

Premi Nacional de Cultura 2013
Un segle i mig de cultura mereix un premi nacional.
La distinció que el CoNCA ha atorgat enguany al
Centre de Lectura es justiﬁca per la tossuderia d’una
entitat que, molt encertadament, Pere Anguera va
deﬁnir com «una institució ciutadana».
La tossuderia consisteix a entestar-se a ser ﬁdel
als postulats fundacionals, adaptant-los, és clar, a
les necessitats i característiques de les diferents
èpoques per les quals ha transcorregut el Centre.
No fa pas gaires anys ﬁns i tot en el si de la pròpia
entitat s’han plantejat debats i preguntes sobre
la funcionalitat d’aquest tipus d’ateneus nascuts a
ﬁnals del segle XIX. Tenen sentit, encara, institucions
d’aquesta naturalesa?, són necessàries?, serveixen
per a alguna cosa?, són útils per a les persones dels
segles XX i XXI? Per sort les conclusions del debat
han estat sempre aﬁrmatives: Sí. Cal adaptar-se,
reinventar-se, caminar amb els temps, però, també,
sempre mantenir viu l’esperit primigeni: pobles
cultes, pobles lliures. Ara, cent cinquanta-quatre anys
després, una distinció a escala nacional dóna fe
d’aquesta viabilitat.



Responsables del Premi Nacional de Cultura són totes
les persones que durant la vida llarga i sovint atzarosa
de l’entitat han treballat per ella: consells directius,
responsables de les seccions, de les Edicions, directors
i professors de les escoles, personal laboral, socis i,
ﬁns i tot, proveïdors que, en ocasions, han esperat
pacientment cobrar les factures derivades de les
comandes de l’entitat. Totes i cadascuna d’elles –la llista
és molt llarga perquè 154 anys són molts anys– poden
i han de penjar-se la medalla del Premi Nacional de
Cultura.
Una distinció d’aquesta naturalesa s’ha de proposar i
això ho ha fet, desinteressadament, la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana, que ha afegit a
la seva petició una llarga llista de suports i adhesions
de màxim nivell intel·lectual i moral que han valorat la
trajectòria del Centre de Lectura, l’excel·lència de tantes
personalitats vinculades a l’ateneu i l’esforç constant per
mantenir-se com una «universitat popular», ara en estret
contacte amb la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies,
en nom de l’entitat, una institució ciutadana a la qual
pertanyen tots els reusencs tinguin o no carnet de soci.



1983-2013:
trenta anys de cultura
Profundament arrelat a la ciutat, amb un prestigi viu en
tot el país com a ateneu amb un segle i mig d’existència,
el Centre de Lectura de Reus ha rebut en els darrers
trenta anys les dues màximes distincions reservades, una,
a les entitats i persones que s’han distingit en qualsevol
àmbit d’acció, la Creu de Sant Jordi, el 1983; i, l’altra, a
l’excel·lència cultural: el Premi Nacional de Cultura, aquest
2013. El període havia vingut immediatament precedit, el
1982, per la concessió del Premi d’Honor Lluís Carulla, que
va permetre una primera remodelació de la sala d’actes, i
entre les dues dates es va escaure la celebració del cent
vint-i-cinquè aniversari de l’entitat (1984), en ocasió del qual
es va encarregar un cartell al poeta Joan Brossa, i del cent
cinquantè (2009), representat en un disseny de l’escultor i
pintor Salvador Juanpere.
La feina realitzada durant aquest temps, la que ara es
reconeix amb la màxima distinció cultural del país i que
no es pot resumir en aquest espai, ha estat realitzada,
majoritàriament de manera desinteressada, per una
multitud de socis que hi han aportat esforços, entusiasmes i
estimació per la ciutat i per la cultura. Els podem representar
en els cinc presidents de l’entitat des del 1983: Josep



Maria Balañà (1883-1889 i, de nou, 1995-2001), Joan
Ballester (1989-1995), Pere Anguera (2001-2007),
Jordi Agràs (2007-2011) i l’actual, Xavier Filella (des de
2011). Apuntem, en cinc àmbits, uns quants aspectes
que fan comprendre la magnitud de la tasca intel·lectual
del Centre durant aquestes dècades.
De gran transcendència per al Centre ha estat la
reivindicació del Teatre Bartrina, iniciada amb un conveni
entre l’entitat i el col·lectiu La Vitxeta, i concretada amb
la reinauguració del teatre l’any 1997 amb un cicle
dirigit per Lluís Pasqual i la creació d’un consorci paritari
entre l’Ajuntament i el Centre per administrar-lo. Les
escoles de Dansa, de Música, de Teatre, que ﬁns llavors
havien treballat de manera precària i voluntarista,
es van professionalitzar i van ser reconegudes
oﬁcialment a partir dels anys noranta. Les d’Idiomes i
d’Art han evolucionat molt positivament i el 2011 s’hi
va incorporar l’Escola de Lletres. Fins a l’any 1993,
el Centre va acollir el Conservatori de Música de la
Diputació. Durant els anys 80 i 90, van ser especialment
destacables les exposicions d’art contemporani a la
sala Fortuny, que van comportar una notable ampliació

del fons d’art. Les Edicions del Centre han aconseguit
continuïtat i un bon prestigi des del 1979 en què, per
l’empenta de Pere Anguera, van començar, han arribat als
cent vint-i-cinc volums en la col·lecció d’assaig i als tretze
en la de creació, aturada des de fa temps. La revista, una
de les marques del Centre des de la fundació, ha aparegut
en diverses ocasions durant les tres darreres dècades:
de 1987 a 1993 (cinquena època), dirigida per Joaquim
Mallafrè; de 1994 a 2001 (sisena època), per Rosa Pagès
i, després, Antoni Mateu i Francesc Artero; de 2002 a 2006
(setena època), per Montserrat Corretger, després Gerard
Gort i un número de direcció conjunta: Dolors Juanpere,
Jordi Suárez i Josep Baiges; i de 2010 a 2011 (vuitena
època), per Enric Tricaz. Hi ha prevista una novena etapa
en format digital la tardor d’enguany.
En tots els àmbits, si l’actual crisi no s’enduu pressupostos
i energia, el Centre vehicula els elements necessaris
per projectar-se cap a un present que canvia a un ritme
vertiginós i un futur que ha de deﬁnir aquests canvis.
MAGÍ SUNYER MOLNÉ
Professor de Literatura Catalana de la URV, escriptor
i president de la Secció de Llengua i Literatura del Centre



La biblioteca ha pasSat de 53.400 a 260.000 lLibres
en aquests trenta anys (1983-2013)
Des del lliurament de la Creu de Sant Jordi l’any
1983 ﬁns a la concessió aquest estiu del Premi
Nacional de Cultura han passat 30 anys durant els
quals la Biblioteca del Centre de Lectura ha viscut
una important transformació que podríem analitzar a
partir de quatre blocs diferenciats: les instal·lacions,
els processos de treball, els serveis que ofereix la
biblioteca i la seva dinamització.

inaugurat l’any 1993 i renovat l’any 2011, va permetre
ampliar considerablement els serveis que donem
als nostres usuaris. L’any 2008, es va inaugurar la
biblioteca infantil destinada als usuaris més petits
(emplaçada a la sala Vidal Llecha, inaugurada com
a sala de consulta l’any 1987). La biblioteca infantil
constitueix un espai familiar d’aprenentatge i de
cohesió social.

L’any 1983, la biblioteca tenia una sala de consulta
i una sala d’armaris compactes. Amb els anys, el
magatzem ha estat ampliat dues vegades, la primera
l’any 1993 i la segona l’any 2006. Actualment dues
terceres parts del fons bibliogràﬁc i hemerogràﬁc està
emmagatzemat en aquestes sales de compactes.
L’any 2011, la sala Miquel Ventura de la biblioteca
es va convertir en una sala de lliure accés en la qual
l’usuari té accés lliure a totes les novetats editorials
de recent adquisició. Durant aquests 30 anys, l’entrada
de nou material en diferents suports va comportar
la necessitat de crear un espai diferenciat per donar
cabuda a aquest fons: la videoteca. Aquest espai,

Les diverses ampliacions i reformes estructurals
que s’han fet a la biblioteca es deuen bàsicament a
l’augment del fons (l’any 1983 la biblioteca comptava
amb 53.400 llibres, avui el fons és de 260.000) i
a l’entrada dels formats audiovisuals. No podem
oblidar els nombrosos donatius de milers de persones
que, amb les seves aportacions, han contribuït a
incrementar aquest fons bibliogràﬁc. Un exemple
destacat és el llegat de Maria Martorell Odena.
Amb l’entrada a la biblioteca de les noves tecnologies
l’any 1999, es va iniciar un procés llarg i laboriós
d’informatització del fons bibliogràﬁc que encara dura.
El treball cooperatiu establert amb el CBUC (Consorci



de Biblioteques Universitàries de Catalunya)
des del mateix moment de la informatització
del catàleg va permetre projectar la biblioteca
més enllà de les parets de l’entitat i donar una
major visibilitat del nostre valuós fons. Des
del 1999, la biblioteca ha anat incorporant
aquest fons al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les
Universitats de Catalunya) a més de participar
en diversos projectes cooperatius: RACO, MDC
(Memòria Digital de Catalunya), PI (Préstec
Interbibliotecari), etc. Aquesta presència ha
permès situar-la al capdavant de les biblioteques
patrimonials del país.
La biblioteca del Centre l’any 1983 oferia els
seus serveis, majoritàriament als seus socis i
responia les consultes esporàdiques que rebia
d’altres persones alienes a l’entitat. L’any 2003,
el Centre de Lectura va signar un conveni de
col·laboració amb la Biblioteca Xavier Amorós
i va obrir les seves portes a la ciutadania
reusenca. Aquesta col·laboració permet
l’organització d’actes i l’elaboració de guies
temàtiques de manera conjunta.
El serveis que la biblioteca ofereix actualment
als seus usuaris disten molt dels que es podien
oferir durant els anys 80. L’entrada d’eines



informàtiques ha permès que la biblioteca ofereixi
un ventall ampli de serveis en línia.
Les biblioteques en general, al llarg d’aquests
trenta anys, han esdevingut espais de difusió i
dinamització cultural. La biblioteca del Centre,
seguint aquesta evolució i transformació, va
iniciar l’any 2008 un projecte de dinamització
cultural per mitjà de dues línies: l’Escola de
Lletres i un programa d’activitats culturals que
es tradueix en xerrades, presentacions de llibres i
cicles literaris amb l’objectiu d’esdevenir un espai
lúdic, dinàmic i de difusió de la literatura i la
cultura catalanes.
La biblioteca del Centre de Lectura té l’obligació
de vetllar pel seu patrimoni bibliogràﬁc més antic,
però no pot oblidar la transformació constant de
la societat que la porta a afrontar un nou repte,
la biblioteca digital. Comencem a treballar en
aquesta línia amb l’objectiu d’oferir als nostres
usuaris nous serveis i facilitar-los l’accés a la
informació. Seguirem mantenint la biblioteca viva
i creixent, admirada per tothom que la coneix o la
descobreix i pels que l’estimem.
MONTSERRAT DE ANCIOLA MORAGAS
Bibliotecària, cap de la biblioteca del Centre de Lectura



L’art al Centre aquests darRers
Al llarg dels darrers 30 anys les exposicions de la sala Fortuny
i el fons d’art del Centre de Lectura han seguit una evolució
paral·lela. El fons d’art s’ha anat ampliant successivament amb
obres d’art contemporani gràcies al canvi de política d’exposicions
esdevingut als anys 80. La sala Fortuny, rehabilitada l’any 1990,
que tradicionalment havia estat una sala d’art comercial, va
donar pas a la contemporaneïtat i els artistes que hi exposaven
deixaven com a contraprestació una obra que passava a formar
part de la col·lecció del Centre. Aquesta política ha perdurat amb
més o menys rigorositat ﬁns als nostres dies. Per aquest fet
podem aﬁrmar que al Centre de Lectura tenim una representativa
col·lecció del que ha passat aquests darrers 30 anys en matèria
artística al nostre territori, amb obres d’artistes locals i de foranis
amb una projecció destacable.
El treball realitzat pels successius consells assessors s’ha
materialitzat en les programacions d’art contemporani de
caire innovador, exceptuant el període en què Mercè Bessó va
programar la sala des de la Secció d’Art i va apostar per propostes
més tradicionals. Seria massa extens parlar de les gairebé 200
exposicions d’art contemporani i de tots els catàlegs editats
en paper, però sí que és important destacar la feina feta pels
diferents consells assessors, formats, entre d’altres, per: Abel
Figueres, Joan Duran, Salvador Juanpere, Francesc Vidal, Joaquim
Chancho, Cori Duch, Aureli Ruiz, Mercè Ferrer, Isabel Granollers,
Joan Casals, Albert Macaya, Joan Rom, Àlvar Calvet, Jordi Abelló,
Ester Ferrando, Lídia Pérez i Sílvia Ferran.

