PRIMAVERA 2016

ACTIVITATS DEL CENTRE DE LECTURA

Patrimoni i primavera de lLetres i de roses
Arriba una nova primavera plena d’activitats al Centre. Com cada any al voltant de Sant
Jordi les presentacions literàries ompliran les nostres sales. Enguany a més s’hi afegiran
moltes propostes vinculades amb els 400 anys de la mort de William Shakespare, amb
la celebració d’un cicle del Cine Club, la projecció de la tetralogia The Hollow Crown
(BBC), una sessió En Veu Alta, el taller «Club Shakespeare: les comèdies» i l’espectacle
Nit de Reis, el taller d’interpretació de l’Escola de Teatre del Centre amb el qual
s’acabarà el curs 2015-2016.
El mes de maig les roses tornaran a ser protagonistes amb el 69è Concurs Exposició
Nacional pel qual comptarem amb la glosa de la presidenta de l’Associació Espanyola
de la Rosa, Matilde Ferrer Sena.
Acaba un nou curs i es convenient fer un breu repàs al temes estratègics de l’entitat.
Els darrers dos anys hem avançat molt en la informatització del catàleg de la
Biblioteca, gràcies al mecenatge de Beep i la Fundació Privada Reddis, amb quaranta
cinc mil nous ítems informatitzats. El suport d’empreses com Repsol i les col·laboracions
institucionals de l’Ajuntament, Diputació de Tarragona, Departament de Cultura de
la Generalitat, IRMU, Fundació Mútua Catalana i URV han permès mantenir un nivell
d’activitats òptim.
El nostre patrimoni, al qual és necessari destinar-hi més recursos cada any -per això
és imprescindible rebre mecenatges- ha millorat amb la restauració de la resta dels
incunables (que s’ha pogut fer amb la deixa Maria Martorell) i la incorporació de nous
fons bibliogràﬁcs com els que ha donat el senyor Jaume Sabater i Albafull.

CAMPUS EXTENS ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV

Campus Extens Antena del Coneixement de la URV
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PRIMAVERA 2016

ALTRES ACTIVITATS:

Jornades de Literatura Digital (e-books)

Dimarts 26 d’abril, a les 19.30 h,
a la sala d’actes, «Llegint W.S.». Sessió
especial En Veu Alta amb motiu dels
400 anys de la mort de Shakespeare.
Lectura interpretada de fragments d’obres de Shakespeare. Amb
la participació de Dolors Esquerda, Montserrat Auqué i Jordi
Francesch.

Organitza Servei Municipal de Biblioteques i Centre de Lectura
amb el suport del Campus Antena del Coneixement de la URV.
Per tal de donar a conèixer les plataformes de préstec digital al
nostre país, les editorials, com a nucli de la transformació del sector,
i les noves apostes que fan els autors locals des de l’àmbit de la
creació. Visualitzar la vinculació entre les biblioteques municipals
i la biblioteca del Centre de Lectura. Avançar cap a una proposta
a l’estil de l’exposició «Paraules pixelades: la literatura en l’era
digital» per a l’any 2017 Reus Capital de la Cultura Catalana.
Del 6 al 8 d’abril.
Dimecres 6, a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus,
a les 20 h, obertura de les Jornades amb la participació de la
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Reus i el President del
Centre de Lectura. Conferència «La biblioteca mediadora», a càrrec
de Carme Fenoll, Cap del Servei de Biblioteques Públiques de
Catalunya i impulsora de la plataforma e-biblio de préstec digital.
Dijous 7, a la sala d’actes del Centre de Lectura, a les 19
h, «L’evolució dels dispositius de lectura», a càrrec d’Albert Lorant,
Product Manager d’equips multimèdia de Beep. A les 19.30 h,
conferència de Arantza Larrauri, responsable de Libranda, la
distribuïdora amb més editorials del país.
Divendres 8, a la Biblioteca Pere Anguera, a 11 del matí, «De
l’autor al lector», taller sobre formats i eines de creació literària, a
càrrec d’Aleix Cort, autor i membre d’Hermeneia, grup de recerca
d’estudis literaris i tecnologies digitals

Dijous 28 d’abril, conferència «Les dones terroríﬁques del pintor
Willem de Kooning», a càrrec de Maria Dolors Capdevila.
Dilluns 6 de juny, a les 19.30 h, a la sala d’actes, conferència
d’Eduard Juncosa, professor d’Història Medieval de la Complutense,
a partir el llibre Estructura y dinàmicas de poder en el señorio de
Tarragona. Creación y evolución de un dominio compartida (ca
1118-1462). CSIC.
Universitat d’Estiu: Taller de Dansa «Premiere per creació de
Vídeo», primera quinzena de juliol, 5 hores, formador: Marta Arjona,
graduada en Comunicació Audiovisual i Periodisme (URV). Directora
de DansPXL, productora audiovisual i fotogràﬁca especialitzada
en dansa i arts escèniques. Coordinació; Josep Fàbregas. Amb
la col·laboració de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura.
Inscripcions al web de la Universitat d’Estiu de la URV, cost: 15 €.

Programació de la SecCió de Llengua i Literatura
i de l’Escola de Lletres del Centre
«PRIMAVERA DE LLETRES»
Presentacions literàries
Dilluns 4 d’abril, a les 19.30 h, a la sala
d’actes, presentació, a càrrec de Josep Maria
Martí, periodista, de Reus Inventari General
d’Enric Suárez.
Dimarts 5 d’abril, a les 19.30 h, a la sala
Miquel Ventura, presentació del llibre Poesia
laica d’Aleix Cort i Jordi Vintró. Presentació
a càrrec de Joaquim Mallafrè. LaBreu
Edicions ha publicat la poesia epistolar a
quatre mans entre Jordi Vintró i Aleix Cort.
Un diàleg sorprenent, fresc, ﬁns i tot, subversiu.
Dilluns 18 d’abril, a les 20 h,
a la sala d’actes, presentació a
càrrec de Mercè Costafreda, del
llibre de poemes The liquid dark de
Marcel Pey. Edita: Arola Editors.
Dijous 21 d’abril, a
2/4 de 8, a la sala
d’actes, presentació
del llibre Diana Palmer, de Manuel Costa-Pau
(Garriguella, 1936). Diana Palmer, és un relat

que conjuga audaçment narrativa i assaig.. Edita: Llibres
del segle. Presentació a càrrec de Xavier Ferré. Amb la
presència de l’autor.
Dijous 5 de maig, a les 20 h, a
la Sala Hortensi Güell, presentació
llibre Dialogos con el General Prim, de Josep
Maria Fontana Bertran. Edita: Àgora (2015).
Un treball de ﬁcció que aporta molta
informació sobre Joan Prim i Prats.

del

Divendres 20 de
maig, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
presentació del llibre L’assassí que llegia
Vidal Vidal, de Miquel Àngel Estradé.
EDICIONS DEL CENTRE DE LECTURA
Dilluns 13 de juny, a les 19.30 h, a
la sala d’actes,
presentació a càrrec de Mercè
Costafreda, del volum número 135
de les Edicions del Centre de Lectura:
Els uns i els altres, de Joaquim
Mallafrè. Un recull d’articles del
traductor i ﬁlòleg reusenc. Pròleg de
Francesc Parcerisas.
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Dilluns 27 de juny, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
projecció de «Trobadors» (1995).
Gènere: ﬁcció. Durada: 52 minuts.
Producció: Écransud.
Realització: Michel Gayraud

ESCOLA DE LLETRES DEL CENTRE

Llengua: occità, amb subtítols en català i en francès

#

Sinopsi: Trobadors forma part de la sèrie de quatre
ﬁlms amb què Michel Gayraud posa en imatges
diferents aspectes de la tradició cultural a l’Occitània
medieval i que avui són autèntics clàssics dins de
la producció cinematogràﬁca occitana. En aquesta
ocasió, el ﬁlm que presentem ressegueix algunes de
les obres més signiﬁcatives de set dels més destacats
trobadors medievals.

Amb el suport de

La Biblioteca del Centre
Tresors de la biblioteca, vitrina expositiva del trimestre
(vestíbul de la Biblioteca).
Castello Vasco, Petro. Exercitationes medicinales ad omnes
thoracis affectus de cemtractatibus absolutae... Tolosae,
Petri Charlot, 1616.
Donatiu del Fons Jaume Sabater i Albafull.
Club de lectura de novel·la negra:
els dijous, a les 19 h, a la sala seccional:
28 d’abril, L’home del balcó, de Maj Sjöwall
26 de maig, Mateu el president, de Sebastià Bennàssar
16 de juny, cloenda del curs 2015-2016
OFERTA FORMATIVA DE L’ESCOLA DE LLETRES
DE LA BIBLIOTECA:
Tallers d’escriptura, a partir de 18 anys, amb Ramon
Sanz, els dimarts i dijous.
Club Shakespeare: les comèdies. Professor: Miquel
Àngel Fernández García, director d’escena, dramaturg i
dramaturgista. A partir de 16 anys. (Veure detall a la
pàgina 11)
Continuen els tallers:
Taller de lectura en veu alta. Parlar en públic
Professora: Rosa Mateu
Edat: a partir de 18 anys. Curs organitzat conjuntament
amb la Secció de Ciències Socials, Polítiques i
Econòmiques. Exercicis per millorar: ﬂuïdesa, volum, ritme,
articulació, dicció, claredat, riquesa, emoció i personatge.
Pràctica amb textos en prosa, poesia i teatre.

