primavera 2012

ACTIVITATS DEL CENTRE DE LECTURA

Complementarietat
Amb les propostes d’activitats de primavera ens anem acostant
al final d’un nou curs. És hora d’anar mirant cap al futur.
Des del Centre i també des de moltes entitats cíviques
necessitem saber on som. Com es poden mantenir els serveis
que prestem amb vocació pública? Com continuarem donant
resposta a les inquietuds de la gent que creu en la cultura com
a element que ens diferencia i que marca identitat?

COMPLEMENTARIETAT

La cultura a Reus és marca de ciutat i si volem transformar la
societat fent-la més rica, més plena, haurem de crear entre
tots, entre la part civil i l’administració pública unes noves
bases, un nou marc de referència que permeti continuar
estenent i irradiant l’oferta cultural.



El futur no passa ni per la suplència d’anys passats ni per
refugiar-nos en propostes banals o supèrflues, ni per tancarnos en clubs privats. El futur passa per la complementarietat,
la suma d’una oferta ampla, variada, rigorosa, que vagi dirigida
als diferents camps en els quals s’ha estructurat la cultura. La
iniciativa pública i les entitats que treballem amb vocació de
servei públic i sense afany de lucre ens hem d’entendre, ens
continuarem entenent, però necessitem que la reculada de
recursos i la reducció de propostes de l’àmbit cultural públic
no es traspassin a les associacions, que es posi la gasolina
necessària per tal que les associacions esdevinguin viables. No
es podria comprendre que reduint recursos pressupostaris –i, a
més a més, davant l’obligat augment de la fiscalitat que la crisi
reclama als ciutadans– es deixés de banda la societat civil.

Si es rebaixen les partides de les programacions públiques
caldrà dotar i mantenir un serveis que donats per les
associacions civils resulten molt més rendibles i sostenibles.

Com s’haguessin pogut organitzar l’allau d’activitats de tardor i
hivern que han aplegat més de cent vint mil persones?
El Centre ofereix un bon servei a la ciutadania, realitzat amb
l’esforç de molta gent que ho fa amb dedicació i esperit de
servei, però que no es podria dur a terme sense la necessària
complementarietat pública i privada que els temps actuals
reclamen.
Xavier Filella Fargas
President del Centre de Lectura
Balanç social del Centre de Lectura:
Dades estadístiques des del 8 de novembre de 2011 al 5 de
març de 2012:
120.715 persones han accedit al Centre amb una mitjana diària
d’assistència, en els dies d’obertura de 1.277 persones diàries.

COMPLEMENTARIETAT

¿Com, si no, podrem mantenir en futurs trimestres
programacions com les que us presentem en aquest programa
de primavera: la presentació del documental sobre Pere
Anguera Nolla –fet arran del Congrés Internacional d’Història
que es va celebrar al Centre i a la URV l’abril de 2011–; les
jornades sobre videoclips musicals –que s’estrenen el 13 i
14 d’abril–; les jornades de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans –que enguany ha triat Reus i el Centre per
retre homenatge a Ramon Amigó Anglès–; el nou seminari
Premsa i Societat –que portarà al Centre importants ponents
de l’àmbit acadèmic i comunicatiu–; el 65è Concurs Exposició
Nacional de Roses –que omplirà de roses el Teatre Bartrina
durant el primer cap de setmana de maig–; els nous tallers
d’escriptura, clubs de lectura i cicles literaris (Veus Literàries,
Pinzellades Literàries, En Veu Alta…) –que coordina l’Escola
de Lletres–; la nova programació del Cineclub –que organitza
la Secció de Comunicació–; les temporades del Consorci del
Teatre Bartrina; els serveis de la biblioteca i de la videoteca;
els festivals de final de curs de les escoles de Teatre, Dansa,
Música i Música Moderna; les exhaustives activitats que
proposen les seccions del Centre: el Saló de Sant Jordi i el
cicle Confluències –que organitza la Secció d’Art per a aquesta
primavera–, el Dia de la Rosa –que organitza, com cada
any, la Secció Excursionista–; les xerrades i conferències que
organitzen les seccions de Geografia i Història, de Llengua i
Literatura, de Ciències Polítiques i Socials,…–; les exposicions
del Departament de Fotografia; la continuada tasca diària del
Departament de Meteorologia…?



Jornades de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans a Reus
Homenatge a Ramon Amigó i Anglès

JORNADES DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA

Amb motiu del Centenari de la Secció Filològica
i del Centenari del I Congrés d’Ateneus de
Catalunya al Centre de Lectura.



La Secció Filològica acompleix la funció d’acadèmia de
la llengua catalana que l’Institut d’Estudis Catalans té
encomanada. Aquesta funció comporta l’estudi científic de la
llengua, l’establiment de la normativa lingüística i el seguiment
del procés d’aplicació d’aquesta normativa en l’àmbit que li és
propi: les terres de llengua i cultura catalanes.
Per dur a terme les seves tasques, la Secció Filològica
s’estructura en sis comissions: Comissió de Lexicografia,
Comissió d’Onomàstica, Comissió de Gramàtica, Comissió del
Català Estàndard, Comissió de Transcripció i Transliteració
de noms propis i Comissió de Publicacions. Així mateix, de la
Secció Filològica depenen les Oficines Lexicogràfiques, l’Oficina
d’Onomàstica, l’Oficina de Gramàtica i l’Oficina d’Assessorament
Lingüístic.

Divendres 20 d’abril

Dissabte 21 d’abril

11.00 h. Rebuda del president del Centre de Lectura i visita
breu a l’entitat. Inauguració de la sala de converses del Centre
com a sala Ramon Amigó.

Segona sessió acadèmica a la sala d’actes del Centre de
Lectura. Moderadora: M. Teresa Cabré i Castellví (IEC).

17.30 h. Obertura a càrrec de les autoritats i del president
de la Secció Filològica.
17.45 h. Ponència 1: Montserrat Corretger i Xavier Ferré
(professors de la URV): «Ramon Amigó, pedagog del territori».
18.10 h. Ponència 2: Miquel Salvador Jassans (artista,
pintor i professor d’art): «Els vincles amb Ramon Amigó, el meu
mestre».

11.55 h. Ponència 2: Josep M. Martí i Martí (doctor en
Ciències de la Informació, professor de la UAB i degà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya): «Particularitats de
l’ecosistema mediàtic reusenc».
12.20 h. Ponència 3: Salvador Palomar (director de
Carrutxa): «Carnavals i literatura carnavalesca a Reus
(1859-1919)».

18.35 h. Ponència 3: Eugeni Perea (escriptor i historiador):
«El joc de la pilota al Camp de Tarragona (s. xv-xx)».

12.45 h. Ponència 4: Josep Murgades (catedràtic de la
UB) i Fina Masdeu (professora IES Gabriel Ferrater): «Gabriel
Ferrater: espais literaris entre la lingüística i la procacitat».

19.00 h. Ponència 4: Carme Plaza (filòloga): «Frontera i
senyorius en la toponímia de la Conca de Barberà».

13.10 h. Col·loqui.

19.25 h. Col·loqui.
20.00 h a 21.15 h: Lectura EN VEU ALTA de textos de
Ramon Amigó Anglès: «L’esquena mascla de Montsant» del
llibre Amb penyals d’un blau cansat...
Amb les veus de Montserrat Auqué, Dolors Esquerda i Dolors
Juanpere, i la col·laboració de Xavier Pié, saxo soprano.
Direcció: Dolors Juanpere.
Projecció de Català a l’atac, filmets de la Secció Filològica
de l’IEC.

13.40 h. Cloenda a càrrec de les autoritats i del president de
la Secció Filològica.

(Organitza: Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica.
Col·labora: Centre de Lectura, Ajuntament de Reus, Diputació
de Tarragona, Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Fundació Privada Reddis. Coordinador de les
Jornades a Reus: Joaquim Mallafrè i Gavaldà, membre de la
Secció Filològica des del 21 de maig de 1991.)

JORNADES DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA

Primera sessió acadèmica a la sala d’actes del Centre de Lectura.
Moderador: Josep Moran (IEC).

11.30 h. Ponència 1: Jordi Ginebra (catedràtic URV) i
Xavier Rull: (professor URV): «Creació lèxica en la premsa del
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre».



Pere Anguera.
Tres segles, una veu

PERE ANGUERA. TRES

El Teatre Bartrina acollirà el dimarts 10 d’abril, a les
20 h, la presentació del documental realitzat sobre la
figura i obra de Pere Anguera Nolla.



Pere Anguera. Tres segles, una veu és un documental
que repassa la trajectòria de l’historiador i escriptor
reusenc Pere Anguera (1953-2010), impulsor dels
estudis d’història local, especialment de la ciutat
de Reus i de la comarca del Baix Camp, i reconegut
especialista en els orígens del catalanisme
polític, estudis que li van donar una important
projecció nacional. Una trentena de persones
–historiadors, familiars i amics– parlen de les
facetes professional, cívica i privada d’Anguera
en aquest documental, que s’estructura en cinc
àmbits: la forja d’un historiador, l’historiador local,
l’historiador del catalanisme polític i del carlisme, el lletraferit i l’adéu amb la
història simbòlica.
Pere Anguera. Tres segles, una veu és una realització d’Acid Factory amb la
participació de Reusdigital.cat i Canal Reus TV, i el patrocini de l’Ajuntament
de Reus, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la URV
(Grup ISOCAC Congrés Internacional Pere Anguera) i la Fundació Privada
Reddis. En la direcció del documental, hi trobem: Natàlia Borbonès, David
Fernández, Víctor Rubio i Vicenç Torrent; el guió és de Natàlia Borbonès.