30 anys
Actualment, amb Xavier Filella com a president de l’entitat
i sota la direcció artística d’Albert Macaya, aquests darrers
tres anys s’ha programat un cicle d’hivern amb propostes
personals que s’allunyen de camins més sovintejats.
Han estat diversos els directors del fons d’art que han
realitzat una important tasca aquests darrers anys.
L’any 1990, quan Isabel Taixés era la responsable del
fons d’art, es creà la sala especíﬁca amb les graelles
d’emmagatzemament. També en aquella època, Raquel
Medina, historiadora d’art va catalogar i revisar tot el
fons d’art, i va crear el model de ﬁtxa que encara perdura
actualment. Un cop ﬁnalitzats l’inventari i la catalogació
del fons artístic, Teresa Felip, la nova directora del
patrimoni artístic del Centre, va centrar els esforços
en una conservació general del fons i una més gran
documentació i difusió, així com la restauració de diverses
obres.
Després d’uns anys en els quals el fons d’art no ha estat
una prioritat, aquest darrer curs ens hem dedicat a
revisar, catalogar i reubicar les més de set-centes obres
que integren la col·lecció en espais adequats per a la
seva conservació. En aquestes dates, estem ﬁnalitzant la
informatització de tot el fons d’art, la qual cosa permetrà
posar a l’abast de tothom que hi estigui interessat la
col·lecció de la casa.

Cal destacar que
durant aquests 30
anys diverses peces
de la col·lecció
han participat en
exposicions de
caire nacional
organitzades
per institucions i
entitats, com el
Museu Comarcal
Salvador Vilaseca,
el Museu d’Art
Modern de
Tarragona o el
Museu Nacional
d’Art de Catalunya.
Hem de tenir present que si la nostra entitat ha pogut
desenvolupar una tasca cultural durant tant de temps
ha estat gràcies a la feina desinteressada de molts
professionals del món de la cultura, així com al fet d’estar
permanentment connectada amb la realitat. Esperem poder
continuar així.
ESTER FERRANDO CASAS
Artista, llicenciada en Belles Arts



El Centre de Lectura de Reus, Premi Nacional de Cultura 2013
La concessió dels Premis Nacionals de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, una de les atribucions del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts, enguany vol subratllar
més que mai la innovació, la continuïtat i l’excel·lència.
Els Premis Nacionals de Cultura 2013 vindiquen la creativitat com
a veritable símbol d’un país amb un dinamisme cultural que és
part constitutiva de la seva personalitat històrica. El plenari del
CoNCA, constituït en jurat dels Premis Nacionals de Cultura 2013,
ha decidit atorgar deu premis.
L’acte de concessió, que tindrà lloc el 8 d’octubre al Saló del Tinell
del Museu d’Història de Barcelona, serà presidit pel Molt Hble. Sr.
Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya.

GUARDONATS 2013
Centre de Lectura de Reus (Reus, 1859)
Són més de cent cinquanta anys
d’història al servei de la cultura i la
societat reusenca i catalana. El Centre
suma la naturalesa patrimonial per
la conservació i difusió dels seus fons
bibliogràﬁcs i la voluntat de generar dinàmiques amb una
programació d’activitats rica i plural, a més de participar en
projectes experimentals de caràcter didàctic, com l’Antena del
Coneixement, promogut per la Universitat Rovira i Virgili.
Hermann Bonnín (Barcelona, 1935)
Per la seva trajectòria innovadora en el món del teatre català
des de l’Institut del Teatre (1971-1981) i el Centre Dramàtic de
la Generalitat (1982-1988).



Joseﬁna Castellví (Barcelona, 1935)
Oceanògrafa i microbiòloga, d’àmplia trajectòria internacional.
Agustí Fernández (Palma de Mallorca, 1954)
Pianista de jazz, professor i concertista arreu del món, ha
participat en altres projectes de dansa, teatre, moda i arts visuals.
Josep Maixenchs (Terrassa, 1943)
Per la rellevància de la tasca educativa al capdavant de l’Escola
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, coneguda com a
ESCAC.
Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943)
Escriptor i traductor en llengua castellana. Les seves novel·les creen
un lligam biogràﬁc i estètic entre l’autor i la seva ciutat d’origen,
Barcelona. Ha escrit en català l’obra de teatre: Restauració (1990).
Imma Monsó (Lleida, 1959)
Escriptora d’una gran capacitat d’observació, aporta una visió decisiva
de la vida contemporània des de fets existencials com la malaltia,
la mort, les relacions familiars o la comunicació entre les persones.
Elsa Peretti (Florència, 1940)
Creadora de joies per a Tiﬀany & co, reconeguda internacionalment.
Josep Ramoneda (Cervera, 1949)
Filòsof. Per la seva aportació al pensament català en assaigs
com Apologia del present. Assaig de fi de segle (1989) o Contra la
indiferencia. Apología de la Ilustración (2010).
Francesc Torres Monsó (Girona, 1922)
Escultor reconegut, la seva dilatada trajectòria exempliﬁca la
problemàtica de l’escultura durant la segona meitat del segle XX.

Recepció del Premi Nacional de Cultura 2013
Divendres 22 de novembre
A la sala d’actes del Centre de Lectura, a les 19.30 h.
Acte institucional de recepció del Premi Nacional de Cultura 2013 al Centre de Lectura.
A càrrec de Carles Duarte Montserrat, poeta, lingüista, president del Consell de la Cultura
i les Arts.

Cicle d’activitats del Centre de Lectura amb motiu de la
concesSió del Premi Nacional:
Divendres 15 de novembre, a la sala Fortuny, a les 20 h, concert de l’Orquestra de
Cambra de l’Escola de Música del Centre, que enguany celebra els seus trenta anys
d’existència, i del Cor Cal·líope.
Dilluns 18 de novembre, a la sala d’actes, a les 19.30 h, sessió de cineclub, cicle
Cinema i Política: Fresa y Chocolate.
Dimarts 19 de novembre, a la sala d’actes, a les 19.30 h, sessió En Veu Alta de lectura
dramatitzada: Una altra Fedra, si us plau, de Salvador Espriu, presentació a càrrec de Joan
Cavallé, escriptor.
Dimecres 20 de novembre, a les 19.30 h, en diversos espais (sala Fortuny, sala d’actes, sales
d’assaig...) espectacle multidisciplinar de l’Escola de Dansa i de l’Escola de Teatre del Centre.
Dijous 21 de novembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes, cicle: Marià Fortuny, l’Artista,
coordinat per la Secció de Geograﬁa i Història: «La vicaria, de Fortuny», comentari de
l’obra, a càrrec de Maria Dolors Capdevila, catedràtica d’Història. Activitat de l’Antena del
Coneixement Campus Extens de la URV.
Dissabte 23 de novembre, a les 12 h, a la sala d’actes, concert didàctic familiar a càrrec
del quartet de solistes de l’Orquestra Camerata XXI. Narrador: Xavier Blanch. Preu: 10 €
adults i 5 € infants. Socis del Centre: descompte del 20 %.

Patrocinen:

Des de 1931
Pla a del Mercadal 13, 1r - 43201 REUS



Lliçó inaugural
DilLuns 28 d’octubre, a les 19 h
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2013-2014
del Centre de Lectura a càrrec de Rafael Moneo, arquitecte.
Presentació a cura d’Anton Pàmies i Jordi Sardà, arquitectes.
Considerat un dels més importants arquitectes d’avantguarda,
Rafael Moneo va néixer a Tudela (Navarra) el 1937. Llicenciat
el 1961 a l’Escola Superior d’Arquitectura de Madrid, va
treballar durant els seus anys d’aprenentatge amb Francisco
Javier Sáenz de Oiza i el danès Jorn Utzon.

LLIÇÓ INAUGURAL

Va ser professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Madrid i de la de Barcelona, compaginant el disseny
arquitectònic amb l’ensenyament. Des de 1976 treballa a
Nova York, a l’Institut d’Arquitectura i Estudis Urbans, mentre
fa classes a l’Escola d’Arquitectura Cooper Union. A més a
més, ha impartit classes a l’Escola Politècnica Federal de
Lausana (Suïssa) i a les universitats de Princeton i Harvard.
També va ser degà de l’Escola de Disseny de la Universitat
de Harvard, entre 1985 i 1990, on actualment és professor i
primer titular de la càtedra Josep Lluis Sert d’Arquitectura.



Rafel Moneo ha dissenyat a l’Estat espanyol, entre d’altres,
l’ediﬁci Bankinter de Madrid (1976), el Museu d’Art Romà
de Mèrida (1986), l’estació d’Atocha de Madrid (1992),
l’aeroport de San Pablo de Sevilla (1992), l’Ajuntament de
Múrcia (1998), l’Auditori de Barcelona (1999), el Kursaal
de Sant Sebastià (1999), l’Arxiu Real i General de Navarra
de Pamplona (2003), el Centre d’Art i Naturalesa d’Osca
(2006), l’ampliació del Museu del Prado de Madrid (2006) i

Schock Prize de les Arts Visuals d’Estocolm (1993), el Premi
Pritzker d’Arquitectura (1996), el premi Antonio Feltrinelli
de l’Acadèmia Nacional del Lincei de Roma (1998), el Mies
van der Rohe de Barcelona (2001), la Creu de Sant Jordi
(1999) i les medalles d’Or de Belles Arts d’Espanya (1992),
de l’Acadèmia d’Arquitectura de França (1996), de la Unió
Internacional d’Arquitectes (1996), del Royal Institute of
British Architects (2003) i del Consell Superior dels Col·legis
d’Arquitectes d’Espanya (2006).

L’any 2010 va publicar Apuntes sobre 21 obras, on detalla una
selecció dels seus treballs durant les últimes quatre dècades.
Rafael Moneo ha rebut un bon nombre de distincions,
entre les quals el Premi Arnold W. Brunner Memorial de
l’Acadèmia Americana de les Arts i les Lletres (1993), el

LLIÇÓ INAUGURAL

el nou Museu del Teatre Romà de Cartagena (2008). Entre
els seus projectes internacionals destaquen el Museu Davis
del Wellesley College de Massachusetts (1993), el Museu
d’Art Modern i Arquitectura d’Estocolm (1998), l’hotel i ediﬁci
per a oﬁcines a la Potsdamer Platz de Berlín (1993-1998), la
catedral de la Nostra Senyora de Los Ángeles (EUA, 1996),
la Biblioteca de la Universitat de Lovaina (Bèlgica, 1998),
l’ampliació del Museu de Belles Arts de Houston (2000), la
residència oﬁcial de l’ambaixador espanyol a Washington
(2004) i el Chace Center, l’ediﬁci integrat de l’Escola de
Disseny de Rhode Island (EUA, 2008).

Ha estat nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat
de Lovaina, l’Escola Politècnica Federal de Lausana i per la
Universitat Pública de Navarra; és acadèmic de Belles Arts,
de la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, de
l’Acadèmia Americana de les Arts i les Ciències, de l’Acadèmia
de San Lucas de Roma i de l’Acadèmia Sueca de les Belles
Arts. L’any 2012 va ser distingit amb el premi Príncep
d’Astúries de les Arts.



Escola de Lletres de la biblioteca
del Centre de Lectura
A la sala d’actes del Centre, a les 19.30 h:
DilLuns 30 de setembre
Amb motiu del Dia Internacional de la traducció:
Víctor Batallé, escriptor, presenta les traduccions al català
de Teatre Complet de Samuel Beckett. Una iniciativa de
l’Institut del Teatre en la qual hi van participar: Joaquim
Mallafrè, Sergi Belbel, Joan Cavallé, Joan Oliver i Víctor
Batallé. Víctor Batallé parlarà de Samuel Beckett, autor amb
qui va treballar dirigint unes peces seves a Londres.

ESCOLA DE LLETRES

Dimarts 1 d’octubre



Presentació del poemari il·lustrat Marea Alta de
Joan Prats Sobrepere, amb il·lustracions de Pere
Prats Sobrepere. A càrrec de Francesc Cardús.
Editat per Edicions El Cep i la Nansa. El text consta
de 24 poemes.
Joan Prats Sobrepere (Reus, 1940) és llicenciat en Filosoﬁa
i Lletres (Filologia Romànica General), catedràtic de Llengua
i Literatura Catalanes. Ha estudiat l’obra de Salvador Espriu i
l’obra literària de Domènec Guansé.
És autor de treballs de toponímia. Ha publicat la versió poètica
d’alguns poemes de Dorothy Parker (2001-2002). Ha editat
l’Antologia de la Literatura Catalana d’Antoni Comas (1986) i
el drama Terra baixa d’Àngel Guimerà, acompanyat d’un ampli
estudi. És autor de la novel·la L’illa afortunada (premi Pere
Calders, editat per Proa el 2006).

Dijous 3 d’octubre
Presentació del llibre Quimeres de
Montserrat Duch i Plana, a càrrec
de Mercè Costafreda, llicenciada en
Geograﬁa i Història i professora d’Història
Contemporània.
«L’obra planteja, en primer lloc, els complexos camins
del republicanisme català per tal de construir uns instruments
de sociabilitat propis. Igualment, aborda la temàtica ben
actual de les polítiques commemoratives i de la selecció dels
llocs de memòria. I, ﬁnalment, ens presenta un conjunt de
reﬂexions i estudis sobre la polèmica qüestió de les polítiques
públiques de memòria.» (Fragment del pròleg de Borja de
Riquer)
Montserrat Duch (1959) és catedràtica d’Història
Contemporània de la URV i doctora en Història per la
Universitat de Barcelona (1987). Ha publicat, entre d’altres,
els llibres: Reus i el Baix Camp durant la II República (1989),
La Cooperativa Obrera Tarraconense. Consum, treball i
lleure a Tarragona (1904-1965) (1993), Reus sota el primer
franquisme (1996), Els treballs i els dies (2003)… Ha participat
en obres col·lectives i ha presentat ponències en diversos
congressos internacionals d’història. L’abril de 2011 formà
part del comitè organitzador del Congrés Internacional Pere
Anguera que se celebrà a Reus (Centre de Lectura) i Tarragona
(Campus Catalunya de la URV).

