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El sermó que ara mateix se’ns predica des d’àmbits diversos: 
econòmics, polítics, socials... es resumeix en un «fer marxa 
enrere». Es veu que el que convé és aturar-se i endarrerir-
se perquè només així podrem, d’aquí uns quanta anys –no 
P|BPMB@Fȳ@>�NR>KQPw
�QLOK>O�>�@LJBKĶ>O
�Q>JML@�PBKPB�
@LK@OBQ>O�ABP�A|LK��#I�JFPP>QDB�ĸP�@I>O��ȳKP�>O>
�J>PP>��>�M>OQFO�
d’ara, menys que prou. Tots nosaltres ens ho creiem, tenim 
remordiments per les suposades disbauxes passades i ens 
disposem, cap cots i amb l’esquena doblegada, a quedar-nos 
petits i encongits, a desaprendre de caminar cap endavant, a 
OB@RI>O�ȳKP�>�I>�OBKAF@FŁ�QLQ>I��#I�JĸP�PLOMOBKBKQ�ĸP�NRB
�IIRKV�
de rebel·lar-nos, ens conformem amb la prèdica reductora que 
no redemptora.

Si apliquem les directrius esmentades a entitats com la nostra 
–el Centre de Lectura, amb 152 anys de permanència– que 
sempre han hagut de sobreviure i tirar endavant amb una 
sabata i una espardenya, el panorama és desolador. Algunes 
veus pronostiquen la no viabilitat, la fallida, la paràlisi. Altres 
s’ho miren amb indiferència. Unes quantes pensen «quina 
llàstima» i aquí acaben. Nosaltres, la gent del CL diem, com 
Raimon en el seu dia: «NO». El CL és més necessari que mai. En 
moments de crisi encara més. No podem recular ni aturar-nos, 
no podem renunciar al projecte que de sempre ha estat el del 
CL, cal fer passos endavant per mantenir, actualitzar i renovar 
uns objectius que constitueixen la base de l’existència del CL i 
PBKPB�BIP�NR>IP�I|BKQFQ>Q�KL�QFKAOF>�PBKQFQ�F�KL�GRPQFȳ@>OF>�I|BPCLOĶ��
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El Centre de Lectura ha d’anar endavant, i ara mateix som plenament 
conscients que més que mai cal ampliar la perspectiva, situar el nivell més 
amunt, exigir a l’entitat que exerceixi les tasques de suplència a les quals, 
altrament, ja està avesada. Ara que no sembla prioritari facilitar eines per al 
creixement intel·lectual i moral dels ciutadans, cal que el Centre ho faci amb 
més intensitat que mai. Per això es va crear fa cent cinquanta-dos anys.

Aquest trimestre proposem la primera de les trobades sobre el món de 
l’arquitectura en l’àmbit internacional, el seminari i la ruta sobre Gabriel 
Ferrater, la recuperació de l’art contemporani a la sala Fortuny amb el Cicle 
d’Hivern, una programació que s’afegeix a les activitats regulars (xerrades, 
lectures, presentacions de llibres, tallers, cursos...) del Centre. Altrament la 
recepció anual de les entitats enceta enguany un nou camí amb la col·laboració 
d’altres associacions de la ciutat. Aquesta vegada amb l’Associació de Concerts 
de Reus.

O sigui: més activitat, més serveis, més facilitats, més nivell, optimitzant 
recursos, tant humans com econòmics, conscients que no som només un club, 
ni una societat dedicada a l’esbarjo, ni el reducte clos d’uns quants, ni una 
icona amb molta carcassa i poca substància. El Centre ha de ser el que sempre 
ha estat i ha d’anar cap on sempre ha anat: a servir a la comunitat en tot el 
que faci referència al seu desenvolupament com a persones «cultes, sàvies, 
@FSFIFQW>ABP�F�CBIF@BPt��MBOPLKBP�NRB�BKQBKDRFK�I|>@@ĸP�>�I>�@RIQRO>�@LJ�RK�AOBQ�
que ens aporta autoestima i satisfacció personal. 

Per tant, hem de donar, tots junts, un pas endavant, o dos, o tres o els que 
calguin. I, per fer-ho, us necessitem a tots.
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      TROBADES D’ARQUITECTURA

“HIPÒTESIS d’arquitectura” (febrer i setembre 2012-2013)*

En les quatre sessions previstes per a les trobades, hi participaran 
RK�MOLCBPPFLK>I�AB�I>�@FķK@F>
�I>�ȳILPLȳ>�L�I|B@LKLJF>�wNRB�MRDRFK�
oferir una visió més àmplia, emmarcant el debat en un context 
més global, per tal d’establir un vincle entre la problemàtica 
estrictament disciplinar i la societat–, un arquitecte –amb una 
obra d’una qualitat excepcional i una trajectòria professional 
íntegra que destaqui per les seves aportacions a la temàtica de la 
sessió– i quatre arquitectes convidats més. També hi participarà 
RK>�sȳI>�WBOLt�>J?�MBOPLK>IFQ>QP�ABI�JŁK�IL@>I
�K>@FLK>I�L�
FKQBOK>@FLK>I��1LQBP�>NRBPQBP�OBȴBUFLKP�F�MOBDRKQBP�PBOSFO>K�MBO�
obrir el debat, que és l’objectiu central d’aquestes jornades.

*hipòtesi: Supòsit o teoria acceptada, encara que no s’hagi 
ABJLPQO>Q�L�@LKȳOJ>Q
�>�M>OQFO�AB�I>�NR>I�P|BUQOBR�RK>�@LKPBNňķK@F>�
o una conclusió. // Proposició o supòsit, acceptat independentment 
de la seva veritat o falsedat, del qual hom pot deduir un conjunt de 
MOLMLPF@FLKP�L�@LKPBNňķK@FBP���Enciclopèdia Catalana).

“Energia” (9 de febrer 2012, a la sala Fortuny)

Fins ara, l’acció de construir ha comportat sempre una destrucció 
de recursos. Es podria fer una construcció que, no només reduís 
aquest consum, sinó que generés recursos? Que no consumís 
energia, sinó que s’integrés en els cicles naturals –el sol, el vent, 
la fotosíntesi...–? Que no entorpís, sinó que generés vida?

ponents: Alfons Soldevila (especialista convidat).

Arquitectes: Coque Claret + Dani Calatayud, Daniel González, 
Jesús Cardona, H arquitectes.

9 de febrer 2012, 19 h,

a la sala Fortuny: “ENERGIA”

Les trobades d’arquitectura del Centre de Lectura neixen d’una 
doble necessitat:

OMpLiR:�!OB>O�RK�BPM>F�AB�OBȴBUFŁ�PL?OB�>ONRFQB@QRO>
�RK�BPM>F�
FKBUFPQBKQ�>I�KLPQOB�M>ļP��RK�IIL@�AB�QOL?>A>�MBIP�>ONRFQB@QBP
�
estudiants d’arquitectura, altres professionals –enginyers, 
?FŀIBDP
�@LKPQOR@QLOP
�BQ@�w�ABI�KLPQOB�QBOOFQLOF��RK�BPM>F�AB�OBI>@FŁ�
del Centre de Lectura amb diferents institucions del nostre 
país vinculades a l’arquitectura (Col·legi d’Arquitectes, escoles 
d’arquitectura de Reus i de Tarragona, Ajuntament de Reus, etc.).

BUiDAR:��MOLȳQ>O�IBP�PFKBODFBP�@OB>ABP�>I�SLIQ>KQ�A|>NRBPQ�BPM>F�AB�
debat, una taula rodona sense taula –una rotllana– per aprofundir 
en alguns temes centrals de l’arquitectura d’avui i de sempre, i 
generar noves preguntes. El context social i econòmic actual és 
RK>�?LK>�LMLOQRKFQ>Q�MBO�OBȴBUFLK>O�PL?OB�I>�@LKPQ>KQ�@OFPF�AB�
S>ILOP
�A|L?GB@QFRP�F�JFQG>KP�ABI�KLPQOB�Lȳ@F�A|>ONRFQB@QB��+FQG>KĶ>KQ�
el plantejament d’unes hipòtesis es podran fer preguntes sobre 
els supòsits –els prejudicis– del que habitualment entenem com a 
FK>JLSF?IB�F�FKNňBPQFLK>?IB�BK�I>�MOLCBPPFŁ�AB�I|>ONRFQB@QB��1BJBP�
tan vells com l’home, sobre els quals els arquitectes sempre han 
M>OI>Q
�MBOŀ�NRB�D>FOB?ĸ�J>F�E>K�ARQ�>�I>�MOİ@QF@>��@LKPQ>KQP�AB�
totes les èpoques que, potser ara que sabem que –per sort– res no 
serà com abans, cal repensar entre tots.
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Fila zero:��KQLK�ÅİJFBP
��KK>�+LKQ>DRQ
� GńOK��EOBK?V��-T@�
architects & planners, Stockholm), Pep Anglès, Jordi Guerrero, 
estudiants de l’Escola d’Arquitectura de Reus i La Salle Tarragona.

“Habitar (ús, confort, salut)”

(20 de setembre 2012, a l’escenari del 

Teatre Bartrina) 

Si l’arquitecte és un expert en possibilitar diverses maneres 
d’habitar, i en transformar llocs per tal de millorar la salut i l’ànim 
dels usuaris, com canviarien les nostres cases/ciutats/territoris si 
projectéssim des d’aquests possibles usos –com es viuran–, la 
investigació sobre què provoquen els sistemes/coses/llocs que 
materialitzem –més que sobre com es veuran–, i utilitzem el 
mitjà més senzill per aconseguir-ho: la tècnica? Es podria fer una 
construcció que millorés la salut i la felicitat dels seus habitants?
ponents: Victor López Cotelo (especialista convidat). 
Arquitectes: #JFIF>KL�*ŁMBW�	�+ŁKF@>�/FSBO>
�!ROOL�!I>OBQ
�
$O>K@FP@L�!FCRBKQBP
�#RDBKF� >@E�
Fila zero:�+FNRBI�"LJFKDL
�(LOAF�0>OAİ
�%>?OFBI� LPNRBP
��FA>�
Espanyol, estudiants de l’Escola d’Arquitectura de Reus i La Salle 
Tarragona.

“Tècnica” (febrer 2013)

Com veiem avui, quan falten diners no es contracten arquitectes. 
Es demana el servei d’un arquitecte quan hi ha un excedent. 
Podrien els arquitectes ser més necessaris en situacions de 
manca de recursos que en temps d’abundància? Com podria 
un arquitecte ajudar, facilitar i economitzar –no només en el 
pressupost– el procés de construcció i tot el cicle de vida d’un 
MOLGB@QB
�PBKPB�AFȳ@RIQ>O�IL�KF�BK@>OFO�IL��'�AB�M>PP>A>
�PBKPB�
pensar en ell –en la seva carrera–, sinó en el que se li demana?

“Aprenentatge” (setembre 2013)

"BP�AB�C>�QBJMP
�I|>MOBKBKQ>QDB�AB�I|Lȳ@F�A|>ONRFQB@QB�P|FKF@F>�>�
I>�RKFSBOPFQ>Q��*|>MOBKBKQ>QDB�OBȴBUFR�>?PQO>@QB�AB�I|>ONRFQB@QRO>�
–aprendre a pensar– és necessari, però els plans d’estudi actuals 
i de la major part de la història separen aquest pensar del fer 
–aprendre a construir. L’aprenentatge de la relació inseparable 
BKQOB�MOLGB@Q>O�F�@LKPQORFO�BP�C>�L�?ĸ�JFQG>KĶ>KQ�MOİ@QFNRBP�BK�
ABPM>QULP�L�?ĸ�JFQG>KĶ>KQ�I>�MOLS>�BOOLO�ABIP�MOFJBOP�MOLGB@QBP�
propis, que van en detriment de la qualitat i del servei a l’usuari. 
Si a construir s’aprèn construint, en el context actual i futur de 
poca construcció, com adquiriran els arquitectes joves aquesta 
experiència? Potser ara més que mai cal replantejar aquesta 
separació en la formació de l’arquitecte per no provocar un 
empobriment de la nostra cultura arquitectònica. Com pot ser 
aquest nou aprenentatge?

L’equip organitzador està format per tres despatxos 
d’arquitectura: David Tapias (TTT�>FULMIR@�KBQ
�/BRP�
� BQ�
!>MABCBOOL�F�/>JLK� LP@E��TTT�?LP@E@>MABCBOOL�KBQ
�%FOLK>��F�
Gustau Gili (TTT�DRPQ>RDFIF�@LJ
� >O@BILK>��MBO�Q>I�NRB�BI�MOLMF�
LOFDBK�AB�IBP�QOL?>ABP�PFDRF�BI�AB?>Q�F�I>�OBȴBUFŁ
�F�MBO�>GRA>O�>�
obrir-les a tot el nostre país.

Del contingut de les jornades se’n farà una publicació en paper 
i una publicació en línia amb la creació d’un videobloc on es 
OB@RIIFK�IBP�MLKķK@FBP�F�BI�AB?>Q��*>�AFSRID>@FŁ�BP�C>Oİ�JFQG>KĶ>KQ�
el Col·legi d’Arquitectes, les escoles d’arquitectura del país, blocs 
especialitzats en arquitectura i mitjans de comunicació locals i 
nacionals.

entitats col·laboradores: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus (URV), Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle Tarragona (URL) i 
Ajuntament de Reus.
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Recepció anual d’entitats

(sala d’actes, divendres 3 de febrer, 19.30 h)

Com cada any el Centre de Lectura obre les portes de l’ateneu a les entitats culturals, esportives, 
socials i cíviques de la ciutat per tal de compartir experiències i conversar sobre l’estat actual del món 
associatiu.
�NRBPQ�ĸP�RK�?LK�JLJBKQ�MBO�MLP>O�BK�@LJņ�F�BKCLOQFO�BI�M>MBO�AB�IBP�BKQFQ>QP�OBRPBKNRBP�F�ABI� >FU�!>JM�
L’activitat cultural que acompanyarà enguany la celebració de la recepció s’ha organitzat 
conjuntament amb l’Associació de Concerts de Reus. 

