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El mes de juny acaba el mandat 2013-2015 del Centre de Lectura, mentre l’entitat 
continua consolidant la seva àmplia oferta d’activitats trimestrals; més de 150 cada 
trimestre i un total de 400 propostes anuals que s’afegeixen a les que es programen 
de manera quotidiana des de les escoles del Centre i des de la biblioteca. 

Aquesta primavera podrem gaudir d’unes jornades sobre llibre antic que posaran en 
valor l’important fons de llibres dels segles XV, XVI i XVII de què disposa la nostra 
biblioteca; d’una nova trobada de traductors, dedicada a Bonaventura Vallespinosa; 
d’una programació literària de Sant Jordi molt extensa (Primavera de Lletres), amb 
la participació de molts escriptors i la presentació de novetats; d’una nova edició del 
Concurs Exposició Nacional de Roses que, enguany, anticipa l’edició als dies 2, 3 i 4 de 
maig; del tancament de la programació del Cineclub amb la projecció dels dos fi lms 
que han rebut el màxim reconeixement als Premis Goya i als Oscar, respectivament; 
de la Mòstra de Cinèma Occitan; del lliurament dels títols de soci d’honor a l’arquitecte 
Anton Pàmies i a l’artista Salvador Juanpere; de l’acte d’homenatge a Ramon Ferran 
que s’organitza conjuntament entre l’Escola d’Art i Disseny de Reus i la Secció d’Art del 
Centre; dels cicles d’activitats que organitza el Campus Extens Antena del Coneixement 
de la URV i les seccions de l’entitat; de nous concerts familiars; de noves exposicions, i 
dels festivals de fi nal de curs de les escoles de Dansa, Teatre i Música. 

El Centre de Lectura contribueix a la dinamització cultural de la ciutat i del país
de manera regular i quotidiana; un bé que, tot i la seva singularitat,
resulta imprescindible.

Una primavera plena d’activitats
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Del 8 al 16 d’abril. A la sala d’actes.

OBJECTIUS: Conèixer com ha evolucionat el llibre antic al llarg 
de l’època moderna. Destacar la importància del llibre antic com 
a font d’informació historiogràfi ca. Identifi car els principals centres 
d’estampació arreu del continent europeu. Valorar la infl uència del 
llibre en l’evolució del pensament i de l’educació de cada època. 
Analitzar el contingut d’algunes de les publicacions més emblemà-
tiques. Conèixer els antecedents de la literatura infantil i la seva 
aplicació al món dels infants.

PROGRAMA:
Dimecres 8, a les 18.15 h, inauguració a càrrec del president 
del Centre de Lectura i el president de la Fundació Privada Mútua 
Catalana.
18.30-19.30 h: «La impremta a l’inici del segle XIX. Canvi de règim, 
canvi de registre», a càrrec de Montserrat Comas, directora de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova). 
19.30-20.30 h: «La gestió del llibre antic a la Biblioteca de Catalu-
nya», a càrrec de Núria Altarriba, directora de la Unitat Bibliogràfi ca 
de la Biblioteca de Catalunya.

Dijous 9: 18.30-19.30 h: «La base de dades de “Marques d’im-
pressors” de la Universitat de Barcelona», a càrrec de Neus Verger, 
Biblioteca de Reserva, CRAI, Universitat de Barcelona.
19.30-20.30 h: «Els primers llibres infantils en català», a càrrec de Cris-
tina Garreta, directora de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus. 

Dimecres 15: 18.30-19.30 h: «El llibre de les Constitutions y 
altres drets de Cathalunya... (Barcelona, 1704)», a càrrec d’Antoni 
Jordà, catedràtic d’Història del Dret i de les Institucions de la URV.

19.30-20.30 h: «Incunables, tècnica, art i cultura. Catalunya», 
a càrrec de M. Rosa Molas, responsable de Patrimoni Històric de 
la Biblioteca del Centre de Lectura.

Dijous 16: 18.30-19.30 h: «Novel·la cavalleresca i historiografi a 
clàssica al Renaixement», a càrrec d’Alexandre Coroleu, professor 
investigador ICREA, UAB.
19.30-20.30 h: «El llibre antic com a font historiogràfi ca», a càrrec 
de Josep Fàbregas, professor d’Història Moderna de la URV.
20.30-21.30 h: taula rodona «Fons antic: tres realitats properes», 
amb la participació de Victòria Rodrigo (Biblioteca Central Xavier 
Amorós), Cristina Barbé (Biblioteca Pública de Tarragona) i Maria 
Rosa Molas (Centre de Lectura). Modera: Enric Aguadé Bruix. 
Coordinadors de les jornades: Josep Fàbregas Roig i Montserrat de 
Anciola (cap de la Biblioteca del Centre de Lectura).
Coincidint amb l’Any de les Biblioteques, les jornades s’oferiran 
com a activitat complementària a l’alumnat de la URV i com a curs 
de formació per al professorat del Departament d’Ensenyament. 
Codi activitat: 7000310507.
Enllaç: http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats

Organitzadors: Centre de Lectura, Universitat Rovira i Virgili.

Col·laboradors: Institut Ramon Muntaner, Biblioteca Central Xavier 
Amorós de Reus. Patrocinador: Fundació Privada Mútua Catalana.
Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat.

Jornades El Llibre Antic: Memòria del Pa� at
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Primavera de � etres. Cicle presentació de � ibres

Dimarts 7 d’abril, La vida cotidiana en las 
juderias de la comarca del Cinca Medio, a 
través de los responsa del Rabino Yishaq bar 
Seset, d’Andreu Lascorz.
Presentarà l’acte Josep Poblet, president de 
la Diputació de Tarragona.

Divendres 10 d’abril, L’amant xinès, de 
Margarida Aritzeta. Una novel·la negra 
ambientada en el «territori Barcelona World» 
i encara amb les sacsejades del Castor 
al fons. Dos captaires apareixen morts en 
un molí abandonat. Dies després troben 
el cadàver d’una xinesa disfressada. Crims 
racials? La investigació de la inspectora Mina Fuster i 
el seu equip de la comissaria del Camp de Tarragona 
apunten a un misteriós amant xinès amb qui la morta 
s’havia promès. Presentació a càrrec de Montserrat 

Corretger, professora de Literatura Catalana de 
la URV, i l’autora. 

Dilluns 13 d’abril, Temps girat, llibre de 
poemes de Xavier Amorós Corbella editat 
per La gent del Llamp i Cossetània Edicions 
(2015). Presentació a càrrec de Joaquim 

A la sala d’actes del Centre de Lectura, a les 19.30 h.

Mallafrè, lingüista, i de Magí Sunyer, professor de Literatura 
Catalana de la URV. Es comptarà amb la presència de 
l’autor. Xavier Amorós Corbella va néixer a Reus l’any 1960, 
ha publicat poesia: Els geranis de X (1984), El curs de 
les coses (1988), La vida incògnita (1990), Per confondre 
els incauts (1996), La felicitat (1996), Odós (1998), Set 
poemes dramàtics (2003); narrativa: Històries de l’illa 
(1994), L’Home del Barret (2006); no fi cció: 
Poemes inèdits de Xavier Amorós (1940-1959). Tria 
i estudi de Xavier Amorós Corbella (2000) i altres 
publicacions col·lectives. 

Divendres 17 d’abril, a la sala Hortensi Güell, 
presentació del llibre: El dia de l’escórpora, de Miquel 
Bonet Piñol, V Premi de Narrativa Marítima Vila de 
Cambrils Josep Lluís Savall 2013. Es tracta d’una revisió 
mediterrània del mite fílmic de Tiburó, en què s’aborda, en 
una narració trepidant i simbòlica, la fascinació dels homes 
–inexplicable, sent com són animals de terra ferma– per la 
cosa marítima. Miquel Bonet és un escriptor nascut a Reus 
el 1977, actualment resident a Cambrils; col·laborador de 
les publicacions modernes Zouk Magazine i Poesia Completa. 
Presentació a càrrec de Marc Arza, regidor de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Reus.

juderias de la comarca del Cinca Medio, a 

A la sala d’actes del Centre de Lectura, a les 19.30 h.

Corretger
la URV, i l’autora. 