SABOTAGE 2012
1es Jornades del Videoclip de
Reus. 13 i 14 d’abril de 2012
Internet s’ha convertit
en essencial a l’hora de
difondre videoclips. La
xarxa també ha propiciat
la difusió de nous gèneres que van més enllà
del clip convencional i l’aparició de plataformes
específiques per a la promoció de videoclips.
Situats en aquest punt és un bon moment per
preguntar-nos quin sentit té el videoclip avui en
dia. Encara persegueix els mateixos objectius?
Quin benefici real en treuen els grups? I els
realitzadors? Les discogràfiques hi segueixen
apostant? Realment és una opció professional
vàlida o preval la passió cap a aquesta
disciplina artística? Com s’ho fa un realitzador
de videoclips per obrir-se pas?
Durant els dos dies de les jornades es
reflexionarà sobre l’estat d’aquest format
ben viu amb realitzadors, discogràfiques i
plataformes. Es donarà a conèixer l’experiència
de directors amb una llarga experiència dins el
món del videoclip i també es fixarà la mirada a
les produccions d’aquí, del Camp de Tarragona.
Organitza: Centre de Lectura i

Divendres 13 d’abril, a la sala d’actes.
19:30 h. Projecció de videoclips comissariada per Raúl Cuevas.
20:00 h. Conferència a càrrec de Raúl Cuevas i projeccions dels seus treballs comentats per l’autor.
Raúl Cuevas (L’Hospitalet, 1978). Va estudiar Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra.
Com a realitzador ha dedicat gran part del seu treball al cinema documental i a la música.  Aquests dos
àmbits es fusionen en From Texas to Arbúcies, el seu darrer llargmetratge que narra el projecte musical
sorgit entre els catalans Anímic i el nord-americà Will Johnson.  http://www.raulcuevas.tv
Dissabte 14 d’abril, a la sala d’actes.
12:00 h. Projecció de videoclips de creadors del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
12:30 h. Conferència i retrospectiva d’Àlam Raja.
Àlam Raja (Barcelona, 1980). Va estudiar l’especialitat de direcció de cinema a l’ESCAC (Escola Superior
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya). Va ser cofundador de la productora Bipolar Films, des d’on ha
dirigit més de 60 videoclips (Gossos, Gerard Quintana, Lax’n’Busto, Dept., Whiskyn’s, Cris Juanico...), així
com diversos documentals musicals. També ha dirigit els curtmetratges: Mola ser malo i La Carrera,
premiats en festivals de caràcter internacional. http://www.alamraja.com
Sessió de tarda:
17:30 h. Presentació del portal venuspluton!com, a càrrec de Marc Prades i Albert Alcoz.
Venuspluton!com és un projecte web multidisciplinar dedicat al videoclip i a l’audiovisual musical
produït en l’àmbit estatal, obert, participatiu i en constant creixement. http://www.venuspluton.com
18.30 h.: taula rodona “El sentit del videoclip avui en dia. Canals de difusió?”
· Àlam Raja, realitzador de videoclips.
· Ramon Balagué, realitzador de videoclips i director del programa “Concerts privats” de la Xarxa de
Televisions Locals de Catalunya.
· Marc Prades, de la plataforma de difusió de videoclips i nous formats audiovisuals venuspluton!com.
· Eulàlia Iglesias, professora de nous formats audiovisuals de la Universitat Rovira i Virgili.
20:00 h.: sessió de cloenda. Projecció de videoclips.

SABOTAGE 2012

18:00 h.: projecció de videoclips: nous formats audiovisuals per difondre música.



Seminari Premsa i Societat

Del 26 d’abril al 4 de maig,
a la sala d’actes del Centre.

SEMINARI PREMSA I SOCIETAT

El Centre de Lectura de Reus –amb la col·laboració de la URV, el Museu Salvador Vilaseca i la Biblioteca Central Xavier Amorós–
organitzarà unes jornades que portaran per títol Premsa i Societat. Aspectes polítics, econòmics i culturals.
Per què unes jornades dedicades a la premsa? Reus ha estat referència en molts àmbits, en la premsa també. Apropar la història
de la premsa als nostres estudiants i als interessats en aquesta temàtica és una manera de destacar aquesta contribució i donar a
conèixer una font documental que va més enllà de ser una simple font d’informació.
En aquestes jornades, distribuïdes en cinc sessions, hi participaran importants i reconeguts historiadors especialistes en el tema:



• Dr. Carlos Martínez Shaw, acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història,
catedràtic d’Història Moderna de la UNED i crític d’història moderna i de
literatura asiàtica.
• Dr. Lluís J. Navarro Miralles, professor emèrit de la URV i impulsor de
l’Hemeroteca de la Fundació de la Caixa de Tarragona i de l’Arxiu del Port de
Tarragona.
• Victòria Rodrigo Fuentes, bibliotecària de la Biblioteca Central Xavier Amorós.
• Dr. Xavier Moreno Julià, professor de la URV i doctor en Història Contemporània.
• Dr. Magí Sunyer Molné, doctorat en Filologia Catalana, professor de la URV i
escriptor.
• Dr. Josep Fàbregas Roig, professor de la URV i doctorat en Història Moderna.
• Marc Ferran Sans, director del Museu d’Art i Història de Reus i Director del
Centre d’Art Cal Massó de Reus.
• Joan Navais i Icart, secretari general del Centre de Lectura i historiador.

Sessió 1: dijous 26 d’abril de les 19 h a les 22 h
• Inauguració de les jornades
• Dr. Carlos Martínez Shaw: «La premsa i la difusió de les Llums».

Sessió 2: divendres 27 d’abril de les 19 h a les 21.45 h
• Dr. Lluís J. Navarro Miralles: «Les publicacions periòdiques a Europa a l’edat moderna».
• Dr. Josep Fàbregas Roig: «La difusió de les idees liberals a la premsa d’inicis
del segle xix».

Sessió 3: dimecres 2 de maig de les 19 h a les 21.45 h
• Marc Ferran Sans: «La premsa humorística com a arma política, Reus
(1868-1936)».
• Dr. Magí Sunyer Molné: «La premsa modernista».

Sessió 4: dijous 3 de maig de les 17.45 h a les 18.45
• Visita a l’exposició «Els orígens de la premsa a Reus».

De 19 a les 21.45 h
• Dr. Xavier Moreno Julià: «La premsa falangista de la postguerra».
• Victòria Rodrigo Fuentes: «Premsa, lectors i lectures: De l’antic al nou règim».

Sessió 5: divendres 4 de maig de les 19 h a les 21.45 h
• Joan Navais Icart: «La premsa històrica a Reus (1813-1939)».
• Taula rodona formada per professionals del periodisme. Moderador: Jordi
Suárez. Ponents: Francesc Domènech (director de NW Revista de Reus), Marià
Arbonès (director de Reusdigital.cat), David Arias (gerent de Bonaimatge,
grup editor d’Indicador de Economía i La Guia de Reus).
• Acte de cloenda.
Les jornades s’oferiran com a curs dins el programa de formació
permanent del Departament d’Educació i com a crèdits de lliure
elecció (1,5 crèdits) per als alumnes de la Universitat Rovira i Virgili.
Amb el suport de la Fundació Caixa Tarragona (Catalunya Caixa),
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) i Fundació Mútua Catalana.

Programació de l’Escola de Lletres
A la sala d’actes a les 19.30 h
«VEUS LITERÀRIES AL CENTRE»
Cicle que compta amb la presència de destacats i reconeguts
escriptors.
Dilluns 14 de maig, Jordi Llavina presenta Crim de sang de
Sebastià Alzamora i Sebastià Alzamora presenta Entrada de
fosc de Jordi Llavina.
Nascut a Gelida l’any 1968 i resident a Vilafranca,
Jordi Llavina és escriptor, poeta, crític literari. L’any
2001 va guanyar el Premi Josep Pla de narrativa
amb la novel·la Nitrato de Chile. En el terreny de la
poesia, el 2006 va guanyar el Ciutat de Mallorca
gràcies al recull La Corda del Gronxador; l’any 2007,
el Premi Alfons el Magnànim amb l’obra Diari d’un
setembrista. i el 2011 el Vicent Andrés Estellés, dins els
Premis Octubre, amb Entrada de fosc.
Nascut a Llucmajor (Mallorca) l’any 1972, Sebastià
Alzamora és escriptor, crític literari i gestor cultural.
Forma part del nucli generacional anomenat Els Imparables
conjuntament amb Hèctor Bofill i Manuel
Forcano. L’any 2011 guanyà el premi Sant
Jordi amb Crim de sang que recrea l’episodi
històric de la matança de religiosos a mans
de nuclis anarcosindicalistes a la Barcelona de
l’estiu del 1936. La novel·la està plantejada
com un thriller..

Dilluns 21 de maig, Jaume Cabré presenta la seva obra
literària i el seu darrer llibre: Jo confesso. Jaume Cabré
és l’escriptor català més traduït. Va néixer a Barcelona
el 1947. Ha publicat diverses novel·les entre les quals
destaquen La Teranyina (1984), Fra Junoy o l’agonia dels
sons (1984), Senyoria (1991), L’ombra de l’eunuc (1996), Les
veus del Pamano (2004) i Jo confesso (2011). Les seves
novel·les han estat traduïdes a una dotzena de llengües. Ha
rebut el premi Crítica Serra d’Or, el premi Crítica Catalana, el
premi Sant Jordi, el Prudenci Bertrana i el Joan Crexells.
Dimarts 5 de juny, Rafael Nadal presenta Quan érem
feliços, 44è Premi Josep Pla de Narrativa. Presentació: Jordi
Llavina. L’escriptor gira la mirada enrere per recordar la Girona
dels anys 50 i 60. Rafael Nadal (Girona, 1954) va ser director
d’El Periódico de Catalunya des del 2006 fins al 2010.
PINZELLADES LITERÀRIES
Dimarts 8 de maig, Magí Sunyer presenta Domènec Guansé,
crític i novel·lista: entre l’exili i el retorn de Montserrat Corretger,
professora de Literatura Catalana de la URV.
Dijous 10 de maig, Xavier Jové presenta Els pressentiments
exemplars de Ramon Sanz, V Premi Especial de Poesia Goleta
i Bergantí 2010 del Masnou. Ramon Sanz és poeta i professor
de l’Escola de Lletres de la Biblioteca del Centre de Lectura.
Col·labora:



Cicle de lectures En Veu Alta 2011-2012.
Sala d’actes del Centre
www.enveualtacultura.net
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