Serà un luxe poder comptar enguany amb la participació del violinista cubà Evelio Tieles, professor emèrit del 
!LKPBOS>QLOF�AB�+ņPF@>�AB�3FI>�PB@>
�NRB�LCBOFOİ�RK�J>DKļȳ@�@LK@BOQ�>J?�BIP�BPQRAFP�capriccio de Niccolò Paganini (1782-1840) i 
&BKOVH�4FBKF>TPHF�������������

Programa del concert:
Capriccio V «Agitato» op. 1 N. Paganini
Capriccio V «Posato» op. 1 N. Paganini 
Estudi capriccio IV�LM�����&��4FBKF>TPHF
Estudi capriccio V�LM�����&��4FBKF>TPHF�
Estudi capriccio I�LM�����&��4FBKF>TPHF�
Agrego d’un Capriccio�AB�&��4FBKF>TPHF

EvElio TiElEs:
,>P@RQ�>�I|&>S>K>
�FKF@Fİ�BIP�BPQRAFP�JRPF@>IP�>J?�BI�PBR�M>OB�F
�MLPQBOFLOJBKQ
�BIP�>JMIFİ�>�Å>OļP�F�+LP@LR�>J?�(��1EF?>RA�F
D. Oistrach. Com a solista ha actuat arreu del món i amb prestigioses orquestres amb les quals ha interpretat els principals concerts 
ABI�OBMBOQLOF�ABI�SFLIļ�PLIFPQ>��&>�BPQ>Q�MOLCBPPLO�ABI�!LKPBOS>QLOF�0RMBOFLO�ABI�*F@BR�AB� >O@BILK>�F�ABI�!LKPBOS>QLOF�AB�+ņPF@>�AB�
Vila-seca. El 1986 va impulsar el projecte d’orquestres de Vila-seca amb la creació de l’Orquestra de Cambra que segueix dirigint. 
Actualment imparteix classes magistrals de violí. 



'

Escola de Lletres de la

Biblioteca del Centre de Lectura

Juguem llegint en veu alta 
ÅOLCBPPLO>��/LP>�+>QBR�

taller de dramatúrgia teatral: «Un dia escrivint teatre»
Professor: Toni Cabré.
Dissabte 28 de gener, de 10.00 a 14.00, al Centre de Lectura 
i de 16.00 a 20.00 a l’Escola de Lletres de Tarragona. 
(Taller organitzat conjuntament amb l’Escola de Lletres de 
Tarragona.)

el gust per la lectura
!ROP�>AOBĶ>Q�>�M>OBP�F�BAR@>ALOP
Per què als nens no els agrada llegir? Com podem fomentar-
los la lectura. Troba les claus en aquest taller. Professora: 
+LKQPBOO>Q�AB��K@FLI>��#K�@LIoI>?LO>@FŁ�>J?�I>�0B@@FŁ�AB�
Llengua i Literatura i la Secció d’Art.

oferta formativa gener - març 2012
*|#P@LI>�AB�*IBQOBP�AB�I>� F?IFLQB@>�ABI�!BKQOB�AB�*B@QRO>�
neix el curs 2011-2012 amb l’objectiu de formar persones 
amb inquietuds culturals a partir de cursos orientats a 
l’aprenentatge de coneixements pràctics i teòrics de la llengua.

CURsos D’EsCRiPTURA
2?JJCPȧBCȧJJCLES?RECȧAGLCK?RMEPİȏA
Professor: Xavier Solé.

!SPQȧB�?SRM@GMEP?ȏ?ȧ
Professor: Jordi Llavina.

CURsos D’oRAliTAT
taller de tècnica vocal. Nivell inicial 
ÅOLCBPPLO>��/LP>�+>QBR��!ROP�LOD>KFQW>Q�@LKGRKQ>JBKQ�>J?�I>�
Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques.

taller de tècnica vocal. Nivell avançat
ÅOLCBPPLO>��/LP>�+>QBR��!ROP�LOD>KFQW>Q�@LKGRKQ>JBKQ�>J?�
la Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques. Per a 
inscriure’s és necessari haver cursat el nivell inicial.

taller de contacontes
Professora: Sílvia Palazón.
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sEMiNARi i EXPosiCiÓ:
«GABRiEl FERRATER:
GosAR PoDER»
En col·laboració amb la Secció de 
Llengua i Literatura del Centre 
(vegeu-ne la informació a les 
activitats de la secció).

RUTEs liTERÀRiEs
Ruta del Grup Modernista de Reus

dissabte 25 de febrer, a les 11 h.
Inici de la ruta:�MI>Ķ>�ABI�1B>QOB��!LLOAFK>��!ŀALI�#AR@>@FŁ��
1BUQLP�AB�+>Dļ�0RKVBO��"FPPBKV��+>Dļ�0RKVBO�F�/LP>�Å>DķP��
Amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Reus. 

 

Ruta literària Gabriel Ferrater
dissabte 17 març. Inici a les 11 h. 
Inici de la ruta: Centre de Lectura. La ruta formarà part 
d’Espais Escrits, Xarxa de Patrimoni Literari Català. 

DiA iNTERNACioNAl DEl TEATRE
dijous 29 de març, a les 19.30 h, sala d’actes
Entrevista conversa periodística de Xavier 
%O>PBQ�>�I|>@QLO�OBRPBK@�">SFA� >DķP�PL?OB�I>�
seva trajectòria teatral.
">SFA� >DķP�"LJļKDRBW�S>�KĸFUBO�>�/BRP�I|>KV�
1966. Els seus primers passos teatrals els va 
CBO�>I� O>SFRJ�1B>QOB�F�>I�!LIoIB@QFR�AB�1B>QOB�
*>�3FQUBQ>��*IF@BK@F>Q�MBO�I|'KPQFQRQ�ABI�1B>QOB�AB� >O@BILK>�P|E>�
CLOJ>Q�>I�@LPQ>Q�AB�+>ROF@B�"ROLWFBO�F�(>JBP�AB�Å>RI��#K�QB>QOB�
destaquen les seves interpretacions a La nostra classe, La Plaça 
del Diamant, Fayry, Arcadia, Unes veus, Les tres germanes, 
Coneixes a en Procinetky?, Lulú, Mein Kampf, Romeo y Julieta, El 
procés, Els bandits o El Tartuf��3>�DR>KV>O�BI�ÅOBJF� RQ>@>�I|>KV�
�����>I�+FIILO��@QLO�ÅOLQ>DLKFPQ>�MBO�Mein Kampf. Les seves 
aparicions en cinema han estat ben destacades i ha interpretat 
AFCBOBKQP�MBOPLK>QDBP�AB�PķOFBP�QBIBSFPFSBP
�PL?OBQLQ�>�13�
�MBOŀ�
Q>J?ĸ�>��KQBK>��
�!R>QOL�F�1BIB���

AlTREs ACTiviTATs
taller de càsting i coaching actoral
"FPP>?QB����AB�J>OĶ
�J>Qļ�F�Q>OA>��
1>IIBO�AB�@İPQFKD�AB�I>�MOLAR@QLO>�#I�1BOO>Q
�>AOBĶ>Q�>�BPQRAF>KQP�
d’interpretació, periodistes i artistes.
ÅOLCBPPLOBP��+>FQB� RBK>CRBKQB�F�#PQBC>KF>�%RFI>OQB�
Amb la col·laboració de: El Terrat.

Matriculació, informació d’horaris, preus i inscripció: 
Biblioteca 977 77 31 12 Ext. 4 biblioteca@centrelectura.cat. 
Secretaria 977 77 31 12 Ext. 1 secretaria@centrelectura.cat
F�>I�TB?�www.centrelectura.cat 

Hi col·labora:



)

Programació de l’Escola de Lletres

«vEUs liTERÀRiEs Al CENTRE»
Cicle que compta amb la presència de destacats i reconeguts 
escriptors. 

A la sala d’actes, a les 19.30 h.
24 de gener: Jordi Llavina presenta El Món des 
de l’agut, de Josep santesmases, un conjunt de 
MLBJBP�MBKP>QP�ABP�ABI�@FJ�AB�+LKQ>DRQ
�.RBOLI�
(Alt Camp), un indret deshumanitzat que permet 
RK>�OBȴBUFŁ�MLķQF@>�SBOP�I>�FKQFJFQ>Q�MBOPLK>I�>J?�
un determinat fragment de terra, l’abandonament, 
la solitud, la transformació de les formes de vida, 

el compromís amb la preservació del paisatge i la 
llengua, l’observació del Camp i del món des d’una excel·lent 
miranda. Es comptarà amb la presència de l’autor. 

31 de gener: Ramon Gomis ens parla de la seva obra 
dramàtica i en especial d’Espiadimonis, la seva darrera 
L?O>�QB>QO>I
�NRB�P|BPQOBK>�>I�1B>QOB� >OQOFK>�>J?�RK>�
coproducció entre el Centre d’Arts Escèniques de Reus i el 
Teatre Lliure.
/>JLK�%LJFP�AB� >O?BOİ��/BRP
�������ĸP�AL@QLO�BK�+BAF@FK>�MBO�
I>�2 ��$LR�CRKA>ALO�ABI�DORM�AB�QB>QOB�FKABMBKABKQ�*>�Q>OQ>K>
�
de Reus. És autor de diverses obres de teatre (Capvespre al 
jardí, Al fil de la mar, La petita història d’un 
home qualsevol, Vermell de xaloc, Llumí 
d’or�
�?FLDO>ȳBP��El Gabriel Ferrater de Reus), 
llibres de viatges i paisatges (La mar de la 
Frau, Paisatge de tardor) o de gastronomia 
(Del gust de menjar i altres delícies). 

PREsENTACiÓ DEls lliBREs
Dijous 12 de gener: El cicló de 1492, Colom 
descobreix Manhattan de Joan Cortada.
Presentació a càrrec d’Àlvar Thomàs i Jordi Agràs.
*|&>S>K>
�������2K�GLSB�EFPQLOF>ALO�F�MLIļQF@�J>IILONRļ�
rep una informació de gran importància: la possible troballa 
A|RKP�AL@RJBKQP�NRB�OBPLIAOFBK�ABȳKFQFS>JBKQ�I|BKFDJ>�
de l’origen real de Cristòfor Colom. La recerca d’aquests 
manuscrits obligarà el jove a emprendre un accidental viatge, 
farcit de perills i d’incidències, pel Carib i l’Amèrica del Nord. 
Ho farà en companyia d’una atractiva noia dominicana, 
germana del seu millor amic. Una aventura apassionant, 
ambientada en un món i un context internacional que –
fruit de diverses juguesques de l’atzar històric– resulten 
radicalment diferents als que la humanitat del segle�ʟʟ va 
haver, desgraciadament, de viure. 

Divendres 13 de gener, a les 8 del vespre, a la sala 
d’actes, presentació d’El Magnicidio del General Prim, los 
verdaderos asesinos, a càrrec de l’autor del llibre Josep M. 
Fontana Bertran.
Assistiran a l’acte: Carles Pellicer, alcalde de Reus, i Xavier 
Filella Fargas, president del Centre de Lectura.
+LIQP�EFPQLOF>ALOP�>IP� PBRP�BPQRAFP� F� ?FLDO>ȳBP�AB�ÅOFJ
�
han plantejat diferents hipòtesis sobre els autors del 
magnicidi. Fou un jurista destacat de Reus, Antoni Pedrol 
Rius, qui va escriure el llibre Los asesinos del General 
Prim a partir de l’estudi del sumari de l’assassinat. José 
+>Oļ>�$LKQ>K>�E>�FKSBPQFD>Q�BIP�CBQP�ABI�@OFJ�ARO>KQ�PFP�
>KVP�MBO�>OOF?>O�>�RK>�PLIR@FŁ�ABȳKFQFS>�
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Sagarra, Maria Aurèlia Capmany, Eugeni d’Ors, Andreu Gabriel, Narcís Oller, Gabriel Ferrater i John Steinbeck presentats per 
Montserrat Corretger, Montserrat Palau, Josep Murgades, Andreu Gabriel, Magí Sunyer, Fina Masdéu i Joaquim Mallafrè.

Cicle de lectures En Veu Alta 2011-2012.

Sala d’actes del Centre
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Dimarts 17 de gener, a les 19.30 h

lectura de textos d’Andreu Gabriel Tomàs:
El poble dels homes tristos.
El poble dels homes tristos és un recull de relats sobre 
persones que actuen sense fer res, que ploren sense tenir cap 
JLQFR�MBO�MILO>O
�NRB�@>JFKBK�PBKPB�>OOF?>O�BKIIL@��+ĸP�BKIIİ�
d’això, no hi ha gaire res més. Tan sols migdiades que deixen 
la boca pastosa, nits berlineses, padrines i nétes i balancins, 

sopars d’antics esportistes, trajectes 
interromputs, desgràcies indiferents, 
PRľ@FAFP�CORPQO>QP
�ȳIIP�NRB�KL�SFKAO>K
�
casetes al camp, creixements 
FKSBOQFQP
�ML?IBP�AB�CO>@>PP>QP�CBIFĶLP
�
M>M>IILKBP�>�I>�M>KU>
�?FLDO>ȳBP�ABP�
ABI�?>KV�F�ȳK>IP�MOBSFPF?IBP��#I�IIF?OB�S>�
ser publicar a la col·lecció de la Gent 
del Llamp. 
�KAOBR�%>?OFBI�� >O@BILK>
�������ĸP�

www.enveualtacultura.net

llicenciat en Periodisme i Teoria de la Literatura i Literatura 
Comparada. Ha col·laborat en diversos projectes editorials 
impulsats per institucions culturals (Fundació Antoni Tàpies, 
+RPBR�A|&FPQŀOF>�AB� >O@BILK>
�'KPQFQRQ�A|#PQRAFP�!>Q>I>KP�F�
I|BAFQLOF>I��SBKĶ��F�E>�MR?IF@>Q�>OQF@IBP�>�OBSFPQBP�@LJ�Serra 
d’Or o Formats. També ha tingut cura de les edicions de Focs 
follets
�AB�+>OFİ��DRFIŁ
�F�AB�Contes d’un filòsof i Contes de 
glòria i d’infern, de Diego Ruiz. 
La presentació anirà a càrrec de l’autor. Es comptarà amb les 
SBRP�AB��+LKQPBOO>Q��RNRĸ
�"LILOP�#PNRBOA>
�(LOAF�$O>K@BP@E�F�
Dolors Juanpere, i la direcció de: Dolors Juanpere.