Dilluns 13 d’abril,
poemes de 
per La gent del Llamp i Cossetània Edicions 
(2015). Presentació a càrrec de 

Cambrils Josep Lluís Savall 2013. Es tracta d’una revisió 



Dimarts 21 d’abril, Reus de la mà dels 
infants, editat per Còdol Educació amb el 
suport de la Fundació Privada Reddis. Una 
guia d’alguns elements del patrimoni reusenc, 
amb un plànol i dibuixos realitzats per més 
de 700 nens i nenes de les escoles de Reus. 

Inauguració, també, de l’exposició «Un joc de mirades: art, 
pedagogia i patrimoni» que recull un dibuix de cada nen 
dels 1.400 dibuixos elaborats pels infants.

Dimecres 22 d’abril, Pinzellades i retalls, a càrrec 
de Rosa Pàmies i Ollé. Presentació a càrrec de 
l’autora. Rosa Pàmies (Reus, 1945) és llicenciada 
en Pedagogia i mestra de primària jubilada, escriu 
una memòria fragmentada de la seva infantesa 
transcorreguda a la ciutat de Reus, sacsejada per la 
fam i la misèria de la postguerra.

Divendres 24 d’abril, Un capellà gens 
clerical, un polític poc polític, llibre de 
memòries de Josep Poca. Presentació 
de Mn. Manuel Fuentes.

Dilluns 27 d’abril, a les 20 h, presentació 
de la nova publicació de l’Associació d’Estudis Reusencs: 

La poesia obrerista de Josep Llunas. Un intent 
d’estètica anarquista en la literatura catalana 
del segle XIX, de Joan Martí Mora. Presentació 
a càrrec de Magí Sunyer, professor de 
Literatura Catalana de la URV i president de 
la Secció de Llengua i Literatura del Centre. 

Dimecres 29 d’abril, llibre Eduard Toda 
i Güell. La passió per la cultura de Jordina 
Gort nova publicació de l’Associació 
d’Estudis Reusencs. Presentació a càrrec 
de Jaume Massó Carballido, arqueòleg, 
president del Consell Cultural del Centre. 

Dimarts 5 de maig, 
Mites per a una nació, de 
Guifré el Pelós a l’11 de 
Setembre, llibre de Magí Sunyer (Eumo 
editorial). Guifré, independència i bandera: 
Els mites juguen un paper fonamental 
en la construcció de les identitats d’una 
comunitat. Personatges i esdeveniments 
que representen els valors de la societat 

catalana s’eleven a la categoria de mítics. De vegades, 
es fonamenten en la realitat, però també poden ser pura 
fabulació. Mites per a una nació s’ocupa dels principals 
referents del sistema mític català. Presentació a càrrec de 
Joan Navais, historiador. 

Dimarts 26 de maig, L’àguila negra, 
de Joan Carreras. Publicat pel Grup 62 
Editorial Proa. Premi Sant Jordi 2014. 
La confi rmació d’una veu narrativa 
excepcional, amb una novel·la que 
descobreix que val la pena viure. Marià 
Solvell és un home que desitja liquidar 
un deute pendent amb el seu passat, 

Inauguració, també, de l’exposició 

�
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ara que enfronta tot sol la vellesa. L’oblit és impossible. 
La seva vida ha quedat trasbalsada i ferida per una 
relació d’amor tumultuosa, que ha desafi at totes les 
convencions, en el context efervescent de la Barcelona 
dels anys 70. Presentació a càrrec de l’autor. 

Joan Carreras i Goicoechea 
(Barcelona, 1962) és 
periodista, guionista de 
televisió i escriptor català, 
professor associat de la 
Facultat de Comunicació de 
la Blanquerna on imparteix 

classes de periodisme digital. Ha estat director del 
Canal 33 i, entre altres novel·les, ha publicat: La gran 
nevada (Empúries, 1998), Qui va matar el Floquet de Neu 
(Empúries, 2003), L’home d’origami (Amsterdam, 2009), 
Carretera secundària (Proa, 2012), Cafè Barcelona (Proa, 
2013) i L’àguila negra (Proa, 2015). Activitat organitzada 
conjuntament amb Òmnium Cultural Baix Camp.

Dijous 28 de maig, Els jueus 
Catalans, de Manuel Forcano, 
presentarà l’acte Andreu Lascorz. 
Aquest llibre repassa la història 
dels jueus catalans, des de 
les primeres notícies fi ns a les 
comunitats jueves actuals. Quan 
van arribar, on es van establir, com 
vivien, qui els perseguia i per què 
ho feien. Ho organitza: ARCI.

Divendres 12 de juny, a la sala 
Hortensi Güell, presentació del 
llibre El batec del temps, de Cari 
Ariño. El batec del temps és un 
addictiu relat sobre la lluita de 
tres heroïnes –àvia, fi lla i néta– 
que sobreviuen als prejudicis i als 
sotracs de la seva època. A través 
de les seves pàgines, coneixerem 
de primera mà els canvis del segle 
XX, des de la dictadura de Primo 

de Rivera fi ns a les portes del mil·lenni actual. Cari Ariño 
va néixer el 1958 a Maella, un poble aragonès fronterer 
amb Catalunya i banyat pel riu Matarranya. Abans 
d’estudiar Literatura Comparada, es va formar llegint 
clàssics moderns francesos com Balzac i Flaubert.

Divendres 19 de juny, recull de 
les actes de les Jornades sobre 
Rutes Literàries d’Espais Escrits, 
publicació número 132 de les 
Edicions del Centre de Lectura. 
Edita: Arola Editors, Publicacions 
de la URV i Centre de Lectura. 

classes de periodisme digital. Ha estat director del 
de Rivera fi ns a les portes del mil·lenni actual. Cari Ariño de Rivera fi ns a les portes del mil·lenni actual. Cari Ariño 

Divendres 19 de juny,
les actes de les Jornades sobre 
Rutes Literàries d’Espais Escrits, 
publicació número 132 de les 
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Jornades dedicades a Bonaventura Vallespinosa
A la sala d’actes
Divendres 15 de maig
18.30 h: Inauguració de les jornades: Xavier Filella, 
president del Centre de Lectura, i Valero Camps, president 
de la Fundació Privada Reddis. Presentació de les jornades 
a càrrec de Joaquim Mallafrè.
19 h: Margarida Aritzeta: «Les traduccions de teatre d’en 
Bonaventura Vallespinosa: entre el gust i la necessitat».
19.30 h: Joaquim Sala Sanahuja: «El teatre clàssic francès: 
Molière i Racine».
20 h: Rossend Arqués: «Reconstrucció i reescriptura del 
teatre: les traduccions teatrals».
20.30 h: Col·loqui. 
21h: Fi de la sessió i sopar/debat de trobada.

Dissabte 16 de maig
11.30 h: Miquel Edo: «Vallespinosa i Pirandello: s’han 
perdut traduccions?».
12.00 h: Ramon Lladó: «La contemporaneïtat com a impon-
derable: Vallespinosa traductor de Ionesco i Cocteau».
12.30 h: Cafè.
12.50 h: Col·loqui. 
13.20 h: Lectura de fragments de B. Vallespinosa a càrrec 
del grup del Col·lectiu En veu alta de la Biblioteca del Centre. 
13.50 h: Cloenda i dinar/debat de comiat.

Bonaventura Vallespinosa i Salvat
(Vilafranca del Penedès, 1899 - Reus, 1987) 

Les traduccions i adaptacions teatrals de 
Bonaventura Vallespinosa constitueixen 
un conjunt important. Es tracta, 
majoritàriament, de clàssics moderns i 
contemporanis del teatre francès i italià. 
Va traduir Eugène Ionesco, Molière, Albert 
Camus, Ugo Betti, Françoise Sagan, Luigi 
Pirandello, Cesare Pavese, Tennessee 
Williams, Jean Racine, i d’altres. Malgrat tot, de les 64 
traduccions que se sap que va fer, més de la meitat 
són inèdites. El seu fons està dipositat a la Biblioteca 
del Centre de Lectura. Del 1956 al 1961 va impulsar la 
publicació de l’Antologia de la poesia reusenca, que recollia 
els joves poetes locals, per part del Centre de Lectura, 
entitat de la qual dirigí la Revista i on fou president de la 
Secció de Lletres. 
Els dies 15 i 16 d’octubre de 2014 la Facultat de Traducció, 
Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental de la Universitat 
Autònoma de Barcelona va acollir les VI Jornades sobre 
Traducció i Literatura, organitzades per la Càtedra Jordi 
Arbonès i el Grup d’Estudis de la Traducció Catalana 
Contemporània dedicades a Bonaventura Vallespinosa i 
Josep Maria Poblet. 