Dijous 10 d’octubre

Dimarts 29 d’octubre

Veus Literàries al Centre

Lletres del Camp
Cicle amb la participació d’escriptors destacats
del Camp de Tarragona.
«La trajectòria literària de Fina Anglès»,
presentació càrrec de l’escriptora Lurdes
Malgrat.
Fina Anglès i Soronellas (l’Aleixar, 1956) és catedràtica a
secundària i professora a la URV. També és autora de diversos
llibres per a nois i noies: Codolenc, el gegant (1991 i 1999),
L’Endemà i el senyor Anselm (1995), Un dia d’aventura (1997),
Bella lluna treu el nas... Poemes i endevinalles per als xiquets
(2005), Un grapadet d’arròs (2006), Bella Lluna fa l’ullet…
Poemes per als xiquets (2008) i de les cantates: Allò que no
podia ser (2000), amb música de Xavier Sans; Foc, foc, xip,
xap, xop (2000) (premi al millor espectacle infantil Tarragona,
2001), i Nit de Nits (2007), amb música de Josep Baucells.
El febrer de 2006 va publicar l’assaig Un passeig amb els
sentits, de la natura a l’art. Itinerari a l’Aleixar i Maspujols
amb l’obra de Joaquim Mir i Marià Manent que
inclou un DVD i que és el resultat de l’estudi
i l’anàlisi, durant més de quinze anys, de la
vinculació de l’obra del pintor Joaquim Mir i
de l’escriptor Marià Manent amb el paisatge
aleixarenc i maspujolenc. Des del mateix any,
dirigeix i guia la ruta pictoricoliterària MirManent per aquests paisatges del Camp.

Aquest cicle que compta amb la presència de destacats i
reconeguts autors que repassen la seva trajectòria.
Lluís Foix (Rocafort de Vallbona,
1943), reconegut periodista lligat de
sempre a La Vanguardia, n’ha estat
director. Expert en política internacional,
corresponsal a Londres i Washington,
ha cobert guerres, eleccions i conﬂictes
en multitud de països.
Presentació a càrrec de l’escriptor Jordi
Llavina.
Lluís Foix ha debutat enguany
en el terreny novel·lístic amb La
marinada sempre arriba (editat
per Columna), amb el descriptiu
subtítol Vivències de postguerra
en un racó de la vall del Corb. Ens
hi ofereix les memòries d’una
infantesa marcada pel moment,
plena postguerra, i pel lloc on
va transcórrer: Rocafort de
Vallbona, un petit poble de
l’Urgell. Els anys de postguerra,
l’estraperlo, les sequeres,
l’emigració nombrosa a la ciutat, les gelades,
la misèria i l’avorriment…

Amb el suport de



Presentacions de lLibres,
a la sala d’actes,
a les 19.30 h.
Dimarts 5 de novembre
Presentació del llibre Ignorades però desitjades. La
dona política durant les eleccions de la Segona República a
Catalunya del doctor en Història Contemporània per la UAB,
Josep Lluís Martín i Berbois. Presentació de Montserrat
Duch Plana, catedràtica d’Història Contemporània de la URV.
Les dones van ser una part activa durant la Segona
República. Van aconseguir el reconeixement d’alguns dels
seus drets: l’accés al vot i a l’educació, la llei del divorci i la de
l’avortament... No obstant això, aquest canvi social va durar
poc a causa de l’inici de la guerra civil.

Dimarts 28 de novembre
Presentació del llibre Que creguin, de grat o per força!, de
Josep Gil Ribas.
Presentació a càrrec de Jaume Gil
Aluja (Reus, 1936), catedràtic a la
Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials de la Universitat de
Barcelona (UB), acadèmic destacat
d’universitats de tot el món i Doctor
Honoris Causa de setze universitats,
entre elles la URV. Expert en lògica
difusa, que deﬁneix com la forma ideal
de tractar la predicció i el futur. Ha treballat durant trenta
anys en la teoria dels conjunts borrosos i des del 1986
treballa en l’aplicació d’aquests conjunts borrosos a la gestió
d’empreses.



Aquest llibre, el vuitè de la col·lecció de deu
volums sobre el pensament cristià i el darrer
que ha editat Cossetània, presenta l’evolució
d’aquest pensament en el període que
l’autor anomena l’«era de la restauració» i,
després d’analitzar el fenomen polític de la
restauració i el seu rerefons ideològic, centra
l’atenció en l’actuació restauracionista dels
papes Gregori XVI i Pius IX –posant l’èmfasi
en la lletra i l’esperit del Concili I del Vaticà–
i en l’ombra allargada d’aquesta operació, que arriba al
pontiﬁcat de sant Pius X en l’afer del «modernisme teològic».
En aquest context, el pensament cristià deixarà deﬁnitivament
de ser únic i hi haurà cristians que assajaran pensar en cristià
pel seu compte. El llibre conté una referència molt explícita al
«pecat de l’Església».
Josep Gil i Ribas (Reus, 1928), prevere
de l’arxidiòcesi de Tarragona i doctor en
Teologia, membre de la Real Acadèmia de
Doctors de Catalunya, fou ordenat prevere
a Roma el 1951. Llicenciat en Teologia
per la Gregoriana de Roma el 1951, va
continuar els estudis a Alemanya i es
doctorà el 1982. Ha exercit la docència
en teologia a Tarragona, Barcelona, Vic,
Manresa, Solsona i Colòmbia. Ha estat
professor invitat a Deusto i a Tolosa. Actualment, ja jubilat,
és professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya,
i està adscrit a la parròquia del Catllar a Tarragona, on
col·labora.
Hi col·labora:

Cicle de lectures En Veu Alta 2013-2014.
Sala d’actes del Centre, sesSions a les 19.30 h
Lectures dramatitzades a càrrec del Col·lectiu En Veu Alta que compten amb la participació d’especialistes en la
temàtica. Amb les veus de Dolors Esquerda, Montserrat Auqué, Dolors Juanpere, Jordi Francesch, Josep Maria Roig Rom
i Francina Baldrís. Direcció: Dolors Juanpere.

Dimarts 22 d’octubre, Magí Sunyer, professor de
Literatura Catalana de la URV i president de la Secció de
Llengua i Literatura del Centre, presenta la narrativa de
Salvador Espriu. Lectura de fragments d’El doctor Rip, de
Tereseta-que-baixava-les-escales (del recull Ariadna al
Laberint grotesc) i contes del llibre Les ombres.
Dimarts 19 de novembre, Joan Cavallé Busquets,
novel·lista i dramaturg, presenta la lectura dramatitzada
d’Una altra Fedra, si us plau, text teatral d’Espriu.
Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners, 1913 –
Barcelona, 1985) és un dels escriptors més signiﬁcatius de
la postguerra i un dels poetes catalans més importants no
només en les lletres catalanes sinó en la literatura universal.
També té un paper important en la recuperació del teatre
català.
Va publicar les novel·les El doctor Rip (1931) i Laia (1932),
els llibres de narracions: Aspectes (1934), Ariadna al laberint
grotesc (1935), Miratge a Citerea (1935) i Letízia i altres
proses (1937), unes obres que l’acrediten com el narrador
més original després del Noucentisme. La seva obra poètica
compta amb els reculls: Cementiri de Sinera (1946), Les

hores i Mrs. Death (1952), El caminant i el mur (1954), Final
del laberint (1955), Les cançons d’Ariadna (1949), La pell de
brau (1960), Llibre de Sinera (1963) i Setmana Santa (1971).
Traduït a nombroses llengües, el seu nom ha estat inclòs
sovint en les propostes per al Premi Nobel de Literatura. Fou
distingit amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1972)
i amb la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1974).
Cicle al voltant d’Espriu i la seva obra.
Amb la col·laboració de la URV. Ho organitza: Escola de Lletres
del Centre i Secció de Llengua i Literatura.
Dimarts 26 de novembre, a les 19.30 h, conferència:
«Vida i obra de Salvador Espriu», a càrrec de Pere Ignasi
Poy, llicenciat en Filologia Catalana.
Divendres 29 de novembre, a les 19 h, projecció dels documentals: Identitats (dirigit i presentat per Josep M. Espinàs,
que es va emetre a TV3 durant diverses temporades de 1984
a 1988) i l’especial Salvador Espriu del programa Via llibre.
Dilluns 2 de desembre, a les 19.30 h, xerrada de Xavier
Amorós: «La meva relació amb Salvador Espriu».
Hi col·labora:

CICLE DE LECTURES EN VEU ALTA

SesSions dedicades a Salvador Espriu amb
motiu del centenari del seu naixement.



Cicle de lectures En Veu Alta

CICLE DE LECTURES EN VEU ALTA

Dimarts 17 de desembre, a les 19.30 h,



Margalida Tomàs Vidal (Palma de Mallorca 1950),
catedràtica de Llengua i Literatura Catalana, presenta la
lectura dels poemes de Bartomeu Roselló-Pòrcel, amb
motiu del centenari del naixement del poeta mallorquí.
Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Palma, 1913 – el Brull, 1938),
poeta, estudià Filosoﬁa i Lletres a Barcelona i es preparà el
doctorat a Madrid, on es preocupà de la incorporació de la
literatura balear als corrents peninsulars. Destaca entre la
seva obra: Quadern de sonets (1934), Nou poemes (1936) i el
recull Imitació del foc (1938), que representa la culminació
de la seva trajectòria poètica. Convençut del rigor formal,
hi assimila tècniques foranes (des de Góngora a Valéry) i
aconsegueix una llengua concisa i vibrant alhora.
Mor de tuberculosi
als vint-i-cinc anys
i l’impacte de la
seva obra –breu,
però densa– va ser
considerable en els
autors joves de la
generació de la guerra
(Salvador Espriu o
Josep Palau i Fabre,
per exemple). Maria
del Mar Bonet i Celdoni
Fonoll, entre d’altres,
han recitat o musicat
els seus poemes.

Dimarts 17 de desembre, a les 19 h,
al vestíbul del Centre.
Coincidint amb la sessió
dedicada al poeta s’inaugurarà,
mitja hora abans de la lectura
dels poemes, l’exposició
«Imitador del foc: Bartomeu
Rosselló-Pòrcel i la
Residència d’Estudiants de
Catalunya (1930-1938)». La
presentació anirà a càrrec del
comissari de l’exposició: Josep
Camprubí. «Imitador del foc» repassa la curta però intensa
vida del poeta mallorquí. L’exposició fa èmfasi en diferents
aspectes de la vida de Rosselló-Pòrcel i se centra, sobretot,
en la seva etapa a la Residència d’Estudiants de Catalunya
i en la intensa i polèmica amistat que sorgeix entre ell i
Salvador Espriu, així com en la seva fulminant mort, afectat
de tuberculosi.
L’exposició ha estat organitzada pel Col·legi Major Ramon Llull
de la Universitat de Barcelona i es podrà visitar al Centre de
Lectura ﬁns al 31 de gener de 2014.
Josep Camprubí la deﬁneix com «un itinerari per la biograﬁa
del poeta, amb la qual es pretén atiar el foc d’aquell jove
apressat, vitalista, màgic dominador del llenguatge, que ens
va deixar autèntiques “paraules revelades”».
Hi col·labora:

ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV CAMPUS EXTENS DE REUS

Programació especial de tardor amb motiu de l’atorgament
del Premi Nacional de Cultura 2013 al Centre de Lectura.
Cicle de conferències sobre Espriu, coincidint amb el
centenari del seu naixement.
A la sala d’actes del Centre a les 19.30 h:
Dimarts 22 d’octubre, Magí Sunyer, professor de Literatura
Catalana de la URV presenta la narrativa d’Espriu, dins el cicle
En Veu Alta.
Dimarts 19 de novembre, Joan Cavallé i Busquets,
novel·lista i dramaturg, presenta l’obra teatral d’Espriu, a partir
de la lectura dramatitzada d’Una altra Fedra, si us plau.
Dimarts 26 de novembre, Pere Ignasi Poy, llicenciat en
Filologia Catalana, parlarà sobre l’obra d’Espriu.
Dimarts 29 d’octubre. Conferència de Fina Anglès,
escriptora, dins el cicle Lletres del Camp, amb el repàs a la
seva producció literària.
Dimecres 6 de novembre. Conferència de Josep Maria
Vallès sobre Julià Nougués. Ho organitza: Secció de
Geograﬁa i Història.
Hi col·labora:

Dins el cicle de conferències sobre Marià Fortuny, l’Artista,
organitzat per la Secció de Geograﬁa i Història amb la
col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del Baix
Camp:
Dijous 14 de novembre, conferència d’Alícia Vilaplana
Espada, historiadora de l’Art: «Fortuny i la seva generació a
través del mercat internacional de l’època».
Dijous 21 de novembre, conferència de Maria Dolors
Capdevila, catedràtica d’Història: «La vicaria, de Fortuny.
Comentari de l’obra».
Dilluns 9 de desembre. Conferència del Grup d’Arqueologia
del Centre: «Reus, víctima de l’aviació feixista: els
bombardejos (1937-1939)», dins el cicle: La Guerra Civil a
Reus.
Dimarts 17 de desembre. Conferència amb motiu del
centenari de Bartomeu Roselló-Pòrcel: «L’obra poètica de
Bartomeu Roselló-Pòrcel», a càrrec de Margalida Tomàs
Vidal, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana. Dins el
cicle En Veu Alta.
Dimecres 18 de desembre. Conferència: «Saber posar límits
a la infantesa. Una manera d’estimar», a càrrec de Maria
Bru Virgili, psicòloga, i Joan Guix, metge. Ho organitza:
Secció de Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques.