Dimarts 14 de febrer, a les 19.30 h

lectura de contes de Narcís oller.
Narcís oller��3>IIP
������w� >O@BILK>
�������CLR�BI�MOFJBO�
DO>K�KLSBIoIFPQ>�@>Q>Iİ�AB�I>�/BK>FUBKĶ>��ĝP�@LKPFABO>Q�BI�
creador de la novel·la catalana moderna. Ocupa un lloc 
destacat en el marc global de la novel·la realista gràcies 



!!

a obres com La 
papallona (1882), 
L’Escanyapobres 
(1884), Vilaniu (1885), 
La febre d’or (1890-
1892), La bogeria 
(1899) o Pilar Prim 
(1906). De formació 
romàntica, es va 
anar decantant cap 
a l’opció estètica 

naturalista propera a Émile Zola. Va aconseguir, 
no obstant, un estil propi, que el mateix Zola 
en una carta pròleg a la traducció francesa 
de La papallona�S>�BPMB@Fȳ@>O��3>�FK@LOMLO>O�
temes i una visió del món inèdits en la literatura 
catalana vuitcentista.
Els contes d’Oller constitueixen una part molt 
destacada de la seva obra, tant per la quantitat 
com per la diversitat de formes i termes. No 
han tingut, però, la projecció de les seves 
grans novel·les. Alguns dels contes són, en el 
fons, la primera versió d’històries que després 
desenvolupà en forma de novel·la. 
*>�MOBPBKQ>@FŁ�>KFOİ�>�@İOOB@�AB�+>Dļ�0RKVBO
�
professor de Literatura Catalana de la URV i 
president de la Societat Narcís Oller. Es comptarà 
>J?�IBP�SBRP�AB�+LKQPBOO>Q��RNRĸ
�"LILOP�
Esquerda, Jordi Francesch i Dolors Juanpere, i la 
direcció de: Dolors Juanpere.

Dimarts 13 de març, a les 19.30 h

Gabriel Ferrater, poeta.
Aquesta activitat s’inclou en el seminari sobre Gabriel Ferrater 
que organitza la Secció de Llengua i Literatura del Centre. La 
MOBPBKQ>@FŁ�>KFOİ�>�@İOOB@�AB�$FK>�+>PAĸR
�ȳIŀILD>�
Es llegiran poemes del volum Les dones i els dies, que aplega 
I>�PBS>�L?O>�MLķQF@>��s">�KR@BP�MRBOFPt
�s+BKG>|Q�RK>�@>J>t�
i «Teoria dels cossos», interpretats per Dolors Esquerda, 
+LKQPBOO>Q��RNRĸ�F�"LILOP�(R>KMBOB��"FOB@@FŁ��"LILOP�
Juanpere.
Gabriel Ferrater (Reus, 1922- Sant Cugat del Vallès, 1972) 
CLR�MLBQ>
�QO>AR@QLO�F�MOLCBPPLO�AB�IFKDňļPQF@>�F�@OļQF@>�IFQBOİOF>�>�
I>�2� ��0|FKQBOBPPİ�AB�?BK�GLSB�MBO�I>�IFQBO>QRO>��"BPMOĸP�MBO�I>�ȳILPLȳ>
�
I>�J>QBJİQF@>
�I>�MFKQRO>
�I>�MLBPF>�F
�ȳK>IJBKQ
�MBO�I>�IFKDňļPQF@>��3>�PBO�
sempre un pur intel·lectual. És, també, autor de diversos llibres i articles 
de crítica. 

21 de març de 2012, al Cafè teatre del Centre,
a les 19.30 h

lectura de poemes de Jaume vidal i Alcover. 
Aquesta activitat s’inclou, també, dins el cicle «Pinzellades 
literàries» i amb motiu del Dia Internacional de la Poesia:
Es llegiran poemes dels seus reculls: L’hora verda (1952), 
El dolor de cada dia (1957), Sonets a Eurídice (1967), 
El fill pròdig (1970), Home (1978), Tres suites de luxe 
(1979), Sonets alexandrins (1981) i la Cançó de les quatre 
llunes ������
�FKQBOMOBQ>QP�MBO�+LKQPBOO>Q��RNRĸ�F�"LILOP�
Juanpere.  
(>RJB�3FA>I�F��I@LSBO��+>K>@LO
������w� >O@BILK>
�������
S>�PBO�BP@OFMQLO�F�ȳIŀIBD
�MOLCBPPLO�AB�*FQBO>QRO>�F�AB�!OļQF@>�
Literària a la Universitat de Tarragona. 
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Cicle d’Hivern d’Art Contemporani

a la sala Fortuny
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El Cicle d’Hivern contribuirà a repensar l’art contemporani incorporant la proposta audiovisual d’Alba Sotorra i recuperant, 
també, com a element central, les col·leccions d’art contemporani de què disposa el Centre de Lectura i la ciutat de Reus, que 
es van nodrir de les exposicions realitzades a la sala Fortuny durant els anys 80 i 90.

Del 4 de gener a l’11 de febrer de 2012

«War Games» (videoinstal·lació documental)
un projecte d’Alba sotorra Clua.
«Necessitem la guerra. Els nostres costums, la nostra cultura, 
precisen d’ella. Les seves víctimes són imprescindibles per 
>I�KLPQOB�>OQ��BIP�KLPQOBP�>SBKĶLP�@FBKQļȳ@P�P|>IFJBKQBK�AB�
I>�QB@KLILDF>�JFIFQ>O��#I�COLKQ�P|E>�ABPMI>Ķ>Q�RKP�JFIBOP�AB�
quilòmetres més enllà. O potser s’atrinxera a les lleis, al 
QOB?>II
�>�I>�PL@FBQ>Q�AB�@LKPRJ���IDRKP�>ȳOJBK�NRB�I>�MLOQBJ�
dins, des que naixem, en els nostres gustos, en la competència 
sexual, en la pròpia inutilitat. Si som nosaltres els afectats, 
amb les nostres addiccions, l’apatia, el benestar, o si els 
més perjudicats són tota aquesta gentada que protagonitza 
els nostres telediaris, és difícil de saber. Discernir si els 
responsables són les institucions democràtiques, les empreses, 
I>�@L?Aļ@F>�A|>NRBPQ�PFPQBJ>�@LJMBQFQFR�L�I>�J>QBFU>�O>Ķ>�
humana és quelcom que queda lluny del nostre abast. Del que 
podem estar segurs és que necessitem la guerra, els recursos 
naturals que ens proporciona, la llibertat que ens concedeix, 
les armes, les amenaces, l’èpica en les pel·lícules i tota la colla 

AB�M>@FȳPQBP�>J?�BIP�PBRP�BPIŀD>KP�FKPQOR@QFRP�t
Utilitzant tècniques de mapping i realitat augmentada, i més 
de 25 projectors, l’exposició ens endinsa en la memòria d’un 
soldat que acaba de tornar de l’Afganistan. Les imatges reals 
ABI�PBR�>OUFR�C>JFIF>O
�ABP�NRB�@LJBKĶ>�>�D>QBG>O�ȳKP�>�I>�
seva etapa al front, passant pels seus jocs de la infància i les 
seves recreacions militars d’adolescent, es contraposen a les 
imatges que circulen per Internet i que han alimentat el seu 
imaginari.

inauguració: 4 de gener de 2012 

18.30 h, a la sala Fortuny del Centre de Lectura, amb 
FJMOLSFP>@FŁ�JRPF@>I�AB�+FNRBI�ĕKDBI�+>OFK��@I>OFKBQ�
�-OFLI�
Aymat (violoncel) i Gerard Gil.

20 h, a Cal Massó, amb la performance d’Héctor Arnau.
És un obra d’Alba Sotorra Clua que compta amb la 
col·laboració de: Mapping���#ILF�+>ARBII
�1BIBKLFH>��/B>IFQ>Q�
augmentada - Louis Phillipe Dominguez. Performance - Héctor 
Arnau. Textos - Héctor Arnau i Alba Sotorra. Edició de vídeos - 
%BO>OA�%FI�F�">SFA�$BOKıKABW���*>�$BOFA>
�F��I?>�0LQLOO>��+ņPF@>�
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de mitjans visuals. Les preguntes són obertes: Com miren els 
artistes emergents l’art del nostre entorn dels anys 80 i 90? 
Quin vincle estableixen amb la generació precedent? Hi ha 
continuïtats, ruptures, mestratges, reaccions? Compta l’art del 
Camp de Tarragona amb constants o referents comuns al llarg 
del temps? O més aviat els artistes joves senten la tradició 
recent com un llast i emprenen camins divergents? 
!LJFPP>OF�AB�I|BUMLPF@FŁ���I?BOQ�+>@>V>�/RFW�

Altres exposicions

(al vestíbul del Teatre Bartrina)

Del 3 de gener al 14 de gener

#UMLPF@FŁ�AB�CLQLDO>ȳBP�«Banda simfònica de Reus» 
de Pau Frigola, amb la col·laboració del Departament de 
$LQLDO>ȳ>�ABI�!BKQOB�AB�*B@QRO>��0B@@FŁ�AB�!FķK@FBP�#U>@QBP
�
Físiques i Naturals).

Del 6 de febrer al 29 de febrer

Exposició «Camins de muntanya: GR», organitzada 
per la Secció Excursionista en col·laboració amb el Centre 
Excursionista Reddis.

Del 2 de març al 7 d’abril

Exposició «Gabriel Ferrater: gosar poder», organitzada 
MBO�I>�0B@@FŁ�AB�*IBKDR>�F�*FQBO>QRO>
�0B@@FŁ�A|�OQ�F�I>� F?IFLQB@>�
(al vestíbul, la sala de converses i en altres dependències del 
Centre).

��'S>K�1BIBCRKHBW�F�$BOJļK�+RDRORW>��ÅOLAR@@FŁ��� I>F�+BP>�
F�+>OFK>�3FSBP��!LJRKF@>@FŁ���*ļAF>�1LOOBP��"FPPBKV�F�U>OUBP�
PL@F>IP���-AFIB�!>O>S>KQBP��'JMOLSFP>@FŁ�JRPF@>I���+FNRBI�
ĕKDBI�+>OFK��@I>OFKBQ�
�-OFLI��VJ>Q��SFLILK@BI��F�%BO>OA�%FI�
Amb el suport de: CONCA, Departament de Cultura de la 
%BKBO>IFQ>Q
�!>I�+>PPŁ
�/BDFALOF>�AB�!RIQRO>�AB�I|�GRKQ>JBKQ�
de Reus i Centre de Lectura.

soci tecnològic:� BBM�#MPLK��!LMOLARľQ�MBO��*>?LO>QLOF�3FPR>I��
Projecte Transmedia: L’exposició forma part d’un projecte 
Transmedia que inclou la producció d’un llargmetratge 
documental per al cinema que es veurà en festivals d’arreu 
del món i un documental interactiu per a Internet.

Del 17 de febrer al 31 de març de 2012

«Present continu», diàlegs visuals intergeneracionals 
a l’art del Camp de Tarragona.
El Camp de Tarragona, i Reus en particular, va conèixer un 
moment d’especial empenta creativa en les arts visuals al 
voltant dels anys 80 i 90 del segle passat. La rica activitat 
de producció i difusió artística d’aleshores ens ha llegat un 
interessant patrimoni en forma de fons d’art, tant al Centre 
AB�*B@QRO>�@LJ�>I�+RPBR�A|�OQ�F�&FPQŀOF>�AB�/BRP���SRF
�>J?�
una nova generació d’artistes en escena, «Present continu» 
vol propiciar un diàleg entre la creativitat artística de dos 
moments en un mateix indret. Confrontem un grup d’artistes 
emergents amb el testimoniatge, en forma de fons d’art, 
del treball de la generació precedent. Hem proposat a vuit 
>OQFPQBP�GLSBP�ABI�KLPQOB�BKQLOK�DBLDOİȳ@�OBIIBDFO
�SBOPFLK>O
�
re-proposar, contestar, replicar una obra del fons d’art a través 
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teatre Bartrina, els divendres a les 21 h*. ho organitza: secció de Comunicació del Centre.

Cineclub Programació de Hivern 2012
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13 de gener
TÒQUIO BLUES - Tran Ahn Hung
T.o.: Norvegian Wood. Japó, 2010
V.o. japonesa, s/castellà
����JFK

20 de gener
INSIDE JOB - Charles Ferguson
EUA, 2010
V.o. anglesa, s/castellà
120 min

24 de febrer
LOLA (ÀVIA) - Brillante Mendoza
Filipines, 2009
V.o. tagal, s/castellà
110 min

2 de març
PETITES MENTIDES SENSE IMPORTÀNCIA
Guillaume Canet
T.o.: Les petits mouchoirs. $O>KĶ>
�����
V.o. francesa, s/castellà
154 min

Del 7 al 10 de març

FEsTivAl EURoPEU DE CURTMETRATGEs

16 de març
EN UN MÓN MILLOR
suzanne Bier
T.o.: In a Better World. Dinamarca, 2010
V.o. danesa, s/castellà
����JFK

23 de març
INCENDIES - Denis villeneuve
Canadà, 2010
V.o. anglesa, s/castellà
125 min 

(* Les sessions del Cineclub al Teatre Bartrina

s’avancen a les 21 hores a partir del mes de gener de 2012.)
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sessions a la sala d’actes del Centre, els dimecres a les 19.30 h
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!F@IB�ABAF@>Q�>�I|BP@OFMQLO�>JBOF@İ�>J?�I>�MOLGB@@FŁ�ABIP�ȳIJP�

A Streetcar Named Desire (Un tramvia anomenat Desig)
d’Elia Kazan, EUA, 1952.

Cat on a Hot Tin Roof (La gata sobre la teulada de zinc calenta)
de /F@E>OA� OLLHP
�#2�
������

The Fugitive Kind (Pell de serp)
de Sidney Lumet, EUA, 1960.

Sweet Bird of Youth (Dolç ocell de joventut)
de /F@E>OA� OLLHP, EUA, 1961.

The Night of the Iguana (La nit de la iguana)
de John Huston, EUA, 1964.

'KF@F�ABI�@F@IB��AFJB@OBP����AB�J>OĶ�>J?
Un tramvia anomenat Desig

Elia Kazan (T.o.: A Streetcar Named Desire. EUA, 1952. 
V.o. anglesa, s/castellà)

Cineclub:

Especial Te!e"# Wi$iams i el cinema
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secció de Ciències socials Polítiques i Econòmiques
Taller de tècnica vocal, 9 hores en sis sessions, els dilluns. 

