
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Centre de Lectura es troba al carrer Major, número 15, de Reus. Fundat el 
1859 per un grup de menestrals i obrers més aviat federalistes encapçalats pel 
periodista Josep Güell Mercader, al llarg de la història fou clausurat el 1866 i 
el 1869 i reobert el 1868 i el 1948. Des del 1897 és a la ubicació actual. El 
1916 l’edifici –antic palau dels Tamarit– l’adquirí el financer Evarist Fàbregas, 
que el cedí al Centre i finançà les reformes. La façana renaixentista, amb 
escultures de Francesc Garcia Escarré, és obra de Josep Simó Bofarull.  
 
 

“Al Centre de Lectura, els nois i noies hi anàvem a certes classes 
denominades de reforç i, sobretot, a llegir a la biblioteca. Hi anàvem a 
llegir in situ. Ara, la biblioteca del Centre de Lectura està atapeïda de 
gent molt jove, però hi fan feina diversa: consulten llibres, repassen 
lliçons, preparen treballs. Abans, però, hi anàvem, sobretot, a llegir 
llibres que només trobàvem en aquelles prestatgeries. I el consum el 
fèiem allí mateix, negligint la facultat del préstec, i ho dúiem a terme 
amb la més absoluta formalitat. La casa ens imposava molt de 
respecte. No fèiem soroll ni intentàvem cap mena de disbauxa, ni a la 
biblioteca ni tan sols per les escales, espais tan propicis al bullici i al 
soroll escolar, perquè són, pertot arreu, espais que reben els efectes 
del gas en fuita després d'haver estat contingut i comprimit durant la 
llarga hora de classe. A la biblioteca del Centre, com he dit, llegíem in 
situ i llegíem Conan Doyle, Juli Verne i, també, específicament, llibres 
que parlessin del nostre poble i de les nostres comarques, perquè a les 
sumptuoses escoles on anàvem només feien sonar els noms de les 
grans capitals i de les serralades majúscules i dels mars oceànics i no 
perdien el temps en la geografia d’estar per casa, en la geografia 
d’accidents minúsculs, de poca envergadura: aquella toponímia 
pertanyia més aviat, segons aquells doctes, a un anecdotari d’un 
pintoresquisme del tot vulgar, baix de to.” 

 
(Xavier AMORÓS, Cafè París. Notes d’un arxiu inexistent.  

Reus, 1989, p. 123-124) 

 
 

 

P R O G R A M A  

 
9.30 h  

Benvinguda i obertura, a càrrec del Sr. Xavier Filella, president del Centre  
de Lectura, i de la Dra. Ona Domènech, directora del grau de Llengua i 
Literatura Catalanes de la UOC 

10.00 h  

Conferència Natura i història en el primer romanticisme català,  
a càrrec del Dr. Magí Sunyer Molné, professor de literatura catalana 
contemporània de la Universitat Rovira i Virgili 

11.00 h 

Pausa-cafè 

Visita guiada al Centre de Lectura i a l’exposició Patrimoni oblidat, memòria 
literària, de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i de 
l’institut Ramon Muntaner 

12.30 h 

Presentació de treballs finals de grau: 

Usos normatius i usos reals d’algunes combinacions binàries de pronoms clítics  
de tercera persona, per Judith Vidal Gallego (Dir.: Bartomeu Abrines) 

Els corrents de la multitud. La representació de la multitud en la narrativa  
de Narcís Oller,  per Pau Bou Jordà (Dir.: Josep Camps) 

Una contribució al llibre d’estil de Núvol, per Laia Terricabras Castells 
(Dir.: Anna Llovera) 

13.45 h 

Cloenda a càrrec del Dr. Joan Fuster, director dels Estudis d’Arts i Humanitats 
de la UOC 

14.15 h 

Dinar col·lectiu



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SEU DE  LA TROBADA  

Centre de Lectura 
Carrer Major, 15 ·  43201  Reus (el Baix Camp) 

 

INSC RIPCION S  

https://symposium.uoc.edu/event_detail/8443/detail/vii-trobada-de-la-titulacio-de-
llengua-i-literatura-catalanes.html 

 
Grau de Llengua i Literatura Catalanes 

Comissió d’Estudis · Representants dels estudiants 
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