Amb el patrocini de I el suport de
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CAMPUS EXTENS ANTENA DEL CONEIXEMENT DE LA URV

PRIMAVERA 2015
Sala d’actes del Centre
Conferències dins les jornades: El Llibre Antic: Memòria 
del Passat, coincidint amb l’Any Internacional de les 
Biblioteques. 

Dijous 9 d’abril, 19.30 h: «Els primers llibres infantils a 
Catalunya», a càrrec de Cristina Garreta, directora de la 
Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus. 

Dimecres 15 d’abril, 18.30 h: «El llibre de les 
Constitutions y altres drets de Cathalunya... (Barcelona, 
1704)», a càrrec d’Antoni Jordà, catedràtic d’Història del 
Dret i de les Institucions de la URV.
A les 19.30 h: «Incunables, tècnica, art i cultura. 
Catalunya», a càrrec de M. Rosa Molas, responsable de 
Patrimoni Històric de la Biblioteca del Centre de Lectura.

Dijous 16, 19.30 h: «El llibre antic: font historiogràfi ca 
de les Ciències Aplicades», a càrrec de Josep Fàbregas, 
professor d’Història Moderna de la URV.

Cicles de conferències:
14 d’abril, a les 19.30 h, a la sala d’actes conferència: 
«Les eleccions plebiscitàries d’abril de 1931. La 
proclamació de la República», a càrrec de Joan Navais, 
historiador. Ho organitza: Secció de Geografi a i Història.

Dijous 14 de maig, a les 19.30 h, a la sala Hortensi 
Güell, conferència: «La cultura bíblica a la Catalunya 
medieval», a càrrec de Pere Ignasi Poy.

Dimecres 27 de maig, a les 19.30 h, a la sala d’actes, 
conferència: «Joan Roig i Solé, un escultor reusenc del segle 
XIX», a càrrec de Dolors Capdevila, catedràtica d’Història de l’Art.

Ensenyaments URV
Dimarts 28 d’abril a les 19.30 hores, a la sala d’actes. 
Xerrada «La URV, una petita gran universitat» a càrrec 
de Juan José Rofes, tècnic d’Orientació i Informació 
Universitària del Centre d’Atenció a l’Estudiant de la URV. Es 
presentaran als assistents els diferents ensenyaments que 
s’impartiran a la URV de cara al proper curs, el 2015-16. 

Dia de l’Associacionisme Cultural
4 de juny, a la sala d’actes:
19.30 h: Presentació del llibre Ateneus: cultura i llibertat. 
Associacionisme a la Catalunya Contemporània, a càrrec 
de Salvador Casals, president de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya. 

20.30 h: Conferència de Xavier Ferré Trill: «El món 
associatiu català».
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Cineclub Programació de primavera 2015

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.
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10 abril 
La isla mínima (L’illa mínima)
Director: Alberto Rodríguez
105 min, Espanya, 2014, VO castellana

El thriller va arrasar 
als Premis Goya on va 
guanyar 10 premis, entre 
ells el de millor director i 
pel·lícula.
Amb Raúl Arévalo, Javier 
Gutiérrez, Nerea Barros, 
Antonio de la Torre, 
Jesús Castro, Mercedes 
León, Manolo Solo, Jesús 
Carroza, Cecilia Villanueva, 
Salvador Reina i Juan 
Carlos Villanueva.

17 abril 
Boyhood (Joventut)
Director: Richard Linklater
165 min, EUA, 2014, VO anglesa, subt.

Boyhood és un drama estrenat 
el 2014, dirigit, escrit i 
coproduït per Richard Linklater 
i protagonitzat per Patricia 
Arquette, Ethan Hawke, Ellar 
Coltrane i Lorelei Linklater. 
La pel·lícula retrata la vida 
d’un noi (Mason), des dels 
sis anys fi ns a l’entrada a la 
universitat. Aquest fi lm es va 
rodar de manera intermitent 
al llarg de dotze anys amb el 
mateix repartiment d’actors. 
En la 68a edició dels premis 
BAFTA de l’acadèmia britànica, 
Boyhood s’endugué el BAFTA 

a la millor pel·lícula, millor director i millor actriu secundària per 
Patricia Arquette. També obtingué un Oscar a la millor actriu 
secundària per Patricia Arquette.



��

Mostra de Cinèma O� itan 2015

Dijous 25 de juny, a les 19.30 h,
a la sala d’actes

Eras hemnas dera Baderca
(Dones de la Baderca), 2014

Documental 40 min.
Producció: Eth Ostau Comengés. 
Realització: Joan Pau Ferré.
Àudio en occità (gascó), amb subtítols en occità, francès i català.
Quatre dones d’una petita localitat, actualment destí 
d’excursionistes, espeleòlegs i parapetistes, ens recorden les seves 
creences ancestrals, els personatges i els records del seu poble, de 
la transmissió de la seva llengua i de les seves tradicions, encara 
vives, en una societat rural immersa en una espiral de canvis.

Lo truelh d’Arsin
(El molí d’oli d’Arsin), 2014

Documental: 18 min. Producció i 
realització: IEO dau Lemosin.
Àudio en occità (llemosí), amb 
subtítols en francès i en català.
Entre els efectes sobre la població 
de la guerra de 1914, hi ha l’abandonament de moltes instal-
lacions productives, sobretot per la mort de moltes de les per-
sones que se’n feien càrrec. Aquest fi lm ens porta a un molí 
d’oli, on se’ns explica com funcionava i amb quines tècniques, 
en el que acaba essent un viatge a un passat que cal recordar i 
un homenatge a les persones que el van fer servir.

L’any 2014 les ciutats de Reus (a través del Centre de Lectura) 
i Tarragona es van incorporar a la Mòstra de Cinèma Occitan, 
organitzada per la Direcció General de Política Lingüística 
del Departament de Cultura, amb l’objectiu de promocionar 
la llengua i la cultura occitanes. Es va contribuir, així, des del 
Camp de Tarragona, a fer un salt quantitatiu important en el 
que era la setena edició d’aquesta Mòstra: de 19 localitats 
catalanes i occitanes on s’havia projectat l’any 2013 es va 
passar a 31 poblacions l’any 2014. El 2015 es programa de 
manera complementària en ambdues ciutats (a Tarragona el 
mes d’octubre) amb la fi nalitat que les persones interessades 
en aquest tema puguin gaudir de projeccions diverses en 
diferents moments de l’any.

Col·labora: Omnium Baix Camp



Programació Teatre Bartrina,

Primavera 2015

Dissabte, 11 d’abril de 2015, a les 21.00 h
Pulmons
De Duncan Macmillan. Direcció: Marilia Samper.
Intèrprets: Carlota Olcina i Pau Roca.
Premi a la peça més destacada de la CBS i guanyadora 
de l’Off  West End. Nominada al millor espectacle de Petit 
Format i a la millor actriu teatral en la XXa edició dels 
Premis Butaca 2014

Pulmons és la història d’una conversa. Un dia, tot comprant mobles, 
una parella es troba inesperadament discutint si haurien de començar 
a intentar tenir fi lls o no. Sóc una bona persona? Seré un bon pare? 
Quina mena de món heretaran els nostres fi lls? 

Dissabte, 18 d’abril de 2015, a les 21.00 h, i diumenge, 19 
d’abril de 2015, a les 18.00 h
Mort accidental d’un anarquista
De Dario Fo. A càrrec del grup Teatre Estable Baix Camp
Un anarquista mor després de caure per una fi nestra en el mateix 
moment que la policia de Milà l’interroga. Un boig amb diferents 

personalitats és una peça cabdal per a la investigació dels fets 
autèntics que justifi quen la mort del detingut.