Dijous 26 de gener,�>�I>�P>I>�A|>@QBP�>�IBP�������E
�
conferència de Ramón Leonato: “La meditació:
+ķQLAB�@FBKQļȳ@�F�PFPQBJİQF@�A|FKQBDO>@FŁ�MBOPLK>Iz�
/>JŁK�*BLK>QL�S>�KĸFUBO�+>AOFA�I|>KV�����
�I|>KV������
@LJBKĶİ�RK>�OB@BO@>�BPMFOFQR>I�NRB�BP�@LK@OBQİ�I|>KV������
JFQG>KĶ>KQ�RK>�BUMBOFķK@F>�FKAFSFAR>I�NRB�BI�MLOQİ�ȳKP�>I�
seu mestre Gururaj Ananda Yogui. Format a les facultats  de 
+BAF@FK>�F�AB�$ļPFNRBP�AB�I>�2KFSBOPFQ>Q��RQŀKLJ>��#KPBKV>�
meditació des de l’any 1984 a España, EEUU i Regne Unit. 

Dissabte 11 de febrer: sortida a l’Espluga de Francolí. Visita 
>I�+RPBR�AB�I>�SFA>�ORO>I�F�>�I>�Q>OA>�>�IBP�@LSBP�AB�I>�$LKQ�
+>GLO�

Divendres 24 de febrer, a les 19.30 h, a la sala seccional: 
Xerrada de l’Escola Essencialista.

Dia 27 de març, conferència: «Salut, malaltia i diners», a 
càrrec del Dr. Joan Guix Oliver, director del Servei Regional al 
Camp de Tarragona de l’Agència de Protecció de la Salut de 
Catalunya. 

secció llengua i literatura
Exposició «Gabriel Ferrater: gosar poder»
Inclourà les seves publicacions, pintures, crítiques... 
S’inaugurarà el 2 de març, a les 19.30 h.
#P�MLAOİ�SFPFQ>O�ȳKP�>I���A|>?OFI�BK�AFCBOBKQP�BPM>FP�ABI�!BKQOB��

seminari «Gabriel Ferrater: gosar poder»
programa:
Dilluns 12 de març
19.00 h, conferència inaugural a càrrec de Jordi Julià, doctor en 
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat 
�RQŀKLJ>�AB� >O@BILK>��s*BP�yIIFĶLKPz�MLķQFNRBP�AB�%>?OFBI�
Ferrater».
20.00 h, espectacle de dansa i poesia a càrrec de l’Escola de 
Dansa del Centre de Lectura.

Dimarts 13 de març
19.00 h, xerrada a càrrec de Xavier Amorós, poeta i escriptor: «El 
Ferrater i els Ferraté de Reus». 
������E
�@F@IB�s#K�3BR��IQ>t�>J?�I>�MOBPBKQ>@FŁ�AB�$FK>�+>PAĸR
�
ȳIŀILD>
�F�I>�IB@QRO>�AB�MLBJBP�AB�%>?OFBI�$BOO>QBO�>�@RO>�ABI�
Col·lectiu En Veu Alta.

Dimecres 14 de març
19.00 h, xerrada «Gabriel Ferrater i els dies difícils» a càrrec de 
Ramon Gomis, metge i escriptor, autor del llibre El Gabriel Ferrater 
de Reus.
20.00 h, espectacle poeticomusical Les dones i els dies. 

Patrocina el seminari
sobre Gabriel Ferrater
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secció d’Art
Cicle «Xerrades d’art»
Dijous 19 de gener: «Arrancament de pintura mural»
+BO@ķ� ORKBA
�BUMBOQ>�OBPQ>RO>ALO>�NRB�E>�FKQBOSFKDRQ�BK�BPM>FP�
tan diversos com Empúries, Scala Dei, Reus o Tarragona, oferirà 
una aproximació a aquesta tècnica, una de les més vistoses de la 
restauració. 

Dilluns 27 de febrer:
«De la interacció a l’acció, de l’acció a la pintura»
L’artista Àlvar Calvet ens convida a fer un repàs de la seva trajectòria 
a través del seu llibre Línies creuades
�MOBJF�!>OIBP�+>KF�A|�OQP�3FPR>IP�
2008, publicat per Arola Editors.

Divendres 30 de març:
«Nova Història de l’Art amb un homenatge a Gaudí i Fortuny». 
L’artista multidisciplinari Jordi Abelló parlarà d’un dels seus últims 
treballs teòrics. Aquests treballs, englobats sota el títol genèric Nova 
Història de l’Art
�MOLMLPBK�RK>�OBȴBUFŁ�@OļQF@>�PL?OB�BI�CBQ�>OQļPQF@��

Cursos de la secció d’Art
Dibuix i pintura. ÅOLCBPPLO>��ĕROB>� BIIBO>��#IP�AFPP>?QBP�AB�DBKBO�>�
juny de 10 a 12h. Inici: dissabte 14 de gener a les 10 h.

sessions de model de nu al natural. Sense professor. Els dimarts 
AB�DBKBO�AB����>�������E��'KF@F��AFJ>OQP����AB�DBKBO�>�IBP���E�

Geometria descriptiva i dibuix tècnic ii. Josep Lluís Rodríguez de 
�OŁPQBDRF��!ROP�AB����ELOBP�MBO�>�MOLCBPPLO>Q�AB�AF?RFU�AB�PB@RKAİOF>�
OB@LKBDRQ�MBI�"BM>OQ>JBKQ�A|#KPBKV>JBKQ��'KF@F��AFGLRP���AB�J>OĶ�AB������

Convocatòria del premi saló sant Jordi: L’edició del V Saló Sant 
Jordi, enguany es converteix en concurs. Les bases del premi Saló Sant 
(LOAF�BP�MLAO>K�@LKPRIQ>O�>� I>�MİDFK>�TB?�ABI�!BKQOB�AB�*B@QRO>�L�>�
secretaria. El guanyador del concurs obtindrà com a premi la possibilitat 
A|BUMLP>O�I>�PBS>�L?O>�>�I>�P>I>�$LOQRKV�AB�I|BKQFQ>Q�I>�MOFJ>SBO>�AB������

Dijous 15 de març 
19.00 h, conferència «El meu Gabriel Ferrater» a càrrec de Josep 
+ROD>ABP
�@>QBAOİQF@�AB�*FQBO>QRO>�!>Q>I>K>�!LKQBJMLOİKF>�>�I>�
2KFSBOPFQ>Q�AB� >O@BILK>�
20.00 h, sÅ>O>RIBP�$BOO>QBOt�>�@İOOB@�AB�/LP>�+>QBR�F�/>JLK� >I>P@E�

Divendres 16 de març 
19.00 h, presentació del documental Metrònom Ferrater, 
presentat pel seu director: Enric Juste. 
20.00 h, projecció del documental.

Dissabte 17 març 
Ruta literària Gabriel Ferrater. Inici a les 11.00 h del matí des del 
Centre de Lectura. 
(Amb la col·laboració de l’Escola de Lletres
i el suport de la Fundació Privada Reddis.)

Xerrades i conferències, a la sala d’actes, a les 19.30 h
secció llengua i literatura

Cicle «Literatura i cinema», dimecres 11 de gener

Xerrada >J?� B>QOFW�!LJBII>�
«Una mirada al nou cinema català d’autor».
Activitat organitzada conjuntament amb la Secció de Comunicació.

Cicle «Literatura i ensenyament», dimarts 7 de febrer

!LKCBOķK@F>�AB�+>Dļ�0RKVBO
�MOLCBPPLO�AB�*FQBO>QRO>�!>Q>I>K>�
de la URV:«literatura a l’ensenyament: la mitologia i la 
simbologia catalanes».

Cicle «traduccions i versions»: dimarts 21 de febrer

conferència de Vicent Sanahuja, traductor al català del japonès: 
«Basho/passos. Una traducció de poesia japonesa del ɤɢɕɕ». 
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0B@@Fŀ�AB�$BLDO>Ȏ>�F�%FPQĿOF>
Cicle «la Guerra Civil a Reus»,
en commemoració del 75è aniversari
Dimecres, 8 de febrer, conferència a càrrec del Dr. Ramon 
Arnabat i del Dr. David Íñiguez titulada «Reus: avions i 
bombes»��-OD>KFQWBK�I>�PB@@FŁ�AB�%BLDO>ȳ>�F�&FPQŀOF>
�F�BI�/BF>I�
Aeroclub de Reus. Activitat inclosa dins el programa Antena 
del Coneixement de la URV.

Dissabte, 11 de febrer, al matí, visita de l’hangar històric 
ABI�������@LKBDRQ�@LJ�sI|&>KD>O�ABIP�/RPPLPt��AB�I|�BOLMLOQ�
de Reus. Visita guiada i lectura de poemes a cura de Carme 
Puyol i Ramon Tapias que llegiran poemes sobre l’aviació 
i l’experiència de volar. Els bombardejos que patí Reus 
P|FKF@F>OBK�BI�����
�F�BKDR>KV�P|BP@>R�BI�PBR���ķ��>KFSBOP>OF��
*|E>KD>O�EFPQŀOF@�ABI�����
�OB@BKQJBKQ�OBPQ>RO>Q�F�>KLJBK>Q�
popularment Hangar dels Russos, també es construí, sota la 
direcció d’una enginyera russa aquell any.

Cicle «Moments de la nostra història»
*>�PB@@FŁ�AB�%BLDO>ȳ>� F�&FPQŀOF>�@LJBKĶ>�RK�KLR�@F@IB
�L?BOQ�>�
>MOLȳQ>O�BIP�>KFSBOP>OFP�AB�CBQP�EFPQŀOF@P�NRB�FKȴRľOBK�BK�BI�MOL@ĸP�
històric viscut per la ciutat de Reus amb l’objectiu de commemorar-
los i incentivar la mirada vers el nostre passat i, en fer-ho, afavorir 
al seu coneixement. Aquest cicle s’enceta recordant el 550 
aniversari de la Guerra Civil Catalana (1462-1472).

Divendres 24 de febrer, conferència a càrrec de Josep 
Fàbregas, professor d’Història de la URV: «La Guerra Civil 
!>Q>I>K>��������������>KQB@BABKQP�F�@LKPBNňķK@FBPt�

Dilluns, 5 de març, conferència a càrrec d’Ezequiel Gort, 
historiador i arxiver, sobre «La Guerra Civil del 1462-1472 a 
Reus».

Presentacions de llibres
Dimarts, 10 de gener, presentació del llibre: Antoni Correig, 
entre l’humanisme cristià i la literatura de Xavier Ferré i Trill. 
Presentació a càrrec de +K��(LPBM�/>SBKQŁP�F�+K��(LPBM�%FI� Ho 
LOD>KFQWBK�IBP�PB@@FLKP�AB�%BLDO>ȳ>�F�&FPQŀOF>�F�I>�0B@@FŁ�AB�
Llengua i Literatura.

Divendres, 20 de gener, presentació del llibre L’habitatge, 
una polèmica sempre actual. Una anàlisi de la construcció a 
Reus al segle XVIII de Roser Puig Tàrrech, editat per la Diputació 
AB�1>OO>DLK>�AFKP�I>�@LIoIB@@FŁ��/>JLK� BOBKDRBO�'3��*>�
presentació anirà a càrrec del Dr. Eugeni Perea. 

Dimecres, 22 de febrer, presentació del facsímil del llibre 
La indústria del sílex a Catalunya. Les estacions tallers del 
Priorat i extensions, de 0>IS>ALO�3FI>PB@>�������, reeditat per 
l’Associació d’Estudis Reusencs. La presentació anirà a càrrec 
de (>RJB�+>PPŁ.

Altres actes
Dilluns, 19 de març, taula rodona: s#I�"O��%ĸW>��ICńIAV�
������������F�IBP�FKP@OFM@FLKP�OLJ>KBP�ABI�QBOOFQLOF�AB�
Tàrraco» amb la intervenció de Diana Gorostidi, Jordi Lòpez 
F�(>RJB�+>PPŁ, estudiosos que, des del nostre territori, 
han col·laborat amb el recentment desaparegut professor 
hongarès. Presentació del Grup d’Arqueologia de la Secció.
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secció Excursionista 
sortides cada dijous a les 8 h del matí.

Activitats
Dijous 12 de gener, a les 20 h a la sala seccional:
Aplec Excursionista dels Països Catalans a l’Alguer, a càrrec de 
(LPBM�+>OF>� BIQO>K�

Dissabte 14 de gener, a les 9 h: sortida a Vilanova i la 
%BIQOņ
�SFPFQ>�>�I>� F?IFLQB@>�+RPBR�3ļ@QLO� >I>DRBO��BUMLPF@FŁ�
(L>K�-IFS>��F�>�I>�Q>OA>�SFPFQ>�>I�+RPBR�ABI�$BOOL@>OOFI��0LOQFA>�
organitzada conjuntament amb l’Escola de Lletres de la 
 F?IFLQB@>�

Dilluns 16 de gener, a les 19 h a la sala d’actes: 
s RIDİOF>��ĬIQFJ>�COLKQBO>�A|#ROLM>��MOFJBO>�M>OQ�t��!F@IB�AB�
xerrades sobre viatges a càrrec de Santiago Nogués.

Dijous 19 de gener, a les 20 h a la sala seccional:
s0>KQ�ÅBQBOP?ROD�F�,LORBD>t�>�@İOOB@�AB�(L>K� >IIBPQBO�

Diumenge 22 de gener, a les 8 h:�#U@ROPFŁ�>I�+LKQP>KQ��I>�
+LOBO>
�0BOO>�+>GLO
�%O>R�AB�IBP�1LPPBP�F�ÅLKQ�,>QRO>I��

Dijous 26 de gener, a les 20 h a la sala seccional: «Viatge a 
I|ġKAF>��Å>I>RP
�>KFJ>IP�F�QLOOBP�ERJ>KBPt
�>�@İOOB@�AB�(L>K� LC>ORII�

Dijous 2 de febrer, a les 20 h a la sala seccional:
«Turquia. El color d’Orient (I)», a càrrec de Santiago Nogués.

Dissabte 4 de febrer, a les 8 h: sortida a Alforja:
!LS>�ABI� BIBQ>
�+LI>�AB�I|#P@LIİ�F�%O>R�AB�I|#J?RQ�

Dilluns 6 de febrer, a les 20 h: al vestíbul del Teatre 
 >OQOFK>
�FK>RDRO>@FŁ�AB�I|BUMLPF@FŁ��s!>JFKP�AB�JRKQ>KV>��%/t�
(en col·laboració amb el Centre Excursionista Reddis). 