ANTENA DEL CONEIXEMENT

Programació de l’Antena del Coneixement URV
Campus Extens



Exposicions a la Sala Fortuny
Del 27 d’agost al 17 de setembre:

EXPOSICIONS A LA SALA FORTUNY

«Josep Maria Siré, retrospectiva d’un reusenc
llibertari i artista».



Josep M. Siré Casas (Reus, 1924),
pintor, il·lustrador i gravador, de jove
fou un personatge aventurer. Fou
empresonat en un dels seus viatges
a l’illa d’Ellis, a Nova Jersey, d’on
s’escapoli el 1946. Inicià la seva
trajectòria artística a la presó de
Concòrdia a l’Argentina. Després de
passar per l’estudi de Picasso a París va continuar viatjant
d’un continent a l’altre. Siré ha exposat a Buenos Aires,
Bordeus, Pau, Breslau, La Paz, Colònia, São Paulo, Uruguai,
Barcelona, Sant Sebastià i Reus (1987).
Siré explica que fou l’última persona que sortí del Centre de
Lectura abans que caigués la bomba que l’any 1937 matà
la bibliotecària Regina Figuerola Rebull. Ha realitzat moltes
il·lustracions, com el cartell de les festes de Sant Pere
(1948), un cartell que seria retirat pel govern civil poques
hores després.

Del 20 de setembre al 15
d’octubre:
«Cuba, una mirada històrica».
Aquesta exposició és una selecció de
l’àmplia obra de tres destacats fotògrafs cubans: Osvaldo
Salas (l’Havana, 1914-1992), Liborio Noval (l’Havana, 1934)
i Roberto Salas (Nova York, 1940), i permet l’apropament
a algunes de les seves fotograﬁes dels anys 50 als anys
70, una selecció d’imatges de com es va gestar la revolució
cubana.
El moviment fotogràﬁc cubà d’aquests anys es va convertir
en l’expressió artística més representativa d’aquest període.
Sense proposar-s’ho, les fotograﬁes d’aquells moments van
esdevenir protagonistes publicades a pàgines completes en
els principals diaris del país. La fotograﬁa com a expressió
artística va viure la seva pròpia «revolució» i va proporcionar
a l’aixecament una bellesa plàstica que la va convertir en la
seva millor propaganda.
L’exposició, organitzada per fotoartreus.cat, està cedida pel
Ministeri de Cultura d’Andorra.
Amb motiu de l’exposició el dimecres
9 d‘octubre, a les 19.30 h, a la sala
d’actes, conferència «Cuba, singular
exemple d’integració de cultures»,
a càrrec de Carmen Gómez Cruz,
catedràtica d’Història.

Del 18 d’octubre al 16 de novembre:

Del 21 de novembre al 7 de gener de 2014:

«Scripta», de Joan Casals.

«Entre el cel i la terra», de Josep Santesmases.

El ﬁl conductor de la mostra és la lletra, la
paraula, l’escriptura en l’obra pictòrica de
l’artista i també la reﬂexió escrita sobre l’art
i la poesia en el conjunt creatiu de Joan
Casals. Aquesta exposició forma part d’altres
mostres al voltant de la seva obra que
tindran lloc a diversos espais de la ciutat.

Presentació de l’exposició itinerant i del llibre catàleg
el 21 de novembre a les 20 h. El llibre, publicat per
Arola Editors, compta amb el pròleg del poeta Carles
Duarte.
Aquesta exposició està formada per cinquanta-tres
quadres que combinen unes petites poesies escrites
per Josep Santesmases i Ollé amb les il·lustracions que un
conjunt d’artistes d’un ampli espai territorial han realitzat
inspirant-se en elles, en les poesies. Cada poesia és il·lustrada
per un artista diferent. La interpretació plàstica ha estat
lliurement realitzada a partir de les experiències artístiques de
cadascú.

Hi col·labora:

Exposicions al vestíbul del Centre de Lectura
Del 4 a l’11 d’octubre, l’exposició:
«Els Retaules vivents de Nadal a Reus».
Ho organitza: Patronat Foc Nou.
Del 23 de novembre al 15 de desembre,
desembre
l’exposició fotogràﬁca del 47è Aplec Baix Camp.
Ho organitza: Colla Sardanista Rosa de Reus.
Del 17 de desembre al 31 de gener de
2014,
2014 l’exposició: «Imitador del foc: Bartomeu
Rosselló-Pòrcel i la Residència d’Estudiants
de Catalunya (1930-1938)»,
(1930-1938)» organitzada pel
Col·legi Major Ramon Llull de la Universitat de Barcelona.

EXPOSICIONS A LA SALA FORTUNY

Joan Casals (Tarragona, 1946
– Reus, 2011), artista reusenc,
utilitza un codi propi, amb una
iconograﬁa carregada de símbols,
en la qual fa una recerca de la
memòria que pertany a un passat.
La seva obra ofereix una crònica
vital que mostra el pas del temps.
Obra seva forma part dels fons del
Museu d’Art Modern de Tarragona,
de la Torre Vella de Salou, del
Museu d’Art Contemporani de
Reus, del Centre de Lectura de
Reus i del Museu de Valls.



Cine Club Programació de tardor 2013
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: 6 euros.
27 de setembre
UNA PISTOLA EN CADA MANO – Cesc Gay
Catalunya, 2012, v.o. castellana, 95 min.
Amb la presència del director: Cesc Gay.
4 d’octubre
THE MASTER – Paul Thomas Anderson
EUA, 2012, v.o. anglesa, s/castellà, 144 min.
25 d’octubre
FRANKENWEENIE – Tim Burton
EUA, 2012, v.o. anglesa,
s/castellà, 87 min.
15 de novembre
A LA CASA – François Ozon
T.O.: Dans la maison. França,
2012, v.o. francesa, s/castellà, 105 min.
21 de novembre (dijous)
CENTAURES DEL DESERT
John Ford
T.O.: The Searchers. EUA, 1956,
v.o. anglesa, s/castellà, 119 min.



29 de novembre
AMOR – Michael Haneke
T.O.: Amour. França/Àustria, 2012, v.o.
francesa, s/castellà, 127 min.

13 de desembre
DJANGO DESENCADENAT
Quentin Tarantino
T.O.: Django Unchained. EUA, 2012,
v.o. anglesa, s/castellà, 165 min.
CICLE CINEMA I POLÍTICA:
Sessions gratuïtes els dilluns a les 19.30 h a la sala d’actes.
Inauguració del cicle:
7 d’octubre
FÈNIX 11*23, d’Eric Bertran amb Joel Joan
i Sergi Lara Catalunya, 2012,
v.o. catalana, 90 min.
21 d’octubre
GOOD BYE, LENIN – Wolfgang Becker
Alemanya, 2003, versió doblada, 118 min.

4 de novembre
EL POLÍTIC – Robert Rossen
T.O.: All the King’s Men. EUA, 1949, versió
doblada, 105 min.
18 de novembre
FRESA Y CHOCOLATE
Tomás Gutiérrez Alea
i Juan Carlos Tabío
Cuba, 1993, v.o. castellana, 111 min.
2 de desembre
LA VIDA DELS ALTRES – Florian Henkel von
Donnersmarck
T.O.: Das Leben der Anderen. Alemanya, 2006,
versió doblada, 137 min.
16 de desembre
TOTS ELS HOMES DEL
PRESIDENT – Alan J. Pakula
T.O.: All the President’s Men. EUA, 1976,
versió doblada, 136 min.
13 de gener
ELS IDUS DE MARÇ – George Clooney
T.O.: The Ides of March. EUA, 2011, versió
doblada, 101 min.
27 de gener
INVICTUS – Clint Eastwood
EUA, 2009, versió doblada, 134 min.

CICLE CINEMA NEGRE IANQUI:
Sessions gratuïtes els dimecres
a les 19.30 a la sala d’actes.
2 d’octubre
Doble indemnització – Billy Wilder
T.O.: Double Indemnity. EUA, 1944,
v.o. anglesa, s/castellà.
16 d’octubre
La gran dormida – Howard Hawks
T.O.: The Big Sleep. EUA, 1946, v.o. anglesa, s/
castellà.
30 d’octubre
Assassins – Robert Siodmak
T.O.: The Killers. EUA, 1946,
v.o. anglesa, s/castellà.
13 de novembre
El dimoni de les armes – Joseph Lewis
T.O.: Deadly is a Female. EUA, 1949,
v.o. anglesa, s/castellà.
27 de novembre
Estranys en un tren – Alfred Hitchcock
T.O.: Strangers on a Train. EUA, 1951,
v.o. anglesa, s/castellà.
11 de desembre
L.A. Confidential – Curtis Hanson
EUA, 1997, v.o. anglesa, s/castellà.



Programació Teatre Bartrina, tardor 2013
Dissabte 5 d’octubre, 22 h.
Pastora, en concert: Una altra galàxia.
Intèrprets: Dolo Beltran (veu), Caïm Riba
(guitarra) i Pauet Riba (projeccions).

TEATRE BARTRINA

Diumenge 6 d’octubre, 18.00 h.
Afterplay, de Brian Friel.
Un projecte d’Imma Colomer i Fina Rius amb Mola
Produccions i la coproducció del Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa.
Intèrprets: Pep Ferrer i Fina Rius. Direcció: Imma Colomer.
Afterplay és la trobada de dos personatges de dues obres
de Čhekhov: la Sònia, de L’oncle Vània, i l’Andrei, de Les tres
germanes, vint anys després en un cafè de Moscou.



Divendres 11 d’octubre, 21 h.
Obrint pas, concert en acústic.
Intèrprets: Xavi Sarrià: veu i guitarra; Miquel Gironès: dolçaina,
percussió i veu; Miquel Ramos: veu i percussions; Robert
Fernàndez: guitarra i llaüt; Jaume Guerra: contrabaix; Abel
Garcia: viola de roda i llaüt.
Diumenge 13 d’octubre, 18 h.
9 maletes, una producció de Sala Muntaner i Temporada Alta.
Intèrprets: Mercè Sampietro i Eduard Iniesta.
Direcció i dramatúrgia: Joaquim Oristrell.
9 maletes és un espectacle basat en cartes autèntiques

escrites per personatges universals en moments crucials de
les seves vides: James Joyce, Einstein, Vivien Leigh, Laurence
Olivier, Frida Kahlo...
Del 17 al 20 d’octubre
Festival Internacional de Mim i Teatre Gestual Cos 2013
Dissabte 26 d’octubre, 21 h.
La pell eixorca, una coproducció del Consorci TransversalXarxa d’Activitats Culturals, amb el suport de la Comissió de
l’Any Espriu.
Intèrpret: Txe Arana. Direcció i dramatúrgia: Francesc Cerro.
Un espectacle creat a partir de l’univers de dos poetes del
segle XX: el Salvador Espriu de La pell de brau i el T.S. Eliot de
La terra eixorca.
Diumenge 27 d’octubre, 12 h.
Espectacle familiar: La volta al món en 80 dies,
de Produccions Lucky & Luke.
Intèrprets: Marc Barberà, Maria Comes, Manuel Barroso i
Benjamín Miguel. Direcció: Benjamín Miguel i Manuel Barroso.
Dissabte 2 de novembre, 21 h.
George Kaplan, de Frédéric Sonntag,
una coproducció del Grec 2013 Festival
de Barcelona, la Sala Beckett - Obrador
Internacional de Dramatúrgia i el Theater
Konstanz (Alemanya).

Del 6 al 9 de novembre
Festival Memorimage 2013
Diumenge 10 de novembre, 19 h.
Tomeu Penya, en concert, presentació del nou disc És per tu.
Dissabte 16 de novembre, 21 h.
Ivan i els gossos, de Hattie Naylor,
una producció del Teatre Lliure.
Intèrpret: Pol López.
Direcció: Pau Carrió.
Tots els diners s’havien acabat i
no hi havia res amb què comprar
menjar. Les mares i els pares van
intentar desfer-se de tot el que fos
prescindible.
Diumenge 17 de novembre, 19 h.
Stromboli Jazz Band, en concert.
Presentació del nou disc Smile.
Intèrprets: Josué García (trompeta), Raül Cid (trombó i veu),
José Gómez, Moluco (saxo), Ton Solé (banjo), Ismael Carles
(tuba) i Sergi Cabrera (bateria).

Dissabte 30 de novembre, 21 h
i diumenge 1 de desembre, 18 h.
Tebac presenta Terra Baixa, d’Àngel Guimerà.
Intèrprets: Jordi Romero, Rut Enguita, Jordi Gómez, Natàlia
Mateu, Josep M. Tuset, Marta Llorens, Jordi Salvadó Baches,
Quim Prats, Iker García. Direcció: Miquel Àngel Fernández.
Dissabte 14 de desembre, 22 h.
Duquende, en concert acústic.
Gira estatal 2013: Pura Esencia.
Diumenge 15 de desembre, 18 h.
Cosmètica de l’enemic, d’Amélie Nothomb.
Una producció de la Sala Muntaner amb la
col·laboració de Teatre Auditori Sant Cugat.
Intèrprets: Lluís Soler i Xavier Ripoll.
Direcció: Magda Puyo.
Un home pretén distreure el retard del seu avió
amb la lectura, però l’irromp la inoportuna veu
d’un altre, que l’obliga a escoltar el relat d’una vida
estranya, angoixant i, ﬁnalment, criminal.
Dijous 26 de desembre, 19 h.
El Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra.
Intèrprets: Josep Maria Puig (veu) i Xavier Pié (saxo soprano).
Entrada gratuïta.
La venda d’entrades començarà el 17 de setembre de 2013.
Telèfon: 977 01 06 58.
Descomptes als socis del Centre de Lectura: 25 %.
Entrades gratuïtes als socis del Centre de Lectura,
a partir del 20 de setembre: 9 maletes i George Kaplan.