Taller d’enquadernació. Professora: Maria Rosa Molas.
Els dijous de 17 a 21 h. A l’aula d’art. 96 hores.
Amb la col·laboració d’Arts Gràﬁques Rabassa.
Taller de còmic infantil. Taller didàctic de dibuix
i còmic dirigit a nenes i nens entre 6 i 13 anys amb
l’objectiu que els alumnes desenvolupin el procés creatiu
de fer un còmic. Professor: Antonio Gutiérrez Canales, Guti.
Els dissabtes, d’11 a 13 h. cada quinze dies.
Preu: 17€ socis / 22€ no socis, al mes.
V MOSTRA DE LECTURA EN VEU ALTA
Del dimarts 10 al dijous 12 de maig i del dimecres
18 de maig al divendres 20 de maig, de 10 a 13
h, a la sala d’actes, amb la participació del Cicle inicial
de primària i de centres d’educació especial. Organitzat
conjuntament amb el CRP Reus Baix Camp.
XII CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL DE
LECTURA EN VEU ALTA
Del dilluns 25 al dijous 28 d’abril, de 10 a 12, a la sala
d’actes. Organitza: Departament d’Ensenyament de la
Generalitat i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració
de la Biblioteca.

Hi col·labora

laCaixa
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA
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«SHAKESPEARE, 400 ANYS»
Cicle amb motiu dels quatre cents anys
de la mort de William Shakespeare (26
abril 1564, 23 d’abril 1616).
Organitza: Escola de Lletres de la Biblioteca
i la Secció de Llengua i Literatura amb la
col·laboració de la Secció de Ciències de la
Comunicació (Cineclub).
Projecció de The Hollow Crown a la sala d’actes del Centre.
The Hollow Crown (La corona buida) és una sèrie de britànica
de la BBC sobre la tetralogia històrica de William Shakespeare
que inclou Ricard II, Enric IV (primera part), Enric IV (segona
part) i Enric V.
Amb Ben Whishaw, Jeremy
Irons i Tom Hiddleston entre
d’altres. Rupert Goold, Richard
Eyre i Thea Sharrock dirigeixen
els quatre teleﬁlms. Va ser
produït per Rupert Ryle-Hodges
per a la BBC Two i va ser el
productor executiu Sam Mendes
i Pippa Harris sota Neal Street
Productions en associació amb
NBC Universal. Es va emetre al
Regne Unit el 2012.

Programa de les quatre projeccions:
Dimarts 19 d’abril, a les 19.30 h,
Ricard II, 139 minuts, v.o subtitulada.
Direcció: Rupert Goold. Amb Ben Whishaw, David Suchet, Patrick
Stewart, Adrian Schiller, David Morrissey, Rory Kinnear,…
Divendres 22 d’abril, a les 18 h, Enric IV (primera part), 120
minuts, v.o subt. espanyol.
A les 20 h, Enric IV (segona part), 120 minuts. v.o subtitulada.
Direcció: Richard Eyre. Amb Jeremy Irons, Simon Russell Beale, Tom
Hiddleston, Julie Walters, Alun Armstrong,…
Dilluns 25 d’abril, a les 19.30 h, Enric V, 138 minuts
v.o. subtitulada. Direcció: Thea Sharrock. Amb Tom Hiddleston,
Edward Akrout, Tom Brooke, Geraldine Chaplin, Richard Griﬃths,
John Hurt, Simon Russell Beale,…

Dimarts 26 d’abril, a les 19.30 h,
a la sala d’actes, «Llegint W.S.». Sessió
especial En Veu Alta amb la lectura de fragments d’obres de
Shakespeare: Romeu i Julieta, Macbeth, El mercader de Venècia,
Somni d’una nit d’estiu, Hamlet, Otel·lo, Ricard III, La tempesta,
Enric IV i Juli Cèsar. Traducció de Salvador Oliva. Amb les veus de
Dolors Esquerda, Montserrat Auqué i Jordi Francesch. Direcció de
Dolors Juanpere. Activitat inclosa en la programació
del Campus Antena del Coneixement URV.
Hi col·labora
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Cineclub: Cicle «Shakespeare al cel·luloide»
Sessions els dimecres, a les 19,30 h, a la sala d’actes Emili Argilaga
Entrada lliure. Organitza: Secció de Ciències de la Comunicació.

6 abril
Hamlet
Director: Laurence Olivier
155 min, Regne Unit, 1948.
VO anglesa – S/espanyol

18 maig
Ran
Director: Akira Kurosawa
160 min, Japó, 1985.
VO japonesa – S/espanyol

20 abril
Julius Caesar (Juli Cèsar)
Director: Joseph Leo Mankiewicz
117 min, EUA, 1953.
VO anglesa – S/espanyol

1 juny
Much Ado About Nothing
(Molt soroll per no res)
Director: Kenneth Branagh
106 min, EUA, 1993.
VO anglesa – S/espanyol

4 maig
Falstaff / Chimes at Midnight
(Campanades a mitjanit)
Director: Orson Welles
11 min, Espanya/França/Suïssa, 1965.
VO anglesa – S/espanyol

15 juny
Shakespeare in Love
(Shakespeare enamorat)
Director: John Madden
127 min, Regne Unit/EUA, 1998.
VO anglesa – S/espanyol

&

Cineclub Programació de primavera 2016

CINE CLUB PRIMAVERA 2016

Sessions els divendres al Teatre Bartrina, a les 21 h. Organitza: Secció de Ciències de la Comunicació.
Preu per als socis del Centre de Lectura: 2 euros.
Entrada general: 5 euros.
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15 abril
Aimer, boire et chanter
(Estimar, beure i cantar)
Director: Alain Resnais
108 min, França, 2014
VOS francesa

29 abril
Loin des hommes
(Lluny dels homes)
Director: David Oelhoﬀen
101 min, França, 2014
VOS francesa

20 maig
El club
Director: Pablo Larraín
98 min, Xile, 2015
VO castellana

TalLer
«Club Shakespeare:
les comèdies»
Professor: Miquel Àngel Fernández García,
director d’escena, dramaturg.
Edat: a partir de 16 anys.
Nombre màxim d’assistents: 15
Horari: els dimecres, des del 13 d’abril ﬁns al 15 de
juny, de 19 a 20.30 h, a la sala de projeccions.
Preu per a les 10 sessions: 75€ socis / 100€ no socis.
Les eines a desenvolupar s’extrauran de les que
utilitzen els escriptors dramàtics, els dramaturgistes,
els directors d’escena i els actors. Les sessions es
complementaran amb material sonor i audiovisual.
Tot plegat, està enfocat per a fer una aproximació
dinàmica i creativa a l’argument, la trama, els temes i
els personatges.
PROGRAMA: 13 abril, Els dos cavallers de Verona. 20
abril, La comèdia dels embolics. 27 abril, L’amansiment
de la fúria. 4 maig, Penes d’amor perdudes. 11 maig,
Somni d’una nit d’estiu. 18 maig, El mercader de
Venècia. 25 maig, Les alegres casades de Windsor. 1
juny, Molt soroll per no res. 8 juny, Al vostre gust. 15 juny,
Nit de reis.