Divendres, 24 d’abril de 2014, a les 22.00 h
Planeta i–Neptú. Un espectacle espacial.
Text i interpretació: Peyu. Direcció: Joan Roura.

Planeta i-Neptú és el segon espectacle que Peyu presenta damunt 
dels escenaris. Després de l’èxit de Jo tinc un amic que... ara s’atreveix 
amb una dosi més de surrealisme per donar altra vegada un tomb al 
format convencional de monòleg de Stand-up Comedy. 

Dissabte, 25 d’abril de 2015, a les 21.00 h
Terra Baixa i Lluís Homar
Un clàssic català per a una sola veu
Text: Àngel Guimerà. Direcció: Pau Miró. Intèrpret: Lluís Homar.
Composició musical i veu: Sílvia Pérez Cruz.
Terra baixa ha estat una referència per a Lluís Homar tota la 
vida. Després de fer l’obra de Guimerà als 16 anys va decidir ser 
actor, i un moment molt recordat de la seva trajectòria l’hem 
de situar el 1990, com a protagonista de la mítica posada en escena 
de Fabià Puigserver. Ara Homar assumeix els papers de l’obra sol a 
l’escenari: ja no tan sols l’ingenu Manelic, que baixa de la terra alta al 
fangar de les passions humanes més turbulentes, sinó també la Marta 
i, fi ns i tot, l’amo Sebastià, és a dir, la Caputxeta i el Llop alhora. Pau 
Miró concentra en un actor la universalitat del clàssic català.

Diumenge, 26 d’abril de 2015, a les 18.00 h
Enamorant-nos
Presentació del nou disc de Tomeu Penya. Enamorant-
nos és el recull de cançons que el mateix Tomeu Penya ha 
seleccionat dels discos editats des de l’any 1995 fi ns ara. 
Cançons que parlen d’amor i que, tal vegada, no varen ser molt conegudes 
en el seu moment, amagades per altres cançons més radiades i reeixides. 

Pulmons és la història d’una conversa. Un dia, tot comprant mobles, 
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Cançons que parlen d’amor i que, tal vegada, no varen ser molt conegudes 



��

Diumenge, 17 de maig de 2015, a les 18.00 h
In memoriam
A càrrec de l’Orquestra Simfònica Camerata XXI
Direcció i violí: Marta Cardona. Oboè: Òscar Diago.
Camerata XXI dedica el programa a la memòria de les víctimes del 
feixisme a la Segona Guerra Mundial de la qual el proper mes de maig 
celebrem el 70è aniversari. 
Programa: Chamber Symphony Op. 110 de Shostàkovitx escrita a 
Dresden l’octubre de 1960, porta la dedicatòria: «En memòria de les 
víctimes del feixisme i la guerra».
Elegia sobre un tema incaic, de Lluís Benejam, és una de les més 
poderoses i completes declaracions mai expressades en música.

Dissabte, 23 de maig de 2015, a les 21.00 h
Pensaments secrets, de David Lodge

Direcció: Lluís Soler. Intèrprets: Àlex Casanovas i 
Mercè Pons.
Helen Reed, novel·lista d’èxit, decideix deixar el 
seu apartament de Londres per anar a impartir un 
seminari d’escriptura creativa en una universitat 
allunyada de la capital. Allà coneixerà Ralph 
Messenger, director de l’Institut de Ciència Cognitiva 

d’aquesta universitat i personatge popular pels seus programes de 
divulgació científi ca a la televisió.

Dissabte, 30 de maig de 2015, a les 21.00 h
III Festival de Boleros.
Ludmila Mercerón: Des de Cuba... en concert

Veu: Ludmila Mercerón. Direcció musical i baix: 
Robin Reyes. Piano: Roberto Álvarez Chacumbe-
le. Saxo: Ariel Vigo. Percussions: Bárbaro Torres i 
Eduardo Llibre. La cubana Ludmila Mercerón és 
una de les més excitants incorporacions al regis-

tre de l’etern i sempre vigent gènere del bolero. Boleros, cançó popular i tradi-
cional cubana, i passió i sentiment a l’escenari, acompanyats per un exquisit 
grup de músics de Cuba. 

Diumenge, 31 de maig de 2015, a les 18.00 h
Morgadeces
Amb Ana Morgade. Guió: Ana Morgade i Rafel Barceló. Direcció: Ana Morgade.
En la pitjor de les èpoques possibles, entre el tedi, la desocupació i els grups 
de WhatsApp, sorgeixen les Morgadeces. Espectacle en castellà.

I A MÉS AL BARTRINA...
Diumenge, 12 d’abril, 24 de maig i 5 de juliol de 2015, a les 18 h
Reus a 4 Bandes. IV Cicle de Concerts.
Ho organitza: Banda Simfònica de Reus.

Del 7 al 10 de maig de 2015
FIRA DEL CIRC DE CATALUNYA. TRAPEZI 2015
Ho organitza: IMAC – Institut Municipal d’Acció Cultural.

ALTRES ACTIVITATS:
Del 3 al 6 de juny. Festivals de Dansa Centre de Lectura
Ho organitza: Centre de Lectura.

Dijous, 18 de juny de 2015
Concert de fi nal de curs Escola de Música Centre de Lectura
Ho organitza: Escola de Música Centre de Lectura.

Dimecres, 1 de juliol de 2015
La bona persona de Sezuan
Ho organitza: Escola de Teatre del Centre de Lectura.

Dissabte, 11 de juliol de 2015, a les 21.00 h
Nit de claqué. Ho organitza: Dixiclac Claqué.

Comissió Artística del Teatre Bartrina: Xavier Graset, Ramon Gomis i Lluís Pasqual. 
Informació de preus i localitats: www.teatrebartrina.cat i telèfon: 977010658. 
Espectacles amb invitació (cicle de primavera) per als socis del Centre de Lectura: 
Pulmons (11 d’abril) i Pensaments secrets (25 de maig). 

d’aquesta universitat i personatge popular pels seus programes de 
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Del 17 al 30 d’abril, exposició dels treballs d’alumnes 
de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.

Del 8 al 30 de maig, exposició Biennal 
d’Art Contemporani Català. 
És la biennal d’art contemporani més 
antiga de l’Estat espanyol. Va néixer a 
Sant Cugat del Vallès l’any 1977 i, amb 
els anys, s’ha convertit en un referent 
molt representatiu de l’art nascut 
amb la democràcia. Alguns del noms 
més coneguts actualment, a escala 

nacional i internacional, han tingut en la biennal una 
primera plataforma de difusió de la seva creativitat. Tom 
Carr, Pep Agut, Ignasi Aballí, Susanna Solano, Perejaume... 
són alguns dels artistes reconeguts que avui formen part 
de la història d’aquesta biennal.

Del 4 al 18 de juny, exposició d’alumnes del 
batxillerat artístic de Reus. Institut Gabriel Ferrater. 

Del 26 de juny al 29 d’agost, exposició de pintures 
«Mar i Cel», de Mercè Bessó. 
En aquesta exposició l’artista i escultora reusenca presenta 
la seva nova faceta com a pintora.

«La llum i el color brillen i ens envolten en la natura, 
meravellosa i immensa. M’he deixat seduir i emportar pel 
seu color canviant i l’he plasmat en aspectes fugissers 
i sense una forma concreta i defi nida: el mar i el cel. Si 
amb l’escultura defi neixo la forma i el volum, amb la 
pintura utilitzo la llum i el color en una temàtica que m’és 
propera, fruit del meu esperit de viatjar, caminar i passejar 
per indrets que sempre tenen un encant i una bellesa per 
seduir-me .»

Exposicions a la Sala Fortuny
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Vestíbul del Centre
Del 7 al 24 d’abril, exposició «30 anys de la revista 
Canya i Gram, El Masroig/ Priorat i les cançons de 
pandero del Masroig»

La revista Canya i Gram ha celebrat 
recentment el seu 30è aniversari. 
És la revista degana de la comarca 
del Priorat, editada al Masroig. Les 
cançons de pandero o cançons de 
tambor a càrrec de dones, devien 
ser molt presents a fi nals del segle 
XIX i principis del XX, i han deixat un 
record intens a les comarques que 
van, aproximadament, del Priorat a la 
Noguera.
Ho organitza: Centre d’Estudis del 
Masroig i Museu Etnològic de Barcelona; 

amb la col·laboració del Consell Directiu del Centre de 
Lectura i l’Ajuntament del Masroig.