A les 21 h, a la sala seccional: reunió de les entitats 
excursionistes de la IV Vegueria del FECC.

Dijous 9 de febrer, a les 20 h a la sala seccional: «Turquia. 
El color d’Orient (II)», a càrrec de Santiago Nogués.

Dijous 16 de febrer, a les 20 h a la sala seccional:
s*>P�+ĸARI>P�AB�*BŁKt
�>�@İOOB@�A|'DK>PF�0LIĸ��

Diumenge 19 de febrer, a les 7.30 h:
BU@ROPFŁ�>�+LKQPBOO>Q���PPFPQķK@F>�>IP�>@QBP�AB�I>�$I>J>�AB�I>�
Llengua Catalana. 

Dilluns 20 de febrer, a les 19 h a la sala d’actes: 
s RIDİOF>��ĬIQFJ>�COLKQBO>�A|#ROLM>��PBDLK>�M>OQ�t

a càrrec de Santiago Nogués. 

Dijous 1 de març, a les 20 h a la sala d’actes:
Dolomites. Al voltant de la Vall Gardena, a càrrec de Jordi 
"LJFKDL�F�+>OF>�1LIAOİ�

Dissabte 3 de març, a les 8 h: sortida a Vilabella, Riu Gaià, 
1LOOB�ABI�+LOL�F�+LKQCBOOF�

Dijous 8 de març, a les 20 h a la sala seccional: Papua i 
Nova Guinea (I), a càrrec de Roser Ràfols.

Dijous 15 de març, a les 20 h a la sala seccional:
Papua i Nova Guinea (II), a càrrec de Roser Ràfols. 

Diumenge 18 de març, a les 8 h:
excursió a les muntanyes de Tivissa. 

Dilluns 26, a les 19 h a la sala d’actes:
«Noruega. On el dia no s’acaba», a càrrec de Santiago Nogués.

Dijous 29, a les 20 h a la sala seccional:
Audiovisual excursionista
�>�@İOOB@�AB�(LPBM�+>OF>�1LPPBQ�
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Hi col·labora:BiBlioTECA iNFANTil
tallers de Ciència Divertida:

Dissabte, 21 de gener: «Aprendre a observar!»
Dissabte, 4 de febrer: «Quin invent!»
"FSBKAOBP
���AB�J>OĶ��s-?PBOS>KQ�@LJ�>�@FBKQļȳ@Pt
"FSBKAOBP
����AB�J>OĶ��s+FPPFŁ�BPM>@F>It
"FPP>?QB
����AB�J>OĶ� «Quina hora és?»
&LO>OF��AFPP>?QBP�A|���E�>����E�F�AFSBKAOBP�AB����E�>����E��
�@QFSFQ>QP�>AOBĶ>ABP�>�KBKP�F�KBKBP�AB���>���>KVP�>MOLU�

hora del conte
"FPP>?QB���AB�J>OĶ
�>����AB����ABI�J>Qļ�

«Els tresors de la biblioteca», al vestíbul de la Biblioteca.

Exposició de l’edició de 1968 de Les dones i els dies de Gabriel 
Ferrater amb el poema «Gosar poder».

Club de lectura de novel·la negra
Dijous 26 de gener, a les 20 h, L’home de la dalla,
de John Connolly.

Dijous, 23 de febrer, a les 20 h, L’home que tenia raor, 
A|�KAOBR�+>OQFK�

Dijous, 29 de març, a les 20 h, El contracte de Lars Kepler.

Visita a la biblioteca Victor Balaguer de Vilanova i la Geltrú

Dissabte 14 de gener, sortida a les 9 h del matí. Caminada 
MBI�M>PPBFD�+>OļQFJ��3FPFQ>�>�I|BUMLPF@FŁ�s(L>K�-IFS>�+FIİ��
BORAFQ
�F�ȳABI�?F?IFLQB@>OF������������t�F�>�I>� F?IFLQB@>�+RPBR�
3ļ@QLO� >I>DRBO��"FK>O�F�SFPFQ>�>I�+RPBR�ABI�$BOOL@>OOFI���0LOQFA>�
organitzada conjuntament amb la Secció Excursionista.)

Visita al Museu de la Vida Rural de l’espluga de Francolí

Dissabte 11 de febrer, sortida a les 9.15 h del matí.
3FPFQ>�DRF>A>�>I�+RPBR�AB�I>�3FA>�/RO>I�AB�I|#PMIRD>�>�@İOOB@�
de Jordi Llavina. A la tarda es visitaran les Coves de l’Espluga 
AB�$O>K@LIļ���&L�LOD>KFQW>� F?IFLQB@>�F�0B@@FŁ�AB�!FķK@FBP�
Polítiques, Econòmiques i Socials.)
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LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA

*>� F?IFLQB@>�ABI�!BKQOB�AB�*B@QRO>�ĸP�I>�?F?IFLQB@>�M>QOFJLKF>I�ABI�M>ļP�JĸP�>KQFD>
�ȳKP�F�QLQ
�NRB�I>� F?IFLQB@>�AB�
I|�QBKBR� >O@BILKķP��$LKP�>@QR>I����������SLIRJP
�KL�FKCLOJ>QFQW>QP����������SLIRJP
�FKCLOJ>QFQW>QP����������SLIRJP�

#I�KņJBOL�AB�SLIRJP��FKCLOJ>QFQW>QP��AB�I>� F?IFLQB@>�ĸP�BI�PBDňBKQ�

serveis de la biblioteca: servei d’informació a l’usuari presencial, 
servei d’informació a l’usuari en línia (es poden consultar els 
@>QİIBDP�AB�I>�?F?IFLQB@>�F�AB�I>�SFABLQB@>�>�QO>SĸP�BI�TB?�TTT�
centrelectura.cat), préstec, préstec interbibliotecari, consulta 
d’Internet, gestió de reserves, atenció de desiderates, consulta del 
CLKP�>RAFLSFPR>I��1"1
��"��F�4'�$'��

Renovació dels equipaments: 4 TV de pantalla Sony plana LED 
��z
���13�>J?�QB@KLILDF>�0LKV��"���z
���LOAFK>ALOP
���OBMOLAR@QLOP�
de DVD, 1 reproductor Blue-ray�"3"�BK��"�F���1"1�

Noves sales: P>I>�+FNRBI�3BKQRO>��P>I>�AB�IIFROB�>@@ĸP��F�P>I>�3FA>I�
Llecha.

projectes en els quals participa la biblioteca: RACO (Revistes 
Catalanes Accés Obert), EQQM�TTT�O>@L�@>Q –amb la digitalització 
de la Revista del Centre de Lectura�F�I|>@@ĸP�>I�PBR�QBUQ�@LJMIBQw��
CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya), http://
ccuc-classic.cbuc.cat/��+BJŀOF>�"FDFQ>I�AB�!>Q>IRKV>
�http://mdc.
cbuc.cat/�w>J?�I|>IILQG>JBKQ�ABIP�FK@RK>?IBP�AB�I>�?F?IFLQB@>w��
Europeana, EQQM�TTT�BROLMB>K>�BRMLOQ>I –la biblioteca digital 
d’accés lliure per mitjà de la qual es pot accedir als incunables 
AB�I>�?F?IFLQB@>w��KLOJ>IFQW>@FŁ�A|>RQLOFQ>QP�@LKGRKQ>JBKQ�>J?�I>�
 F?IFLQB@>�AB�!>Q>IRKV>
�F�MOĸPQB@�FKQBO?F?IFLQB@>OF�

tipUs De FONs VOLUMs

Fons general ........................................................................ 67.885
Còmics ............................................................................................ 243
Fons infantil ............................................................................ 7.393
Cartoteca ...................................................................................... 911
S. XVII  .......................................................................................... 2.172
Títols de revista ..................................................................... 1.841
Fons local .............................................................................. 11.374
CD ................................................................................................. 3.666
DVD .............................................................................................. 5.132
Videojocs .......................................................................................... 81
VHS............................................................................................... 3.169
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serveis de la biblioteca 

250.000 volums, serveis de consulta en sala, préstec, sales de 
conversa i d’estudis. 
 F?IFLQB@>�FKC>KQFI��JĸP�AB�������SLIRJP��
Fons local: 11.500 volums. 
&BJBOLQB@>��0BOSBF�@>OQLDOİȳ@��
3FABLQB@>��������"3"
�>J?�KLSBP�M>KQ>IIBP�*#"�&"�F��"�AB�
visualització. 
$LKLQB@>��������!"�AB�JņPF@>�F�İRAFL��
,LRP�BPM>FP�AB�IIFROB�>@@ĸP��P>I>�+FNRBI�3BKQRO>
�P>I>�3FA>I�
Llecha). 
Internet amb 8 punts d’atenció gratuïta i sistema WI-FI en tota 
l’entitat. 
!LKPRIQ>�BK�IļKF>�ABI�@>QİIBD�AB�I>� F?IFLQB@>�F�AB�I>�3FABLQB@>�

serveis del Teatre Bartrina
Dues entrades al trimestre (una entrada a dos dels 
espectacles de teatre i dansa, segons aforament) en les 
MOLDO>J>@FLKP�ABI�1B>QOB� >OQOFK>� Descompte del 25  % en 
IBP�BKQO>ABP�ABI�1B>QOB� >OQOFK>��!LKAF@FLKP�BPMB@F>IP�BK�IBP�
programacions del Cineclub del Centre: entrada a 2 euros. 
Dues invitacions per a l’Exposició Nacional de Roses.

Condicions especials per a socis
Preus especials en els cursos de l’Escola de Lletres, les rutes 
literàries i els tallers organitzats per les escoles i seccions del 
Centre. Inscripció gratuïta als seminaris i cicles de jornades 
organitzats pel Centre. Accés a l’espai soci multimèdia al 
TB?�ABI�!BKQOB���@@ĸP�>IP�ȳIIP�AB�PL@FP
�ȳKP�>IP����>KVP
�>�IBP�
BP@LIBP�AB�">KP>
�1B>QOB
�'AFLJBP�L�+ņPF@>�ABI�!BKQOB��
#KQO>A>�DO>QRľQ>�>IP�+RPBRP�AB�/BRP
�>I�%>RAļ�!BKQOB���U���
presentant la tarja de soci del Centre i visites concertades 
gratuïtes. Dues invitacions al Saló d’Antiquaris/Saló d’Art que 
organitza Fira de Reus. Descomptes als socis en compres a 
diversos establiments (Llibreria Gaudí: 5  %, Llibreria Domingo: 
5  %, Llibreria Galatea 5  %, Abacus: 5  % en papereria, llibreria 
F�GLDRFKBP
�1LJİP� >O?BOİ����ѵ�
�ABP@LJMQBP�ABI�����ѵ�BK�BIP�
concerts de l’Associació de Concerts al Teatre Fortuny,
20  % de descompte en les programacions del Teatre Lliure 
AB� >O@BILK>�F�ABP@LJMQBP�BK�>IQOBP�QB>QOBP�����!LKPRIQBR�IBP�
LCBOQBP�>I�TB?��www.centrelectura.cat 

Refugi de muntanya Musté-Recasens a Mont-ral
Amb guardes tot l’any.
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Serveis als socis

Campanya de socis: «Torna a casa»
Condicions especials per a aquelles persones que van ser sòcies del Centre amb anterioritat i també per a joves: ingrés com 
a soci sense quota d’entrada i lliurament gratuït d’un exemplar de les edicions del Centre. (Aquestes condicions es 
podran fer extensives a socis d’altres associacions de la ciutat.) 

Import mensual de les quotes de socis numeraris: 13,25 euros al mes. Quota general d’entrada: 40 euros. 

Pots fes-te soci omplint el formulari adjunt i fent-lo arribar a la secretaria o a secretaria@centrelectura.cat,
o facilitant-nos les teves dades per telèfon: 977 773 112 o per Internet: www.centrelectura.cat 

Horari d’obertura del Centre: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 22 h, dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

Web del Centre: www.centrelectura.cat �

sol·licitud d’alta de soci/sòcia:
Nom i cognoms:

DNI:

Nacut/uda a                                                                                                           el dia

Domicili:                                                                                                        de                                                                                 Codi postal: 

Telèfon:                                                                                Correu electrònic:

Número de compte bancari (20 dígits):

Titular del compte:                                                                                        Signatura i data: 

0B@@FLKP�>�IBP�NR>IP�RP�MLABR�>AP@OFROB��%BKBO>I��!FķK@FBP�AB�I>�!LJRKF@>@FŁ��!FķK@FBP�AB�I|#AR@>@FŁ��+ņPF@>��!FķK@FBP�ÅLIļQFNRBP
�0L@F>IP�F�#@LKŀJFNRBP��
#U@ROPFLKFPQ>��!FķK@FBP�#U>@QBP
�$ļPFNRBP�F�,>QRO>IP��1B@KLILDF>��A|�OQ��*IBKDR>�F�*FQBO>QRO>��%BLDO>ȳ>�F�&FPQŀOF>

Edicions del Centre de Lectura, a la venda en llibreries i a la secretaria del Centre. Darreres publicacions:
150 autògrafs, un recorregut per 150 dedicatòries a l’àlbum d’honor del Centre.
Les ciutats del món, revisió del llibre de Josep Iglésies de 1948.  /  Blog de treball, de Salvador Juanpere.
Història de Reus a través del ball, del vals al swing, d’Aleix Cort.  /  Trescant per la vida,�AB�/>CBI�$BOOĸ�+>PFM�

�
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Teatre Bartrina: Programació d’hivern 2012

Dissabte 14 de gener, 21 h

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries
presenten el seu nou disc La Barraca.

Dissabte 21 de gener, 12 h

L’ogret, espectacle infantil amb Constanza Aguirre i Sergi 
Torrecilla. Direcció: Ricard Soler. Organitza: CAER.