Dimarts 17 d’abril, a les 19.30 h



Lectura interpretada del relat «El guia de la gent»
de ’El poni roig de John Steinbeck. Presentació a càrrec
de Joaquim Mallafrè, traductor de l’obra. Amb les veus de
Montserrat Auqué, Dolors Esquerda i Dolors Juanpere.
John Steinbeck, escriptor nord-americà, fill d’immigrants
alemanys i irlandesos, va néixer a Califòrnia l’any 1902 i va
morir a Nova York l’any 1968. Es graduà a la Universitat de
Stanford el 1925 i es traslladà a Nova York per començar la
seva carrera com a escriptor, però retornà a la seva població
natal l’any següent on inicià una carrera plena d’èxits literaris.
Durant la Segona Guerra Mundial treballà com a corresponsal
de guerra al New York Herald Tribune.
El 1929 va escriure la seva primera novel·la: una ficció
històrica basada en la vida del bucaner Henry Morgan. El
1933 publicà El poni roig i el 1935 Tortilla Flat, un compendi
d’històries humorístiques sobre gent jove durant la Gran
Depressió. L’èxit d’aquesta obra el permeté publicar obres
com D’homes i ratolins l’any 1936. L’any 1939 publicà Els

raïms de la ira, la seva novel·la més famosa. Per aquesta obra
aconseguí l’any 1940 el premi Pulitzer de novel·la, el mateix
any en què fou adaptada al cinema per John Ford.
Després d’escriure l’any 1947 a Mèxic la seva novel·la La
Perla, que fou adaptada per ell mateix al cinema, realitzà un
viatge fins a la Unió Soviètica, juntament amb el fotògraf
Robert Capa. El 1952 publicà la seva novel·la més popular:
A l’est de l’Edèn. L’any 1962 li fou concedit el premi Nobel de
Literatura.
El poni roig, recull de contes,
1933: són quatre magnífiques
narracions protagonitzats per un
nen que viu en un modest ranxo
de les muntanyes de Califòrnia: «El
regal», «La promesa», «Les grans
muntanyes» i «El guia de la gent».

Divendres 20 d’abril, a les 20 h

Diada de Sant Jordi, 23 d’abril

A la sala d’actes, dins els actes organitzats
amb motiu de les Jornades de la Secció
Filològica de l’IEC a Reus. Homenatge a
Ramon Amigó Anglès.

Especial EN VEU ALTA
Sessió contínua amb les videocreacions del col·lectiu En Veu
Alta, al vestíbul del Centre de Lectura.
Sessió contínua de videocreacions En Veu
Alta: Cançons de Bertolt Brecht.
Meryl Streep, Angela Winkler, Sting, Nina Hagen/
Meret Becker, Utte Lemper, David Bowie, Jim
Morrison, Lotte Lenya, Max Raabe, Milva...
versionen els textos de Brecht. La versió de
Giorgio Strehler de L’opera de tres rals. Subtítols
en català amb la traducció de Feliu Formosa.
De les 17 h a les 21 h
Sessió contínua de vídeos En Veu Alta: Antologia En Veu Alta.
Els textos de diversos autors s’il·lustren amb imatges
suggerents. Autors catalans: Magí Sunyer, Gabriel Guasch,
Joan Salvat-Papasseit, Salvador Espriu, Màrius Torres, Joan
Maragall, Xavier Amorós, Joan Margarit, J.V. Foix, Gabriel
Ferrater, Josep Maria de Sagarra, Martí Pol, Jacint Verdaguer.
Autors traduïts al català: Samuel Beckett, Carlo Goldoni,
Marcel Proust, William Shakespeare, James Joyce, Harold
Pinter, Samuel Beckett, John Steinbeck, Anton Txèkhov, Patrícia
Highsmith, Thomas Bernhard, Jacques Brel, Haruki Murakami.
(Els vídeos es poden veure al web www.enveualtacultura.net i a YouTube,
al canal: enveualtacultura. El canal estrenat per Sant Jordi de 2010 ha
rebut en aquest dos anys més de 130.000 visites.)
Col·labora:

CICLE DE LECTURES EN VEU alta 2011-

Lectura de «L’esquena mascla de
Montsant», del llibre Amb penyals d’un
blau cansat... de Ramon Amigó. Amb les veus de
Dolors Esquerda, Montserrat Auqué i Dolors Juanpere i la
col·laboració musical de Xavier Pié, saxo soprano.
Ramon Amigó i Anglès (Reus 1925-2011) era professor
de català i s’havia format en l’onomàstica dins del
món excursionista. Va dur a terme l’aplec i l’estudi de
nombrosos repertoris onomàstics. De les seves publicacions
destaquen Els topònims de la ciutat de Reus, Els noms de
lloc de les terres catalanes: la Mussara (premi Eduard Brossa
el 1955 i premi de la Societat Catalana de Geografia, filial
de l’IEC, el 1961) i Siurana de Prades. Altres repertoris
d’onomàstica publicats corresponen als termes de la
Mussara, Castellvell del Camp i Almoster. És l’autor de
la guia itinerària Les muntanyes de Prades, el Montsant
i serra la Llena, redactada amb altres autors, i de la
monografia L’ensenyança de la llengua catalana, des de Reus,
sota el franquisme. Va ser president del Centre de Lectura
de Reus, de la Associació d’Estudis Reusencs, vicepresident
de la Societat d’Onomàstica, va rebre la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat de Catalunya l’any 1997 i era membre
corresponent de la Secció Filològica de l’IEC.

De les 11 h a les 14 h



Cicle primavera d’art: “Confluències”
a la sala Fortuny
Amb el títol de «Confluències», la Secció d’Art del Centre de Lectura presenta un cicle de tres
exposicions que giren al voltant de l’obra de Josep Piqué i de dos artistes joves, que representen un pervivència del
concepte artístic de Piqué: Gemma Molero i Laia Casals.
Josep Piqué (1913) ha dedicat la seva vida sencera a l’art, a fer-lo, a viure’l, a sentir-lo a la seva manera. Ho ha fet d’una forma
integral des de la seva residència en el seu estudi ampli i lluminós a Montbrió i a Reus. Escultor, pintor, gravador, dibuixant i
compositor... tot un intel·lectual mogut per les seves pròpies inquietuds al marge de la comercialització i l’etiquetatge que sovint es
fa en l’art. És un artista proper a l’obra avantguardista de Picasso o Matisse, que es mou dintre d’un avantguardisme que no perd
mai completament el referent figuratiu.
Gemma Molero és escultora i té una obra amb un clar paral·lelisme amb l’escultura delicada i en ferro de Josep Piqué.
Laia Casals és artista i art-terapeuta.
Calendari d’exposicions

EXPOSICIONS

«Premi Sala Fortuny i V Saló Sant Jordi»
Del 12 al 27 d’abril a la sala Fortuny.
Inauguració: 12 d’abril a les 20 h i anunci del premi Sala
Fortuny.



«Concurs de Sant Jordi»
Del 12 al 27 d’abril al vestíbul del Teatre
Bartrina.
Inauguració: 12 d’abril a les 7 h del vespre.
Lliurament de premis: A la sala d’actes a les
19.15 h.

«Confluències I: Gemma Molero»
Del 7 al 19 de maig a la sala Fortuny.
Inauguració: dia 7 de maig a les 20 h.
«Confluències II: Laia Casals»
Del 24 de maig al 9 de juny a la sala Fortuny.
Inauguració: dia 24 de maig a les 20 h.
«Confluències III: Josep Piqué»
Del 14 de juny al 31 d’agost a la sala Fortuny.
Inauguració: dia 17 de juny a les 8 h.

De l’11 de maig al 2 de juny

Del 7 al 30 de juny de 2012

Inauguració a les 20 h del dia 11 de maig, al vestíbul del
Centre.

Al vestíbul del Centre.
Inauguració el 7 de juny a les 20 h.

Exposició: «1911. Sobreviure a la Tempesta».

Exposició de fotografies:
«Mirades de Tarragona»

Amb aquesta exposició es pretén fer memòria sobre els
tristos fets ocorreguts a l’entorn del 31 de gener de 1911
que afectaren la costa mediterrània des del Maresme fins
a València. Més d’un centenar de persones perderen la vida
a conseqüència d’un terrible temporal marítim que agafà
desprevinguts pescadors i mariners.

70 imatges del grup
Tarracofotografia, organitzada
pel Departament de Fotografia
del Centre.

Comissariat: Montserrat Flores Juanpere i Gerard Martí
Estrada.
Organitza: Arxiu Municipal de Cambrils, Museu d’Història de
Cambrils, Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils.
Col·labora: Secció de Geografia i Història del Centre.

El Consell Directiu del Centre de Lectura de Reus, en
sessió celebrada el 19 de març de 2012 va prendre
l’acord de convocar una assemblea ordinària de socis
el dilluns 25 de juny de 2012 a les 18.30 h en primera
convocatòria i les 19 h en segona, amb el següent ordre
del dia:
a. Aprovació, si escau, de la memòria de gestió 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 i del Consell Cultural.
d. Lectura i debat de l’informe del president.
e. Elecció de tres socis interventors d’actes.
f. Precs i preguntes.

EXPOSICIONS

Recerca i textos: Montserrat Flores Juanpere, Gerard Martí
Estrada i Pedro Otiña Hermoso.



Teatre Bartrina
Programació de Primavera/Estiu 2012
Dissabte 31 de març, 21 h i diumenge 1 d’abril, 18 h
PARLOUR SONG (MÚSICA DE FONS)
De Jezz Butterworth
Direcció: Magda Puyo. Traducció: Cristina Genebat.
Interpretació: Josep Julien, Joan Negrié, Victòria Pagès.
Disseny d’escenografia i llums: Ramon Simó. Disseny de so:
Damien Bazin. Producció: Centre Arts Escèniques de Reus i
Sala Trono.

TEATRE BARTRINA

Dissabte 14 d’abril, 21 h
AL MENOS DOS CARAS
Direcció artística de Sharon Fridman, coreografia de Sharon
Fridman i Arthur Bernard Bazin, dramatúrgia d’Antonio
Ramírez-Stabivo i la interpretació de Sharon Fridman, Arthur
Bernard Bazin i Antonio Ramírez-Stabivo.



Dissabte 28 d’abril, 21 h
FITO LURI,
Entrepans i mandarines
El cantautor reusenc
presenta en directe el
seu últim treball. Actuarà acompanyat per
Kandi Álvarez (guitarres, ukulele, veus), Jorge Varela (piano,
teclats, acordió, veus) i David Rincón (percussions, veus).
Divendres 11 de maig, 21 h
L’ANY QUE VE SERÀ MILLOR
interpretat per quatre joves actrius (Neus Bernaus, Alba
Florejachs, Mireia Pàmies i Vanessa Segura) i dirigit per Mercè
Vila, habitual en els equips de Carol López. Humor intel·ligent,
àcid i irònic, relatat a través d’un collage d’històries, cròniques
que parlen de la societat actual. Una producció de La Villaroel.