TEATRE BARTRINA

Intèrprets: Sara Espígul, Borja Espinosa, Francesc Ferrer, Jordi
Figueras, Sandra Monclús. Direcció: Toni Casares.
En aquesta comèdia veureu que les ﬁccions que consumim
inﬂueixen, i molt, en la manera com pensem.



Jornades EuropeEs
de Patrimoni 2013

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2013

Dies 27 i 28 de setembre,
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h de la tarda.



Punt de trobada: vestíbul de la biblioteca.
El Centre de Lectura s’afegeix a la iniciativa patrimonial
europea. Aquesta activitat està coordinada per l’Institut
Ramon Muntaner. Es farà un recorregut per l’ediﬁci del Centre
per contemplar el patrimoni artístic de l’entitat. El recorregut
inclou obres de Santiago Rusiñol, Josep Roig i Soler, Pau
Gargallo, Melcior Domenge, Salvador Juanpere, Albert Macaya,
Manel Margalef, Joan Casals, Lluís Doñate, Antoni Mas, Manel
Llauradó, Neus Coll, Carles Amill, Baldomer Galofre, Miquel S.
Jassans, Ceferí Olivé, Carles Guerra...
Les Jornades Europees del Patrimoni se celebren a tot Europa.
A Catalunya se celebraran els dies 27, 28 i 29 de setembre
de 2013 i inclouen la visita a un element del patrimoni
arquitectònic català com és l’ediﬁci del Centre de Lectura.
Dies 25 i 26 d’octubre
Fira de Polònia a Reus: el Centre acollirà una exposició
d’artistes i un espectacle poètic. Ho organitza el Consolat
General de la República de Polònia.
Divendres 27 de setembre a les 18 h,
Ruta del Grup Modernista de Reus
Informació a: biblioteca@centrelectura.cat,
www.espaisescrits.cat i codol.educacio@tinet.cat.

Memorial per la Pau
Josep Vidal i Llecha
Divendres 4 d’octubre, a les 20.15 h,
a la sala d’actes del Centre.
Acte de concessió del 29è Memorial per la Pau
Josep Vidal i Llecha.
Una activitat organitzada per l’Associació Josep Vidal i
Llecha, amb la col·laboració del Centre de Lectura, per tal de
donar suport a persones, grups, campanyes o investigacions
dedicades a la defensa i al foment de la pau, el desarmament
i l’ecologia. El comitè que concedeix el guardó el presideix
Liesel Vidal, vídua de l’il·lustre advocat reusenc.
L’Associació Vidal Llecha té com a objectius: fer conèixer la
persona de Josep Vidal i Llecha i la trajectòria de la seva vida
en defensa de la pau i de la fraternitat universal, promoure
tota mena d’iniciatives a favor de la pau i el desarmament
en el marc del respecte als drets de les persones i dels
pobles, potenciar tota mena d’iniciatives de persones i
grups que treballin en aquesta línia, especialment pel que
fa al desarmament, la no-violència i l’ecologia, i organitzar i
concedir anualment el Memorial Josep Vidal i Llecha.
En els darrers vint-i-set anys el memorial s’ha lliurat a
personalitats com: Arcadi Oliveres, Vicenç Ferrer, Marie
Laﬀranque, Isabel Correig Blanchar, Ramon Bosch Puig
i col·lectius com: les Brigadas Internacionales de la Paz,
el Col·lectiu d’Insubmisos Presos, Elkarri, el Moviment de
Solidaritat Internacional o el Centre Pastoral d’Acollida al Pres
i al Necessitat i el poble de Lakabe.

Programació de l’Escola de Lletres
del Centre de Lectura
Dimarts 8 d’octubre, a les 19 h, a la biblioteca infantil
presentació del conte El peix trampós d’Eugènia Fernández,
amb il·lustracions de Maite Torres.
Taller d’origami: a les 11 h, a la biblioteca infantil, a càrrec
de Mercè Piqué. Gratuït. Dissabtes 19 d’octubre, 16 de
novembre i 14 de desembre. Edat: a partir de 6 anys.
Vivim i divertim-nos en català: un espai programat per
al mes d’octubre, conduït per joves, on es debaten temes
entorn els dèﬁcits de l’audició de música en llengua catalana,
aspectes relacionats amb l’enregistrament de músiques
en llengua catalana, etc. L’enregistrament en àudio es
podrà escoltar a través de Reusdigital i constarà de quatre
programes en els quals els joves exposaran les seves
experiències en el món de la música en català.
Amb el suport de:

Cicle Marià Fortuny, l’Artista
Ho organitza l’Escola de Lletres, la Secció de Geograﬁa i Història i
el Centre de Recursos Pedagògics de Reus-Baix Camp.
Serà a la sala d’actes, a les 19.30 h.
17 d’octubre, «El patrimoni de Fortuny a Reus»,
a càrrec de Jaume Massó, arqueòleg.
24 d’octubre, «Fortuny i el baró Davillier», a càrrec de
Josep Fàbregas, professor d’Història Moderna de la URV.
7 de novembre, xerrada a càrrec de Jordi Agràs,
director dels Serveis de Cultura a Tarragona.
14 de novembre, «Fortuny i la seva generació
a través del mercat internacional de l’època»,
a càrrec d’Alícia Vilaplana Espada, historiadora de l’art.

21 de novembre, «La vicaria, de Fortuny. Comentari de l’obra»,
Club de Lectura de Novel·la Negra, els dijous a les 19 h. a càrrec de Dolors Capdevila, catedràtica d’Història Contemporània.
31 d’octubre: Amb l’aigua al coll, de Petros Markaris.
12 de desembre, «Fortuny i el gravat»,
28 de novembre: La torre del mar, de Rat Ardèvol.
a càrrec de Ramon Ferran, artista.
19 de desembre: Violetas de marzo, de Philip Kerr.
Tresors de la biblioteca: Bossi, Egidio. Aegidii Bossi... tractatus
Cicle Camilleri i el Comissari Montalbano, a càrrec de
varii, qui omnem fere criminalem materiam excellenti doctrina
Víctor Feliu, els dimarts a les 19 h a la sala de projeccions.
complectuntur… Venetiis: apud Ioan. Baptistam Hugolinum &
17 de setembre, presentació del cicle. 15 d’octubre, 5 de
Hugolinum fratres, 1584. Selecta patrum Societatis Jesu Carmina.
novembre i 3 de desembre projecció del ﬁlm en v.o. Tot
Genuae: excudebat Joannes Baptista Lertius, 1747.
seguit, comentari i debat sobre el llibre i la pel·lícula.
Exposició amb dos dels 37 llibres antics donats recentment a la
biblioteca per Ramon Ferran Pagès.



ESCOLES DEL CENTRE

Oferta formativa de les escoles del Centre



L’Escola de Lletres de la Biblioteca del Centre de Lectura
neix el curs 2011-2012 amb l’objectiu de formar persones
amb inquietuds culturals a partir de cursos orientats a
l’aprenentatge de coneixements pràctics i teòrics de la llengua.

Professor: Antonio Gutiérrez Canales, Guti.
Edat: entre 6 i 13 anys. Nombre màxim d’assistents: 15.
Horari: tots els dissabtes, d’11.00 a 12.30 h.
Preu: 20 € socis / 25 € no socis, al mes. Inici: 5 d’octubre.

TALLER D’ESCRIPTURA PER A ADULTS I (dimarts)
PER A ADULTS II (dimecres o dijous)
Professor: Ramon Sanz. Edat: a partir de 18 anys.
Nombre màxim d’assistents: 15.
Horari: dimarts cada quinze dies, de 19.00 a 20.30.
Preu: 30 € socis / 40 € no socis. Inici: octubre.

ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES
TALLER D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA PER A INFANTS
Introducció al dibuix i a la pintura, tècniques diverses.
Horari de les classes: dilluns de 17.30 a 18.45.
Professora: Cori Torroja.
Inici del curs: octubre.

FES ELS DEURES AL CENTRE
Professora: Dolors Sugrañes.
Nivells: primària i primer cicle d’ESO.
Nombre màxim d’assistents per grup: 15.
Inici: 2 d’octubre.
Horari: dilluns i dimecres de 17.15 a 19.15.
Preus al mes segons dies d’assistència: 1 hora setmanal 20 €,
dues hores 30 €, 3 hores 40 €, 4 hores 50 €.

TALLER D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA PER A ADULTS
L’objectiu d’aquest taller és la formació artística de l’alumne,
el seu desenvolupament intel·lectual i la comprensió de la
forma. Desenvolupament tècnic: obrir camins d’expressió
donant els coneixements i les possibilitats dels materials i
les tècniques, i fomentar, al mateix temps, la recerca de nous
elements d’experimentació. La tècnica es posarà al servei de
l’expressió i de la creativitat. Es treballarà amb ceres, pastels,
aquarel·les, olis i acrílics. Es desenvoluparà la creativitat i
l’expressió. Horari del curs: dimecres de 19 a 20.30.
Professora: Josepa Filella.

TALLER DE CÒMIC
Taller didàctic de dibuix i còmic dirigit a nenes i nens d’entre
8 i 13 anys amb l’objectiu que els alumnes desenvolupin
les seves capacitats de manera natural durant el procés
creatiu de fer un còmic. Aprendran a interpretar el seu entorn
diferenciant conceptes com l’espai, les distàncies, les formes,
les proporcions, les llums, els volums, els colors, etc.

Secció d’art: sessions de dibuix al natural amb model (socis
20 euros, no socis 30 euros mensuals, pagament trimestral).
Mínim: 10 persones. Els dimecres de 19 a 21h.
Informació a secretaria@centrelectura.cat

ESCOLA DE DANSA
Escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya (3 de febrer del 2000), la qual cosa
implica l’exempció d’educació física als alumnes que hi fan
més de 5 hores a la setmana. Es preparen alumnes per al
nivell elemental de dansa en diferents matèries, també per a
proves a l’Institut del Teatre de Barcelona. A més de la tasca
pedagògica, l’Escola organitza diferents activitats docents,
així com cursets, seminaris i sortides a espectacles de dansa,
entre altres accions.
Especialitats: dansa clàssica, dansa clàssica espanyola,
dansa jazz, dansa contemporània i funky. Cursos d’iniciació:
de 3 a 8 anys, cursos d’aprenentatge bàsic: de 8 a 11
anys, cursos d’aprofundiment: de 12 a 19 anys, cursos de
perfeccionament: més de 19 anys.
Preparació d’alumnes en repertori de clàssic, contemporani
i ﬂamenc i de la Jove Companyia per presentar-se a
diferents premis, concursos i mostres de dansa de Catalunya,
València... i a l’estranger.
Els alumnes que obtinguin una qualiﬁcació positiva al llarg
dels cursos d’estudis elementals, rebran el corresponent
certiﬁcat acreditatiu (dels 7 als 13 anys).
Clàssic de suport i d’adults per als alumnes d’espanyol, jazz
i contemporani que no realitzin amb assiduïtat aquesta
tècnica.
Classes de manteniment: gimnàstica, jazz, elasticitat.

Seminari de clàssic, contemporani, jazz, espanyol i funky. Curset
de contemporani (Nadal). Casal d’estiu (juliol).
Classes matinals: Ara potser sí que tens temps... Vine a ballar
amb nosaltres. T’oferim: classes matinals de Pilates, tècnica
Pilates, fitness, contemporani.
L’Escola disposa de 4 aules de dansa de més de 80 m2,
sala de música, 1 sala de projeccions, espais de videoteca i
fonoteca i biblioteca per poder fer els deures i un màxim de 7
representacions a l’escenari del Teatre Bartrina durant el curs,
per a tots els alumnes, així com un gabinet de nutrició i dietètica
per als alumnes de l’Escola i per a tots els socis en general.
Matrícula gratuïta per a totes les mares o pares i premi a la
ﬁdelitat: matrícula gratuïta per a tots els alumnes amb una
antiguitat ininterrompuda de més de 20 anys com a alumnes de
la nostra escola.
L’any 2000 es va crear la Jove Companyia de Dansa del Centre
de Lectura de Reus, amb els alumnes més avantatjats de
l’escola en clàssic i contemporani. Aquests alumnes realitzen
durant el curs intercanvis amb altres escoles de dansa i
representen a l’escola en mostres, gales i concursos.
L’Escola de Dansa va ser fundada el 1948 per Misericòrdia
Besora. Actualment la seva direcció va a càrrec de M. Teresa
Aguadé i la sotsdirecció a càrrec de Juny Cases; i compta amb
un equip de professors que garanteixen un ensenyament artístic
de qualitat (Gemma Creus, Carmen Fernández, Assumpció
Gómez, Betlem Llop, Montse Queralt, Àngels Rivero, Lourdes
González, Betlem Prieto i Mònica Rincón).
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Oferta formativa de les escoles del Centre

ESCOLES DEL CENTRE

ESCOLA DE TEATRE
Escola de teatre per a nens i joves
Primer, segon i tercer grau elemental.
Programació de cursos, tallers intensius i monogràﬁcs
dissabtes al matí.
Inici curs: octubre.
Professors: Rosa Mateu. Escola de Teatre. A partir de 18 anys.
Joan Martínez. Escola de Teatre. Nens i Joves.