Dissabte 28 de gener, 21 h

Made in Spain, espectacle de dansa de la Cia. Sònia Gòmez. 
ÅOLAR@@FŁ��!�#/�F�+BO@>Q�AB�IBP�$ILOP��2K>�L?O>�BK�NRķ�
I>�@OB>ALO>�F�AFOB@QLO>�ABFU>�I|>RQL?FLDO>ȳ>�AB�?>KA>�MBO�
OBȴBUFLK>O�PL?OB�BI�M>KLO>J>�BP@ķKF@�>@QR>I�

Divendres 10, dissabte 11 (21 h),
diumenge 12 de febrer (18 h)

Espiadimonis, de Ramon Gomis. Estrena del nou espectacle 
de l’escriptor reusenc. Una producció del 

CAER i el Teatre Lliure. 
Amb Joan Anguera, 
Elena Fortuny, Alba 
ÅRGLI�F�+RKQP>��I@>ĿFW��
"FOB@@FŁ��'?>K� BIQO>K�

Al tauler de la vida, mai la jugada decisiva 
és la que havien assenyalat al calendari. La 
memòria, aquella veu poderosa que ens marca 
el camí de l’experiència, tampoc els serveix 
per no perdre’s per viaranys desconeguts. Així 
és com arriba la revolta, encara que ningú 
n’esperi la notícia.  Som espiadimonis. Volem 
d’una banda a l’altra, ens emmirallem, ens 
aturem un moment, hi tornem, anem a l’inrevés, tornem al 
lloc de partida, ensopeguem amb la mateixa pedra, res del que 
havíem previst s’ha complert. I sense gairebé aturar-nos, de nou 
alcem el vol, caòtic, inesperat.                                    Ramon Gomis

Dissabte 25 (21 h) i diumenge 26 (18 h)

Hedda Gabler, d’Henrik Ibsen. Una producció de CAER,
1B>QOB�*IFROB�F�1B>QOL�AB�I>��?>AF>���J?�*>F>�+>ORII

Francesc Orella, Cristina Genebat, Pablo Derqui,
Ernest Villegas... Direcció: David Selvas.
Qui és aquesta dona que s’obstina a no cedir
gens en contra del seu desig? I de quina
violència s’ha nodrit el seu somni de «tenir el
poder sobre el destí humà»? Rere les
aparences d’aquest drama moden, David
Selvas desxifra l’agudesa d’una tragèdia en el
retorn al teatre de Laia Marull, després d’anys
de molt cinema i tres premis Goya.T
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CONVOCAtòRiA D’AsseMBLeA ORDiNàRiA DeL CeNtRe

El Consell Directiu del Centre de Lectura de Reus, en sessió 
celebrada el 21 de desembre de 2011 va prendre l’acord de 
@LKSL@>O�RK>�>PPBJ?IB>�LOAFKİOF>�AB�PL@FP�BI�AFIIRKP����AB�
DBKBO�AB������>�IBP����E�BK�MOFJBO>�@LKSL@>QŀOF>�F�IBP�������
E�BK�PBDLK>
�>J?�BI�PBDňBKQ�LOAOB�ABI�AF>�

a. Aprovació, si escau, de la liquidació dels pressupostos de l’any 
anterior.

b. Aprovació d’inventaris.

c. Aprovació, si escau, de la proposta de pressupost de l’any 2012.

d. Aprovació, si escau, de la memòria de la gestió administrativa del 
Consell Directiu.

e. Aprovació, si escau, de la renovació de pòlisses de crèdit.

f. Aprovació, si escau, de la memòria de la Comissió de Garanties.

g. Lectura i debat de l’informe del president.

h. Aprovació contracte d’arrendament.

i. Elecció de tres socis interventors d’actes i tres socis censors de comptes.

j. Precs i preguntes

Contacte: teatrebartrina@reus.cat, telèfon 977 010 658,
plaça del teatre 1, 43201 Reus.
Venda d’entrades a través del Servicaixa: 902 33 22 11.
Condicions especials pels socis del Centre de Lectura
(vegeu «Serveis als socis»).

Dissabte 3 de març, 12 h

El refugio, espectacle de teatre familiar de 
la Cia. La Rous Teatre. Amb Rosa Díez.

Del 7 al 10 de març

Xiv FEsTivAl EURoPEU DE 
CURTMETRATGEs- FEC’12
Sessions del festival de cinema que se 

celebra a !>J?OFIP��AB�I|��>I���AB�J>OĶ��F�>�/BRP. 
El FEC Festival neix a partir de la unió de dos festivals: el 
$#!�!>J?OFIP�F�BI�$#!�/BRP����!>J?OFIP�BP�MOLGB@QBK�BIP�ȳIJP�
del concurs estatal mentre que a Reus es poden veure els 
curts europeus. El FEC és un festival dedicat a curtmetratges 
europeus i videocreació contemporània.

Dissabte 17 de març, 21 h

sessió de jazz del Festival internacional de Jazz de Reus.
Organitza: Associació Amics del Jazz.

Diumenge, 25 de març. 18 h

Nadie lo quiere creer, d’Eusebio Calonge.
Amb la companyia La Zaranda. Amb Gaspar Campuzano, 
$O>K@FP@L�0ıK@EBW�F�#KOFNRB� RPQLP��2K>�@LMOLAR@@FŁ�ABI�
Teatro de la Zaranda i el Festival Temporada Alta, Festival de 
Tardor de Catalunya-Salt.

Teatre Bartrina: Programació d’hivern 2012
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Escoles del Centre: Activitats i ta$ers

Escola de Teatre
14 de gener de 2012�>�I>�P>I>�&LOQBKPF�%ňBII�AB����>����E��
Taller de salut de la veu.
��@İOOB@�AB�+LKQPBOO>Q� LKBQ
�AL@QLO>�BK�JBAF@FK>�F�@FORODF>��
Especialista en otorinolaringologia i foniatria. Logopeda 
col·legiada. Professora associada a la Universitat de 
 >O@BILK>��ÅOLCBPPLO>�AB�ÅBA>DLDF>�AB�I>�3BR�>�I|#P@LI>�
0RMBOFLO�AB�+ņPF@>�AB�!>Q>IRKV>��www.foniatriabonet.cat

17 de març de 2012�>�I>�P>I>�&LOQBKPF�%ňBII�AB����>����E��
Taller de commedia dell’arte.
�J?�0>KQF�+LKOB>I
�@LCRKA>ALO�AB�I>�!LJM>KVF>�"BF�$RO?F� 
Ha actuat als espectacles Scherzo, Divertimento! i Tocata 
i Fuga.��IRJKB�ABI�JBPQOB�Å>TBI�/LR?>
� BOQF�1LSF>P
��KKB�
"BKKFP
�%BJJ>� BIQO>K
�+>OF>�!LAFK>@EP�F�/F@>OA�ÅLRP
�MBO�
formar-se en les disciplines de la comèdia de l’art, màscara 
neutra, acrobàcia, pantomima, combat escènic, espasa i daga, 
ȴLOBQ�F�JFJ��&>�@LAFOFDFQ�I|BPMB@Q>@IB�AB�@LJķAF>�M’agraden les 
fruites tropicals�AB�I>�!F>��*>�D>Q>� LOA> de Reus.

Escola de dansa. Taller sobre alimentació.
�AOBĶ>Q�>�M>OBP�F�>�J>OBP�AB�KBKP�F�KBKBP�?>II>OFKP�A|BKQOB�
��F����>KVP��AFBQ>�JBAFQBOOİKF>
�>PMB@QBP�AB�I>�MR?IF@FQ>Q
�
mites i creences falses, aliments que ajuden al rendiment 
dels ballarins, aliments que ajuden al correcte creixement, 
rendiment escolar, problemes alimentaris.
Dissabtes: 28 de gener, 4 de febrer i 11 de febrer de 11 h a 12 h.

Taller sobre alimentació: som ballarins i ens alimentem bé.
�AOBĶ>Q�>IP�?>II>OFKP�J>GLOP�AB������>KVP��+ĸP�FKCLOJ>@FŁ�>�
secretaria@centrelectura.cat i a l’Escola de Dansa. 

Actuacions de l’escola
13 de gener a les 18.30 h al Teatre Bartrina:
FAMA. El petit musical de l’Escola de Dansa. 
15 de gener:�>@QR>@FŁ�>I�!BKQOB�+RKF@FM>I�AB�3>IIP��>IRJKBP�AB�
QBO@BO�FKF@F>I�F�NR>OQ�� �AB�!IİPPF@��EL�LOD>KFQW>�I|�PPL@F>@FŁ�AB�
Professors de dansa de les comarques de Tarragona). 
Programa famílies: 3 de febrer: actuació del grup de Funky IV. 
20 i 21 de febrer: festa de Carnaval i curset de maquillatge. 
18 de març: actuació de la Jove Companyia a la Gala de Dansa 
ABI�1B>QOB�+BQOLMLI��EL�LOD>KFQW>�I|�PPL@F>@FŁ�AB�MOLCBPPLOP�AB�
dansa de les comarques de Tarragona). 
23 de març a les 18.30 h: representació de Pere i el Llop de 
ÅOLHLȳBS��EF�M>OQF@FMBK�BIP�>IRJKBP�ABI�KFSBII�BIBJBKQ>I�F��O�
de grau mig de l’escola, la Jove Cia. de Dansa del Centre, i una 
escola convidada).
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ANTENA DEl CoNEiXEMENT DE lA URv. CAMPUs EXTENs DE lA UNivERsiTAT. les activitats se celebraran a les 19.30 h

Dimecres 11 gener� !F@IB�s*FQBO>QRO>�F�@FKBJ>t
�@LKCBOķK@F>�AB� B>QOFW�!LJBII>�
 «Una mirada al nou cinema català d’autor». Activitat organitzada
 conjuntament per les seccions de Llengua i Literatura i de la Comunicació. Sala d’actes

Dimarts 7 febrer !F@IB�s*FQBO>QRO>�F�BKPBKV>JBKQt
�@LKCBOķK@F>�AB�+>Dļ�0RKVBO
�MOLCBPPLO�AB
 Literatura Catalana de la URV: «Literatura a l’ensenyament: la mitologia i la
 simbologia catalanes». Ho organitza: Secció de Llengua i Literatura. Sala d’actes

Dimecres 8 febrer Cicle «La Guerra Civil a Reus», conferència del Dr. Ramon Arnabat i del
 Dr. David Íñiguez titulada «Reus: avions i bombes». Ho organitzen la Secció
� AB�%BLDO>ȳ>�F�&FPQŀOF>�F�BI�/BF>I��BOL@IR?�AB�/BRP�� Cafè Teatre

Dimarts 21 febrer Cicle «Traduccions i versions», conferència de Vicent Sanahuja, traductor al català
 del japonès: «Basho/passos. Una traducció de poesia japonesa del ʟʝʐʐ».
 Ho organitza: Secció de Llengua i Literatura. Sala d’actes

Divendres 24 febrer !F@IB�s+LJBKQP�AB�I>�KLPQO>�EFPQŀOF>t
�@LKCBOķK@F>�>�@İOOB@�AB�(LPBM�$İ?OBD>P

 professor d’Història de la URV: «La Guerra Civil Catalana (1462-1472): antecedents
� F�@LKPBNňķK@FBPt�� Sala d’actes

Dilluns 5 març Conferència a càrrec d’Ezequiel Gort, historiador i arxiver:
 «La Guerra Civil del 1462-1472 a Reus». Sala d’actes

Dimecres 21 març Dia Internacional de la Poesia. «Pinzellades literàries»: lectura de poemes
� AB�(>RJB�3FA>I�F��I@LSBO����@RO>�AB�+LKQPBOO>Q��RNRĸ�F�"LILOP�(R>KMBOB�
 Ho organitza: Escola de Lletres i el col·lectiu En Veu Alta. Cafè Teatre

Dijous 29 març Dia Internacional del Teatre: conferència entrevista de Xavier Graset a l’actor
� ">SFA� >DķP��&L�LOD>KFQW>��#P@LI>�AB�*IBQOBP�� Sala d’actes

Cafè Teatre del Centre: consulteu la programació al web: www.cafeteatrereus.cat
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ACtiVitAts

Dia a dia                 (116 motius per apropar-te al Centre)

GENER
"FJ>OQP��� ������E� #UMLPF@FŁ�AB�CLQLDO>ȳBP�s >KA>�0FJCŀKF@>�AB�/BRPt�AB�Å>R�$OFDLI>��$FKP�>I����AB�DBKBO�� 3BPQļ?RI�ABI�!BKQOB
"FGLRP��� ������E Cicle d’Hivern d’Art Contemporani: «War Games» d’Alba Sotorra Clua. Fins al 8 de febrer. Sala Fortuny
Dilluns 9 18 h Escola de Lletres: Inici del taller de tècnica vocal. Nivell 1. Sala seccional
Dilluns 9 19 h� #P@LI>�AB�*IBQOBP��'KF@F�ABI�Q>IIBO�AB�@FKBJ>QLDO>ȳ>
�>�@İOOB@�AB�5>SF�0LIĸ�� 0>I>�AB�MOLGB@@FLKP
"FJ>OQP���� ������E Presentació del llibre Antoni Correig, entre l’humanisme cristià i la literatura de Xavier Ferré. Sala d’actes
Dimarts 10 20 h� 0B@@FŁ�A|�OQ��'KF@F�AB�IBP�PBPPFLKP�AB�JLABI�AB�KR�>I�K>QRO>I�� �RI>���
Dimecres 11 19 h Escola de Lletres: Taller d’escriptura. Nivell I. Sala seccional
"FJB@OBP���� ������E� 0B@@FŁ�*FQBO>QRO>��5BOO>A>�AB� B>QOFW�!LJBII>��s2K>�JFO>A>�>I�KLR�@FKBJ>�@>Q>Iİ�A|>RQLOt�� 0>I>�A|>@QBP
Dijous 12 18.15 h Escola de Lletres: Inici del taller de contacontes, a càrrec de Sílvia Palazón. Sala de projeccions
Dijous 12 19 h� #P@LI>�AB�*IBQOBP��1>IIBO�A|BP@OFMQRO>��,FSBII�>S>KĶ>Q�� 0>I>�PB@@FLK>I
"FGLRP���� ������E Presentació del llibre El cicló de 1492, Colom descobreix Manhattan de Joan Cortada.
  Presentació de Jordi Agràs i Àlvar Thomàs. Sala d’actes
Dijous 12 20 h  Secció Excursionista: Projecció Aplec Excursionista dels Països Catalans a l’Alguer
�>�@İOOB@�AB�(LPBM�+�� BIQO>K�� 0>I>�PB@@FLK>
"FSBKAOBP���� ������E FAMA. El petit musical�AB�I|#P@LI>�AB�">KP>�� 1B>QOB� >OQOFK>
"FSBKAOBP���� ���E Presentació del llibre El Magnicidio del General Prim, los verdaderos asesinos
�AB�(LPBM�+>OF>�$LKQ>K>� BOQO>K�� 0>I>�A|>@QBP
"FSBKAOBP���� ���E Cineclub: Tòquio Blues
�AB�1O>K��EK�&RKD�� 1B>QOB� >OQOFK>
Dissabte 14 9 h� 0LOQFA>�>�3FI>KLS>�F�I>�%BIQOņ���PPFPQķK@F>�>�I|BUMLPF@FŁ�s(L>K�-IFS>�+FIİ��BORAFQ
�F�ȳABI�?F?IFLQB@>OF������������t�
� � 3FPFQ>�>�I>� F?IFLQB@>�+RPBR�3ļ@QLO� >I>DRBO�F�>I�+RPBR�ABI�$BOOL@>OOFI�� 3FI>KLS>�F�I>�%BIQOņ
Dissabte 14 10 h� #P@LI>�A|�OQ��'KF@F�ABI�@ROP�AB�AF?RFU�F�MFKQRO>�� �RI>���

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ PRIMAVERA 2012

Activitats de Sant Jordi 2012. Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans 
a Reus: homenatge a Ramon Amigó i Anglès. Seminari «Premsa i societat: aspectes polítics, 
B@LKŀJF@P�F�PL@F>IPt��>J?�I>�M>OQF@FM>@FŁ
�BKQOB�A|>IQOBP
�ABI�"O��!>OILP�+>OQFKBW�0E>T
�BI�"O��*IRļP�(��
,>S>OOL�F�ABI�"O��5>SFBO�+LOBKL�(RIFİ���s#K�3BR��IQ>t��El poni roig de John Steinbeck amb traducció 
AB�(L>NRFJ�+>II>COķ��s3BRP�IFQBOİOFBPt�>J?�(>RJB�!>?Oĸ�F�(LPBM�+>OF>�#PMFKİP��!F@IBP�AB�UBOO>ABP�
de les seccions del Centre. Saló de Sant Jordi i cicle de primavera de la Secció d’Art. 65è Concurs 
Exposició Nacional de Roses. Jornades de videocreació: els videoclips musicals. 
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Dissabte 14  10 h� #P@LI>�AB�1B>QOB��+LKLDOİȳ@�AB�QB>QOB��1>IIBO�AB�P>IRQ�AB�I>�SBR�� 0>I>�&LOQBKPF�%ňBII
Dissabte 14 11 h Escola de Lletres: Taller de lectura en família. Jugar llegint en veu alta. Sala Vidal Llecha
Dissabte 14 21 h� .RF@L�BI�!ķIFL
�BI�,LF�F�BI�+RQ�AB�$BOOBOFBP��ÅOBPBKQ>@FŁ�ABI�AFP@�*>� >OO>@>�� 1B>QOB� >OQOFK>
Dilluns 16 18 h Escola de Lletres: Inici del taller de tècnica vocal. Nivell 1. Sala seccional
Dilluns 16 19 h� s RIDİOF>��ĬIQFJ>�$OLKQBO>�A|#ROLM>���>�M>OQ�t��!F@IB�s3F>QG>KQt�>J?�0>KQF>DL�,LDRĸP�� 0>I>�A|>@QBP
"FJ>OQP���� ������E Cicle «En Veu Alta»: Andreu Gabriel i Tomàs: El poble dels homes tristos. Sala d’actes
"FGLRP����� ������E� !F@IB�s5BOO>ABP�A|>OQt��s�OO>K@>JBKQ�AB�MFKQRO>�JRO>It
�>�@İOOB@�AB�+BO@ķ� ORKBA�� 0>I>�A|>@QBP
Dijous 19 20 h� 0B@@FŁ�#U@ROPFLKFPQ>��s0>KQ�ÅBQBOP?ROD�F�,LORBD>t
�>�@İOOB@�AB�(L>K� >IIBPQBO�� 0>I>�PB@@FLK>I
"FSBKAOBP���� ������E Presentació del llibre L’habitatge, una polèmica sempre actual. Una anàlisi de la construcció a Reus al segle
  XVIII de Roser Puig Tàrrech. Editat per la Diputació de Tarragona. Sala d’actes
Divendres 20 21 h Cineclub: Inside Job
�AB�!E>OIBP�$BODRPLK�� 1B>QOB� >OQOFK>
Dissabte 21 11 h�  F?IFLQB@>�FKC>KQFI��!FķK@F>�"FSBOQFA>��s�MOBKAOB�>�L?PBOS>OÃt�� 0>I>�3FA>I�*IB@E>
Dissabte 21 12 h L’ogret��#PMB@Q>@IB�FKC>KQFI�� 1B>QOB� >OQOFK>
Diumenge 22 8 h� 0B@@FŁ�#U@ROPFLKFPQ>��#U@ROPFŁ�>I�+LKQP>KQ�� +LKQP>KQ
"FJ>OQP���� ������E� 3BRP�IFQBOİOFBP�>I�!BKQOB��(LPBM�0>KQBPJ>PBP��s#I�+ŁK�ABP�AB�I|>DRQt��ÅOBPBKQ>@FŁ��(LOAF�*I>SFK>�� 0>I>�A|>@QBP
"FGLRP���� ������ 0B@@FŁ�AB�!FķK@FBP�ÅLIļQFNRBP��@LKCBOķK@F>�AB�/>JŁK�*BLK>QL��s*>�JBAFQ>@FŁ��+ķQLAB�@FBKQļȳ@�F�PFPQBJİQF@
  d’integració personal» Sala d’actes
Dijous 26 20 h�  F?IFLQB@>��!IR?�AB�IB@QRO>�AB�KLSBIoI>�KBDO>��(LEK�!LKKLIIV��Els homes de la dalla. Sala Vidal Llecha
Dijous 26 20 h� 0B@@FŁ�#U@ROPFLKFPQ>��s3F>QDB�>�I|ġKAF>��M>I>RP
�>KFJ>IP�F�QLOOBP�ERJ>KBPt
�>�@İOOB@�AB�(L>K� LC>ORII�� 0>I>�PB@@FLK>I
"FSBKAOBP���� ������E Assemblea dels Xiquets de Reus. Sala d’actes
Dissabte 28 10 h i 16 h� 1>IIBO�JLKLDOİȳ@�AB�AO>J>QņODF>�QB>QO>I��s2K�AF>�BP@OFSFKQ�QB>QOBt
�>J?�I|BP@OFMQLO�1LKF�!>?Oĸ
  (en col·laboració amb l’Escola de Lletres de Tarragona).                                                                       Escola de Lletres de Reus i  de Tarragona
Dissabte 28 21 h Made in Spain
�BPMB@Q>@IB�AB�A>KP>�AB�I>�@LJM>KVF>�AB�0ŀKF>�%LJBW�� 1B>QOB� >OQOFK>
"FIIRKP���� ������E Assemblea ordinària del Centre de Lectura. Sala d’actes
"FJ>OQP���� ������E� !F@IB�s3BRP�IFQBOİOFBP�>I�!BKQOBt��/>JLK�%LJFP�AB� >O?BOİ
�L?O>�AO>JİQF@>�� 0>I>�A|>@QBP

FEBRER
Dijous 2  20 h Secció Excursionista: «Turquia. El color d’Orient (I)», a càrrec de Santiago Nogués. Sala seccional
"FSBKAOBP��� ������E� /B@BM@FŁ�>KR>I�A|BKQFQ>QP��!LK@BOQ�>J?�#SBIFL�1FBIBP��Å>D>KFKF	4FBKF>TPHF��
  En col·laboració amb l’Associació de Concerts de Reus. Sala d’actes
Dissabte 4 8 h Secció Excursionista: Sortida a Alforja. Alforja
Dissabte 4 11 h�  F?IFLQB@>�FKC>KQFI��!FķK@F>�"FSBOQFA>��s.RFK�FKSBKQÃt� 0>I>�3FA>I�*IB@E>
Dilluns 6 20 h Inauguració de l’exposició «Camins de muntanya: GR». Fins al 29 de febrer. Vestíbul del Centre
Dilluns 6 21 h Secció Excursionista: Trobada de les entitats excursionistes IV Vegueria del FECC. Sala seccional
Dimarts 7 18 h� #P@LI>�AB�*IBQOBP��'KF@F�ABI�Q>IIBO�A|>RQL?FLDO>ȳ>
�>�@İOOB@�AB�(LOAF�*I>SFK>�� 0>I>�PB@@FLK>I
"FJ>OQP��� ������E� 0B@@FŁ�AB�*FQBO>QRO>��+>Dļ�0RKVBO��s*FQBO>QRO>�>�I|BKPBKV>JBKQ��I>�JFQLILDF>�F�I>�PFJ?LILDF>�@>Q>I>KBPt�� 0>I>�A|>@QBP
"FJB@OBP��� ������E Cicle «Guerra Civil» (Antena del Coneixement URV): «Reus: avions i bombes», a càrrec dels
  Dr. Ramon Arnabat i David Íñiguez. Sala d’actes
Dijous 9 19 h Trobada «Hipòtesis d’arquitectura»: «Energia», diferents ponents. Coordinació: David Tàpias. Sala Fortuny
Dijous 9 20 h Secció Excursionista: «Turquia. El colors d’Orient (II)», a càrrec de Santiago Nogués. Sala seccional
Divendres 10 21 h Teatre: Espiadimonis
�AB�/>JLK�%LJFP��� 1B>QOB� >OQOFK>
Dissabte 11 9.15 h� 0LOQFA>�>I�+RPBR�AB�I>�3FA>�/RO>I�AB�I|#PMIRD>�F�>�IBP�!LSBP��3FPFQ>�DRF>A>�>J?�(LOAF�*I>SFK>��� *|#PMIRD>�AB�$O>K@LIļ
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Dissabte 11 21 h Teatre: Espiadimonis
�AB�/>JLK�%LJFP��� 1B>QOB� >OQOFK>
Diumenge 12 18 h Teatre: Espiadimonis
�AB�/>JLK�%LJFP��� 1B>QOB� >OQOFK>
"FJ>OQP���� ������E� !F@IB�s#K�3BR��IQ>t��,>O@ļP�-IIBO��@LKQBP��ÅOBPBKQ>@FŁ�AB�+>Dļ�0RKVBO�� 0>I>�A|>@QBP
Dijous 16 20 h� 0B@@FŁ�#U@ROPFLKFPQ>��s*>P�+ĸARI>P�AB�*BŁKt
�>�@İOOB@�A|'DK>PF�0LIĸ�� 0>I>�PB@@FLK>I
"FSBKAOBP���� ������E Cicle d’Hivern d’Art Contemporani: Inauguració de l’exposició «Present continu
� � �AFİIBDP�SFPR>IP�FKQBODBKBO>@FLK>IP�>�I|>OQ�ABI�!>JM�AB�1>OO>DLK>�t��$FKP�>I����AB�J>OĶ�� 0>I>�$LOQRKV
"FRJBKDB���� �����E� 0B@@FŁ�#U@ROPFLKFPQ>��#U@ROPFŁ�>�+LKQPBOO>Q�� +LKQPBOO>Q
Dilluns 20 19 h� s RIDİOF>��ĬIQFJ>�$OLKQBO>�A|#ROLM>���>�M>OQ�t��"BI�@F@IB�s3F>QG>KQt�>J?�0>KQF>DL�,LDRĸP�� 0>I>�A|>@QBP
"FJ>OQP���� ������E Secció de Literatura: Cicle «Traduccions i versions». Xerrada de Vicent Sanahuja: «Basho/passos.
  Una traducció de poesia japonesa del XVII». Sala d’actes
"FGLRP���� ���E� !IR?�AB�IB@QRO>�AB�KLSBIoI>�KBDO>���KAOBR�+>OQFK��L’home que tenia raor. Sala Vidal Llecha
"FSBKAOBP���� ������E Escola Essencialista: xerrada. Organitza: Secció Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques. Sala seccional
"FSBKAOBP���� ������E� 0B@@FŁ�A|&FPQŀOF>��!F@IB��s+LJBKQP�AB�I>�KLPQO>�EFPQŀOF>t��(LPBM�$İ?OBD>P��2/3��
  «Els antecedents i les causes de la Guerra Civil del 1462 a 1472». Sala d’actes
Divendres 24 21 h Cineclub: Lola (Àvia)
�AB� OFII>KQB�+BKALW>�� 1B>QOB� >OQOFK>
Dissabte 25 11 h Assemblea de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Sala d’actes
Dissabte 25 11 h� #P@LI>�AB�*IBQOBP��/RQ>�ABI�%ORM�+LABOKFPQ>�AB�/BRP��!LLOAFK>A>�MBO�!ŀALI�BAR@>@FŁ�� ÅI>Ķ>�ABI�1B>QOB
Dissabte 25 21 h Hedda Gabler
�A|&BKOFH�'?PBK��!�#/
1B>QOB�*IFROB�F�1B>QOL�AB�I>��?>AF>�� 1B>QOB� >OQOFK>
Diumenge 26 18 h Hedda Gabler
�A|&BKOFH�'?PBK��!�#/
1B>QOB�*IFROB�F�1B>QOL�AB�I>��?>AF>�� 1B>QOB� >OQOFK>
"FIIRKP���� ������E Cicle «Xerrades d’art»: «De la interacció a l’acció, de l’acció a la pintura», a càrrec de Àlvar Calvet. Sala d’actes
Dimarts 28 18 h� #P@LI>�AB�*IBQOBP��s#I�DRPQ�MBO�I>�IB@QRO>t
�>�@İOOB@�AB�+LKQPBOO>Q�AB��K@FLI>��@ROP�MBO�>�M>OBP�F�BAR@>ALOP��� 0>I>�AB�MOLGB@@FLKP