De l’11 al 25 de maig, exposició «Prorraimos, 
l’holocaust nazi dels gitanos europeus 1934-1945». 
Ho organitza: Secció de Geografi a i Història i Associació 
Gitana de Reus.

Del 28 de maig al 20 de juny, exposició: «A través 
de l’ànima», un projecte fotogràfi c que pretén mostrar 
el trastorn de l’espectre autista (TEA) des de l’ànima d’un 

conjunt de nens, sense tòpics, i amb la mirada neta, per 
demostrar que l’autisme no crea una diferència, sinó 
una forma diferent de mirar el món. L’exposició és el 
resultat d’una sèrie de visites del fotògraf Abel Vilches. Ho 
organitza: Secció de Ciències de l’Educació.

CICLES MUSICALS AL CENTRE DE LECTURA
VENIU DE CONCERT!
La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Reus i el 
Centre de Lectura de Reus us proposen un nou cicle de 
concerts familiars amb la secció de cordes de l’Orquestra 
Camerata XXI i l’Escola de Música del Centre de Lectura. 

A la sala d’actes del Centre, a les 12 h:
Dissabte 18 d’abril, concert didàctic familiar amb l’Escola 
de Música del Centre. Direcció: Anton Colom. 

Dissabte 23 de maig, concert familiar amb Camerata XXI. 
Intèrprets: David Puertas (narrador) i la secció de cordes de 
l’Orquestra Camerata XXI.
Preu entrada: 5 euros. Socis del Centre de Lectura: 2 euros. 

Amb el suport de:

            

amb la col·laboració del Consell Directiu del Centre de 

                        

Hi col·labora:



��

L
X
V
I
I
I
 
C
O
N
C
U
R
S
 
E
X
P
O
S
I
C
I
Ó
 
N
A
C
I
O
N
A
L
 
D
E
 
R
O
S
E
S

ROSES AL TEATRE 

Quan arriba el mes de maig a Reus, torna el Concurs 
Exposició Nacional de Roses, el certamen degà al país 
-enguany arribem a la 68a edició-, un dels esdeveniments 
importants de la ciutat amb una trajectòria més llarga.
A Reus estem acostumats a anar a teatre però és 
excepcional poder anar al Teatre Bartrina i veure la seva 
platea transformada en un magnífi c roserar. El contrast 
entre la llum pròpia del teatre i els colors i la fragància que 
irradien l’estol de roses sorprèn a qui no ho ha vist mai. És 
un espectacle d’aquells que no s’oblida. 

Dissabte 2 de maig, a les 12.30 h, al Teatre Bartrina
Lliurament dels premis del LXVIII Concurs Exposició 
Nacional de Roses del Centre de Lectura. Glossa sobre 
la rosa a càrrec de Tomàs Barberà Monné, comerciant i 
exregidor de l’Ajuntament de Reus. Inauguració a cura de 
l’alcalde de Reus, Il·lm. Sr. Carles Pellicer, i el president del 
Centre de Lectura, Sr. Xavier Filella.
El Centre celebra l’entrada de la primavera amb el Concurs 
Exposició Nacional de Roses que reneix any rere any 
gràcies a tots els que ho fan possible: els roseristes, els 
membres del jurat, l’Ajuntament de Reus (amb la Brigada 
Municipal i Reus Promoció, al capdavant), el Consorci del 

LXVIII Concurs Exposició Nacional de Roses

Patrocina:

68è

2, 3 i 4 de maig de 2015

               CENTRE DE LECTURA DE REUS

CONCURS EXPOSICIÓ
NACIONAL DE ROSES
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Teatre Bartrina, les empreses col·laboradores 
(Distribucions Rueda, Vivers Francisco Ferrer, Consell 
Regulador de la DOQ Priorat i IES de Horticultura i 
Jardineria), el disseny gràfi c d’una artista del Centre 
–enguany Josepa Filella–, i el comissariat de Rafel 
Ferré i el seu equip col·laborador. Coincidint amb el 
certamen s’instal·larà al vestíbul del Teatre Bartrina 
(plaça del Teatre) l’exposició de nines artesanals 
«Nines de drap - Isabel».

Horaris: Dissabte 2 de maig, a les 12.30 h: 
inauguració i lliurament de premis.
Tarda: de 16.30 a 21.30 h. 
Diumenge 3: d’11 a 13.30 h i de 17 a 21.30 h.
Dilluns 4: de 10 a 13.30 h i de 16 a 21.30 h. 
Amb l’entrada obsequi d’una rosa als 
assistents. 
Preu d’entrada: 3 euros.
Socis del Centre: dues entrades gratuïtes.
El muntatge de l’exposició al vestíbul del 
Teatre Bartrina va a càrrec de la Brigada de 
Jardineria de l’Ajuntament de Reus.



��

Serveis als socis

✂

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

DNI:

Nacut/uda a                                                                                                           el dia

Domicili:                                                                                                        de                                                                                 Codi postal: 

Telèfon:                                                                                Correu electrònic:

Número de compte bancari (20 dígits):

Titular del compte:                                                                                        Signatura i data: 

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; Geografi a i Història ✂

Consulteu les condicions especials per a socis a la web:
www.centrelectura.cat
Pots fer-te soci a través del web. Els fi lls fi ns als 23 anys, dels socis 
al corrent de pagament, poden sol·licitar la seva inscripció com a 
soci exempt de pagament, amb carnet de soci personal i posibilitat 
d’utilitzar tots els serveis que ofereix el Centre.

Campanyes de socis:
Torna a casa Condicions especials per a aquelles persones que van 
ser sòcies del Centre abans de 2010: ingrés com a soci sense la 
quota d’entrada de 40€ i lliurament gratuït d’un exemplar de les 
Edicions del Centre.
Alumne de la URV: Els alumnes matriculats a la URV poden donar-
se d’alta com a socis del Centre en condicions preferents pagant 
només una part de la quota general (5 euros). Promoció acordada 
amb l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV. 

Regala Centre: Durant el curs es podrà adquirir a la secretaria 
del Centre un xec regal de 150 euros per tal que els compradors 
el regalin a un familiar, company o treballador per poder-se 
donar d’alta de soci del Centre. La persona obsequiada amb al 
xec regal es podrà fer sòcia durant 1 any (els majors de 18 anys), 
1,5 anys (de 14 a 18 anys) i 2 anys (els menors de 14 anys). Als 
compradors, se’ls lliuraran dos llibres de les Edicions del Centre de 
Lectura o una làmina numerada de Jaume Queralt, si adquireixen 
dos xecs regal. Pots fer-te soci omplint el formulari adjunt i 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.
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El Centre de Lectura és una institució cultural 
de referència del país fundada l’any 1859 amb 
la voluntat d’alfabetitzar i ensenyar a llegir la 
població obrera i les capes més desfavorides de 
la societat.
En el decurs dels 156 anys d’història el Centre 
ha anat conformant un projecte molt ampli: 
disposa d’una de les principals biblioteques 

patrimonials de Catalunya, d’un fons d’art de primer ordre 
amb obres destacades del segle XIX i del XX; d’una important 
oferta docent amb escoles de Dansa, Teatre, Lletres, Música, 
Música Moderna, Idiomes i Art, que apleguen cada curs uns 800 
alumnes; d’una programació d’activitats culturals, molt intensa 
i continuada, amb més de cent propostes trimestrals; d’una 
col·lecció editorial d’assaig i recerca: Edicions del Centre, amb 130 
volums publicats; i d’un balanç social que contempla l’accés al 
Centre de Lectura durant el curs acadèmic d’una mitjana de més 
de mil persones diàries.
El Centre, premi d’Honor Lluís Carulla (1982), Creu de Sant 
Jordi (1983) i Premi Nacional de Cultura (2013), està declarat 
Entitat d’Utilitat Pública (segons ordre de 2004), manté 
relacions regulars amb la Universitat Rovira i Virgili a través de 
l’Antena del Coneixement Campus Extens i és propietari del 
Teatre Bartrina, el qual està cedit al Consorci del Teatre Bartrina, 
cogestionat per l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura.

