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Amb aquest llibre Joan Moreira us portarà a fer una volta inoblidable
per la Tortosa de finals del segle xix i principis del segle xx. Us contarà
mil i una històries divertidíssimes que us faran riure i emocionar,
especialment si sou tortosins, perquè segurament trobareu facècies
protagonitzades pels vostres iaios i rebesiaios, totes elles reals. No
només us parlarà de l’origen de molts malnoms de l’època, sinó que
a més hi trobareu informacions impagables sobre la Tortosa d’aquell
temps. Veureu com eren les antigues serreries de fusta, com es feien les
graneres o quin ambient hi havia a les tavernes de la ciutat. Sentireu
com parlaven les peixateres, contemplareu quines trapelleries feien els
escolans o com es barallaven les dones que anaven a buscar aigua a la
font del Rastre. Fins i tot podreu descobrir a què es deuen les misterioses
regates que encara hi ha a les pedres de l’església del Roser.
L’autor

Joan Moreira i Ramos (1878-1951) Músic i escriptor tortosí d’obra
polifacètica. Avui se’l recorda principalment per l’Himne de la Cinta, per
la Gran jota tortosina, per haver fundat l’Orfeó Tortosí i l’Orfeó Montsià
d’Ulldecona. En el vessant literari, la seua obra cabdal és Del folklore
tortosí, on fa un recull de les tradicions de la ciutat i el camp de Tortosa,
i que és l’obra de referència per al folklorisme del sud de Catalunya.
Va escriure Del bon humor tortosí al final de la seua vida, quan ja estava
greument malalt. El llibre ha estat conservat per la família durant
seixanta anys i no s’havia pogut publicar fins avui.
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