5a EDICIÓ DE QUARTS DE TEATRE.
Dissabte 9 d’abril
Festival de microteatre de Reus.
El format de microteatre és poder viure el teatre en
estat pur. És poder gaudir de peces teatrals de quinze
minuts, en petits espais, amb un nombre d’espectadors
reduït i eliminant la barrera entre els actors i el públic.
Microteatre és com el curtmetratge al cinema, o el
conte a la novel·la. Aquesta cinquena edició compta
amb moltes novetats i la principal és que es trasllada a
llocs emblemàtics del centre de la ciutat.
Per aquest motiu, al Centre de Lectura es podrà gaudir
de dues de les vuit obres que es programen al festival.
Es podrà veure l’obra infantil «Follet ideal» a les 11.30
h, 12.15 h i 13 h i l’obra per adults «Sis autors a la
recerca de personatge» a les 19.30 h, 20.15 h, 21 h,
22.30 h i 23.15 h
Podreu trobar informació de la resta del festival a
quartsdeteatre.cat
REVISTA DIGITAL DEL CENTRE DE LECTURA
La novena etapa de la Revista del
Centre de Lectura es pot consultar,
en format digital,
a www.centrelectura.cat/revistadigital/.
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Programació Teatre Bartrina,
Primavera 2016
Dissabte 2 d’abril, a les 21 h,
i diumenge 3, a les 18 h
TEBAC presenta: MICROPORNO PER CALERS, de Pablo
Álvarez. Traducció i adaptació: Marta Llorens. Direcció:
Mònica Chica Díaz
Intèrprets: Marta Llorens, Isabel Lorenzo, Quim Prats i Jordi Gómez
Microporno per calers ens descobreix el que s’amaga darrere de
les relacions de parella i familiars, de les convencions socials,
d’una època turbulenta i incerta, de l’humor com a antídot i del
sexe com a solució a tots els mals.
Divendres, 8 d’abril a les 21 h
RICARD DE 3r.
Text: Gerard Guix. Direcció: Montse Rodríguez. Intèrpret:
Quim Àvila. Aquesta és la història d’en Ricard, un adolescent
tímid i introspectiu que passa hores tancat al garatge de
casa seva, alimentant la quotidianitat que ell percep com a
excloent, hostil i depriment. Un dia descobreix l’obra El Rei
Ricard III de William Shakespeare. Durada: 70 minuts
Dissabte, 9 d’abril, a les 21 h,
ANIMALS DE COMPANYIA, d’Estel Solé
Direcció: Marilia Samper. Intèrprets: Eduard Buch, Miriam Tortosa,
Martina Tresserra, Jacob Torres, Mercè Martínez. Una colla d’amics
es reuneixen per celebrar un sopar de benvinguda.
En un to de comèdia realista, l’obra posa en dubte
el valor de l’amistat. Durada: 80 minuts
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Dissabte, 16 d’abril, a les 21 h
BLAUMUT, en concert: El primer arbre del bosc.
Una visió que convida a fer un intens viatge
interior ple d’emocions i sentiments. Guitarra i veu: Xavi de la
Iglesia, Violí: Vassil Lambrinov. Violoncel: Oriol Aymat. Bateria:
Manel Pedrós. Contrabaix i baix elèctric: Manuel Krapovickas
Divendres, 22 d’abril, a les 21 h
Oniria produccions presenta:
McEnroe, en concert «Rugen las ﬂores».
El cinquè àlbum dels getxotarres McEnroe.
Diumenge, 24 d’abril, a les 18 h, espectacle
infantil.
L’Esplai Fem-nos amics presenta: L’ENDRAPASOMNIS
Cia. Teatre al Detall amb la Tresca i la Ventresca
(música en directe). Autor: Jordi Palet. Direcció i
coreograﬁa: Joan Maria Segura Bernadas
Intèrprets: Xavi Idàñez i Txell Botey. Música: La
Tresca i la Verdesca (Jordi López, Toni López i Claudi Llobet).
Titelles: Txell Botey. Durada: 55 minuts
Del 12 al 15 de maig de 2016
a diversos espais i teatres de la ciutat.
Fira del circ de Catalunya. TRAPEZI 2016.
Organitza: IMAC – Institut Municipal d’Acció Cultural

Diumenge, 22 de maig, a les 18 h,
L’Orquestra Camerata XXI presenta
SARTINE, “REI” DE PARÍS. De Carles Marquès.
Direcció artística i escènica: Marc Chornet.
Direcció musical: Xavier Blanc. Actor: Ricard
Farré. Soprano: Marta Matheu. Clavicèmbal:
Dani Espasa.
Anton de Sartine, un polític francès de ﬁnals
del segle divuit, poderós com Richelieu,
Fouché, Un polític amb llums i ombres, hàbil, culte i intrigant,
l’autèntic “rei” de París en època de Lluís XV. Com a cap de la
policia de la ciutat, sabia tot, tot, el que passava a carrers i salons
(inclosos amors i “relacions perilloses”) i cap músic, com ara
Mozart, podia tocar sense el seu permís. Durada: 80 minuts
Divendres 27, a les 21 h
IV Festival de Boleros
Elsa Rivero, la Dama del ﬁlin’ i el bolero de Cuba.
Veu: Elsa Rivero. Direcció musical i baix: Robin
Reyes. Guitarra: Vicenç Solana. Piano: Félix Ramos.
Bateria i percussions: Bárbaro Torres.

Dissabte, 18 de juny, a les 21 h
MIQUEL VILELLA en concert
Presentació del seu darrer treball
Després del Món – Farewell, Dear Towerman
Miquel Vilella presenta les cançons del seu repertori
acompanyat per la seva banda de rock habitual i per
un quartet format per joves músics de l’Escola de
Música del Centre de Lectura. Durada: 60 minuts.
Dimecres, 22 de juny a les 21 h
La companyia Teatre de les Comèdies
presenta LA SERVA PADRONA, de Pergolesi
Música: Teatre de les Comèdies. Direcció
escènica: Iban Beltran. Cantants: Laia
Frigolé (soprano) i Xavier Mendoza
(baríton). Actor: Arnau Colom
La companyia reusenca Teatre de les Comèdies presenta aquesta
òpera còmica de 1733, Explica la història d’un home benestant
(Uberto) i els seus dos criats (Serpina i Vespone). Durada: 90
minuts.
ALTRES ACTIVITATS AL TEATRE:
Diumenge 17 d’abril, 29 de maig a les 18h
i 2 de juliol a les 21h:
«Reus a 4 Bandes». V Cicle de concerts

ENTRADES GRATUÏTES
SOCIS DEL CENTRE DE LECTURA:
ANIMALS DE COMPANYIA
CAMERATA XXI EN CONCERT

PROGRAMACIÓ TEATRE BARTRINA

Dissabte, 21 de maig, a les 21 h
CONILLET, a partir d’El conejito del tambor
de Duracell de Marta Galán Sala
Adaptació i direcció: Marc Martínez. Intèrpret: Clara Segura.
Coproducció del Teatre Lliure i Bitò Produccions, amb el suport de
l’ICEC de la Generalitat de Catalunya
És mare, treballa nou hores seguides, estima, té ràbia, té por i
està molt i molt i molt cansada. És una dona al límit que sobreviu
al seu present esbudellant el seu passat per fer-hi les paus i
poder viure el futur amb dignitat. Durada: 80 minuts
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Del 2 al 16 de juny, exposició «Batxillerat Artístic
Gabriel Ferrater. Promoció 2014-2016», a càrrec dels
alumnes d’Arts plàstiques, Imatge i Disseny de l’Institut
Gabriel Ferrater i Soler.
Coordina: Humert Ferré, director de l’Institut i Isabel
Taixés, cap del departament de Visual i Plàstica.
Organitza: Departament de Visuals i Plàstica Institut
Gabriel Ferrater i Soler, amb la col·laboració de la Direcció
i l’AMPA del Centre

Del 22 de juny al 3 d’agost,
exposició de Mercè Martínez
Màñez, «Tornem-hi». Després d’un
llarg període de manca d’activitat
artística, exposició individual amb
obra recent i d’altres èpoques, de
l’artista.

EXPOSICIONS AL VESTÍBUL DEL CENTRE
Del 7 al 30 d’abril, exposició de
fotograﬁes «Temperatura de color:
sota zero» de Marta Serra.
Del 12 de maig al 31 de maig,
exposició de fotograﬁes «Cants i
colors de
la Garriga:
els ocells de casa nostra»,
a càrrec de Policarpo
Hernández.
Organitza: Secció Excursionista.

Del 4 de juny al 2 de juliol, Exposició
Retrospectiva 50 Aplec Baix Camp
1967-2016. exposició amb motiu del 50
è aniversari de l’aplec. Organitza: Colla
sardanista Rosa de Reus.
Imatge de
l’aniversari: Pere
Prats Sobrepere.

Hi col·labora:
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Serveis als socis
Consulteu les condicions especials per a socis a la web:
www.centrelectura.cat. Descomptes del 10% al Cafè Teatre.
Pots fer-te soci a través del web. Els ﬁlls ﬁns als 23 anys, dels socis
al corrent de pagament, poden sol·licitar la seva inscripció com a
soci exempt de pagament, amb carnet de soci personal i posibilitat
d’utilitzar tots els serveis que ofereix el Centre.
Campanyes de socis:
Torna a casa Condicions especials per a aquelles persones que van
ser sòcies del Centre abans de 2010: ingrés com a soci sense la
quota d’entrada de 40€ i lliurament gratuït d’un exemplar de les
Edicions del Centre.
Alumne de la URV: Els alumnes matriculats a la URV poden donarse d’alta com a socis del Centre en condicions preferents pagant
només una part de la quota general. Promoció acordada amb
l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV.

Regala Centre: Durant el curs es podrà adquirir a la secretaria
del Centre un xec regal de 150 euros per tal que els compradors
el regalin a un familiar, company o treballador per poder-se
donar d’alta de soci del Centre. La persona obsequiada amb al
xec regal es podrà fer sòcia durant 1 any (els majors de 18 anys),
1,5 anys (de 14 a 18 anys) i 2 anys (els menors de 14 anys). Als
compradors, se’ls lliuraran dos llibres de les Edicions del Centre de
Lectura o una làmina numerada de Jaume Queralt, si adquireixen
dos xecs regal. Pots fer-te soci omplint el formulari adjunt i fentlo arribar a la secretaria de l’entitat (c/ Major, 15; secretaria@
centrelectura.cat; trucant al 977 773 112 o a través del web
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. Import mensual de les quotes de l’any 2015 dels socis
numeraris: 15€ al mes.