REVISTA DIGITAL DEL CENTRE
DE LECTURA
La novena etapa de la Revista
del Centre de Lectura es pot 
consultar, en format digital,
a www.centrelectura.cat/revistadigital/.

CONVOCATÒRIA ELECCIONS 2015
El Consell Directiu del Centre de Lectura de Reus, en sessió 
celebrada el dia 24 de març de 2015, va prendre els següents 
acords:
1. En compliment del que estableix el punt 54.2 dels vigents 

Estatuts es convoquen eleccions ordinàries pel càrrec de 
president i els càrrecs seccionals per al proper dia 28 de maig 
de 2015 a les 8 del vespre.

2. Fixar a les 8 del vespre del dia 12 de maig de 2015 el termini 
màxim de presentació de candidats d’acord amb les condicions 
que marca l’article 55.1 dels Estatuts. 

    25 de març de 2015

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 

30 juny 2015, a les  19 h
a) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural del Consell 

Directiu.
b) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural de les 

seccions.
c) Aprovació, si escau, de la memòria del Plenari de Juntes.
d) Presentació i debat de l’informe del President.
e) Lectura de la certifi cació de la Comissió de Garanties proclamant 

els candidats electes.
f) Proclamació del president electe.
g) Lectura del programa d’actuació del president electe.
h) Lectura de la composició del nou Consell Directiu.
i) Debat sobre el programa d’actuació del president electe.
j) Elecció de tres socis interventors d’actes.
k) Precs i preguntes.

25 de març de 2015
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Socis d’Honor del Centre de Lectura

Divendres 29 de maig, a les 19.30 hores, a la sala d’actes.
Acte de lliurament del títol de soci d’honor del Centre de Lectu-
ra a l’artista Salvador Juanpere i a l’arquitecte Anton Pàmies. 
El quartet de cordes Camerata XXI interpretarà Vistes al mar d’Eduard Tol-
drà, inspirat en poemes de Joan Maragall. Lectura a càrrec del Col·lectiu 
En veu alta de la Biblioteca del Centre.

El Centre de Lectura reconeix la trajectòria, la dedicació i els mèrits dels 
nous socis d’honor. 

Anton Maria Pàmies Martorell va néixer a Reus el 
23 d’octubre de 1951. És arquitecte i soci del Centre 
de Lectura des de 1974. Està casat i té tres fi lls. Va 
cursar els estudis d’arquitectura a l’Escola de Barcelo-
na (ETSAB) entre l’any 1968 i el 1973, i va obtenir el 
títol el maig de 1974. Des de llavors està inscrit al Col-

legi d´Arquitectes de Catalunya i té establert el seu despatx professional 
a Reus. Ha realitzat cursos de postgrau en urbanisme a l’ETSAB, amb els 
professors Manuel de Solà-Morales Rubió i Joan Busquets.
Entre el gran nombre de projectes i obres per a l’entitat, destaquen: la 
recuperació del Teatre Bartrina, el projecte d’ampliació pel carrer de la 
Concepció i la plaça del Teatre i, més darrerament, la Sala Miquel Ventura. 
També va realitzar els projectes per a l’aulari de música, les reformes de 
la casa de les escoles d’idiomes, la Sala Vidal-Llecha, l’hemeroteca vide-
oteca, el Cafè del Centre, la sala de compactes de la biblioteca, la Sala 
Hortensi Güell, la sala arxiu del patrimoni, l’ascensor per a minusvàlids, 
les reformes de la biblioteca, el vestíbul i els lavabos del Teatre Bartrina 
(1991) i la primera reforma de la sala d’actes. Ha col·laborat en els projec-
tes amb Lerso Enginyers i amb Josep Lluís Esporrín. 

Usuari de la biblioteca durant tota la carrera d’arquitectura i col·laborador 
en els cicles de Cinema Científi c, ha passat per diverses seccions de l’en-
titat, essent vocal de la Secció de Ciències Morals i Polítiques (destacant 
en la proposta del Tren Vertebrat), presidint uns anys la Secció de Música 
o essent membre de la Secció d’Art, on està inscrit actualment. Va ser 
vicepresident del Centre de Lectura durant la presidència de Jordi Escoda 
(1976-80) i va participar en la redacció dels Estatuts.
Ha impartit diverses conferències d’arquitectura i urbanisme i una ponèn-
cia a les Converses d’Interès Local. És investigador de l’evolució del palau 
dels marquesos de Tamarit, la seu del Centre de Lectura. Va projectar 
algunes exposicions de Roses, una a les antigues Peixateries Velles i altres 
al mateix Teatre Bartrina i jardí. 
Va ser president de la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya (1985-1988); des de l’any 2005 és professor i director de 
l’Escola Politècnica Superior d’Arquitectura La Salle de Tarragona, perta-
nyent a la Universitat Ramon Llull (URL). Ha publicat articles en revistes 
professionals i ha dissenyat importants projectes arquitectònics. Va ser 
director de l’Ofi cina del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Reus 
(POUM) (2009-2011) i president de l’àmbit de Territori, Infraestructures i 
Medi natural del Pla Estratègic Reus 2020.
Presentació del nou soci d’honor a càrrec de Jordi Royo.

Salvador Juanpere Huguet va néixer 
el 17 d’abril de 1953 a Vilaplana. És 
artista i soci del Centre de Lectura des 
de 1976. 
Escultor i pintor. Inicialment els seus tre-
balls pictòrics tenien un fort component 
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realista i, més tard, es decantà pel paisatge geomètric. Des del 1980 se 
centrà en l’escultura, primer amb fusta i, després, amb pedra i diversitat 
de materials, tot introduint-hi una intensa càrrega conceptual. L’any 1996 
presentà l’exposició «Paradigma+-» al palau de la Virreina de Barcelona. 
El 2001 «Teoria de catàstrofes» fou l’obra guanyadora del Premi Julio An-
tonio d’escultura. El 2003 presentà «Nel mezzo del cammin» al Museu Art 
Modern de Tarragona. Va instal·lar, l’any 2003, l’escultura Beyond al parc 
d’escultures de Kyonggi, a Corea. I el 2008 realitzà la instal·lació escultò-
rica al Metro de Barcelona «Viatge global, Viatge local, Viatge personal». 
Ha presentat diverses exposicions a la Sala Fortuny i va dissenyar el cartell 
commemoratiu del 150è aniversari (1859-2009). A la sala Miquel Ventura 
de la Biblioteca hi ha el conjunt escultòric anomenat Gotterdammerung. 
La darrera obra cedida ha estat el cartell que va realitzar a propòsit de l’11 
de Setembre de l’any 1977.
Ha exposat a Catalunya, Espanya, Itàlia, Corea, Bèlgica, Andorra, Holan-
da, Luxemburg, Perú, Suïssa, EE.UU, França, Portugal... i té obra pública a 
Vilaplana, Reus, Barcelona, Palafrugell, Terrassa, Vespella, Beijing (Xina), 
Kyŏnggi (Corea del Sud), Kouvola (Finlàndia)...
Presentació del nou soci d’honor a càrrec de Mercè Costafreda Felip. 

HOMENATGE A RAMON FERRAN PAGÈS (1927-2015),
SOCI D’HONOR DEL CENTRE

Divendres 22 de maig, a les 19.30 h, a la sala d’actes

L’Escola d’Art i Disseny de Reus (Diputació de Tarragona) i la Secció d’Art 
del Centre de Lectura organitzen un acte d’homenatge a la fi gura de l’ar-
tista Ramon Ferran Pagès.

Programa:
Projecció de l’audiovisual produït per l’Escola d’Art i Disseny de Reus. 
Taula rodona amb la participació d’Assumpta Rosés, Salvador Juanpere, 
Quim Besora i Albert Macaya.