Diumenge 22 d’abril, 18 h MISHIMA, en concert

Del 5 al 7 de maig

El conjunt català presenta en directe el seu darrer treball.
Anticipat pel primer single «L’última ressaca»,
L’amor feliç, està batejat
a partir de l’adaptació al
català d’Il n’ya pas d’amour
heureux (George Brassens
amb lletra de Louis Aragon).

65è Concurs Exposició Nacional de Roses del Centre de
Lectura.
Amb el patrocini de la Fundación Reale i la col·laboració de
l’Ajuntament de Reus i el Consorci del Teatre Bartrina.
Del 17 al 20 de maig
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRC TRAPEZI

Dissabte 26 de maig, 21 h i diumenge 27 de maig,
18 h

Dimecres 27 de juny, 21 h

BEATS

Concert de música dixie i jazz que s’emmarca en la
programació de la festa major de Sant Pere 2012. La Vella
Dixieland, és un cas inèdit dins del panorama musical d’aquest
país. Fundat l’any 1980, el grup va començar com una reunió
d’amics per tocar la música que més els agradava: el jazz
clàssic. Aquest concert servirà per presentar el seu nou disc.
Dissabte 30 de juny de 2012, 21 h
ANDREA MOTIS & JOAN CHAMORRO GRUP
El reconegut
multiinstrumentista Joan
Chamorro presenta la
joveníssima Andrea Motis
en un nou treball discogràfic
ple de matisos on es poden
trobar noms destacats del
panorama jazzístic del país.
Jazz clàssic barrejat amb
títols incunables com «Over
The Rainbow», «My One and
Only Love», «Basin Street» o
«Chega de Saudade».

Dissabte 2 de juny, 21 h
ELS DOLENTS (SHAKESPEARE’S VILLAINS)
Una producció de Bitò i Temporada Alta. Direcció
de Ramon Simó i interpretació de Manel Barceló,
a partir d’un text original de Steven Berkoff. Actor,
director i dramaturg anglès, Steven Berkoff és
reconegut internacionalment per la seva extensa
filmografia i molt especialment pels papers de
«dolent» que ha interpretat en pel·lícules com
Octopussy, Rambo o Beverly Hills Cop.
La peça Shakespeare’s Villains, de la qual és autor i
intèrpret, és veritablement una classe magistral sobre
el mal.

Dissabte 7 de juliol, 21 h
XXIV Nit de Claqué.
Nova edició del festival de claqué a Reus.

TEATRE BARTRINA

Espectacle produït per la companyia reusenca de
teatre Tebac. L’acció ens mostra el judici –en la seva
fase d’instrucció– que té lloc després de la detenció
dels cinc presumptes autors del robatori d’un valuós
còdex medieval. Basat en un text de Beth Escudé i
Gallès. Direcció: Carles Bigorra; ajudant de direcció:
Marta Boney; actrius i actors: Rut Enguita, Iker Garcia,
Jordi Gómez, Marta Llorens, Isabel Lorenzo, Montse
Margalef, Natàlia Mateu, Quim Prats, Jordi Romero,
Jordi Salvadó, Joan Sánchez i Helena Tarragó.

LA VELLA DIXIELAND en concert



Cineclub Programació de Primavera: abril 2012
Teatre Bartrina, els divendres a les 21 h. Ho organitza: Secció de Comunicació del Centre.

Especial Tennessee Williams
i el cinema
13 d’abril
LA NOCHE QUE NO ACABA
Isaki Lacuesta
Espanya, 2010
V.o. castellana
80 min.
Presentació del film per part del director Isaki Lacuesta.

CINECLUB

20 d’abril
PASSI EL QUE PASSI - Robert Bellsolà
Catalunya, 2011. V.o. catalana. 82 min.
Presentació del film per part del director Robert
Bellsolà.



13 d’abril
L’ARBRE DE LA VIDA
Terrence Malick
T.o. : The Tree of Life. EUA, 2011
V.o. anglesa, s/castellà. 138 min.

Sessions a la sala d’actes, els dimecres a les 19.30 h

Cicle dedicat a l’escriptor americà amb una xerrada i la
projecció dels films:
11 d’abril: xerrada sobre Tennessee Williams i el cinema, a
càrrec de Mabel Bofarull, professora de l’Institut Gabriel Ferrater.
18 d’abril: Cat on a Hot Tin Roof (La gata sobre la teulada
de zinc calenta) de Richard Brooks, EUA, 1958.
25 d’abril: The Fugitive Kind (Pell de serp),
de Sidney Lumet, EUA, 1960
9 de maig: Sweet Bird of Youth (Dolç ocell de
joventut),
de Richard Brooks, EUA, 1961.
23 de maig: The Night of the Iguana (La nit
de la iguana), de John Huston, EUA, 1964.
Hi col·labora:

Activitats de les seccions. Primavera 2012

Dilluns 28 de maig, cicle 75è aniversari Guerra Civil.
Conferència «Els fets de maig del 1937 a Reus» a càrrec de
Frederic Samarra, historiador. Activitat inclosa en l’Antena del
Coneixement de la URV.
Dimecres 30 de maig, conferència «El
simbolisme a la basílica de la Sagrada
Família. A propòsit del llibre La Sagrada
Família segons Gaudí: comprendre un
símbol», a càrrec d’Armand Puig, degà
de la Facultat de Teologia de la UB, i
Daniel Giralt Miracle, crític i historiador
d’art. Presentarà l’acte Jaume Massó,
director del Museu Salvador Vilaseca
de Reus.
Dilluns 4 de juny, cicle 75è aniversari Guerra Civil.
Conferència «Cultura i lleure a Reus durant la Guerra Civil»
a càrrec de Carme Puyol, arxivera. Activitat inclosa en
l’Antena del Coneixement de la URV.

Dilluns 11 de juny, presentació del llibre Para
nosotros era el cielo. Pasión, dolor y fortaleza de
Patience Darto: de la guerra civil española a la China
de Mao d’Àngela Jackson, doctora en Història. Llibre
editat per les Edicions San Juan de Dios, Campus
docent.
Dimarts 19 juny, cicle Moments de la nostra història.
Conferència «50 anys de Nosaltres, els valencians: aportacions
i projecte» a càrrec de Xavier Ferré, professor de la URV.
Activitat inclosa en l’Antena del Coneixement de la URV.
Seminari d’Arqueologia
El Grup d’Arqueologia de la Secció de Geografia i Història organitza
un seminari en tres sessions per divulgar el coneixement sobre el
mètode arqueològic i les seves ciències auxiliars.
Dimarts 15 de maig, conferència «Tècniques i objectius en
arqueologia. Introducció a la metodologia arqueològica». A
càrrec de Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic d’Arqueologia de
la Universitat Rovira i Virgili.
Dimarts 22 de maig, conferència «Paleopatologia. Ciencia
mèdica aplicada a la recerca arqueològica». A càrrec d’Emilio
Provinciale, traumatòleg de l’Hospital Universitari Joan XXIII
de Tarragona.
Dimarts 29 de maig, conferència «Lectura de les restes
arqueològiques. El jaciment com a document històric». A
càrrec d’Iban Cabrelles, doctor en Història Antiga i Arqueologia.

ACTIVITATS DE LES SECCIONS. PRIMAVERA 2012

Secció de Geografia i Història
Activitats a la sala d’actes a les 19.30 h.
Divendres 11 de maig. Presentació dels continguts de
l’exposició «1911. Sobreviure a la tempesta» instal·lada al
vestíbul del Centre. Presentarà l’acte: Antoni Olmos, arxiver.
Dijous 17 de maig, cicle Moments de la nostra història.
Conferència «L’Estatut del 32: de la mitificació a la
desvirtuació (1932-1979)» a càrrec d’Enric Pujol, professor de
la Universitat Autònoma de Barcelona.



Secció de Llengua i Literatura
Dijous 12 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre, a la biblioteca
infantil, taula rodona sobre el conte infantil a Reus, amb la
participació de Jordi Agràs, Mònica Mariné, Àngels Oller i Toni
Ballester.

ACTIVITATS DE LES SECCIONS. PRIMAVERA 2012

Xerrades a la sala d’actes a les 19.30 h:
Dilluns 16 d’abril: «Roseta Mauri: dona i ballarina». A càrrec
d’Enriqueta Prats.
Divendres 18 d’abril, cicle traduccions i versions: «El
Minotaure» de Dürrenmatt», a càrrec d’Ignasi Pàmies.



Secció d’art
Cicle Xerrades i tertúlies d’art, a la sala d’actes a les 19.30 h.
Xerrades i tertúlies d’art és un espai d’obertura per compartir
el coneixement, les inquietuds, les experiències i les vivències
relacionades amb l’art de persones de diferents procedències:
artistes pintors, escultors, arquitectes, galeristes, historiadors,
informàtics... dirigides a un públic inquiet i amb ganes de
conèixer i participar del pensament i l’art.
Dijous 19 d’abril: conferència taller «Boek861.com:
experiència multidisciplinària i participativa a la xarxa».
Monitor conferenciant: César Reglero, psicòleg, grafòleg i
artista multidisciplinari, que farà una demostració pràctica.
Divendres 8 de juny: conferència de Laia Casals amb motiu
de l’exposició «Confluències»: «Resoldre l’accident: Enfrontar-se
al temps a través de l’atzar / Enfrontar-se a l’espai a través
de la sequència / Enfrontar-se a la consciència a través del
contacte i de la curiositat per com cada ésser viu troba la seva
pròpia forma, entre el caos i l’ordre, entre el principi i el final,
entre els uns i els altres».
Premi Sala Fortuny: cinquena convocatòria del Saló Sant
Jordi del Centre de Lectura. La participació és oberta als

artistes que ho desitgin a través d’un concurs. L’objectiu és
fer una selecció d’artistes i mostrar-la al Saló Sant Jordi
d’enguany. Hi haurà un únic guanyador amb el premi de
realitzar una exposició individual durant la temporada 201213.
Concurs de Sant Jordi: Concurs per a nens i nenes de cinquè
i sisè de primària del Baix Camp. En aquesta ocasió se celebra
la tercera edició del concurs. (Les bases es poden demanar a:
secretaria@centrelectura.cat.)
Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques
Dimarts 24 d’abril, a les 18 h, a la sala d’actes, xerrada «La
salut visual dels infants». A càrrec d’Elena Garcia Barrionuevo,
opticooptiometrista de Clínica Baviera.
Divendres 25 de maig, a les 19.30 h a la sala seccional,
xerrada de l’Escola Essencialista.
Dimarts 5 de juny, a les 19.30 h a la
sala de projeccions, xerrada del Centre
Shabala: «Un viatge cap al nostre
interior».
Secció de Comunicació
Dilluns 7 de maig, a les 19.30 h a
la sala d’actes: projecció de la pel·lícula
Morir sense morir, d’Antoni Verdaguer (en col·laboració amb
l’Associació d’Estudis de Ciències de la Salut). Morir sense
morir vol reflexionar sobre la eutanàsia i el dret a morir
dignament. Actors: Carles Bigorra, Jovita Guasp, Gemma Utset
i Rosa Cadafalch.
Dimecres 16 de maig, a les 19.30 h a la sala d’actes:
projecció de Vides transexuals de Maria Khan (en col·laboració
amb el col·lectiu H2O).