✂
Sol·licitud d’alta de soci/sòcia:
Nom i cognoms:
DNI:
Nacut/uda a
Domicili:
Telèfon:
Número de compte bancari (IBAN +20 dígits):
Titular del compte:

el dia
de
Correu electrònic:

Codi postal:

Signatura i data:

Seccions a les quals us podeu adscriure: General; Ciències de la Comunicació; Ciències de l’Educació; Música; Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques;
Excursionista; Ciències Exactes, Físiques i Naturals; Tecnologia; d’Art; Llengua i Literatura; Geograﬁa i Història

✂
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Comunicat informatiu als socis
i usuaris del Centre de Lectura
sobre protecCió de dades
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les seves dades han estat incorporades en un
ﬁtxer i tractades a ﬁ de gestionar de forma adient la
relació amb la nostra Entitat, així com per a poderlos enviar, per qualsevol mitjà, informació del tipus
circulars, notícies, actes i/o activitats periòdiques
que puguem organitzar. Les dades són conﬁdencials
i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, CENTRE
DE LECTURA DE REUS, amb domicili a 43201 Reus
(Tarragona), Major, 15. Pot exercir els drets d’accés,
rectiﬁcació, cancel·lació i oposició pel que fa a les
dades que consten en el esmentat ﬁtxer, per escrit al
domicili social de l’Entitat i/o via mail a secretaria@
centrelectura.cat, adjuntant en ambdós casos
fotocòpia del seu DNI.

CENTRE DE LECTURA

EL CENTRE DE LECTURA
El Centre de Lectura és una institució
cultural de referència del país
fundada l’any 1859 amb la voluntat
d’alfabetitzar i ensenyar a llegir
la població obrera i les capes més
desfavorides de la societat.
En el decurs dels 157 anys d’història el
Centre ha anat conformant un projecte
molt ampli: disposa d’una de les principals biblioteques
patrimonials de Catalunya, d’un fons d’art de primer
ordre amb obres destacades del segle XIX i del XX; d’una
important oferta docent amb escoles de Dansa, Teatre,
Lletres, Música, Música Moderna, Idiomes i Art, que
apleguen cada curs uns 800 alumnes; d’una programació
d’activitats culturals, molt intensa i continuada, amb més
de cent propostes trimestrals; d’una col·lecció editorial
d’assaig i recerca: Edicions del Centre, amb 134 volums
publicats; i d’un balanç social que contempla l’accés al
Centre de Lectura durant el curs acadèmic d’una mitjana
de més de mil persones diàries.
El Centre, premi d’Honor Lluís Carulla (1982), Creu de
Sant Jordi (1983) i Premi Nacional de Cultura (2013),
està declarat Entitat d’Utilitat Pública (segons ordre de
2004), manté relacions regulars amb la Universitat Rovira
i Virgili a través de l’Antena del Coneixement Campus
Extens i és propietari del Teatre Bartrina, el qual està
cedit al Consorci del Teatre Bartrina, cogestionat per
l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura.
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Cicles musicals al Centre de Lectura
VENIU DE CONCERT!
La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura de Reus us proposen un nou cicle de concerts
familiars amb la secció de cordes de l’Orquestra Camerata XXI i l’Escola de Música del Centre de Lectura.
Programes dels concerts didàctics familiars d’aquest hivern.
A la sala d’actes Emili Argilaga del Centre, a les 12 h
Dissabte 2 d’abril

Dissabte 16 d’abril
Concert didàctic familiar amb
Camerata XXI: «Des d’aquell dia,
els contrabaixos són...gegants!».
Conte musical de David Puertas
amb notes de Mozart, Beethoven
i d’altres amics escrites per a
un contrabaix enorme que toca
Ferran Puertas Borràs.

Concert didàctic familiar amb l’Escola de Música del Centre.
Direcció: Anton Colom. XST Dorm el lleó !, titelles i música.

Concert familiar amb Camerata
XXI: «Des d’aquell dia, el clarinets
són negres». Amb David Puertas
(narrador) i Carles Pertegaz
(clarinet). “Us heu ﬁxat mai que,
un cop al mes, no hi ha lluna?
La lluna desapareix i no sabem
pas on va. En una d’aquestes nits
negres ben negres, els raigs invisibles de la lluna oculta
van arribar al balcó d’un artesà que construïa clarinets. I la
màgia va aparèixer acompanyada de la música de Scott
Joplin, de Mozart i de Rossini”.

Amb el suport de:

Al Teatre Bartrina, matí i tarda

Dissabte 9 d’abril

Hi col·labora:

Dissabte 30 d’abril: «Trobada de corals infantils»
Preu entrada als concerts dels dies 2, 9 i 16: 5 euros. Socis
del Centre de Lectura: 2 euros.
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Quart centenari de la mort
de Miguel de Cervantes
(29 setembre 1457-22 abril 1616)
Divendres 22 i dissabte 23 d’abril a les 17,30 h,
a la sala Fortuny:
«Taller al voltant la ﬁgura de Miguel de Cervantes» a
càrrec d’Agustina Sobrino, artista plàstica.
Dissabte 23 d’abril, al vestíbul del Centre de Lectura,
lectura continuada de Don Quijote de la Mancha (1605).
De les 10 a les 20 h.
Organitza: Centro Cultural Castellano Manchego de Reus.

Dimecres 8 de juny, «18th International Network for
economic research. Anual Conference».
A les 19 h, inauguració del congrés d’Economia que
organitza Research Centre on Industrial and Public
Economics (CREIP), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i
International Network for Economic Research (INFER).
A continuació conferència plenària del congrés a càrrec
del professor Guillem López Casanovas.
Coordina: Josep Maria Arauzo, Departament d’Economia
de la URV.
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS
Dijous 30 de juny del 2016 a les 19 h,
amb el següent ordre del dia:

(foto: bust de Cervantes,
autor Joan Roig i Soler,
guix patinat, 1863, mides:
80x57x38, fons d’art del
Centre de Lectura)

a) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural del
Consell Directiu.
b) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural de
les seccions.
c) Aprovació, si escau, de la memòria del Plenari de Juntes.
d) Presentació i debat de l’informe del president.
e) Elecció de tres socis interventors d’actes.
f) Precs i preguntes.
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LXIX Concurs Exposició
Nacional de Roses
Roses i teatre
Quan arriba el mes de maig a Reus, torna el Concurs
Exposició Nacional de Roses, el certamen degà al
país –enguany arribem a la 69a edició–, un dels
esdeveniments importants de la ciutat amb una
trajectòria més llarga.
A Reus estem acostumats a anar a teatre però és
excepcional poder anar al Teatre Bartrina i veure la
seva platea transformada en un magníﬁc roserar. El
contrast entre la llum pròpia del teatre i els colors i
la fragància que irradien l’estol de roses sorprèn a
qui no ho ha vist mai.
Dissabte 7 de maig, a les 12.30 h,
al Teatre Bartrina
Lliurament dels premis del LXIX Concurs Exposició
Nacional de Roses del Centre de Lectura. Glosa
sobre la rosa a càrrec de Matilde Ferrer Sena,
presidenta de la Associació Espanyola de la Rosa.
Inauguració a cura de l’alcalde de Reus, Il·lm. Sr.
Carles Pellicer, i el president del Centre de Lectura,
Sr. Xavier Filella.

El Centre celebra l’entrada de la primavera amb el Concurs
Exposició Nacional de Roses que reneix any rere any gràcies
a tots els que ho fan possible: els roseristes, els membres del
jurat, l’Ajuntament de Reus (amb la Brigada Municipal i Reus
Promoció, al capdavant), el Consorci del Teatre Bartrina, les
empreses col·laboradores (Distribucions Rueda, Puig Perfums
i Vivers Francisco Ferrer), el disseny gràﬁc d’una artista del
Centre –enguany Dolors Escardó–, i el comissariat de Rafel
Ferré i el seu equip col·laborador.
Coincidint amb el certamen es retrà homenatge a Eduard
Toda al vestíbul del Teatre Bartrina amb motiu de l’Any Toda.
Horaris: Dissabte 7 de maig, a les 12.30 h: inauguració i
lliurament de premis. Tarda: de 16.30 a 21.30 h.
Diumenge 8: d’11 a 13.30 h i de 17 a 21.30 h.
Dilluns 9: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21.30 h.
Amb l’entrada obsequi d’una rosa als assistents.
Preu d’entrada: 3 euros.
Socis del Centre: dues entrades gratuïtes.
El muntatge de l’exposició al vestíbul del Teatre Bartrina va a
càrrec de la Brigada de Jardineria de l’Ajuntament de Reus.
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Programació de les SecCions del Centre
Secció Excursionista
Diumenge 3 d’abril, participació a la Marxa de la Vall
del Corb (Bellmunt d’Urgell).
Dijous 7, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané: «Recull
d’excursions dels dissabtes i diumenges 2015».