Ramon Ferran: Soci d’honor del Centre de Lectu-
ra i exregidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus 
(1979-1983), va ser aprenent al taller de l’escultor 
Pau Figueras. Es va formar, inicialment, a l’Escola 
d’Art del Centre de Lectura, on va tenir com a mes-
tres: Modest Gené, d’escultura; Lluís Ferré, de dibuix; 
Ferré Revascall, de pintura; Pere Vidiella, d’anatomia, i Emili Argilaga, de perspectiva. 
Va exposar les seves primeres obres al VII Saló d’Artistes Locals. El 1947 ingressà, 
becat per la Diputació de Tarragona, a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, 
Facultat de Belles Arts de Barcelona, on es llicencià en escultura i gravat.
El 1953 va obtenir el primer premi d’escultura en la I Exposició d’Art Universitari de 
Barcelona i en el Concurso Provincial de Arte de Reus. Els anys 1962, 1964, 1966 i 
1973 va obtenir medalles d’or a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. 
Va participar en moltes exposicions de pintura, gravat i medallística a ciutats de tot 
el món: Madrid; Barcelona; París (França); Anvers i Liège (Bèlgica); Cracòvia (Polònia); 
Vancouver (Canadà); São Paulo (Brasil); Stuttgart (Alemanya); Alexandria (Egipte); Tò-
quio i Sapporo (Japó); Bolonya, Florència, Parma, Milà i Carpi (Itàlia); Cali (Colòmbia), 
i Caracas (Veneçuela), entre d’altres. Fou membre corresponent de la Reial Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Jordi. Conegut popularment per la seva obra pública, que a 
Reus s’ha incrementat aquests darrers anys amb La dona treballadora, El monument 
a la sardana o Els llapis, però, sobretot, per ser el «pare» dels nostres gegants (va cre-
ar els Japonesos (1956), els Negres (1989) i els Fadrins (1998), i va refer, reconstruir 
i replicar amb saviesa i rigor, les cinc parelles de gegants de Reus). Va lluitar per crear 
l’Escola Taller d’Art de Reus, de la Diputació de Tarragona, de la qual va ser director 
(1979). Va aglutinar al seu voltant els artistes que volien defugir dels clixés més 
tòpics i caducats. Va infl uir en la trajectòria de joves artistes que començaren la seva 
carrera els anys 80. I va contribuir a la recuperació dels ajuntaments democràtics 
conduint la regidoria de Cultura en uns moments sense recursos i en els quals calia 
obrir noves portes i sortir de la foscor artística característica de l’època. Artista d’una 
gran generositat, va donar moltes de les seves obres al Centre de Lectura i a l’Institut 
Municipal de Museus de Reus.

Ferré Revascall, de pintura; Pere Vidiella, d’anatomia, i Emili Argilaga, de perspectiva. 
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Activitats de les se� ions. Primavera 2015

Secció de Geografi a i Història
A la sala d’actes, a les 19.30 h
Dilluns 4 de maig, presentació del llibre Legión azul y Segunda 
Guerra mundial de Xavier Moreno Julià. Presentació a càrrec de 
Josep Fàbregas.
Dimecres 6 de maig, presentació llibre Les llums s’apaguen a 
tot Europa. La fi  de la Belle Époque de Josep Pich Mitjana. 
Divendres 8 de maig, presentació del llibre El manual de 1780 
de Josep Clot Blet, notari de Reus de Roser Puig i Tàrrech. Presen-
tació a càrrec del Dr. Josep M. Sans i Travé, cap d’edicions de 
la Fundació Noguera. El llibre aplega l’activitat notarial a fi nals 
del segle XVIII, quan Reus és la segona població de Catalunya.
Dimecres 13  de maig, Presentació de la biografi a novel·lada 
«Joaquin Bernadó. Hilo de seda y oro» de Juan González Soto.
Dijous 21 de maig, presentació del llibre L’home impassi-
ble, de Miquel Àngel Estradé. Editorial Gregal. Premi Gregal de 
novel·la història. 
Dimecres 27 de maig, conferència «Joan Roig i Solé, un escul-
tor reusenc del segle XIX», a càrrec de Maria Dolors Capdevila, 
catedràtica d’institut d’Història. 

Secció Ciències de l’Educació
Dissabte 23 de maig, sortida a Barcelona, a la casa del po-
eta i escriptor Joan Maragall,  per tal d’assistir a l’espectacle 
«Maragall a casa» de Josep Maria Jaumà. Des del menjador de 
la casa de Sant Gervasi, Joan Maragall ens explica les seves 
vivències, els seus somnis, el seu ideari.
Informació a secretaria@centrelectura.cat 

Secció de Ciències Polítiques Social i Econòmiques 
A les 19.30 h,  a la sala Hortensi Güell, els dijous
16 d’abril: Dia Mundial de la Salut (OMS). Conferència «Ciutat i 
salut» a càrrec de Joan Guix, professor de Medicina Preventiva 
i Salut Pública. 
7 de maig: conferència «Com les difi cultats motrius afecten els 
aprenentatges: caminar, parlar i pensar» a càrrec de Laura Pla, 
d’Espai Laura. 
11 de juny, conferència «La frustració, el teu nou GPS», a càr-
rec de M. del Mar García Muñoz, psicòloga clínica, directora del 
“Centro de psicologia y salud”.

Activitats de la Secció de Tecnologia.
Departament d’Arqueologia 
Reunions del departament d’Arqueologia els dilluns, a 
partir del 13 d’abril, a la sala seccional. 
Cicle de Xerrades, a la sala Secció Excursionista Rosa Ma-
grané, els dimarts a les 19.30 h:
5 de maig: «Els edifi cis de banys a Tortosa a l’edat mitjana», a 
càrrec de Ramon Ferrer Anguix, arqueòleg. 12 de maig: «Siu-
rana, arqueologia i història», a càrrec de Joan Menchon i Bes, 
arqueòleg. 19 de maig: «El territori de Madina Larida», a càrrec 
de Jesús Brufal, llicenciat en Història a la Universitat de Lleida. 
26 de maig: «Turtuxa una ciutat andalusina al sud de Cata-
lunya», a càrrec de Jordi Vilà Llorach, arqueòleg. 2 de juny: 
«Les Torres de guaita catalanes en la defensa de l’Al-Andalus», 
a càrrec de Ramon Martí, professor de la UB.  9 de juny: «La 
integració del territori de Tarrakuna a Al-Andalus», a càrrec de 
Xavier Gonzalo, investigador de l’ICAC.

vivències, els seus somnis, el seu ideari.
Informació a secretaria@centrelectura.cat 

integració del territori de Tarrakuna a Al-Andalus»
Xavier Gonzalo
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SECCIÓ EXCURSIONISTA 
Actes a la Sala Secció Excursionista Rosa 
Magrané o a la sala d’actes. 

Dijous 16 d’abril, a les 8 h, inici de les sortides mati-
nals dels dijous.
A les 20 h, audiovisual «Pirineus 2014» a càrrec de Joan 
Papaseit. 
Diumenge 19, a les 8 h: excursió al Tossal del Tres Reis 
amb entitats excursionistes de Reus i Castelló. 
Dijous 23, a les 20 h, a la sala d’actes, «Reus paisatges 
literaris», un recorregut  amb imatges de la ciutat a través 
de textos literaris. A càrrec de Fina Masdéu amb muntatge 
d’imatges a cura d’Andreu Ferré. 
Diumenge 26, a les 8 h: excursió a Rojals, a la Festa de 
Sant Jordi.  

Dilluns 27, a les 19 h, a la sala d’actes, a 
les 19 h, «Sicília, essència Mediterrània», au-
diovisual de Santi Nogués: Cefalú, Taormina, 
Catània,  Piazza Armerina, la villa Casale i els 
seus famosos mosaics, Agrigento i el recinte 
de temples grecs, Siracusa, Senilunte, Segesta, 

recintes arqueològics de primer ordre, Palerm i les illes Eòlies. 
Dijous 7 de maig, a les 20 h, xerrada «Els problemes 
medi ambientats de les nostres Comarques» a càrrec del 
Col·lectiu Xarxa Sud.
Dissabte 9, a les  8.30 h, sortida matinal del dissabte: 
Caminada solidària pel Terme Municipal de Reus. Amb la 
col·laboració de la Creu Roja.