L’Escola de Teatre vol donar continuïtat i qualitat
d’ensenyament en tots els nivells i cursos que tenim, en els
monogràﬁcs i en les activitats extraescolars.
L’Escola de Teatre és una escola d’iniciació i de formació
oﬁcial i professional per tal de poder accedir al món laboral i
ser un pont d’accés a estudis superiors de teatre.
S’ofereix assessorament i tutoria de treballs per accedir a
Estudis Superiors d’Art Dramàtic, cursar un grau elemental
de Teatre en estudis d’Interpretació, Dansa (cos i moviment) i
Música (veu i cant).
L’escola de teatre per a joves de 13 ﬁns a 17 anys inclou:
iniciació al teatre, descoberta d’un mateix, expressió
dramàtica i dramatització (al servei de diferents propostes
textuals: cine, aventures, novel·la...), i introducció a la
interpretació i a la construcció del personatge.
L’escola de teatre de grau elemental, a partir de 18
anys, inclou: primer i segon nivell d’interpretació; taller

d’interpretació (tercer curs); entrenament actoral bàsic:
la concentració, l’expressió corporal, l’expressió oral,
l’obertura emocional; la construcció del personatge; la
improvisació: la capacitat d’adaptació a vàries situacions
individuals i col·lectives; l’activació: ment-cos-veu;
l’anàlisi i la interpretació de textos escrits; el treball
en escenes de diferents gèneres; aprendre a construir
personatges diferents a nosaltres; el treball de text a
partir dels personatges descoberts des d’improvisacions;
l’estudi d’un autor o autors, obres i contextos; l’adaptació
de dramatúrgia; i potenciar la formació acadèmica i
professional de l’actor.
Aula oberta amb públic. Presentació dels treballs fets a
classe. Representació teatral a ﬁnal de curs.
Programació de quatre cursos tallers intensius monogràﬁcs
dissabtes el matí fets per professionals especialistes i
adreçats als alumnes de l’Escola de Teatre.
Actuacions al Teatre Bartrina, descomptes especials per
als alumnes de l’Escola de Teatre amb el carnet de l’ACET,
sortides pedagògiques, intercanvis amb altres escoles,
participació en mostres de teatre als Països Catalans
i a Espanya, consolidació dels avantatges que suposa
ser membre de l’ACET (Associació Catalana d’Escoles de
Teatre), entre d’altres poder inscriure’s i ser reconegut per
la AADPC (Associació d’Actors i Directors Professionals de
Catalunya).

Oferta formativa de les escoles del Centre
ESCOLA DE MÚSICA JOAN DOMINGO VIDAL
DEL CENTRE DE LECTURA
Els cursos i el temps de classe s’organitzen en quatre
grans blocs: inici (de 4 a 8 anys), grau elemental (de 9 a
12-13 anys), grau mitjà (de 12 a 17 anys) i adults.
Cursos d’inici al llenguatge musical:
Sensibilització (4 anys); Introducció A (5-6 anys);
Introducció B (6-7 anys); Preparatori (7-8 anys).
Grau Elemental: primer cicle (1r , 2n curs i 2n curs
avançat) (9-11 anys), segon cicle (3r i 4t curs) (11-13
anys).
Grau Professional: primer cicle (1r i 2n curs) (12-15
anys), segon cicle (3r i 4t curs) (15-17 anys).
Direcció de l’Escola: Anton Colom.
Més informació al telèfon 977 128 078 o a
info@escolamusicacentre.org.
AULA DE MÚSICS DE REUS
Staﬀ Music Service. Telèfon: 977 22 23 03 (de 16 a
20 h): www.aulamusics.cat. Aula de música moderna
amb classes de guitarra elèctrica i ﬂamenca, piano, veu,
bateria, saxo, baix elèctric, trompeta, etc. Assignatures:
Educació de l’Oïda, Combo/Laboratori, Informàtica
Musical, Curs d’Improvisació. Cursos preparatoris per a
la prova d’accés de grau professional de jazz i música
moderna. Tallers de gospel.

ESCOLES DEL CENTRE

ESCOLA D’IDIOMES
ANGLÈS:
Cursos per a nens a partir de 8 anys, cursos per a joves a
partir del primer cicle d’ESO i cursos per a adults. Tots els
nivells. Horari a determinar. Possibilitat de classes al matí.
Cursos intensius. Durada màxima de 3 mesos. Anglès per
viatjar. Cursos per a exàmens de Cambridge. Preliminary
English Test (4t curs) i First Certiﬁcate (7è/8è curs).
Exàmens de Young Learners de Cambridge per a nens.
Professors: Phil Hoddy i Sheila Harper. Inici curs: octubre.
ITALIÀ:
Nivell A2.1: adreçat a qui posseeix el nivell A1.1 de
coneixement de la llengua italiana. Equival al nivell A2.1 del
Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del
Consell d’Europa.
Durada del curs: 4 d’octubre de 2013 a maig 2014 (60 hores).
Horari de les classes: els divendres de 17 a 19 h.
Nivell B1.2: adreçat a qui posseeix un nivell A2 - B1 de
coneixement de la llengua italiana. En aquest curs es donarà
més èmfasi a millorar l’aspecte oral de la llengua, però sense
descuidar-ne l’escriptura i la competència gramatical. Equival
al nivell B1.2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les
Llengües del Consell d’Europa.
Durada del curs: 4 d’octubre de 2013 a maig de 2014 (60 hores).
Horari de les classes: els divendres de 17 a 19 h.
Professora: Cossima Vergari.
RUS:
Professora: Liudmila Bondar. Horari de les classes: a determinar.
Inici de curs: octubre de 2013.



Activitats de les secCions. Tardor 2013
Secció de Geograﬁa i Història
Divendres 18 de setembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
conferència d’Agustí Barrera: «Aspectes polítics i militars de
la Batalla de l’Ebre». Agustí Barrera i Puigví (Mataró, 1941)
va començar a militar al Front Nacional de Catalunya l’any
1963, dos anys més tard fou detingut i processat pel Tribunal
de Orden Público, acusat de propaganda il·legal. Llicenciat en
Història per la Universitat de Barcelona es va especialitzar en
l’estudi de la Segona República i la guerra civil (1936-1939).
Dissabte 19 d’octubre, a les 10.30 h,
h
visita a la Cartoixa d’Escala Dei,
Dei amb la
conferència de l’arquitecte director de
la restauració del claustre renaixentista,
Carles Brull:
Brull «La restauració de la zona
cenobítica de la Cartoixa d’Escaladei».
d’Escaladei»
ACTIVITATS DE LES SECCION

Hi col·labora:



h, a la sala d’actes,
Dimecres 23 d’octubre, a les 19.30 h
conferència: «Patrimoni hospitalari medieval al migdia de
Catalunya», a càrrec d’Antoni Conejo, doctor en Història de
l’Art. Es farà un recorregut pels conjunts hospitalaris de
Tarragona, Montblanc, la plana del Coll de Balaguer i els
hospitals monàstics de Reus i Tortosa.
Dimecres 6 de novembre, a les 19.30 h,
a la sala d’actes, conferència de Josep Maria
Vallès sobre Julià Nougués i Subirà. Vallès ha
fet una biograﬁa d’aquest personatge nascut a
Reus (1867), advocat, polític republicà federal.

Secció de Tecnologia
Reunió del Grup d’Arqueologia del Centre tots els dilluns a les
19.30 h a la sala de projeccions.
Dilluns 14 d’octubre, xerrada: «Un nom a l’Arc de Triomf de
París: la batalla de Valls o del pont de Goi (1809)», a càrrec
del Grup d’Arqueologia del Centre de Lectura.
Dissabte 27 d’octubre, sortida a les 10 de matí al pont de
Goi, l’espai de la batalla de la guerra del Francès.
Dilluns 9 de desembre, xerrada: «Reus, víctima de l’aviació
feixista: els bombardejos (1937-1939)», a càrrec del Grup
d’Arqueologia del Centre de Lectura.
Secció de Ciències de l’Educació
Dies 26 i 27 de setembre, taller: «Les aus del pati escolar
i de l’entorn», a càrrec d’Albert Cama, biòleg. Seminari de
dotze hores destinat al professorat de primària i secundària
i al públic en general. Objectius: Conèixer i identiﬁcar les aus
comunes que podem trobar fàcilment prop de les escoles
(pardals, orenetes, falciots, gavines, coloms o tórtores...).
Activitat organitzada conjuntament amb el CRP del Baix Camp.
Dilluns 14 d’octubre, a les 20 h, a la sala d’actes: conferència
«El Krausisme. Origen i inﬂuència», a càrrec del Dr. Antoni Tur.
Dimarts 10 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
presentació del llibre: Feliç vida!, de Juna Albert. Feliç Vida!
ens planteja la vida com un joc de pistes l’objectiu del qual és
que manifestem la nostra essència a través de les relacions i
activitats que endeguem en aquest món.

Secció Excursionista
Sortides matinals tots el dijous a les 8 h a partir del
3 d’octubre.
Activitats a la sala seccional a les 20 h.
Dijous 26 de setembre: xerrada sobre la Batalla de l’Ebre.
Diumenge 29 de setembre, excursió a la serra de Pàndols i
Cavalls, amb motiu dels 75 anys de la batalla de l’Ebre.
Dijous 3 d’octubre: presentació de la temporada.
Dijous 10 d’octubre: inauguració de l’exposició «50 anys del
refugi de Mont-ral».
Dilluns 14 d’octubre, a les 19
h, a la sala d’actes: audiovisual
a càrrec de Santiago Nogués:
Les Cíclades, estatge dels déus.
Última part del viatge a les illes
gregues: illa de Milos; Adamas
i Plaka; Mikolos, petita illa prop
de Milos; Naxos, l’illa més gran
de les Cíclades; Paros, l’illa de marbre; Siros, on hi ha la capital
de les Cíclades; i recorregut per Hermúpolis, la capital.
Dijous 17 d’octubre, xerrada a concretar.
Diumenge 20 d’octubre, assistència al 49è Camí de Muntanya.
Dijous 24 d’octubre, la castanyada.
Dijous 7 de novembre, xerrada: «De la tragèdia a la llegenda,
la batalla de Prades (1873)». A càrrec del Grup d’Arqueologia.
Dissabte 9 de novembre, visita a l’escenari de la batalla de
Prades. Sortida a les 9 h.

Dilluns 11 de novembre, a les 19
h, a la sala d’actes, audiovisual de
Santiago Nogués: Seguint les passes
del Quixot. Visitarem una part de
Castella-la Manxa: les Torcas de Los
Palancares i els seus cràters càrstics,
el naixement del riu Cuervo, Conca i la Ciutat Encantada, Uclés
i el seu monestir, la ciutat romana de Segórbiga, la vila de
Belmonte i el seu castell, Mota del Cuervo, el Toboso...
Dijous 14 de novembre, audiovisual: Occitània 2013, a
càrrec de Josep Maria Beltran.
Diumenge 17 de novembre, excursió a determinar.
Dijous 21 de novembre, xerrada: «Ioga, una ﬁlosoﬁa de
viure», a càrrec d’Isabel Ferré.
Dijous 28 de novembre, audiovisual:
Construccions de pedra seca a la muntanya,,
a càrrec de Josep Gallofré.
Dilluns 9 de desembre, a les 19 h, a
la sala d’actes, audiovisual de Santiago
Nogués: Renaixement a la Toscana. Es
visitaran: Carrara, pedrera de marbre dels
grans escultors del renaixement; Pisa i el
campo di Miràcoli; San Giminiano; Siena, i Florència, el màxim
exponent de l’art gràcies al mecenatge dels Médici i Lucca.
Dijous 12 de desembre, audiovisual.
Dissabte 14 de desembre, sortida matinal del dissabte.
Dijous 19 de desembre, activitat de Nadal de la Secció.
Diumenge 22 de desembre, excursió de Nadal i col·locació
del pessebre.



ACTIVITATS DE LES SECCIONS

Secció de Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques
Reunions del cercle d’Amics de Bruno Groning, a l’aula 22,
els dies 21 i 28 de setembre, 5, 19 i 26 d’octubre, 23 i 30
de novembre, 14 i 21 de desembre. Reunions de l’Escola
Essencialista, el 4 d’octubre i el 22 de novembre. Curs de
dansa lliure els dimecres, a la sala Hortensi Güell, a partir del
9 d’octubre.



Activitats a la sala d’actes, a les 19.30 h:
Dimarts 8 d’octubre, xerrada: «Gabinet
psicoestètic. Homenatge a Carles Muñoz
Espinalt» amb motiu del 20è aniversari
de la seva mort. Ponents: Nati MuñozEspinalt, presidenta de l’Associació de
Psicoestètica; Salvador Brulles i Moragues,
professor de psicoestètica; Josep Batalla
i Sagí, arquitecta psicoesteta, i Miquel
Reverter i Maixenchs, psicoesteta.
Divendres 18 d’octubre, xerrada: «Autoconeixement del cos
la ment mitjançant la meditació i l’alimentació natural», a
càrrec de Pepa Alonso, diplomada en Infermeria i titulada en
Dietètica i Nutrició.
Dissabte 26 d’octubre, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a
la Sala Hortensi Güell: curs de «Tapping» a càrrec de Marc
Cortadelles.
Dimarts 12 novembre, taula rodona: «L’alcoholisme: una
malaltia desconeguda». Acte entorn el Dia
Mundial Sense Alcohol.
Divendres 15 de novembre, presentació
del llibre de Dolors Muntané: Longevidad
sexual masculina.