PROGRAMACIÓ DE LES SECCIONS DEL CENTRE

Diumenge 10, participació al «Tomb de la Dòvia per
Mont-redon».
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Dijous 14, a les 20 h, a la sala d’actes, presentació
del llibre «Baix Camp, 17 excursions a peu», a càrrec de
Montserrat Puig.
Dilluns 18 d’abril, a les 19 h, a la sala d’actes, Cicle Viatjant
amb Santi Nogués: «Somnis a Parintins», de Josep Vidal. Locució
de Jordi Llompart. Parintins és una població situada en una illa
del riu Amazones, entre les ciutats de Manaus i Santarem. Amb la
col·laboració de l’Associació de Jubilats del BBVA.
Diumenge 24, 8 h, 45èna Festa de Sant Jordi i de les Roses, a Sant
Antoni de Porrera.
Dijous 28, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané, sessió
introductòria del Cicle Geologia de les Muntanyes de Prades.
Amb Ramon Salas, doctor en Geologia i Catedràtic Emèrit de la
Universitat de Barcelona
Dijous 5 de maig, a les 19.30 h, a la sala d’actes, projecció de
«Minories ètniques del sud de la Xina, un recorregut a peu», a càrrec
de Joan Antoni Padró Dalmau.
Dissabte 7, 8 h, excursió a les Muntanyes de Prades. Cicle Geologia
de les Muntanyes de Prades.

Dijous 12, a les 19.30 h, al vestíbul del Centre, inauguració de
l’exposició de fotograﬁes «Cants i colors de la garriga: els ocells de
casa nostra» a càrrec de Policarpo Hernández.
Dijous 19, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané projecció «La Faja
de las Flores, la Faja de Mascún» a càrrec de César Pastor.
Diumenge 22, 8 h, segona excursió del Cicle Geologia de les
Muntanyes de Prades, projecció «Recull d’Excursions. 2ª part» a
càrrec d’Eugeni Casadó.
Dilluns 23, a les 19 h, a la sala d’actes, Cicle Viatjant
amb Santi Nogués: «Etiòpia, el culte a la tradició».. Addis
Abeba, la capital. Ruta a Lalibela, la mítica ciutat de les
esglésies excavades a la roca. Amb la col·laboració de
l’Associació de Jubilats del BBVA.
Diumenge 29, 8 h, tercera excursió del Cicle Geologia de les
Muntanyes de Prades.
Dimarts 31, a les 19.30 h, a la sala d’actes, sessió de cloenda del
Cicle Geologia de les Muntanyes de Prades
Dijous 2 de juny, a la sala d’actes, Recital de poesies de Muntanya,
a càrrec dels alumnes del Taller de Lectura en Veu Alta (Secció de
Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques).
Dissabte 4, 8h, excursió del dissabte al Montsant (Ulldemolins).
Dijous 9, a les 19.30 h, a la sala d’actes, projecció «Sud d’Etiòpia,
l’Àfrica desconeguda» a càrrec de Pere Iglesias i Pilar Vidal.
Dijous 16, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané, reunió general de
socis de la secció.
Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19, sortida de cap de
setmana de ﬁnal de curs, a concretar.

Dimarts, 24 de maig, conferència
«Morató Aragonès. Claus de lectura i
anecdotari personal». En el desè aniversari
del traspàs de l’artista reusenc, un
recorregut amb suport audiovisual ens
desvetllarà les claus de la seva trajectòria:
les inﬂuències, les èpoques, els paisatges,
les ciutats i les persones que van marcar
la seva creació. A càrrec de Mª Elena
Morató, crític d’art i ﬁlla del pintor.

PROGRAMACIÓ DE LES SECCIONS DEL CENTRE

Dimarts 21 de juny, presentació del documental «Por al Cel.
La vida de la Selva durant els bombardejos feixistes al Camp de
Tarragona (1936-1939)». A càrrec de: Marta Trill i Axel Baiges
(directors del documental). Col·labora Canal Camp.
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Secció de Tecnologia
A les 19,30 h, a la sala d’actes Emili Argilaga
Divendres 15 d’abril, presentació del llibre
El Cid de València era català o quan i com
els catalans van fer Espanya de Lluís Maria
Mandado.
Dilluns 30 de maig, presentació del llibre
Objetivo: Califato Universal de Jordi Bordas,
Eduardo Martin de Pozuelo i Eduard Yitzhak.
Departament d’Arqueologia
Seminari «Feudalisme i paisatge feudal».
A la Sala Rosa Magrané de la Secció Excursionista, a les 19.30 h
(a excepció de la del 31 de maig que serà a les 18.30 h).
10 de maig, conferència «L’espai feudal a Catalunya», a
càrrec de Coral Cuadrada, professora d’Història Medieval a la

Universitat Rovira i Virgili. 17 de maig, conferència: «L’estructura
socioeconòmica dels segles IV-VII d.C. a l’actual Catalunya: un
feudalisme “avant la lettre”?» a càrrec d’Iban Cabrelles, doctor
en Història Antiga i Arqueologia. 24 de maig, conferència «El
mas feudal i la seva evolució en època moderna», a càrrec
d’Ivo Elies, medievalista. 31 de maig, conferència «Senyoriu
i municipi a la Catalunya Nova», a càrrec de Josep Serrano,
professor d’Història del Dret a la Universitat Internacional de
Catalunya (18:30 h). 7 de juny, conferència: «Feudalisme
i nuclearització poblacional. Processos de concentració de
l’hàbitat durant els segles X-XIII», a càrrec de Maria Soler Sala,
professora d’Història Medieval a la Universitat de Barcelona. 14
de juny, conferència: «Poblament i domini senyorial a la baronia
de Rodonyà a ﬁnals de l’Edat Mitjana», a càrrec d’Isidre Pastor,
arqueòleg i medievalista.
Seminari de Paleontologia, conferències a les 19.30 h, a la
sala Rosa Magrané el dies 26 d’abril, 3 i 14 de maig a càrrec
de Jaume de Porta, paleontòleg. 14 de maig, visita al jaciment
paleontològic del Cap Gros (Altafulla-Torredembarra), trobada a
les 10 h a l’estació de trens d’Altafulla.
Taller d’Història «Política i Guerra Civil (1936-1939)», a les
19.00 h a la Sala Seccional. 11 d’abril: «Les centrals sindicals
catalanes (I), la CNT». 18 d’abril: «Les centrals sindicals catalanes
(II): la UGT i la Unió de Rabassaires». 2 de maig: «Estat Català i el
complot Revertés». 9 de maig: «Els Fets de la Fatarella». 23 de
maig: «Els Fets de Maig». 30 de maig: «Negrín, Largo Caballero
y Besteiro: les tres ànimes del PSOE». 6 de juny: «Del “Quinto
Regimiento” a l’Exèrcit Popular: l’auge de la inﬂuència comunista
dins el govern de la República». 13 de juny : «El cop d’Estat de
Casado».

Divendres 27 de maig , a les 19:30
h, a la sala d’actes Emili Argilaga,
presentació del llibre El camí de la
papallona (Una història de Superació) de
Noé Gaya. Presentació a càrrec d’Oriol
Grau al costat de l’autora i la seva família.
Una història que s’inicia la nit del 27
de maig de 2000 quan pateix un greu
accident de cotxe, que li provoca una
paràlisi gairebé total.
Secció d’art
Divendres 8 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Hortensi Güell, Taula
rodona d’Ataràxia (Cicle d’art contemporani d’hivern) amb els artistes
del cicle amb el propòsit de generar debat i diàleg.
Modera: Aida Marín Yrigaray i Rebeca Pujals Cobo.
Altres activitats
Dijous 8 d’abril, a les 19.30 h, a sala
d’actes, projecció del documental «Japan
under sakura» de Pere Aleu Casanovas.

ESCOLA DE TEATRE
Dissabte 21 de maig, a les 10 h, a la sala Hortensi
Güell: Taller monogràﬁc de Teatre, Cinema i Televisió
a càrrec de Clara Segura, actriu, guardonada amb
el Premi Nacional de Cultura 2016. Programa:
Taller teòric/pràctic per a actors de teatre, cinema i televisió.
L’actuació en directe i l’actuació davant de la càmera. La direcció

d’actors en teatre i en l’audiovisual. Els assajos. El càsting. El guió.
La càmera. En la part pràctica, per parelles o individualment, es
donaran consells de com treballar una escena de teatre o d’una
pel·lícula.
Dilluns 13 de juny, a les 21 h, Aula oberta de 2on de Teatre.
Dimecres 15 de juny, a les 21 h, Aula oberta de 1er de Teatre.
Direcció: Rosa Mateu.
Dissabte 18 de juny, a les 18, 30 h, Aula oberta de Teatre dels
nens I, nens II i Joves. Direcció: Joan Martínez. A la sala d’actes.
Divendres 1 de juliol, a les 21 h, al Teatre Bartrina, taller
d’interpretació Nit de reis de William Shakespeare a càrrec dels
alumnes de l’Escola de Teatre, de 3 er curs d’Interpretació i 4art
d’Especialització. Direcció: Rosa Mateu.
ESCOLA DE MÚSICA
Activitats: 2 d’abril, de 10 a 14, a les aules
de l’Escola de Música: «Taller postural per a
pianistes».
9 d’abril, a les 12 h, a la sala d’actes,
espectacle musical familiar: Xst dorm el lleó!
16 abril, de 10 a 18 h, a l’Escola, curs per a violinistes, per a
ﬂautistes i taller d’orquestra a càrrec del conjunt Àtria. A les 19,
concert de Música Barroca a càrrec d’Àtria a la sala d’actes.
28 maig, a les 19 h, a la sala Fortuny, concert a càrrec de
«Ensemble Fortuna d’un gran tempo».
1 juny, inici del període de matriculació pel curs 2016-17.
15 juny, a les 19.30 h, al Teatre Bartrina, Concert de ﬁnal de
curs, amb les corals, grups instrumentals i orquestres de l’Escola de
Música.