MARÇ
Dijous 1 20 h Secció Excursionista: Projecció de Dolomites. Al voltant de la Vall Gardena
�>�@İOOB@�AB�(LOAF�"LJFKDL�F�+>OF>�1LIAOİ�� 0>I>�PB@@FLK>I
Divendres 2 18 h�  F?IFLQB@>�FKC>KQFI��!FķK@F>�"FSBOQFA>��s-?PBOS>KQ�@LJ�>�@FBKQļȳ@PÃt� 0>I>�3FA>I�*IB@E>
"FSBKAOBP��� ������E 'K>RDRO>@FŁ�AB�I|BUMLPF@FŁ�s%>?OFBI�$BOO>QBO��DLP>O�MLABOt��-OD>KFQW>��0B@@FŁ�AB�*IBKDR>�F�*FQBO>QRO>
�0B@@FŁ�A|�OQ�F� F?IFLQB@>��$FKP�>I����AB�J>OĶ� Diversos espais del Centre 
Divendres 2 21 h Cineclub: Petites mentides sense importància
�AB�%RFII>RJB�!>KBQ�� 1B>QOB� >OQOFK>
"FPP>?QB��� ��E Secció Excursionista: Sortida a Vilabella. Vilabella
"FPP>?QB��� ������E� s&LO>�ABI�@LKQBt�>�I>�?F?IFLQB@>�FKC>KQFI��  F?IFLQB@>�FKC>KQFI
"FPP>?QB��� ���E El refugio
�BPMB@Q>@IB�AB�QB>QOB�C>JFIF>O�AB�I>�!F>��*>�/LRP�1B>QOB�� 1B>QOB� >OQOFK>
Dilluns 5 18 h Escola de Lletres: Inici del taller de tècnica vocal. Nivell 2. Sala seccional
"FIIRKP��� ������E !F@IB�s+LJBKQP�AB�I>�KLPQO>�EFPQŀOF>t��s/BRP�BK�I>�%RBOO>�!FSFI�!>Q>I>K>�AB����������t
�>�@İOOB@�A|#WBNRFBI�%LOQ��-OD>KFQW>��0B@@FŁ�A|&FPQŀOF>�� Sala d’actes
Dimecres 7 21 h� 5'''�$BPQFS>I�#ROLMBR�AB�!ROQJBQO>QDBP��/BRP!>J?OFIP��$#!|���� 1B>QOB� >OQOFK>
Dijous 8 19 h� %BLJBQOF>�ABP@OFMQFS>�F�AF?RFU�Qķ@KF@�''��!ROP�A|>OQ�>J?�(LPBM�*IRļP�/LAOļDRBW�AB��OŁPQBDRF��� �RI>���
Dijous 8 20 h Secció Excursionista: Projecció de Papua i Nova Guinea (I), a càrrec de Roser Ràfols. Sala seccional
Dijous 8 21 h� 5'''�$BPQFS>I�#ROLMBR�AB�!ROQJBQO>QDBP��/BRP!>J?OFIP��$#!|���� 1B>QOB� >OQOFK>
Divendres 9 21 h� 5'''�$BPQFS>I�#ROLMBR�AB�!ROQJBQO>QDBP��/BRP!>J?OFIP��$#!|���� 1B>QOB� >OQOFK>
Dissabte 10 10 h i 17 h  Taller de càsting i coaching�>@QLO>I�AB�I>�MOLAR@QLO>�#I�1BOO>Q
�>AOBĶ>Q�>�BPQRAF>KQP�A|FKQBOMOBQ>@FŁ
�MBOFLAFPQBP�F�>OQFPQBP�� 0>I>�&LOQBKPF�%ňBII
Dissabte 10 21 h� 5'''�$BPQFS>I�#ROLMBR�AB�!ROQJBQO>QDBP��/BRP!>J?OFIP��$#!|���� 1B>QOB� >OQOFK>
Dilluns 12 19 h� 0BJFK>OF�s%>?OFBI�$BOO>QBOt��'K>RDRO>@FŁ�>�@İOOB@�AB�(LOAF�(RIFİ��s*BP�yIIFĶLKPz�MLķQFNRBP�AB�%>?OFBI�$BOO>QBOt�� 0>I>�A|>@QBP
"FIIRKP���� ������E Seminari «Gabriel Ferrater»: Espectacle de dansa i poesia sobre Gabriel Ferrater, a càrrec de l’Escola de Dansa. Sala d’actes
"FJ>OQP���� ���E Seminari «Gabriel Ferrater»: Xerrada a càrrec de Xavier Amorós: «El Ferrater i els Ferraté de Reus». Sala d’actes
"FJ>OQP���� ������E Cicle «En Veu Alta»: Gabriel Ferrater, poeta. Lectura de poemes. Sala d’actes
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Dimecres 14 19 h Seminari «Gabriel Ferrater»: «Gabriel Ferrater i els dies difícils», a càrrec de Ramon Gomis. Sala d’actes
"FJB@OBP���� ����� Seminari «Gabriel Ferrater»: Recital de poemes i músiques Les dones i els dies. Sala d’actes
Dijous 15 19 h� 0BJFK>OF�s%>?OFBI�$BOO>QBOt��s#I�JBR�%>?OFBI�$BOO>QBOt
�>�@İOOB@�AB�(LPBM�+ROD>ABP�� 0>I>�A|>@QBP
Dijous 15 20 h Secció Excursionista: Projecció de Papua i Nova Guinea (II), a càrrec de Roser Ràfols. Sala seccional
"FGLRP���� ������E� 0BJFK>OF�s%>?OFBI�$BOO>QBOt��#PMB@Q>@IB�sÅ>O>RIBP�$BOO>QBOt�>�@İOOB@�AB�/LP>�+>QBR�F�/>JLK� >I>P@E�� 0>I>�A|>@QBP
Divendres 16 18 h�  F?IFLQB@>�FKC>KQFI��!FķK@F>�"FSBOQFA>��s+FPPFŁ�BPM>@F>I�t�  F?IFLQB@>�FKC>KQFI
Divendres 16 19 h Seminari «Gabriel Ferrater»: Metrònom Ferrater, presentació a càrrec d’Enric Juste. Sala d’actes
Divendres 16 21 h Cineclub: En un món millor
�AB�0RW>KKB� FBO�� 1B>QOB� >OQOFK>
Dissabte 17 10 h� 0BJFK>OF�s%>?OFBI�$BOO>QBOt��/RQ>�IFQBOİOF>�%>?OFBI�$BOO>QBO�>�/BRP
�@LLOAFK>A>�MBO�$FK>�+>PAĸR��  F?IFLQB@>�
Dissabte 17 10 h� #P@LI>�AB�1B>QOB��+LKLDOİȳ@�AB�QB>QOB��1>IIBO�AB�commedia dell’ arte
�>�@İOOB@�AB�0>KQF�+LKOB>I�� 0>I>�&LOQBKPF�%ňBII
Dissabte 17 11 h� #P@LI>�AB�*IBQOBP��1>IIBO�AB�IB@QRO>�BK�C>JļIF>��(RD>O�IIBDFKQ�BK�SBR�>IQ>��  F?IFLQB@>�FKC>KQFI
Dissabte 17 21 h� !LK@BOQ�ABI�$BPQFS>I�'KQBOK>@FLK>I�AB�(>WW�AB�/BRP� 1B>QOB� >OQOFK>
Diumenge 18 8 h Secció Excursionista: Excursió a les muntanyes de Tivissa. Tivissa
"FIIRKP���� ������E 1>RI>�OLALK>�PL?OB�s#I�"O��%ĸW>��ICńIAV�������������F�IBP�FKP@OFM@FLKP�OLJ>KBP�ABI�QBOOFQLOF�AB�1İOO>@Lt��-OD>KFQW>��0B@@FŁ�A|&FPQŀOF>� Sala d’actes
"FJB@OBP���� ������E Dia Internacional de la Poesia: «En Veu Alta»: poemes de Jaume Vidal i Alcover. Cafè Teatre
"FSBKAOBP���� ������E Escola de Dansa: Representació del Pere i el Llop�AB�ÅOLHLȳBS�� 1B>QOB� >OQOFK>
"FSBKAOBP���� ���E Cineclub: Incendies
�AB�"BKFP�3FIIBKBRSB�� 1B>QOB� >OQOFK>
Diumenge 25 18 h Nadie lo quiere creer��#PMB@Q>@IB�QB>QO>I�A|#RPB?FL�!>ILKDB�AB�I>�!F>��*>�7>O>KA>�� 1B>QOB� >OQOFK>
Dilluns 26 19 h «Noruega, on el dia no s’acaba», xerrada del cicle «Viatjant» amb Santiago Nogués. Sala d’actes
"FJ>OQP���� ������E Conferència: «Salut, malaltia i diners», a càrrec del Dr. Joan Guix Oliver. Organitza: Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques. Sala d’actes
"FJB@OBP���� ������E Cineclub: Inici del Cicle Tennessee Williams. Un tramvia anomenat Desig, d’Elia Kazan. Sala d’actes
"FGLRP���� ������E� "F>�'KQBOK>@FLK>I�ABI�1B>QOB��5>SFBO�%O>PBQ�BKQOBSFPQ>�>�I|>@QLO�OBRPBK@�">SFA� >DķP�� 0>I>�A|>@QBP
Dijous 29 20 h Club de lectura de novel·la negra: Lars Kepler: El contracte.  Sala Vidal Llecha
Dijous 29 20 h Secció Excursionista: Projecció: Audiovisual excursionista
�>�@İOOB@�AB�(LPBM�+��1LPPBQ�� 0>I>�PB@@FLK>I
"FSBKAOBP���� ������E Cicle «Xerrades d’art»: «Nova Història de l’Art amb un homenatge a Gaudí i Fortuny», a càrrec de Jordi Abelló. Sala d’actes
"FPP>?QB���� ���E�  F?IFLQB@>�FKC>KQFI��!FķK@F>�"FSBOQFA>��s.RFK>�ELO>�ĸP�t�  F?IFLQB@>�FKC>KQFI

Consell Directiu del Centre de Lectura: Xavier Filella Fargas (president), Joan Navais Icart (secretari general), Ramon Salvat Guarque (interventor general), Ricard Foraster (assessoria jurídica), Pilar 
�KDRBO>�,LII>� �PB@OBQİOF>� @LKPBII�AFOB@QFR�
�"LILOP�0RDO>ĿBP� �?F?IFLQB@>� F�>@QFSFQ>QP�>@>AķJFNRBP�
�+>Dļ�0RKVBO� �>@QFSFQ>QP� IFQBOİOFBP�
�+LKQPBOO>Q��RNRĸ�%>EBQB� �1B>QOB� >OQOFK>�
�">SFA�1>MF>P�+LKKĸ�
�M>QOFJLKF�F�>ONRFQB@QRO>�
�+BO@ķ�!LPQ>COBA>��OBI>@FLKP�Mņ?IFNRBP�
�(LPBM�$İ?OBD>P�/LFD��OBI>@FLKP�RKFSBOPFQİOFBP�
�%RFIIBJ�/L?BOQ��KDRBO>��TB?�F�KLSBP�QB@KLILDFBP�
�(LPBM�'DIBPF>P�!FO>@��MOLGB@QBP�
�"LILOP�
Juanpere (difusió d’activitats). Assessors:��I?BOQ�+>@>V>�/RFW��>OQ�F�MBKP>JBKQ�
��KQLKF�ÅFĿLI��>OQ�
�(LPBM�+ROD>ABP��IIBKDR>�F�IFQBO>QRO>�
�/>C>BI�$BOOĸ��#UMLPF@FŁ�,>@FLK>I�AB�/LPBP��
seccions:�!FķK@FBP�AB�I>�!LJRKF@>@FŁ��3BK>K@F� LKBQ��MOBPFABKQ�
�+>OFİ��O?LKĸP
�(LPBM�!>OQ>KVİ
�#IFPBKA>��OK>S>Q
�,>QİIF>� LO?LKķP��!FķK@FBP�AB�I|#AR@>@FŁ��(L>K�%>OLI>��MOBPFABKQ�
��Iļ@F>�#P@>OAŁ
��FA>�
 BPLO>
�0ŁKF>� FI?>L
��OF>AK>�+>ODBIļ��0B@@FŁ�AB�+ņPF@>��%IŀOF>�+>OFKĸ��MOBPFABKQ>�
�#RIİIF>�$>OOĸ
��IBU>KAOB�!BIJ>
�+>DA>�#P@LIİ
�+LKQPBOO>Q�$BOO>QBO��0B@@FŁ�AB�!FķK@FBP�ÅLIļQFNRBP
�0L@F>IP�F�#@LKŀJFNRBP��
!>OJB�0>CLKQ��MOBPFABKQ>�
��KK>�+>OF>�%>OOFD>
�'P>?BI�$LOKŁP
�,ņOF>�%R>OOL
�(LPBM�+>OF>�/LFD�/LJ��0B@@FŁ�#U@ROPFLKFPQ>��(>RJB�%FI>?BOQ�Å>AOBKV��MOBPFABKQ�
��KAOBR�ÅRGLI
��KAOBR�$BOOĸ
�(LPBM��?BIIŁ�
 >O?>Q
�+LKQPBOO>Q�!>?OBIIBP��0B@@FŁ�AB�!FķK@FBP�#U>@QBP
�$ļPFNRBP�F�,>QRO>IP���KK>�!ROQL�0LIĸ��MOBPFABKQ>�
�0B?>PQFİ�%OFĿŁ
�(LPBM�-IFS>
�(LPBM�+>OF>�1LPPBQ
�(LPBȳK>�/FMLII��0B@@FŁ�AB�1B@KLILDF>��(>RJB�
/LFDĸ��MOBPFABKQ�
�(LOAF� >OOBA>
�(LOAF�1>II>OA>
�(LPĸ�$O>K@FP@L�!>P@>GL
�0>KQF>DL�/LAOFDRBW��0B@@FŁ�A|�OQ��+BO@ķ� BPPŁ��MOBPFABKQ>�
�+FPBOF@ŀOAF>�1LOOLG>�+>OP>I
�(LPBM� O>K@E>Q
�ĕROB>� BIIBO>
�#PQBO�Å>P@R>I��
0B@@FŁ�AB�*IBKDR>�F�*FQBO>QRO>��$FK>�+>PAĸR��MOBPFABKQ>�
�+>?BI� LC>ORII
�(LPBM�*IRļP�Å>R
��ABI>�,LII>
�,ņOF>�-IBPQF��0B@@FŁ�AB�%BLDO>ȳ>�F�&FPQŀOF>��(L>NRFJ� BPLO>��MOBPFABKQ�
�(>RJB�+>PPŁ�!>O?>IIFAL
�
!>OJB�ÅRVLI
��KQLKF�-IJLP
�(LOAF�&RDRBQ�+LKKĸ��Comissió de Garanties del Centre:�(L>K� >IIBPQBO��MOBPFABKQ�
�(L>NRFJ�+>II>COķ
�(LPBM�+�� >I>Ŀİ
�(LOAF��DOİP�F�(LPBM�/>JLK�$RBKQBP��GROFPQ>��

Consulteu totes les activitats, actualitzades dia a dia, a www.centrelectura.cat
Si voleu rebre setmanalment la programació del Centre de Lectura per correu electrònic adreceu-vos a secretaria@centrelectura.cat
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