Dimarts 3 de desembre, taula rodona: «VIH-SIDA: malaltia
i estigma», amb Francesc Vidal, catedràtic de Medicina de
la URV; Oriol Romaní, catedràtic d’Antropologia Social de la
URV; Lluís Romero, del grup H2O. Moderador: Dr. Joan Guix,
president de la Secció.
Dimecres 18 de desembre, conferència: «Saber posar límits
a la infantesa. Una manera d’estimar», a càrrec de Maria
Bru Virgili, psicòloga del Centre d’Atenció a Discapacitats de
Tarragona, i Joan Guix, professor de Salut Pública i Medicina
Preventiva a la URV. Activitat organitzada amb la col·laboració
del Col·legi de Psicòlegs de Tarragona.
ALTRES ACTIVITATS AL CENTRE
Cicle organitzat per Òmnium Cultural i el Cercle
Català de Negocis
Dijous 19 de setembre, a les 20.15 h, a la sala d’actes,
conferència: «Comparativa econòmica de l’Espanya Estat
versus la Catalunya Estat», amb Joan Canadell (CCN) i Josep
M. Arauzo (degà URV). Hi col·laboren: Fundació Catdem,
Cambra de Reus, Societat El Círcol i Centre de Lectura. El cicle
comptarà amb dues conferències més el 19 d’octubre i el
novembre a la seu de la Cambra de Comerç i al Círcol.
Jornada jurídica sobre el dret a decidir i l’estat propi
Dissabte 19 d’octubre, a partir de les 10 h a la sala
d’actes: «El procés cap a un estat propi: perspectives
jurídiques». Ho organitza: Òmnium Cultural Baix Camp amb la
col·laboració de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, el
Col·legi d’Advocats de Reus i el Centre de Lectura.
Actes 10è Aniversari Serveis Especialitzats
Villablanca (Grup Pere Mata)
Dilluns 25 de novembre, a les 19.30 h, xerrada sobre salut
mental i discapacitat.

Serveis als socis
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 fent-lo 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 dels socis numeraris: 14€ al mes.

✂

Consulteu les condicions especials per a socis a la web:
www.centrelectura.cat
Pots fer-te soci a través del web. Els ﬁlls dels socis, ﬁns als 23 anys,
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 amb anterioritat: 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
donar-se 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 Extern de la URV.
Regala Centre: Durant el curs es podrà adquirir a la secretaria del

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
Divendres 8 de novembre, a les 19.30 h, a la
sala d’actes, presentació del volum 126 de les
Edicions del Centre: Invasió subtil, un treball
periodístic, realitzat per Guillem Latorre, periodista,
sobre la presència a Reus de quatre personatges: el
fotoperiodista Agustí Centelles, el jazzman Lou Bennett, el
pintor Joaquim Mir i l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.
L’edició forma part d’un projecte multiplataforma patrocinat
per la Fundació Privada Reddis.

Dijous 19 de desembre, a les 19.30 h, a la sala d’actes,
presentació del volum 127 de les Edicions del Centre: Premsa
i societat. Aspectes polítics, econòmics i socials, actes del
seminari Premsa i Societat (2012), coordinat per Josep
Fàbregas Roig, amb el suport de la Fundació Privada Mútua
Catalana i l’Irmu. Textos de Carlos Martínez Shaw, Josep
Fàbregas Roig, Lluís J. Navarro Miralles, Marc Ferran Sans,
Magí Sunyer Molné, Xavier Moreno Julià, Victòria Rodrigo
Fuentes i Joan Navais Icart.

Actuacions, entrada gratuïta,
consulteu la programació al web:
www.cafeteatrereus.cat



El Centre de Lectura és
una institució cultural de
referència del país. De fet,
es tracta d’un dels primers
ateneus de Catalunya, fundat
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 154
anys d’història el Centre ha anat conformant un projecte
molt ampli: disposa d’una de les principals biblioteques
patrimonials de Catalunya (conjuntament amb la Biblioteca
de Catalunya, la Biblioteca Arús, la Biblioteca del Centre
Excursionista de Catalunya, la Biblioteca Museu Víctor
Balaguer de Vilanova i la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès);
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 125
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) 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 i cogestionat per l’Ajuntament de Reus i el Centre de
Lectura.

Dia a dia

(158 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS

Més informació a la Pàg.

SETEMBRE
Fins al 17
dl. 16
dt.17
dt.17
dc. 18
dj. 19
dv. 20
ds. 21
ds. 21
dj. 26
dj. 26
dv. 27
dv. 27
dv. 27
dv. 27
dv. 27
ds. 28
ds. 28
ds. 28
dm. 29
dl. 30

17 h
17 h
19 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
10 h
12 h
19 h
20 h
Matí i tarda
11.30 h
18 h
19 h
21 h
Matí i tarda
12 h
18.30 h
8 h.
19.30 h

Exposició «Josep Siré, retrospectiva d’un reusenc llibertari i artista».
Inici cursos de l’Escola de Música del Centre.
Inici cursos de l’Escola de Dansa.
Inici del Cicle Camilleri i el Comissari Montalbano, a càrrec de Victor Feliu.
Conferència d’Agustí Barrera Aspectes polítics i militars de la Batalla de l’Ebre.
Conferència «Comparativa econòmica de l’Espanya Estat versus la Catalunya Estat».
Inauguració de l’exposició de fotogarﬁes «Cuba, una mirada històrica». Fins al 16 d’octubre.
Reunió del cercle d’amics de Bruno Groning.
Audició familiar de l’Escola de Música del Centre.
Taller: «Les aus del pati escolar i de l’entorn» a càrrec d’Albert Cama, biòleg.
Xerrada sobre la Batalla de l’Ebre.
Jornades Europees de Patrimoni 2013. Recorregut pel patrimoni artístic del Centre.
Conferència de la Cambra de Comerç de Reus.
Ruta del Grup Modernista de Reus.
Taller: «Les aus del pati escolar i de l’entorn» a càrrec d’Albert Cama, biòleg.
Cineclub: Una pistola a cada mà.
Jornades Europees de Patrimoni 2013. Recorregut pel patrimoni artístic del Centre.
Taller: «Les aus del pati escolar i de l’entorn» a càrrec d’Albert Cama, biòleg.
Reunió del cercle d’amics de Bruno Groning.
Excursió a la Serra de Pàndols, amb motiu dels 75 anys de la Batalla de l’Ebre.
Dia Internacional de la Traducció: Victor Batallè i les traducccions del teatre de Samuel Beckett

Sala Fortuny
Segon pis Centre
Aules de dansa
Sala de projeccions
Sala d’actes.
Sala d’actes.
Sala Fortuny
Aula 22
Sala Fortuny
Sala d’actes
Secció Excursionista
Diversos espais.
Sala d’actes
Plaça del Teatre
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Diversos espais.
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Serra de Pàndols
Sala d’actes

29
34
24
28
34
36
35
16

OCTUBRE
dt. 1
dt. 1
dt. 1
dt.1
dc. 2
dc. 2
dc. 2
dc. 2
dj. 3
dj. 3

17.30 h
18 h
19.30 h
19.30 h
17.15 h
19 h
19.30
19.30
19 h
19.30 h

Inici del Taller d’expressió plàstica per a infants: introducció al dibuix i a la pintura.
Inici trimestre cursos de l’Aula Músics Reus de música moderna.
Inici cursos Escola de Teatre.
Presentació del poemari il·lustrat Marea Alta, de Joan Prats Sobrepere.
Inici d’un nou trimestre de «Fes els deures al Centre»
Inici del nou curs del Taller d’escriptura del Centre de l’Escola de Lletres.
Cineclub. Cicle Cinema Negre Ianqui: Doble indemnització.
Inici del curs de Dansa Lliure que organitza la Secció de Ciències Polítiques i Socials.
Inici del Taller d’expressió plàstica per a adults.
Presentació del llibre Quimeres, de Montserrat Duch Plana.

Aula d’art
Aules de música
Sala Hortensi Güell
Sala d’actes
Sala de projeccions
Sala seccional, pis 2
Sala d’actes
Sala Hortensi Güell
Aula d’art
Sala d’actes

30
33
32
16
30
30
25
36
30
16

22
33
31
29
34
36
22
36
34
35
28



ACTIVITATS
dj. 3
dv. 4
dv. 4
dv. 4
ds. 5
ds.5
ds. 5
dg. 6
dl. 7
dt. 8
dt. 8
dm. 9
dj. 10
dj. 10
dv. 11
ds. 12
dg. 13
dl. 14
dl. 14
dl. 14
dc. 16
Del 17 al 20
dj. 17
dj. 17
dv. 18
dv. 18
ds. 19
ds. 19
ds. 19
ds. 19
ds. 19
dg. 20
dl. 21
dt. 22
dc. 23
dj. 24
dj. 24
25 i 26
dv. 25



20 h
19.30 h
20 h
20.15 h
8h
11 h
22 h
18 h
19.30 h
19 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
22 h
11 h
18 h
19 h
19.30 h
20 h
19.30 h
19.30 h
20 h
18 h
19.30 h
10 h
10.30 h
11 h
11 h
18.30 h
8h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
20 h
19 h
21 h

Més informació a la Pàg.
Inici cicle d’activitats de la Secció Excursionista.
Inauguració de fotograﬁes sobre els Retaules Vivents de Reus. Fins al 12 d’octubre.
Reunió de l’Escola Essencialista.
Lliurament del Memorial per la Pau Josep Vidal Llecha.
Sortida de la Secció Excursionista.
Taller de còmic amb Guti (dibuixant professional).
Pastora en concert: Una altra galàxia.
Afterplay, de Brian Friel.
Cineclub. Cicle Cinema i Política: Fénix 11*23, d’Eric Bertran.
Presentació del conte infantil El rei trampós d’Eugènia Fernández.
Presentació del Gabinet Psicoestètic. Homenatge a Carles Muñoz Espinalt
Conferència «Cuba, singular exemple d’integració de cultures», a càrrec de Carmen Gómez Cruz, catedràtica d’Història.
Cicle Veus Literàries al Centre: Lluís Foix. Presenta: Jordi LLavina.
Inauguració de l’exposició «50 anys del refugi de Mont-ral».
Obrint pas, concert acústic.
Taller de còmic.
9 maletes, de Joaquim Oristrell.
Projecció de l’audiovisual «Les Cíclades, estatge del déus», de Santiago Nogués.
Xerrada «Un nom a l’Arc de Triomf de París: la Batalla de Valls o de Pont de Goi (1809)».
Conferència «El Krausisme. Origen i inﬂuència», a càrrec del Dr. Antoni Tur.
Cineclub, Cicle Cinema Negre Ianqui: La gran dormida.
Cos, Festival internacional Cos de Mim i Teatre Gestual
Cicle Maria Fortuny, l’artista: «El patrimoni de Fortuny a Reus», a càrrec de Jaume Massó.
Xerrada a concretar.
Xerrada «Autoconeixement del cos i la ment mitjançant la meditació i l’alimentació natural», a càrrec de Pepa Alonso.
Inauguració de l’exposició «Scripta», de Joan Casals. Fins al 16 de novembre.
Jornada jurídica sobre el Dret a decidir i l’Estat propi. Organitza: Òmnium Baix Camp
Visita a la Cartoixa d’Escala Dei. Col·labora: Museu d’Història de Catalunya.
Taller d’origami.
Taller de còmic.
Reunió del cercle d’amics de Bruno Groning.
Assistència al 49è Camí de muntanya..
Cineclub Cicle Cinema i Política: Good bye Lenin.
Cicle En Veu Alta: «La narrativa de Salvador Espriu». Presentació de Magí Sunyer.
Conferència «Patrimoni hospitalari medieval al migdia de Catalunya», a càrrec d’Antoni Conejo, doctor en història de l’art.
Cicle Marià Fotuny, l’artista: «Fortuny i el Baró Davillier», a càrrec de Josep Fàbregas.
Sessió de la Secció Excursionista.
Fira de Polònia a Reus: exposició d’artistes i espectacle poètic
Cineclub: Frankenweenie.

Sala seccional
Vestíbul del Centre
Sala seccional
Sala d’actes
Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Biblioteca infantil
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Secció Excursionista
Teatre Bartrina
Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala projeccions
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Secció Excursionista
Sala d’actes
Sala Fortuny
Sala d’actes
Escala Dei
Biblioteca Infantil
Biblioteca Infantil
Sala Hortensi Güell
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala seccional
Diversos espais
Teatre Bartrina

35
23
36
28
35
30
26
26
25
29
36
22
17
35
26
30
26
35
34
34
25
26
29
35
36
22
36
34
30
30
36
35
25
19
34
29
35
28
24

Més informació a la Pàg.

ACTIVITATS
ds. 26
ds. 26
ds. 26
ds. 26
ds. 26
dg. 27
dl. 28
dt. 29
dc. 30
dj. 31

10 h
10 h
10 i 17 h
11 h
21 h
12 h
19 h
19.30 h
19.30 h
19 h

Reunió d’iniciació a l’ensenyament Bruno Groning.
Sortida al Pont de Goi.
Curs de «Tapping» a càrrec de Marc Cortadelles
Taller de còmic.
La pell eixorca, amb Txell Arana i direcció de Francesc Cerro.
La volta al món en vuitanta dies, teatre infantil.
Lliçó inaugural del curs acadèmic 2013-2014 del Centre a càrrec de Rafael Moneo, arquitecte.
Cicle Lletres del Camp: Fina Anglès.
Cineclub, Cicle Cineme Negre Ianqui: Assassins.
Club de novel·la negre: Amb l’aigua al coll, de Petros Màrkaris.