PROGRAMACIÓ DE LES SECCIONS DEL CENTRE

Secció de Ciències de l’Educació
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Escola de Dansa del Centre De Lectura
Activitats de primavera
Abril: 23 d’abril, actes de la diada de sant Jordi
«Ballem les paraules». Durant tot el dia a la Plaça del
Mercadal. Organitza: Coordinadora de dansa de Reus.
29 d’abril, actes del Dia Internacional de la Dansa. Organitza:
Coordinadora de dansa de Reus. Presentació a la sala d’actes del
Centre, a les 20 h, del Vídeo Dansa Block, amb coreograﬁa d’Anna
Borràs, que recentment ha rebut diferents reconeixements d’àmbit
internacional i ha actuat en diferents escenaris d’arreu del món.
Fotograﬁa: Marta Bonet i Carles Pitarch.
30 d’abril: Gala de dansa a Reus. Organitza: Associació de professors
de dansa de les comarques de Tarragona. Al Teatre Fortuny de Reus. Hi
participa la Jove Cia. de Dansa del Centre de Lectura.
Maig: preinscripció pel curs vinent 2016/2017. 17 i 18, venda de les
entrades pel Festival de ﬁ de curs. 22, participació a la Mostra de
dansa a Hospitalet a càrrec de la Jove Cia. de Dansa del Centre de
Lectura.
Juny: Festival ﬁ de curs, al Teatre Bartrina, 2 i 3 de juny a les
18.30 h, 4 de juny a les 19 h. Setmana del 6 a l’11 «Setmana de
l’amic». Porta un amic a compartir una estona amb tu de dansa. 17
de juny, actuació de Cloenda de la temporada 2015/2016, de la Jove
Companyia de Dansa del Centre de Lectura a la Casa Navàs. 20 a 22
de juny: exàmens del nivell elemental i preparatori de grau mig. 27 a
29 de juny: Participació als actes de la Festa Major de Reus: Mostra
de dansa de la Coordinadora de dansa de Reus. Ball de Valencians
petits: 27 de juny. Ball de Valencians grans: 28 i 29 de juny
Juliol: del 4 al 15 de juliol: «Estiu Dansa». De 9 a 14 h. Organitza:
Escola de dansa del Centre de Lectura de Reus amb la col·laboració
NENOOS, un mètode integral que treballa de manera simultània els
dos hemisferis cerebrals i fomenta el desenvolupament general de
l’alumne centrant-se en el seu potencial intel·lectual, físic, emocional

i creatiu. La idea d’enguany gira al voltant de Peter Pan, el Musical.
Especialitats: clàssic, contemporani, Espanyol, Jazz i Funky. 15 de juliol,
a les 18 h, cloenda «Estiu Dansa» de l’escola de Dansa a la Plaça del
Teatre. Del 24 al 31 de juliol, stage a Escòcia de Dansa a «The Dance
Summer School».
BLOCK
És la primera gran producció d’Anna
Borràs Company, Companyia de
dansa contemporània, fundada el
2014 i que actualment té residència
a Reus.
Sinopsis: “Block és una massa
compacta. Aquesta, està unida buscant un únic objectiu: la supervivència
i la destrucció de tot obstacle. Aquest grup format per setze ballarins
que s’ajuden els uns amb els altres a mantenir aquest bloc en peu, fent
de pilar base una estructura mare i evident en tot moment de la peça,
motiu que dona la imatge i l’essència de força i unitat. Si un cau, la resta
ajudarà a que torni a posar-se en peu, igual que si el grup trontolla hi
haurà sempre un pilar que des del seu peu durà al bloc a reactivar-se i a
continuar lluitant i que els manté forts i estables”.
Direcció artística i coreogràﬁca: Anna Borràs. Directora d’assajos: Juny
Cases. Assistent de directora d’assajos: Héctor Tarro. Assistent de
direcció: Teresa Aguadé. Fotograﬁa: Marta Bonet i Carles Pitarch. Música:
Varis artistes. Muntatge i edició per Anna Borràs i Carles Busquets
Ballarins: membres de la Jove companyia de Dansa del Centre de
Lectura de Reus: Helena Busquets, Anna Carazo, Miquel Daroca, Estel
Garriga, Meritxell Gil, Maria López, Sara Marin, Marta Piñol, Judit
Recasens, Marina Sánchez, Marta Sans, Blanca Sendra, Héctor Tarro,
Paola Torrijos, Ona Ventura i Guillem Vallvé.
Duració: 7 minuts. Agraïments/suport: Escola de dansa del Centre de
Lectura de Reus, Ajuntament de Reus, Família Rega/Barberà i Anna
Borràs Company. Block forma part de l’actual repertori de la Jove Cia. del
Centre de Lectura de Reus.

Dia a dia

(157 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS

Més informació a la pàg.

ABRIL 2016
Fins al 1
dv. 1
dv. 1
dv. 1
dv. 1
dv. 1
ds. 2
ds. 2
ds. 2
dg. 3
dg. 3
dl. 4
dl. 4
dt. 5
dc. 6
dj. 7
dj. 7
dj. 7
dj. 7
dv. 8
dv. 8
dv. 8
dv. 8
ds. 9
ds. 9
ds. 9
ds. 9
dg. 10
dl. 11
dt.. 12

Exposició «Ascesi», del Cicle d’art contemporani
17.30 h
Curs trimestral Escola de Dansa
19 h
Curs trimestral de l’Escola de Teatre
19 h
Inici curs trimestral del Taller d’escriptura
19 h
Projecte “La Pe i el Cordi fan Ballar les Escoles”
19.30 h
Presentació del llibre Que no t’expliquin històries, de Jaume Benages
10 h
Escola de Música. Taller postural per a pianistes
12 h
Concerts Familiars amb Camerata XXI. «Des d’aquell dia, els contrabaixos són...gegants! »
21 h
Microporno per calers, pel grup Tebac
8h
Participació a la marxa de la Vall del Corb. Secció Excursionista
18 h
Microporno per calers, pel grup Tebac
18 h
Taller Lectura En Veu Alta. Parlar en públic. Curs trimestral.
19.30 h
Presentació del llibre Reus Inventari General, d’Enric Suárez. Presentació JM Martí
19.30 h
Presentació de “Poesia laica”, a càrrec d’Aleix Cort i Jordi Vintró
19.30 h
Cineclub. Cicle Shakespeare al cel•luloide: “Hamlet”, amb Laurence Olivier
19 h
Jornades sobre literatura digital, “L’evolució dels dispositius de lectura”, a càrrec de Beep, la botiga d’informàtica
19.30 h
Jornades sobre literatura digital, ponència d’Arantza Larrauri, de Libranda, distribuïdora.
19.30 h
Inauguració exposició fotograﬁes “Temperatura de color: sota zero” de Marta Serra. Fins 30 abril
19.30 h
Recull d’excursions del dissabte i diumenge 2015
19.30 h
Projecció del documental “Japan under sakura” de Pere Aleu Casanovas
19.30 h
Taula rodona d’Ataràxia, amb els artistes, moderen: Aida Marín i Rebeca Pujals
20.15 h
Inauguració de l’exposició “Col•lecció d’art Antoni Quinteiro, avantguardes del segle XX”
21 h
Ricard de 3r, de Gerard Guix. Direcció: Montse Rodríguez
11 h
Taller de còmic, a càrrec de Guti
matí, tarda, nit 5a. Quarts de Teatre. Festival de microteatre de Reus.
12 h
Cicle de Concerts familiars. XST Dorm el lleó !. Escola de Música del Centre
21 h
Animals de companyia, d’Estel Solé
8h
Participació al “Tomb de la Dòvia per Mont-Redon”. Secció Excursionista
19 h
Taller d’Història: “Política i Guerra Civil (1936-1939)”. Les centrals sindicals catalanes, la CNT.
19.30 h
Presentació llibre “Sociabilitats a la Catalunya contemporània” de Montse Duch, Ramon Arnabat, Xavier Ferré

Sala Fortuny
Escola de Dansa
Sala Hortensi Güell
Sala seccional
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Escola de Música
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Bellmunt d’Urgell
Teatre Bartrina
Sala de projeccions
Sala d’actes
Sala Miquel Ventura
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Vestíbul Centre
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Sala Fortuny
Teatre Bartrina
Biblioteca Infantil
Sala Hortensi Güell
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Pratdip
Sala seccional
Sala d’actes