Cada dijous a les 8 h, sortida matinal.
Abril:
Dijous 12, a les 20 h a la sala seccional:
Pirineus. A càrrec de Joan Papasseit
Dissabte 14, a les 8 h, matinals dels dissabtes:
Excursió a Alforja-Cova del Beleta-Grau de l’Embut.
Dijous 19, a les 20 h, a la sala seccional: presentació de la
Guia de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs.
Diumenge 22, a les 8 h, festa de Sant Jordi a l’ermita de les
Pinyeres (el Masroig), excursió prèvia als avencs del Masroig
o alternativa cultural amb visita a les Mines de Bellmunt i al
celler del Masroig.
Dilluns 23, a les 19 h a la sala d’actes: Veneçuela. Terra
de Gràcia. A càrrec de Santiago Nogués, en col·laboració amb
l’Associació de Jubilats del BBVA.
Dijous 26, a les 20 h a la sala seccional:
Àustria, a càrrec de Jaume Gironès.

Dijous 17, a les 20 h a la sala seccional:
Vídeos d’excursions, a càrrec de Ramon Aragonès.
Dijous 24, a les 20 h a la sala seccional, xerrada: «La
construcció del túnel ferroviari de l’Argentera». A càrrec de
Guillem Martínez i Joan Maria Castells. Aquesta xerrada
servirà de preludi introductori a l’excursió matinal del dissabte
dia 26 amb tren.
Divendres 25, a les 19 h a la sala d’actes: Veneçuela. Als
Tepuis pels camins d’aigua. A càrrec de Santiago Nogués, amb
la col·laboració de l’Associació de Jubilats del BBVA.
Dissabte 26, a les 8 h, matinals dels dissabtes: excursió
estació de Duesaigües-serra de l’Argentera-estació de PradellTorre de Fontaubella. Sortida 7.55 h en tren i retorn 13.07 h.
Dijous 31, a les 20h a la sala d’actes: audiovisual El món
des de l’Agut (Alt Camp). A càrrec de Josep Santesmases.
Juny
Dissabte 9, a les 8 h, matinals dels dissabtes:
lll Caminada Popular Memorial Albert Via.

Maig:

Dijous 14, a les 20 h a la sala seccional:
Nova Zelanda. A càrrec de Víctor Grau.

Dijous 3, a les 20 h a la sala seccional, sessió de
diapositives: Canadian Rockies, muntanyes del Canadà. A
càrrec d’Àngels Casamitjana i Andreu Ferré.

Dissabte 16 i diumenge 17, a les 8 h:
cap de setmana a la Vall de Cardós. Excursions per l’entorn
(Pallars Sobirà).

Dijous 10, a les 20 h a la sala seccional: Caminades per les
muntanyes de Prades. A càrrec de Xavier Pagès.

Dilluns 18, a les 19h a la sala d’actes:
Veneçuela. Els homes canoa. A càrrec de Santiago Nogués,
amb la col·laboració de l’Associació de Jubilats del BBVA.

Diumenge 13, a les 7 h: excursió a les muntanyes d’Horta
de Sant Joan, Roques Columbretes, Mas de Lluà, coll de la
Gilaberta, punta del Aigua, estret de Bater, coll de la Barca.

Dijous 21, a la sala seccional a les 20 h:
Resum fotogràfic del curs.

ACTIVITATS DE LES SECCIONS. PRIMAVERA 2012

Secció excursionista



LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA
«Els tresors de la biblioteca», al vestíbul de la Biblioteca.

LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA

Exposició d’Amb penyals d’un blau cansat... i Montsant, la
Mussara, enllà per les muntanyes de Prades i alguna cosa més
de Ramón Amigó, president del Centre de Lectura entre els
anys 1973-1975, al qual juntament amb l’IEC homenatgem
aquest trimestre.



Club de lectura de novel·la negra
Dijous 26 d’abril, a les 19 h: Trucada per al mort de John Le
Carré.
Dijous 31 de maig, a les 19 h: Flors negres per a Michael
Roddick de Daniel Vázquez Sallés.
Dijous 21 de juny, a les 20 h: Cloenda.
Sant Jordi
El 23 d’abril la biblioteca celebra la diada de Sant Jordi.
Aquest any juntament amb els llibres de les Edicions del
Centre de Lectura es podrà adquirir el llibre Llum entre
ombres: 6 biblioteques singulars a la Catalunya contemporània,
en el qual participen les biblioteques patrimonials més
importants de Catalunya amb la Biblioteca del Centre de
Lectura com a més antiga.
I Mostra de Lectura en Veu Alta, a la sala d’actes, de 16 a 18 h.
Amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del
Baix Camp.

Dimarts 10 d’abril, amb la participació de Xulio Ricardo Trigo,
escriptor, traductor i artista plàstic.
Dimecres 11 d’abril, amb la participació de Josep Frederic
Pérez, escriptor.
Divendres 13 d’abril, amb la participació de Coia Valls,
escriptora.
Dimarts 17 d’abril, amb la participació de Fina Anglès, filòloga
i escriptora.
BIBLIOTECA INFANTIL
Dissabte 14 d’abril a les 11.30 h presentació del llibre
d’Esther Sánchez Viñes: Autoestima per a nens.
Tallers de Ciència Divertida
Dissabte, 21 d’abril: «Científica diada de Sant Jordi»
Dissabte, 5 de maig: «Canvi de sentit»
Dissabte, 19 de maig: «El planeta iman»
Dissabte, 2 de juny: «Any Internacional de l’Energia Sostenible»
Dissabte, 16 de juny: «A vibrar!»
Horari: dissabtes d’11 h a 13 h.
Activitats adreçades a nens i nenes de 5 a 8 anys aprox.
Rutes literàries:
Dissabte 21 d’abril: ruta literària sobre el Grup Modernista de
Reus. Inici a les 11 h a la Pplaça del Teatre. Ruta
Hi col·labora:
inscrita a Espais escrits (www.espaisescrits.cat), xarxa
de patrimoni literari català. Inscripció prèvia a secretaria
(secretaria@centrelectura.cat) i a Còdol Educació.

La biblioteca del Centre de Lectura és la biblioteca patrimonial
més antiga del país. Gràcies a la generositat d’algunes persones
i institucions, el Centre de Lectura veu amb goig engrandir i
completar el seu patrimoni que compta actualment amb més
de 250.000 volums dels quals 125.000 documents aprox. són
consultables per Internet gràcies al nostre catàleg informatitzat.
Des del setembre, la biblioteca ha incorporat al seu fons 5.970
volums (fins al 29 de febrer), dels quals 3.253 corresponen a
documents reconvertits i incorporats al catàleg informatitzat i
2.717 documents són de nova adquisició.
Aquests documents que s’han incorporat de nou corresponen a:
Incorporació de nous fons: set. 2011/febrer 2012:
TIPUS DE FONS	

VOLUMS

Fons general............................................................................ 1.276
Fons infantil................................................................................. 107
Fons local......................................................................................... 60
Hemeroteca ................................................................................ 659
Còmics................................................................................................... 6
DVD................................................................................................... 404
CD...................................................................................................... 145
Videojocs........................................................................................... 12
MP3...................................................................................................... 13
Altres (mapes, CD-ROM, etc................................................... 35

La major part del fons en format llibre i en suport paper que
hem incorporat es deu a diversos donatius que ha anat rebent
la biblioteca. En aquest sentit és de gran importància la deixa
que vam rebre de la malaurada Maria Martorell, bibliotecària
de l’entitat des de l’any 1954 fins a l’any 1989. Gràcies al
llegat Maria Martorell (rebut l’any 2010) la biblioteca ha pogut
incorporar durant aquests anys més de 1.300 llibres, dels
quals 240 han estat entrats des del setembre de 2011. Volem
traslladar el nostre més sincer agraïment a totes aquelles
persones que, com la Maria Martorell, la Mari, pensen en la
biblioteca del Centre de Lectura, estimen l’entitat i ho demostren
amb els seus donatius. També volem destacar el donatiu dels Srs.
Paricio que, des de fa més de 40 anys, ens obsequien anualment
amb un generós lot de llibres de temàtica variada.
Serveis de la biblioteca: servei d’informació a l’usuari
presencial, servei d’informació a l’usuari en línia (es poden
consultar els catàlegs de la biblioteca i de la videoteca a través
el web www.centrelectura.cat), préstec, préstec interbibliotecari,
consulta d’Internet, gestió de reserves, atenció de desiderates,
consulta del fons audiovisual (TDT, 3D) i WI-FI. Renovació dels
equipaments: 4 TV de pantalla Sony plana LED 32”, 1 TV amb
tecnologia Sony 3D 32”, 8 ordinadors, 4 reproductors de DVD, 1
reproductor blue ray DVD en 3D i 2 TDT.
Projectes en els quals participa la biblioteca:
RACO. Consulteu la RevistadelCentredeLectura a: http://www.raco.cat
CCUC. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya:
http://ccuc-classic.cbuc.cat
Memòria Digital de Catalunya: http://mdc.cbuc.cat.
Europeana: http://www.europeana.eu/portal

LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA

LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA



Serveis als socis

Serveis de la biblioteca

SERVEIS ALS SOCIS

250.000 volums, serveis de consulta en sala, préstec, sales de
conversa i d’estudis. Biblioteca infantil: més de 9.000 volums.
Fons local: 11.500 volums. Hemeroteca. Servei cartogràfic.
Videoteca: 5.600 DVD, amb noves pantalles LED HD i 3D de
visualització. Fonoteca: 3.800 CD de música i àudio. Nous
espais de lliure accés (sala Miquel Ventura, sala Vidal Llecha).
Internet amb 8 punts d’atenció gratuïta i sistema WI-FI en
tota l’entitat. Consulta en línia del catàleg de la biblioteca i de
la videoteca.