Aula 22
Pon de Goi
Sala Hortensi Güell
Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala seccional

36
34
36
30
26
26
14
16
25
29

11 h
21 h
19.30 h
19.30 h

Taller de còmic.
George Kaplan, de Fréderic Sonntag.
Cineclub, Cicle Cinema i Política: El político.
Presentació del llibre Ignorades però desitjades. La dona política en les eleccions de la segona República, de Josep Luís Martin Berbois.
Festival Memorimage
Conferència de Josep Maria Vallès sobre Julià Nougués.
Cicle Marià Fortuny, l’artista: conferència a càrrec de Jordi Agràs.
Xerrada «De la tragèdia a la llegenda, la batalla de Prades de 1873».
Edicions del Centre, presentació del volum 126: Invasió subtil, de Guillem Latorre
Visita l’escenari de la Batalla de Prades.
Taller de còmic.
Reunió del cercle d’amics de Bruno Groning.
Tomeu Penya en concert: És per tu.
Audiovisual «Seguint les passes del Quixot», de Santiago Nogués.
Taula rodona «L’alcoholisme: una malaltia desconeguda».
Cineclub, Cicle Cinema Negre Ianqui: El dimoni de les armes.
Cicle Marià Fortuny, artista: «Fortuny i la seva generació a través el mercat internacional de l’època»,
a càrrec d’Alicia Vilaplana Espada, historiadora de l’art.
Audiovisual «Occitània 2013», a càrrec de Josep Maria Beltran.
Presentació del llibre Longevidad sexual masculina, de Dolors Muntané.
Cicle Premi Nacional de Cultura 2013: Concert del grup de cambra de l’Orquestra de l’Escola de Música
del Centre i la coral Cal·líope.
Taller d’origami.
Taller de còmic.
Sortida de la Secció Excursionista.
Stromboli Jazz Band en concert: Smile.
Cicle Premi Nacional de Cultura 2013. Cineclub, Cicle Cinema Política: Fresa y Chocolate.

Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes
Secció Excursionista
Sala d’actes
Prades
Biblioteca Infantil
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes

30
27
25
18
27
34
29
35
37
35
30
36
27
35
36
25

Sala d’actes
Secció Excursionista
Sala d’actes

29
35
36

Sala Fortuny
Biblioteca Infantil
Biblioteca Infantil

13
30
30
35
27
25

NOVEMBRE
ds. 2
ds. 2
dl. 4
dt.5
Del 6 al 9
dt. 6
dj. 7
dj. 7
dv. 8
ds. 9
ds. 9
ds. 9
dg. 10
dl. 11
dt 12
dc. 13
dj. 14

19.30 h
19.30 h
20 h
19.30 h
9h
11 h
18.30 h
19 h
19 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h

dj. 14
dv. 15
dv. 15

20 h
19.30 h
20 h

ds. 16
ds. 16
dg. 17
dg. 17
dl. 18

11 h
11 h
8h
19 h
19.30 h

Teatre Bartrina
Sala d’actes



Més informació a la Pàg.

ACTIVITATS

Sala d’actes
Diversos espais

20
13

Sala d’actes
Sala Fortuny
Secció Excursionista

29
23
35

20 h
10 h
11 h
12 h
20 h
19.30 h
19 h
19.30 h
19 h
19.30 h
20 h
19 h
21 h
11 h
18.30 h
21 h

Cicle Premi Nacional de Cultura 2013. Sessió En Veu Alta: Una altra Fedra, si us plau, de Salvador Espriu. Presentació de Joan Cavallé.
Cicle Premi Nacional de Cultura 2013. Espectacle multidisciplinar de l’Escola de Dansa i de l’Escola de Teatre del Centre.
Cicle Premi Nacional de Cultura 2013. Cicle Marià Fortuny, l’artista: «La vicaria, comentari de l’obra»,
a càrrec de Dolors Capdevila. Antena Coneixement URV.
Inauguració de l’exposició «Entre el cel i la terra», de Josep Santesmases. Fins al 4 de gener.
Xerrada «Ioga, una ﬁlosoﬁa de viure, a càrrec d’Isabel Ferré».
Cicle Premi Nacional de Cultura 2013. Acte de recepció del Premi Nacional amb la participació de
Carles Duarte, president del Consell de la Cultura i les Arts.
Reunió de l’Escola Essencialista.
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Groning.
Taller de còmic.
Cicle Premi Nacional de Cultura 2013. Concert familiar amb els solistes de l’Orquestra Camerata XXI.
Inauguració de l’exposició de fotograﬁes del 47è Aplec Baix Camp. Fins al 14 de desembre.
Xerrada amb motiu del 10è Aniversari del Serveis Especialitzats Villablanca.
Conferència sobre Salvador Espriu a càrrec de Pere Ignasi Poy.
Cineclub, Cicle Cinema Negre Ianqui: Estranys en un tren.
Club de lectura de novel·la negra: La torre del mar, de Rat Ardévol.
Presentació, a càrrec de Jaume Gil Aluja, del llibre Que creguin, de grat o per força, de Josep Gil Ribas.
Audiovisual «Construccions de pedra seca a la muntanya», a càrrec de Josep Gallofré.
Projecció de documentals sobre Salvador Espriu.
Amor, de Michael Haneke.
Taller de còmic
Reunió del cercle d’Amics de Bruno Groning.
Terra Baixa, d’Àngel Guimerà, pel grup de teatre Tebac.

Sala d’actes
Sala seccional.
Aula 22
Biblioteca Infantil
Sala d’actes
Vestíbul del Centre
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala de projeccions
Sala d’actes
Secció Excursionista
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Biblioteca Infantil
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina

13
36
36
30
13
23
36
19
25
29
18
35
19
24
30
36
27

18 h
19.30 h
19.30 h
11 h
19 h
19.30 h
19.30
19.30
19.30
20 h
21 h
8h
10 h

Terra Baixa, d’Àngel Guimera, pel Grup de teatre Tebac.
Conferència de Xavier Amorós «La meva relació amb Salvador Espriu».
Taula rodona «VIH-SIDA: Malaltia i estigma».
Taller de còmic.
Audiovisual: «Renaixement a la Toscana», de Santiago Nogués.
Xerrada Reus, víctima de l’aviació feixista (1937-1939) a càrrec del Grup d’Arqueologia.
Presentació del llibre Feliç Vida!, de Juna Albert.
Cineclub, Cicle Cinema Negre Ianqui: L.A. Condidential.
Cicle Marià Fortuny, l’artista: Fortuny i el gravat, a càrrec de Ramon Ferran Pagès.
Audiovisual.
Cineclub: Django sense cadenes.
Sortida matinal de la Secció Excursionista.
Reunió iniciació a l’ensenyament Bruno Gröning.

Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala d’actes
Biblioteca Infantil
Sala d’actes
Sala de projeccions
Sala d’actes
Sala d’actes
Sala d’actes
Secció Excursionista
Teatre Bartrina

27
19
36
30
35
34
34
25
29
35
24
35
36

dt. 19
dc. 20
dj. 21

19.30 h
19.30 h
19.30 h

dj. 21
dj. 21
dv. 22

20 h
20 h
19.30 h

dv. 22
ds. 23
ds. 23
ds. 23
ds. 23
dl. 25
dt. 26
dc. 27
dj. 28
dj. 28
dj. 28
dv. 29
dv. 29
ds. 30
ds. 30
ds. 30
DESEMBRE
dg. 1
dl. 2
dt. 3
ds. 7
dl. 9
dl.9
dt 10
dc. 11
dj. 12
dj. 12
dv. 13
ds. 14
ds. 14



Aula 22

Més informació a la Pàg.

ACTIVITATS
ds. 14
ds. 14
ds. 14
dg. 15
dl. 16
dt. 17

11 h
11 h
22 h
18 h
19.30 h
19 h

dt. 17
dt. 17
dc. 18
dj. 19
dj. 19

19.30 h
19.30 h
19.30 h
19 h
19.30 h

dj. 19
dv. 20
ds. 21
ds. 21
dg. 22
dj. 26
ds. 28

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

Taller d’origami.
Taller de còmic.
Duquende, concert acústic: Pura eséncia.
Cosmètica de l’enemic, d’Amelia Nothomb.
Cineclub, Cicle Cinema i Política: Tots els homes del President.
Inauguració de l’exposició sobre Bartomeu Rosselló-Pòrcel «Imitació del foc».
Presentació de Josep Camprubí. Fins al 31 de gener.
Sessió En Veu Alta: poemes de Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Presentació de Margalida Tomàs.
Concert de Nadal de l’Escola de Música del Centre.
Conferència: «Saber posar límits a la infantesa. Una manera d’estimar», a càrrec de Maria Bru Virgili i Joan Guix.
Club de lectura de novel·la negra: Violetas de marzo, de Philip Kerr.
Presentació del llibre 127 de les Edicions del Centre, amb les actes del Seminari Premsa i Societat (2012).
A càrrec de Josep Fàbregas.
Activitat de Nadal de la Secció Excusionista.
Representació de Trencanous, a càrrec de l’Escola de Dansa del Centre.
Taller de còmic.
Reunió del cercle d’Amics de Bruno Groning.
Sortida de Nadal de la Secció Excursionista i col·locació del pessebre.
El poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra, amb Josep Maria Puig (veu) i Xavier Pié (saxo soprano).
Taller de còmic.

Biblioteca Infantil
Biblioteca Infantil
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala d’actes

30
30
27
27
25

Vestíbul del Centre
Sala d’actes
Teatre Bartrina
Sala d’actes
Sala de projeccions

20
20

Sala d’actes
Secció Excursionista
Teatre Bartrina
Biblioteca Infantil
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Biblioteca Infantil

36
29
37
35
30
36
35
27
30

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ D’HIVERN 2014
Recepció anual d’entitats (31 de gener) amb la col·laboració de Camerata XXI i l’actuació dels solistes de l’Orquestra, Seminari sobre
Joan Prim i Prats, quarta trobada «Hipòtesis d’Arquitectura», Cicle d’hivern d’Art Contemporani, Cineclub, noves sessions En Veu Alta dedicades a
Rosa Pagès, Joan Vinyoli,... Activitats proposades per les seccions i escoles del Centre. Edició del llibre d’Albert Ventura
(volum 128 de les Edicions del Centre) sobre Ernest Casajuana (1890-1961).
Consell Directiu del Centre de Lectura. President: Xavier Filella Fargas. Secretari general: Josep Fàbregas Roig. Interventor general: Alfred Lerga Ramos. Assessoria jurídica: Ricard Foraster Adserà. Secretària del
Consell Directiu: Pilar Anguera Nolla. Activitats acadèmiques i de recerca: Joan Navais Icart. Biblioteca i activitats docents: Dolors Sugranyes Liñana. Activitats culturals: Dolors Juanpere Viñeta. Patrimoni arquitectònic:
David Tapias Monné. Consorci del Teatre Bartrina: Montserrat Auqué Gahete. Director d’activitats literàries: Magí Sunyer Molné. Relacions públiques i Edicions: Mercè Costafreda Felip. Web i noves tecnologies: Guillem
Robert Anguera. Ciència: Xavier Correig Blanchar. Exposicions i art: Albert Macaya Ruiz. Fons d’art: Ester Ferrando Casas.
Plenari de Juntes. President: Jaume Massó Carballido. Vicepresidenta: Teresa Felip Capdevila. Secretaris: Natàlia Borbonès, Hèctor Fort i Antoni Olmos. Secció de Comunicació: Venanci Bonet Forés (president), Marcel
Banús Banús, Marià Arbonès Arbonès, Natàlia Borbonès Juanpere, Joan Maria Pàmies Martorell. Secció d’Educació: Joan Antoni Garola Carretero (president), Xavier Ferré Trill, Maria Betlem Oriol Andreu, Núria Olesti
Bros, Antoni Llaveria Pàmies. Secció de Música: Antoni Colom Soronelles (president), Dolors Esquerda Aymamí, Santi Moreno Vernis, Maria Glòria Mariné Ferré, Adelaida Amigó Ferrater. Secció de Ciències Socials,
Polítiques i Econòmiques: Joan Guix Oliver (president), M. Carmen Martínez Garcia, Dolors Escardó Oliva, Núria Guarro Bachs, Josep M. Roig Rom. Secció Excursionista: Jaume Gilabert-Padreny Ornosa (president),
Andreu Pujol Gomis, Andreu Ferré Ferré, Josep Abelló Barbat, Montserrat Cabrelles Pujolras. Secció de Ciències Exactes, Físiques i Naturals: Josep Cos Gómez (president), Anna Jove Monné, Octavi Forns Martí, Josep
M. Toset Roig, Francesc Amorós Bonet. Secció de Tecnologia: Iban Cabrelles Albareda (president), Aleix González Ortiz, Jaume Roigé Salvadó, Magda Rovira i Bondia, Mariona Iglesias Moya. Secció d’Art: Aureli Ruiz
Torres (president), Ester Ferrando Casas, Albert Macaya Ruiz, Claudia Egea Sabaté, Teresa Felip Capdevila. Secció de Llengua i Literatura: Magí Sunyer Molné (president), Montserrat Auqué Gahete, Montserrat
Moragas Ventosa, Dolors Juanpere Viñeta, Mar de Anciola Moragas. Secció de Geograﬁa i Història: Jaume Massó Carballido (president), Antoni Olmos Simón, Antoni Puig Solé, Hèctor Fort Robert, Marc Ferran Sans.
Comissió de Garanties del Centre: Joan Ballester Grau (president), Josep Maria Balañà Cabrito (secretari), Joaquim Mallafrè Gavaldà, Jordi Agràs Estalella i Josep Ramon Fuentes Gasó (jurista).



Repsol és Membre d’Honor del Centre de Lectura

Patrocina:

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
Disseny de la portada: Salvador Juanpere. 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
Edita Centre de Lectura. Imprimeix: Rabassa, arts gràﬁques. DL. T. 975-05