26
25
7
26
5
25
18
12
22
12
7
5
5
9
4
4
15
22
25
25
14
12
7
11
18
12
22
24
23

!%

ACTIVITATS
dc. 13
dc. 13
dj. 14
dj. 14
dv. 15
dv. 15
ds.16
ds. 16
ds. 16
ds. 16
dg. 17
dl. 18
dl. 18
dl. 18
dt. 19
dc. 20
dj. 21
dj. 21
dv. 22
dv. 22
dv. 22
dv. 22
ds. 23
ds. 23
ds. 23
ds. 23
dg. 24
dg. 24
Del 25 al 28
dl. 25
dt. 26
dt. 26
dc. 27
dj. 28
dj. 28

!&

19 h
19.30 h
19 h
20 h
19.30 h
21 h
10 h
12 h
19 h
21 h
18 h
19 h
19 h
20 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
17.30 h
18 h
20 h
21 h
17.30 h
tot el dia
10 h
11 h
8h
18 h
10 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19 h
19.30 h

Més informació a la pàg.
Inici taller “Club Shakespeare: les comèdies”, a càrrec de Miquel Àngel Fernández
Presentació de llibre de poesia “Dies de suau oreig” d’Aureli Trujillo Cabezas
Presentació del llibre: “Dialogos con el General Prim” de Josep Maria Fontana Bertran
Presentació del llibre: “Baix Camp.17 Excursions a peu”, a càrrec de Montserrat Puig
Presentació del llibre “El Cid de Valencià era català o quan i com els catalans van fer Espanya” de Lluís Maria Mandado
Cineclub. “Aimer, boire et chanter”, d’Alain Resnais
Curs per a violinistes i taller d’orquestra i curs per a ﬂautistes, a càrrec del conjunt Àtria
Concerts Familiars. Amb Camerata XXI. «Des d’aquell dia, el clarinets són negres»
Concert de Música Barroca a càrrec d’Àtria
Blaumut, en concert
Reus a 4 Bandes. V Cicle de concerts
Viatjant amb Santi Nogués: “Somnis a Parintins”. De Josep Vidal. Locució de Jordi Llompart
Taller d’Història: “Política i Guerra Civil (1936-1939)”. La UGT i la Unió de Rabassaires.
Presentació llibre poemes de Marcel Pey “The liquid dark”. Arola Editors.
400 anys de Shakespeare: The Hollow Crown (1): Ricard II. BBC
Cineclub. Cicle Shakespeare al cel•luloide: “Julius Caesar”, de Mankiewicz EUA1953
Presentació del llibre “Diana Palmer” de Manuel Costa-Pau. Amb Xavier Ferré i l’autor.
Reunió Escola Essencialista
Taller al voltant la ﬁgura de Cervantes
400 anys de Shakespeare: The Hollow Crown (2): Enric IV (primera part). BBC
400 anys de Shakespeare: The Hollow Crown (3): Enric IV (segona part). BBC
McEnroe, en concert
Taller al voltant la ﬁgura de Cervantes
Escola de Dansa. Participació en la diada de Sant Jordi. “Ballem les paraules”
Lectura continuada de “Don Quijote de la Mancha”. 400 anys de la mort de Cervantes.
Taller de còmic, a càrrec de Guti
45a Festa de Sant Jordi i de les Roses. Organitza: Secció Excursionista
L’Endrapasomnis, teatre infantil
X Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura En Veu Alta
400 anys de Shakespeare: The Hollow Crown (i 4): Enric V. BBC
400 anys de Shakespeare: Sessió especial En Veu Alta amb fragments obres de Shakespeare. Antena URV
Seminari de Paleontologia. “Els invertebrats”, a càrrec de Jaume de Porta, paleontòleg.
“La veritat sobre el càncer. Alimentació i estil de vida anti-càncer” amb Sílvia Sagarra.
Club de lectura de novel•la negra. L’home del balcó, de Maj Sjowall
Cicle “Geologia de les Muntanyes de Prades”, a càrrec de Ramon Salas. Sessió introductòria.

Sala de projeccions
Sala d’actes
Sala Miquel Ventura
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Escola de Música
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala seccional
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala seccional
Sala Fortuny
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala Fortuny
Plaça del Mercadal
Vestíbul del Centre
Biblioteca Infantil
Sant Antoni de Porrera
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Sala de projeccions
Sala Rosa Magrané

11
23
5
22
24
10
25
18
25
12
12
22
24
5
8
9
5
23
18
8
8
12
18
26
18
7
22
12
7
8
8
24
23
7
22

Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dj. 28
dv. 29
dv. 29
ds. 30

19.30 h
20 h
21 h
10 h

“Les dones terroríﬁques del pintor Willem de Kooning”, a càrrec de M. Dolors Capdevila
Dia Internacional de la Dansa. Projecció del vídeo Dansa “Block” , coreograﬁa d’Anna Borràs
Cineclub. “Loin des hommes”, de David Oelhoﬀen
Cicle de Concerts familiars: Trobada de corals infantils

Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina

23
22
10
18

MAIG 2016
dl. 2
dt. 3
dc. 4
dj. 5
dv. 6
ds.7
ds.7
ds. 7
dg. 8
dl. 9
9 a 11
dl.9
dl. 9
dt. 10
dt. 10
dc. 11
dj. 12
dj, 12
dv. 13
ds. 14
dt. 17
18 a 20
dc.18
dj, 19
dj. 19
dv. 20
dv. 20
ds. 21

19 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h

Taller d’Història: “Política i Guerra Civil (1936-1939)”. Estat Català i el complot Revertés.
Sala seccional
Seminari de Paleontologia. “Els vertebrats”, a càrrec de Jaume de Porta, paleontòleg.
Sala Rosa Magrané
Cineclub. Cicle Shakespeare al cel•luloide: “Falstaﬀ / Chimes at Midnight” d’Orson Welles
Sala d’actes
Projecció “Minories Ètniques del sud de la Xina. Un recorregut a peu”, a càrrec deJoan Antoni Padró Dalmau. Organitza: Secció Excursionista. Sala d’actes
Cicle en record a Mn. Josep Asens. 50 aniversari de la Constitució del SDEUB de la Caputxinada.
Documental: “Santuaris de l’Antifranquisme”, de Llúcia Oliva i Miguel Mellado
Sala d’actes
8h
Cicle “Geologia de les Muntanyes de Prades”, a càrrec de Ramon Salas. 1a Excursió.
Reus/Montral
12.30 h
Inauguració del 69è Concurs Exposició de Roses. Glosa de Matilde Ferrer.
Teatre Bartrina
11 h
Taller de còmic, a càrrec de Guti
Biblioteca Infantil
Matí i tarda 69è Concurs Exposició de Roses
Teatre Bartrina
Matí i tarda 69è Concurs Exposició de Roses
Teatre Bartrina
10 h
V Mostra de Lectura En Veu Alta
Sala d’actes
19 h
Taller d’Història: “Política i Guerra Civil (1936-1939)”. Els fets de la Fatarella.
Sala seccional
19.30 h
Presentació del llibre de poemes “Terra ferida” de Francesca Calaf
Sala d’actes
19.30 h
Presentació de la novel·la “Les cadenes subtils” de Teresa Duch
Sala d’actes
19.30 h
Seminari Feudalisme i Paisatge Feudal. “L’espai feudal a Catalunya”, a càrrec de Coral Cuadrada
Sala Rosa Magrané
19.30 h
Presentació del llibre: “Teoria Lul·liana de la comunicació” de Josep Lluís Navarro Lluch
Sala d’actes
19.30 h
Presentació del llibre: “Quico Sabaté i la guerrilla anarquista” amb Ricard de Vargas Golarons
Sala d’actes
19.30 h
Inauguració de l’exposició de fotograﬁes “ Cants i colors de la Garriga: els ocells de
casa nostra”, a càrrec de Policarpo Hernàndez. Organitza: Secció Excursionista.
Vestíbul Centre
19.30 h
Xerrada: “L’experiència de quatre metges en el món Maya de Guatemala”,
Sala d’actes
10 h
Seminari de Paleontologia. Sortida: Visita al jaciment paleontològic del Cap Gros
Altafulla
19.30 h
Seminari Feudalisme i Paisatge Feudal. Conferència d’Iban Cabrelles
Sala Rosa Magrané
10 h
V Mostra de Lectura En Veu Alta
Sala d’actes
19.30 h
Cineclub. Cicle Shakespeare al cel•luloide: “Ran” d’Akira Kurosawa
Sala d’actes
19.30 h
Presentació de la nova web de l’Associació d’Estudis Reusencs
Sala d’actes
19.30 h
Projecció “La Faja de las Flores, la Faja de Mascún”, a càrrec de Cèsar Pastor.
Sala Rosa Magrané
19.30 h
Presentació del llibre: “L’Assassí que llegia Vidal Vidal”, de Miquel Àngel Estradé
Sala d’actes
21 h
Cineclub. “El club”, de Pablo Larraín.
Teatre Bartrina
10 h
Escola de Teatre. Taller de Teatre, Cinema i Televisió, a càrrec de Clara Segura
Sala Hortensi Güell

24
24
10
22
23
22
20
7
20
20
7
24
23
23
24
23
23
15
23
24
24
7
10
22
6
10
25

!'

Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
ds. 21
ds. 21
dg. 22
dg. 22
dl. 23
dl.23
dt. 24
dt. 24
dc. 25
dj. 26
dj. 26

11 h
21 h
8h
18 h
19 h
19 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19 h
19.30 h

Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina
Motllats, Farena...
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala seccional
Sala d’actes
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Sala de projeccions

7
13
22
13
22
24
23
24
23
7

Sala d’actes
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Sala seccional
Teatre Bartrina
Sala Fortuny
Rojals, Poblet,...
Teatre Bartrina
Sala seccional

23
22
25
23
13
25
22
13
24

18.30 h
19.30 h

Taller de còmic, a càrrec de Guti
“Conillet”, de Marta Galan, direcció: Marc Martínez, amb Clara Segura
Cicle “Geologia de les Muntanyes de Prades”, a càrrec de Ramon Salas.. 2a Excursió.
Sartine, “rei de París”, concert espectacle amb Camerata XXI. Direcció: Marc Chornet
Cicle Viatjant amb Santi Nogués: “Etiòpia, el culte a la tradició”.
Taller d’Història: “Política i Guerra Civil (1936-1939)”. Els Fets de maig.
“Morató Aragonés. Claus de lectura i anecdotari personal”, a càrrec de M. Elena Morató
Seminari Feudalisme: “El mas feudal i la seva evolució en època moderna” a càrrec d’Ivo Elies
“Relacions Saludables i el Poder Personal”, amb Jordi Mauri, psicòleg i Rosa Figueras, metge.
Club de lectura de novel·la negra. Mateu el president, de Sebastià Bennàsar
Cicle El Liceu visita Reus. “La Bohème: una història d’amor al París més bohemi” de Giacomo
Puccini, a càrrec de Pol Avinyó i Aleix Pratdepàdua
Projecció “Recull d’Excursions. 2a Part”, a càrrec d’Eugeni Casadó.
“El camí de la papallona. Una història de superació” llibre de Noè Gaya. Presenta: Oriol Grau.
Reunió Escola Essencialista
Elsa Rivero. La dama del ﬁlin’ i el Bolero de Cuba.
Concert: “Canzionere” a càrrec de Fortuna d’un gran tempo
Cicle “Geologia de les Muntanyes de Prades”, a càrrec de Ramon Salas. 3a Excursió.
Reus a 4 Bandes. V Cicle de concerts
Taller d’Història: “Política i Guerra Civil “. Negrín, Largo Caballero i Besteiro: ànimes del PSOE.
Presentació del llibre “Objetivo: Califato Universal. Claves para comprender el Yihadismo”, de
Jordi Bordas, Eduardo Martin de Pozuelo i Eduard Yitzhak
Seminari Feudalisme: “Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova”, a càrrec de Josep Serrano, professor d’Història del Dret (UIC)
Cicle “Geologia de les Muntanyes de Prades”. Síntesi i Cloenda. Organitza: Secció Excursionista

dj. 26
dv.27
dv. 27
dv. 27
ds.28
dg. 29
dg.29
dl.30
dl.30

19.30 h
19.30 h
20 h
21 h
19 h
8h
18 h
19 h
19.30

dt. 31
dt. 31

Sala d’actes
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes

24
24
22

19.30 h
18.30 h
19.30 h
20 h
18.30 h
8h
11 h
11 h
19 h
19.30 h

Cineclub. Cicle Shakespeare al cel·luloide: “Much ado about Nothing” de Kenneth Branagh
Festival de Final de Curs de l’Escola de Dansa
Recital de poesies de Muntanya, a càrrec dels alumnes del Taller de Lectura en Veu Alta
Inauguració de l’Exposició: Batxillerat Artístic Gabriel Ferrater. Promoció 2014-2016”. Fins 17 juny
Festival de Final de Curs de l’Escola de Dansa
Excursió Matinal del dissabte al Montsant.
Jornades de portes obertes Dia de l’Associacionisme Cultural
Taller de còmic, a càrrec de Guti
Festival de Final de Curs de l’Escola de Dansa
Inauguració exposició retrospectiva amb motiu del 50 aniversari Aplec Baix Camp. Fins 2 juliol

Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala Fortuny
Teatre Bartrina
Ulldemolins
Diversos espais
Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina
Vestíbul del Centre

9
26
23
15
26
22

JUNY 2016
dc. 1
dj. 2
dj. 2
dj. 2
dv.3
ds. 4
ds. 4
ds. 4
ds. 4
ds. 4

()

7
26
15

Més informació a la Pàg.

ACTIVITATS
dl.6
dl. 6
dt. 7
dt. 8
dj. 9
dl. 13
dl. 13
dl. 13
dt. 14

19 h
19.30 h
19.30 h
19 h
19.30 h
19 h
19.30 h
21 h
19.30 h

dc. 15
dc. 15
dj. 16
dj. 16
17 a 19
ds. 18
ds. 18
dl. 20
dt. 21

19.30 h
19.30 h
19 h
19.30 h
8h
11 h
18.30 h
19 h
19.30 h

dc.22
dc. 22
dl. 27
dj. 30

20 h
21 h
19.30 h
19 h

Taller d’Història: “Política i Guerra Civil”. Del ‘Quinto Regimiento’ a l’Exèrcit Popular
“Estructura y dinàmicas de poder en el señorio de Tarragona” llibre d’Eduard Juncosa. Antena URV
Seminari Feudalisme i Paisatge Feudal. Conferència “Feudalisme i nuclearització poblacional. Maria Soler Sala, professora UB
Inauguració del 18th INFER Anual Conference. Conferència del professor Guillem López Casanovas
Projecció “Sud d’Etiòpia, L’Africa desconeguda”, a càrrec de Pere Iglesias i Pilar Vidal
Taller d’Història: “Política i Guerra Civil (1936-1939)”. El cop d’Estat de Casado
Presentació del volum 135 de les Edicions del Centre: Els uns i els altres, de Joaquim Mallafrè
Escola de Teatre. Aula oberta 2n. Teatre. Professora: Rosa Mateu
Seminari Feudalisme: “Poblament i domini senyorial a la baronia de Rodonyà a ﬁnals de l’Edat Mitjana”,
a càrrec d’Isidre Pastor
Cineclub. Cicle Shakespeare al cel·luloide: “Shakespeare in Love”, direcció: John Madden
Escola de Música. Concert de ﬁnal de curs, amb les corals, grups instrumentals i orquestres
Club de lectura de novel•la negra. Cloenda
Secció Excursionista. Reunió General de socis
Sortida de cap de setmana de la Secció Excursionista
Taller de còmic, amb Guti
Aula oberta de Teatre: nens I, nens 2 i Joves
Cicle Viatjant amb Santi Nogués: “Etiòpia, un món que s’esvaeix”.
Presentació del documental “Por al cel. La vida a la Selva durant els bombardejos
feixistes al Camp de Tarragona (1936-1939)”. Canal Camp
Inauguració Exposició de Mercè Martínez Máñez
“La serva padrona”, de Pergolesi a càrrec de la Cia. Teatre de les Comèdies
Mostra de Cinema Occità: “Trobadors”
Assemblea General Ordinària de socis

Sala seccional
Sala d’actes
Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala seccional
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell

24
4
24
19
22
24
6
25

Sala Rosa Magrané
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala de projeccions
Sala Rosa Magrané
Biblioteca Infantil
Sala d’actes
Sala d’actes

24
9
25
7
22
22
7
25
22

Sala d’actes
Sala Fortuny
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes

23
15
13
6
19

Conferència: “Euskadi. Un proceso de Paz inacabado”, a càrrec de Joseba Azkarraga
Escola de Teatre. Taller d’interpretació “Nit de reis” de Wiliam Shakespeare.
Reus a 4 Bandes. V Cicle de concerts
Escola de Dansa. Cursos d’Estiu. Especialitats: clàssic, contemporani, espanyol, jazz i funky.
Universitat d’Estiu: Taller de Dansa «Premiere per creació de Video». Antena URV.
Nit de Claqué. Organitza: Dixiclac Claqué.

Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Escola de Dansa
Escola de Dansa
Teatre Bartrina

23
25
13
26
4
13

JULIOL 2016
dv 1
dv. 1
ds. 2
4 a 16
1a quinzena
ds.9

19 h
21 h
21 h
Matí i tarda
Mati i tarda
21 h

(*

Membres d’Honor del Centre de Lectura

Col·laboren:

Centre de Lectura de Reus, carrer Major 15, 43201 Reus, Telèfons 977 12 80 37, 977 77 31 12, Fax 977 34 51 52 - secretaria@centrelectura.cat - www.centrelectura.cat
Fotograﬁes: Josep Borrell Garciapons i Josep M. Toset. 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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