Teatre Bartrina
Dues entrades al trimestre (una entrada a dos dels
espectacles de teatre i dansa, segons aforament) en les
programacions del Teatre Bartrina. Descompte del 25 % en
les entrades del Teatre Bartrina. Condicions especials en les
programacions del Cine Club 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 pel Centre.

Inscripció gratuïta als seminaris i cicles de jornades
organitzats pel Centre. Accés a l’espai soci multimèdia al
web del Centre. Accés als fills de socis, fins als 23 anys, a les
escoles de Dansa, Teatre, Idiomes o Música del Centre.
Entrada gratuïta als Museus de Reus, al Gaudí Centre (2x1)
presentant la tarja de soci del CDLR 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 i joguines, Tomàs Barberà: 5 %, Llibreria Araceli:
5 %), descomptes del 20 % en els concerts de l’Associació
de Concerts al Teatre Fortuny, 20 % de descompte en les
programacions del Teatre Lliure de Barcelona i descomptes a
altres teatres...
Condicions especials per a socis i familiars a la
(Institut Oftalmològic Europeu): fins a 50 % de descompte
en visites i 20 % en tractaments de cirurgia ocular. Preus
especials en consulta i operacions de cirurgia refractiva, en
consulta general de salut. A Reus al carrer Castellvell 12-14,
telèfon 977 328 060; a Tarragona al carrer Pere Martell 41,
telèfon 977 251 932 (clinicabaviera.com).
Consulteu les ofertes al web www.centrelectura.cat.
Refugi de muntanya Musté-Recasens a Mont-ral.
amb guardes tot l’any.

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,
per telèfon trucant al 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
Domicili:
Telèfon:
Número de compte bancari (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

"

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, de Rafel Ferré Masip.



65è Concurs Exposició Nacional de Roses
del Centre de Lectura
Dies 5, 6 i 7 de maig de 2012, a la platea del Teatre Bartrina.

65è CONCURS EXPOSICIÓ NACIONAL DE ROSES

Sonet 54 de William Shakespeare (versió en català de Salvador Oliva)



Amb l’ornament que confereix la veritat,
la bellesa a tothom li sembla molt més bella;
és bonica la rosa, però té més esclat
per aquella olor dolça que viu a dintre d’ella.
L’englantina florida té un color tan punyent
com profund és el tint perfumat de la rosa,
també viu entre espines i sap jugar amb el vent
quan ve l’alè del maig i la deixa desclosa.
Però té una virtut de parença només,
ningú no la festeja ni veu com es consum,
fins que mor tota sola. La rosa, en canvi, és
diferent i quan mor se’n fa el més dolç perfum.

El Concurs Exposició Nacional de Roses arriba enguany a la
65ena edició. És l’esdeveniment amb més tradició, organitzat
per una entitat, que es manté a Reus.
Per als reusencs és un acte genuí, insòlit per a la gent que el
descobreix per primera vegada i els resulta una agradable
sorpresa.
Qui no se sorprendria de veure la platea d’un teatre convertida
en roserar? A qui no li produiria una especial emoció
impregnar-se del dolç perfum de les roses dins un equipament
cultural de primer ordre?
Com diu el poeta, l’olor viu dintre la rosa i esclata quan mor.

Tu igual: quan siguis mort, bonic jove estimat,
el vers destil·larà la teva veritat.
Patrocina:

65è Concurs Exposició Nacional de Roses
del Centre de Lectura
Dissabte 5 de maig, a les 12.30 h, al Teatre Bartrina.

Glosa sobre la rosa a càrrec de: Rosa Cabré Monné, doctora en
Filologia Catalana, professora de Filologia Catalana de la Universitat
de Barcelona, directora del projecte de recerca «El positivismo en la
literatura catalana (1868-1898)» i de les obres completes de Josep
Ixart i de Xavier Amorós, entre molts altres treballs.
El Centre celebra l’entrada de la primavera amb el Concurs Exposició
de Roses que reneix any rere any gràcies a tots els que ho fan possible:
els rosaristes, els jurats, l’Ajuntament de Reus (amb la Brigada
Municipal i el Patronat de Turisme al capdavant), el Consorci del Teatre
Bartrina, les empreses col·laboradores (enguany ens omple de goig
poder comptar, a més a més de Distribucions Rueda, Puig Perfums i
Vivers Francisco Ferrer, amb un nou patrocini: el de la Fundación Reale),
el disseny gràfic d’una artista del Centre –enguany Ester Ferrando–, el
comissariat de Rafel Ferré i el seu equip col·laborador.
Horaris: dissabte 5 de maig, a les 12.30 h: inauguració i lliurament de premis.
Tarda: de 16.30 a 21.30 h.
Diumenge 6: d’11 a 13.30 h i de 17 a 21.30 h.
Dilluns 7: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21.30 h.
Obsequi d’una rosa als assistents per gentilesa de la Fundación Reale.
Preu d’entrada: 3 euros. Socis del Centre: dues entrades gratuïtes.

65è CONCURS EXPOSICIÓ NACIONAL DE ROSES

Lliurament del premis del 65è Concurs Exposició Nacional de
Roses del Centre de Lectura.



ESCOLES DEL CENTRE: ACTIVITATS I TALLERS

Escoles del Centre: Activitats i tallers



Escola de Teatre
Monogràfics de teatre: 12 de maig a les 10 h a la sala
Hortensi Güell: taller de tècnica Coda.
A càrrec de Ricard Boluda. Llicenciat en Filosofia i Lletres per
la UAB i en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació per
l’Institut de Teatre de Barcelona.
AULES OBERTES FINAL DE CURS, a la sala Hortensi Güell:
Per a nens: dijous 14 de juny, de 19 a 20 h. Per a joves: 15, 21
i 22 de juny, de 19 a 20 h. Professor: Joan Martínez. Primer de
teatre, 19 juny, de 20 a 22 h. Professora: Rosa Mateu.
12 de juliol a les 21 h al Teatre Bartrina: Representació del
taller: Metge a garrotades de Molière, a partir de l’adaptació de
Francesc Nel·lo, a càrrec dels alumnes de 3r de grau elemental
de l’Escola de Teatre del CdL. Professora: Rosa Mateu.
Escola de Dansa
Activitats: 14 d’abril, Gala de Dansa al Teatre Fortuny de
Reus, hi participa la Jove Companyia de Dansa del Centre
de Lectura de Reus. Organitza: l’Associació de Professors de
Dansa de les Comarques de Tarragona.
27 , 28 i 29 d’abril: Diferents actes en motiu del dia
Internacional de la Dansa a la plaça Evarist Fàbregas.
Venda d’entrades per al festival de fi de curs: 24 i 25 de maig.
Assaig general: 31 de maig i 1 de juny.
Festival fi de curs 2012: La volta al món en 80 dies:
dimecres 6, a les 19 h; dijous 7, a les 19 h; divendres 8, a les
20 h; dissabte 9, a les 18 h.

Notes: Preinscripció per al curs vinent (2012/2013) durant el
mes de maig. Avaluació de tots els alumnes de juny. Cloenda
del curs: 14 de juny a les 6 de la tarda. Exàmens del nivell
elemental i preparatori de grau mig: 20, 21 i 22 de juny.
Participació als actes de la Festa Major de Reus.
Juliol: Cursets d’estiu:
Clàssic, Espanyol, Jazz i Contemporani. Del 2 al 7 de juliol.
Escola d’Art. Cursos: Taller d’arts plàstiques.
Més informació a: secretaria@centrelectura.cat.
Dia Internacional de la Dansa:
Dissabte 28 d’abril, a la sala d’actes, a les 19 h, amb
motiu del Dia Internacional de la Dansa que se celebra
l’endemà, projecció de la pel·lícula de Wim Wenders: Pina, un
homenatge a la coreògrafa Pina Bausch.
Philippine Pina Bausch (Solingen,
1940 - Wuppertal, 2009) fou una
ballarina, coreògrafa, professora de
dansa contemporània i directora del
Tanztheater de Wuppertal.

Dimecres 11 d’abril

Conferència de Mabel Bofarull, professora de l’IES Gabriel Ferrater:
«Una aproximació a l’obra de Tennessee Williams».
Organitza: Secció de Llengua i Literatura.

Sala d’actes

Magí Sunyer presenta Domènec Guansé, crític i novel·lista: entre l’exili i el retorn
de Montserrat Corretger, professora de Literatura Catalana del Departament de
Filologia Catalana de la URV. Organitza: Escola de Lletres.

Sala d’actes

Divendres 18 de maig

Cicle Traduccions i versions, conferència d’Ignasi Pàmies:
El Minotaure de Dürrenmatt. Organitza: Secció de Llengua i Literatura.

Sala d’actes

Dilluns 28 de maig

Cicle: 75è aniversari Guerra Civil, conferència: «Els fets de maig del 1937 a Reus»,
a càrrec de Frederic Samarra, historiador. Organitza: Secció de Geografia i Història.

Sala d’actes

Dilluns 4 de juny

Cicle 75è aniversari Guerra Civil, conferència: «Cultura i lleure a Reus durant la
Guerra Civil», a càrrec de Carme Puyol, arxivera. Organitza: Secció de
Geografia i Història.

Sala d’actes

Dimarts 19 de juny

Cicle Moments de la nostra història, conferència: «50 anys de Nosaltres,
els valencians: aportacions i projecte», a càrrec de Xavier Ferré, professor de la URV.
Organitza: Secció de Geografia i Història.

