret discret, còmode i fresc. Un 
cop a dalt, ja ho he comentat, el rebedor és prou 
digne perquè ningú s’enfadi si no el deixen anar més 
enllà. I a partir d’aquí s’obren dues possibilitats: 
enlluernar amb la magnificència dels grans arts de 
Domènech i Homar ben conjuntats i harmonitzats 
a la sala de rebre, i després cap al menjador o la 
sala de l’alcova; o deixar-se captivar per la intimitat 
més casolana que, a través del cosidor, s’obre cap al 
terrat posterior. En moltes cases, especialment en les 
actuals, aquestes possibilitats no existeixen; les visites 
sols es poden rebre en un únic lloc. Si algú se sent 
temptat a teoritzar sobre el luxe i intentar definir-ne 
el concepte, potser hauria de tenir en compte aquest 
fet, ben simple i al mateix temps complex, que ens 
ofereixen habitatges com Cal Navàs.

Cal Navàs és una vella dama que amb l’experiència 
acumulada sap com continuar seduint. Superada 
l’època en què la puresa crua dels ideals noucentistes 
dictava sentències de mort inapel·lables, Cal Navàs 
se’ns mostra orgullosa i triomfant. Amb cicatrius i 
el pas del temps imprès a la pell de pedra, ceràmica 
i vidre, com no podria ser d’una altra manera, però 
amb la mateixa fragància, una essència que amb 
els anys s’ha anat concentrant i espessint, i que ens 
continua encaterinant amb la vivor del primer dia. 
Avui, gràcies al zel dels actuals propietaris, sàvia 
mescla dels lligams familiars i la imparable empenta 
empresarial tan reusenca, la podem tornar a veure 
coronada amb un nou capcer. I ens esperen noves 
sorpreses. 

He esmentat els soterranis, però no n’he parlat; ni de 
la botiga, ni dels rentadors o d’un petit terrat amb un 
galliner singular que ens portaria a parlar del Mas del 
Navàs del passeig de la Boca de la Mina i d’aquella 
burgesia que estiuejava a tocar de casa, a mig camí de 
Castellvell o a Salou... I és que Cal Navàs, com tota 
augusta i bella dama, coqueta i astuta, un xic múrria, 
no està disposada a desvelar, ni a revelar, tots els seus 
secrets a la primera cita. n 
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Rajoles de ceràmica 
dissenyades 

expressament per la 
casa Navàs.

A la pàgina dreta:
Petit espai de 

recolliment al voltant 
de la llar de foc, 

construïda amb fusta 
d’olivera.

A les pàgines anteriors:
L’ampli espai a doble 

alçària del rebedor en 
el qual es recrea un 

jardí interior sempre 
florit.

El saló, estança 
decorada amb fusta 

de roure.
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