Sala d’actes

Dimarts 8 de maig

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2012
Inauguració del curs 2012-2013 amb Josep Fontana Làzaro,
historiador, professor emèrit d’Història Econòmica de la
Universitat Pompeu Fabra, doctor honoris causa de la URV,
autor del llibre Por el bien del imperio. Una historia del mundo
desde 1945. Lliurament del 28è Memorial per la Pau Josep
Vidal Llecha. Segona jornada d’Hipòtesis d’Arquitectura.
Seminari: «Biblioteques i lectura pública». Exposicions: «La

sinergia visual poètica Catalunya-Sèrbia», «La col·lecció
Daniel Giralt Miracle d’obra gràfica del Museu de Valls»,
l’exposició fotogràfica «Les quatre estacions» de Josep Borrell
Garciapons. Nous cicles de tardor del Cineclub, En Veu Alta,
l’Antena del Coneixement de la URV. Nous cursos de les
escoles i noves programacions de les seccions del Centre.
Jornades de comunicació de Punt 6 Ràdio.

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ DE TARDOR 2012

Antena del coneixement de la URV. Campus extens de la universitat. Les activitats se celebraran a les 19.30 h



Dia a dia

(133 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS
ABRIL
Fins al 5 d’abril
31 març
21 h
Diumenge 1
18 h
Dimarts 3
18 h
Dimecres 4
19 h
Dijous 5
19 h
Dijous 5
19 h
Dimarts 10
16 h
Dimarts 10
18 h
Dimarts 10
20 h
Dimecres 11
16 h
Dimecres 11
19.30 h
Dijous 12
19 h
Dijous 12
19.15 h
Dijous 12
19.30 h
Dijous 12
20 h
Dijous 12
20 h
Divendres 13 16 h
Divendres 13 19.30 h
Divendres 13 21 h
Dissabte 14
8h
Dissabte 14
11.30
Dissabte 14
12 h
Dissabte 14
18.30 h
Dissabte 14
21 h
Dilluns 16
18 h
Dilluns 16
19.30 h
Dimarts 17
16 h
Dimarts 17
18 h
Dimarts 17
19.30 h
Dimecres 18
19.30 h
Dijous 19
19.30 h
		
Dijous 19
20 h



Exposició «Gosar poder», sobre Gabriel Ferrater.
Parlour song (Música de fons), de Jezz Butterworth.
Parlour song (Música de fons), de Jezz Butterworth.
Inici del taller: «El gravat no tòxic», a càrrec de Cori Torroja (Secció d’Art). Fins al 29 de maig.
Escola de Lletres: Taller d’escriptura. Nivell inicial. Amb Ramon Sanz. Fins al 23 de juny.
Escola de Lletres: Taller d’escriptura. Nivell avançat. Amb Ramon Sanz. Fins al 14 de juny.
Taller Geometria Descriptiva i DibuixTtècnic II. Curs d’art. Amb l’arquitecte Josep Lluís Rodríguez de Aróstegui.
I Mostra de Lectura en Veu Alta amb l’escriptor Xulio Trigo. Organitza: Biblioteca i Centre Recursos Pedagògics
Taller de recitació de poesia. Nivell 2. A càrrec de Rosa Mateu.
Pere Anguera. Tres segles, una veu. Documental sobre Pere Anguera Nolla realitzat per Àcid Factory.
I Mostra de Lectura en Veu Alta amb l’escriptor Josep Frederic Pérez. Organitza: Biblioteca i CRPBC.
Cicle de literatura i cinema: «Una aproximació a Tennessee Williams», a càrrec de Mabel Bofarull.
Inauguració de l’exposició de dibuix i narrativa infantil.
Lliurament dels premis del concurs de dibuix i del saló Sant Jordi de Pintura
Taula rodona sobre el conte infantil a Reus. Amb Àngels Oller, Jordi Agràs, Mònica Mariné i Toni Ballester.
Inauguració de l’exposició concurs Saló Sant Jordi. Premi Sala Fortuny.
Projecció: Pirineus, a càrrec de Joan Papasseit. Secció Excursionista.
I Mostra de Lectura en Veu Alta amb l’escriptora Coia Valls. Organitza: Biblioteca i CRPBC.
Sabotage 2012, 1es Jornades del Videoclip de Reus.
Cineclub: La noche que no acaba. Dir. Isaki Lacuesta.
Secció Excursionista: Sortida a Alforja-Grau de l’Embut.
Presentació del conte «Autoestima per a nens», d’Esther Sánchez Viñes.
Sabotage 2012, 1es Jornades del Videoclip de Reus.
Sabotage 2012, 1es Jornades del Videoclip de Reus.
Al menos dos caras, una producció de dansa a càrrec de la companyia Projects in Movement.
Taller de recitació de poesia. Nivell 1. A càrrec de Rosa Mateu. Fins al 7 de maig.
«Roseta Mauri: dona i ballarina», a càrrec d’Enriqueta Prats. Organitza: Secció de Llengua i Literatura.
I Mostra de Lectura en Veu Alta amb la filòloga i escriptora Fina Anglès. Organitza: Biblioteca i CRPBC.
Taller de recitació de poesia. Nivell 2. A càrrec de Rosa Mateu. Fins al 8 de maig.
En Veu Alta. John Steinbeck: El poni roig, traducció de Joaquim Mallafrè.
Cineclub. Cicle Tenesse Williams i el cinema¡: La gata sobre la teulada de zinc.
Cicle Xerrades d’Art. Conferència taller: «Boek861.com: Experiència multidisciplinar i participativa a la xarxa»
a càrrec de César Reglero, piscòleg, grafòleg i artista.
Presentació del llibre: Guia de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. Secció excursionista.

Sala de converses
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Aula 31
Sala seccional
Sala seccional
Sala seccional
Sala d’actes
Sala seccional
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes
Vestíbul del Centre
Sala d’actes
Biblioteca infantil
Sala Fortuny
Sala seccional
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Alforja
Biblioteca infantil
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala seccional
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala seccional
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala seccional

ACTIVITATS
Divendres 20 11 h
Divendres 20 17.30 h
Divendres 20 20 h
Divendres 20 21 h
Dissabte 21
11 h
Dissabte 21
11 h
Dissabte 21
11.30 h
Diumenge 22 8 h
Diumenge 22 18 h
Dilluns 23
11 h
Dilluns 23
17 h
Dilluns 16
19 h
Dimarts 24
19.30 h
Dimecres 25
19.30 h
Dijous 26
19 h
Dijous 26
19 h
Dijous 26
19.30 h
Dijous 26
20 h
Divendres 27 19 h
		
Divendres 27 20.30 h
Divendres 27 21 h
Dissabte 28
19 h
Dissabte 28
21 h

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Reus. Dedicació d’una sala del Centre a Ramon Amigó.
Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Reus. Homenatge a Ramon Amigó. Primera sessió acadèmica.
En Veu Alta: Amb penyals d’un blau cansat..., sessió dedicada a Ramon Amigó Anglès.
Cineclub: Passi el que passi. Dir. Robert Bellsolà.
Ciència Divertida: «Científica Diada de Sant Jordi».
Ruta del Grup Modernista de Reus. Guió de Magí Sunyer i Rosa Pagès.
Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Reus. Homenatge a Ramon Amigó. Segona sessió acadèmica.
Festa de Sant Jordi - Excursió a l’ermita de les Pinyeres (Masroig). Secció Excursionista.
Mishima, en concert.
Sessió contínua EN VEU ALTA: Cançons de Brecht.
Sessió contínua EN VEU ALTA: Antologia En Veu Alta.
Projecció: Veneçuela. Terra de Gràcia, a càrrec de Santiago Nogués. Secció Excursionista.
Xerrada: «La salut visual dels infants», a càrrec d’Elena Garcia, opticooptiometrista de la Clínica Baviera.
Cineclub: Tenessee Williams i el cinema. Pell de Serp, de Sidney Lumet.
Inauguració de les jornades: Premsa i societat. Aspectes polítics, econòmics i culturals.
Club de lectura de novel·la negra. John Le Carré: Trucada per al mort.
Jornades Premsa i Societat: conferència del Dr. Carlos Martínez Shaw: «La premsa i la difusió de les Llums».
Projecció: Àustria, a càrrec de Jaume Gironés. Secció Excursionista.
Jornades Premsa i Societat: ponència del Dr. Lluís J. Navarro (URV): «Les publicacions periòdiques a
Europa a l’edat moderna».
Jornades Premsa i Societat: Marc Ferran Sans: «La premsa humorística com a arma política, Reus (1868-1936)».
Cineclub: L’Arbre de la vida. Dir. Terrence Malick.
Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril): projecció de Pina de Wim Wenders, sobre la coreògrafa Pina Bausch.
Fito Luri: Entrepans i mandarines.

Sala de converses
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Biblioteca infantil
Plaça del Teatre
Sala d’actes
Masroig
Teatre Bartrina
Vestíbul del Centre
Vestíbul del Centre
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala de projeccions
Sala d’actes
Sala seccional
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Teatre Bartrina

Maig
Dimecres 2
19 h
Jornades Premsa i Societat: Dr. Josep Fàbregas Roig (URV): «La difusió de les idees liberals a la premsa
		
d’inicis del segle XIX».
Sala d’actes
Dimecres 2
20.30 h
Jornades Premsa i Societat: conferència del Dr. Magí Sunyer (URV): «La premsa modernista».
Sala d’actes
Dijous 3
19 h
Jornades Premsa i Societat: conferència del Dr. Xavier Moreno Julià: «La premsa falangista de la postguerra». Sala d’actes
Dijous 3
20 h
Audiovisual: Rocky Mountains Canadà, a càrrec de M. Angels Casamitjana i Andreu Ferré. Secció Excursionista. Sala seccional
Dijous 3
20.30 h
Jornades Premsa i Societat: Victòria Rodrigo Fuentes, bibliotecària: «Premsa, lectors i lectures:
		
De l’antic al nou règim».
Sala d’actes
Divendres 4
19 h
Jornades Premsa i Societat: conferència de Joan Navais: «La premsa històrica a Reus (1813-1939)».
Sala d’actes
Dissabte 5
11 h
Ciència Divertida: «Canvi de sentit».
Biblioteca infantil
Dissabte 5
12.30 h
Inauguració del 65è Concurs Exposició Nacional de Roses.
Teatre Bartrina
Diumenge 6
Matí i tarda 65è Concurs Exposició Nacional de Roses.
Teatre Bartrina
Dilluns 7
Matí i tarda 65è Concurs Exposició Nacional de Roses.
Teatre Bartrina
Dilluns 7
19.30 h
Projecció de la pel·lícula: Morir sense morir, d’Antoni Verdaguer. Organitza: Secció de Comunicació i AECS.
Sala d’actes
Dilluns 7
20 h
Inauguració de l’exposició: «Confluències I» de Gemma Molero. Organitza: Secció d’Art.
Sala Fortuny
Dimarts 8
19.30 h
Presentació de Magí Sunyer del llibre Domènec Guansé, crític i periodista: entre l’exili i el retorn de Montserrat Corretger. Sala d’actes



ACTIVITATS
Dimecres 9
19.30 h
Dijous 10
19.30 h
Dijous 10
20 h
Divendres 11 19.30 h
Divendres 11 20 h
Divendres 11 21 h
Dissabte 12
10 h
Diumenge 13 7 h
Dilluns 14
19.30 h
Dimarts 15
19.30 h
		
Dimecres 16
19.30 h
Dijous 17
19.30 h
		
Dijous 17
20 h
Divendres 18 19.30 h
Dissabte 19
11 h
Dilluns 21
19.30 h
Dimarts 22
19.30 h
		
Dimecres 23
19.30 h
Dijous 24
19.30 h
Dijous 24
20 h
Dijous 24
20 h
Divendres 25 19 h
Divendres 25 19.30 h
Dissabte 26
8h
Dissabte 26
21 h
Diumenge 27 18 h
Dilluns 28
19.30 h
Dimarts 29
19.30 h
		
Dimecres 30
19.30 h
Dijous 31
19 h
Dijous 31
20 h

Cineclub: Tennessee Williams i el cinema: Dolç ocell de joventut... de Ricard Brooks.
Sala d’actes
Pinzellades literàries. Presentació d’Els pressentiments exemplars, de Ramon Sanz.
Sala d’actes
Caminades per les muntanyes de Prades, a càrrec de Xavier Pagès. Secció Excursionista.
Sala seccional
Inauguració col·loqui de l’exposició «1911. Sobreviure a la tempesta».
Sala d’actes
Exposició «1911. Sobreviure a la tempesta». Fins al 2 de juny. Àrea de Cultura Ajuntament de Cambrils.
Vestíbul del Centre
L’any que ve serà millor, de Carol López (Sala Villaroel).
Teatre Bartrina
Escola de Teatre: Monogràfic de teatre de tècnica coda.
Sala Hortensi Güell
Secció excursionista: excursió a les muntanyes d’Horta de Sant Joan.
Horta de Sant Joan
Cicle Veus literàries: Jordi Llavina i Sebastià Alzamora presenten cadascun l’obra de l’altre escriptor: Crim de sang i Entrada de fosc.Sala d’actes
Seminari del Grup d’Arqueologia: «Tècniques i objectius en arqueologia. Introducció a la metodologia
arqueològica», a càrrec de Joaquim Ruiz de Arbulo, catedràtic d’Arqueologia de la URV.
Sala d’actes
Projecció de la pel·lícula Vides transexuals. Directora Maria Khan. Secció de Comunicació i col·lectiu H2O.
Sala d’actes
Cicle Moments de la Nostra Història. Conferència: «L’Estatut del 32: de la mitificació a la desvirtuació
(1932-1979)», a càrrec d’Enric Pujol (UAB).
Sala d’actes
Projecció: Vídeos d’excursions, a càrrec de Ramon Aragonés. Secció Excursionista.
Sala seccional
Cicle traduccions i versions: «El Minotaure de Dürrenmatt», a càrrec d’Ignasi Pàmies.
Sala d’actes
Ciència Divertida: «El planeta iman».
Biblioteca infantil
Cicle Veus literàries: Jaume Cabré, escriptor.
Sala d’actes
Seminari del d’Arqueologia: «Paleopatologia. Ciència mèdica aplicada a la recerca arqueològica», a càrrec
d’Emilio Provinciale, traumatòleg de l’Hospital Universitari Joan XXIII.
Sala d’actes
Cineclub: Tennessee Williams i el cinema: La nit de la iguana de John Huston.
Sala d’actes
Presentació a Reus d’Acció per la Democràcia: «El canvi del sistema electoral».
Sala d’actes
Xerrada: «La Construcció del túnel ferroviari de l’Argentera», a càrrec de Guillem Martínez i Joan Maria Castells. Secció Excursionista. Sala seccional
Inauguració de l’exposició: «Confluències II» de Laia Casals. Secció d’aArt.
Sala Fortuny
Projecció: Veneçuela. Els Tepuis pels camins d’aigua, a càrrec de Santiago Nogués. Secció Excursionista.
Sala d’actes
Xerrada de l’Escola Essencialista. Organitza: Secció Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques.
Sala seccional
Matinals dels dissabtes. Sortida a Duesaigües-serra de l’Argentera-la Torre de Fontaubella. Secció Excursionista. Duesaigües
Beats, de la companyia Tebac.
Teatre Bartrina
Beats, de la companyia Tebac.
Teatre Bartrina
Cicle: 75è aniversari Guerra Civil: «Els fets de maig del 1937 a Reus», a càrrec de Frederic Samarra.
Sala d’actes
Seminari del Grup d’Arqueologia: «Lectura de les restes arqueològiques. El jaciment com a document històric»,
a càrrec d’Iban Cabrelles, doctor en Història Antiga i Arqueologia.
Sala d’actes
Conferència: «El simbolisme a la basílica de la Sagrada Família», a càrrec d’Armand Puig i Daniel Giralt Miracle. Sala d’actes
Club de lectura de novel·la negra: Flors negres per a Michael Roddick de Daniel Vázquez Sallés.
Sala de projeccions
Josep Santesmases: El món des de l’agut. Projecció audiovisual. Secció Excursionista.
Sala d’actes

Juny
Dissabte 2
11 h
Dissabte 2
21 h
Dilluns 4
19.30 h
		

Taller Ciència Divertida: «2012 Any Internacional de l’Energia Sostenible».
Els dolents (Shakespeare’s villains). Amb Manel Barceló.
Cicle: 75è aniversari Guerra Civil. Conferència: «Cultura i lleure a Reus durant la Guerra Civil»,
a càrrec de Carme Puyol, arxivera.



Biblioteca infantil
Teatre Bartrina
Sala d’actes

ACTIVITATS
Dimarts 5
19.30 h
Dimarts 5
19.30 h
Dimecres 6
19 h
Dijous 7
19 h
Dijous 7
20 h
Dijous 7
20 h
Divendres 8
19.30 h
Divendres 8
20 h
Dissabte 9
8h
Dissabte 9
18 h
Dilluns 11
19.30 h
		
Dijous 14
19 h
Dijous 14
20 h
Dijous 14
20 h
Divendres 15 19 h
Dissabte 16
11 h
Dissabe 16 i 17 8 h
Dilluns 18
19 h
Dimarts 19
19.30 h
Dimarts 19
20 h
Dijous 21
19 h
Dijous 21
20 h
Dijous 21
20 h
Divendres 22 20 h
Dilluns 25
19 h
Dimecres 27
21 h
Dissabte 30
21 h

Cicle Veus Literàries: Rafael Nadal presenta Quan érem feliços, 44è Premi Josep Pla de narrativa.
Xerrada del Centre Shambala: «Un viatge cap al nostre interior». Organitza: Secció de Ciències Polítiques, Econòmiques i Socials.
Festival fi de curs 2012 Escola de Dansa: La volta al món en 80 dies.
Festival fi de curs 2012 Escola de Dansa: La volta al món en 80 dies.
Inauguració de l’exposició de fotografies «Mirades de Tarragona». Organitza: Departament de Fotografia.
Trobada general de la Secció Excursionista.
Cicle Xerrades d’Art: «Resoldre l’accident», a càrrec de Laia Casals, art-terapeuta. Organitza: Secció d’Art.
Festival fi de curs 2012 Escola de Dansa: La volta al món en 80 dies.
Matinals dels dissabtes. III Caminada Popular Memorial Albert Via. Secció Excursionista.
Festival fi de curs 2012 Escola de Dansa: La volta al món en 80 dies.
Presentació del llibre Para nosotros era el cielo. Pasión, dolor y fortaleza de Patience Darto: de la guerra civil
española a la China de Mao d’Àngela Jackson.
Escola Teatre: aula oberta per a nens.
Cicle d’exposicions: «Confluències III» de Josep Piqué. Organitza: Secció d’Art. Fins al 31 de juliol.
Projecció: Nova Zelanda, a càrrec de Víctor Grau. Secció Excursionista.
Escola Teatre: aula oberta per a joves.
Ciència Divertida. «A vibrar!».
Excursió de cap de setmana a la Vall de Cardós (Pallars). Secció Excursionista.
Projecció: Veneçuela. Els homes canoa, a càrrec de Santiago Nogués. Secció Excursionista.
Cicle Moments de la nostra Història: «50 anys de Nosaltres, els valencians: aportació i projecte» a càrrec de Xavier Ferré (URV).
Escola Teatre: aula oberta per a primer de teatre.
Escola Teatre: aula oberta per a joves.
Projecció: Resum fotogràfic del curs. Secció Excursionista.
Cloenda dels clubs de lectura.
Escola Teatre: aula oberta per a joves.
Assemblea general ordinària del Centre de Lectura.
La Vella Dixieland en concert.
Andrea Motis & Joan Chamorro Grup.

JULIOL
Del 2 al 7 de juliol Matí i tarda
Dissabte 7 de juliol 21 h
Dijous 12 de Juliol 21 h

Cursos d’estiu de dansa.
XXIV Nit de Claqué.
Taller de l’Escola de Teatre: El metge a garrotades de Molière.

Sala Miquel Ventura
Sala d’actes.
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Vestíbul del Centre
Sala seccional
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Reus
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Sala Fortuny
Sala seccional
Sala Hortensi Güell
Biblioteca infantil
Vall de Cardós
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Sala Hortensi Güell
Sala seccional
Biblioteca i terrat
Sala Hortensi Güell
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Escola de dansa
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina

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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