Dijous 14 a les 20 h, a la sala d’actes, xerrada «Els cam-
panars de les nostres comarques» a càrrec de Joan Gallofré 
Cornadó.  
Dilluns, 18 de maig, a les 19 h, a la sala d’actes, 
«Pels vells camins del regne de Siam», audiovisual 
de Santi Nogués, un recorregut pel Nord  de Thai-
làndia, visitant les ètnies padaung, hmong,…
Dijous 21 a les 20 h, audiovisual a concretar.
Diumenge 24:  Excursió als Ports 
Dijous 28, a les 20 h,  audiovisual «Viatge a Cuba» a càrrec 
de Joan Ballester.  
Dimecres 3 de juny, a les 20 h, a la  sala  d’actes, audiovi-
sual «Gäbäl al-barka . El Montsant muntanya de anacoretes» 
a càrrec de Pau Salas i Lluís Pons.  
Dissabte 6, a les 8 h: sortida matinal del dissabtes.
Dijous 11, a les 20 h. a la sala d’actes: «Poemes Estelats», 
lectura de poemes patriòtics. Recull a càrrec de Andreu Pujol. 
Llegiran els alumnes del Taller En Veu Alta que dirigeix Rosa 
Mateu.      
Del divendres 12 al diumenge 14: excursió de cap de set-
mana.
Dilluns, 15, a les 19 h, a la sala d’actes, «Ro-
mania, un encant per  descobrir», audiovisual de 
Santi Nogués, un recorregut pel Castell de “Peles”, 
la medieval Brasov, Bran, el castell del compte 
Dràcula, la fortalesa de Brisnov, la també medie-
val Sibiu i el Museu al Aire lliure,…
Dijous 18, a les 20 h, reunió General Ordinària de la Secció. 

 a la sala d’actes, 
«Pels vells camins del regne de Siam», audiovisual 
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Altres activitats

Dilluns 20 d’abril a les 19.30 h, a la sala d’actes
«Cursus Hiberus-Mare Nostrum»
i «50 anys del Reus Club de Mar». 

Andreu Pujol del Pozo explicarà la cursa fl uvial i 
marítima de l’Ebre a Salou que es celebrava els 
anys seixanta apadrinada per intel·lectuals de 
l’època com Ramón Amigó i Xavier Amorós. Amb 
la recuperació d’imatges del fotògraf Estanis Pe-
drola. Octavi Anguera, actual President del Reus 
Club de Mar farà una ressenya sobre el Club . 

Dissabte 25 d’abril, a les 19 h, a la sala d’actes.
Projecció del documental «Corrupció, l’Organisme nociu», 
d’Albert Sanfeliu i taula rodona posterior amb testimonis com 
Itziar González. El director ha aplegat en el documental a reco-
negudes personalitats de l’àmbit docent, polític i social, que hi 
han volgut aportat les seves opinions.
Els testimonis que han patit i denunciat la corrupció són:
Itziar González Virós. Arquitecte i urbanista. Experta en proces-
sos de participació ciutadana i resolució de confl ictes en l’es-
pai públic. Un dels moments emotius correspon al rodatge que 
es va realitzar al Centre de Lectura amb motiu del lliurament 
a Itziar del Memorial per la Pau Vidal i Lletxa 2013. Jaume 
Llanós, psicòleg social. Carlos Martínez, inspector de Cursos de 
Formació Ocupacional des de 1986. Maite Carol,  llicenciada 
en Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i Local. Albert 
Gadea, metge, especialista en Administració Pública. Fernando 
Urruticoechea, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresari-

als per la Universitat del País Basc. Els testimonis 
que aporten en el documental les seves claus 
per fer front a la corrupció són: Victoria Camps, 
catedràtica emèrita de Filosofi a moral i política 
de la UAB. Manuel Villoria, de la Càtedra de Ci-
ència Política i de l’Administració. Joan Queralt, 
catedràtic de Dret en la UB. Enric Pons, integrant de Els Observatoris 
Ciutadans Municipals. Preu de l’entrada per tal d’ajudar a fi nançar la 
producció: 5 euros. 

DIA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL
El dia 4 de juny, amb motiu del dia de l’Associacionisme Cultural al 
Centre es realitzaran unes Jornades de Portes Obertes, de 11 a 13 h i 
de 18 a 21 h i una sèrie d’activitats:
A les 19.30 h, a la sala d’actes, presentació del llibre Ateneus: cultura 
i llibertat. Associacionisme a la Catalunya contemporània,  de Ramon 
Arnabat i Xavier Ferré. Presentació a càrrec de Salvador Casals, presi-
dent de la Federació d’Ateneus de Catalunya. A les 20.30 h: conferèn-
cia de Xavier Ferré Trill «El món associatiu català».

CAMINADES EN ANGLÈS 
Els dissabtes 18 d’abril, 16 de maig i 13 de juny tindran lloc les 
«Caminades en anglès», una sèrie de petites excursions a peu amb 
una guia anglesa, Joanna Thomas, guia ofi cial de turisme, per rutes 
històriques i locals. Els recorreguts d’aquest trimestre seran, respecti-
vament: Jaciments arqueològics del riu Siurana i els Masos de la Fe-
bró; l’entorn de Capafonts: Torrent de la Llúdriga i cova de les Gralles; 
i Els molins i tolls del riu Brugent. Inscripcions a secretaria@centrelec-
tura.cat Organitza: Departament d’arqueologia.

catedràtic de Dret en la UB. Enric Pons, integrant de Els Observatoris 
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Activitats de la Biblioteca del Centre

Hi col·labora:

TRESORS DE LA BIBLIOTECA
Coincidint amb les jornades El Llibre Antic: Memòria del Passat que 
s’organitzen aquest trimestre es presentaran a la vitrina del vestíbul 
de la biblioteca diversos exemplars dels segles XVI i XVII del fons de la 
Biblioteca del Centre.

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA, els dijous a les 19 h:
30 d’abril, L’àngel caigut, de B. Akunin.
28 de maig, La mirada dels àngels, de Camilla Lackberg.
18 de juny, L’ou d’or, de Donna Leon.

Club de Lectura amb l’escriptor Jordi Llavina:
Sessions a les 19 h, a la sala de projeccions. Una experiència sin-
gular per compartir impressions i coneixements entre lectors que, ha-
bitualment, fan la seva feina en la intimitat i sense gaire contrast. 
9 d’abril: Contes de propina, de Damià Bardera (El Cep i la Nansa). La 
sessió comptarà amb la presència de l’autor. 
7 de maig: El nen perdut, de Thomas Wolfe (Cercle de Viena).
4 de juny: Galeria de fantasmes, de Jesús Moncada (Edicions 62).

IV MOSTRA DE LECTURA EN VEU ALTA 
Del dimarts 14 al divendres 17 d’abril, de 10 h a 13 h, a la sala d’actes, 
amb la participació del cicle inicial de primària i de centres d’educació 
especial. Organitzat conjuntament amb el CRP Reus Baix Camp.

IX CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL
DE LECTURA EN VEU ALTA
Del dilluns 27 al dimecres 29 d’abril, de 10.00 a 12.00, a la sala 
d’actes. Ho organitza: Departament d’Ensenyament de la Generalitat i 
Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de la Biblioteca.

FIRA DEL TASTET
Dimecres 22 d’abril, de 10 h a 13 h
Conferències: «Wolframio, un tipus amb química», «Enginyeria forense: la cièn-
cia contra la picaresca», a càrrec de Laureano Jiménez. La tecnologia es pot 
aplicar a activitats il·legals, però també es pot fer servir per enxampar a tot 
tipus de delinqüents. Organitzat conjuntament amb el CRP Reus Baix Camp.

LECTURA INTERGENERACIONAL
Dijous 23 d’abril, de 18 h a 20 h a la biblioteca infantil, lectura de contes compar-
tits entre adults i infants. Organitzat conjuntament amb el CRP Reus Baix Camp.

RUTA LITERÀRIA DEL GRUP MODERNISTA DE REUS
Dissabte 27 de juny a les 11 h, sortida des de la plaça del Teatre. Un acos-
tament a la història del Grup Modernista i a alguns dels textos dels autors que 
en van formar part. La ruta repassa imatges i referents del Reus del tombant 
dels segles XIX i XX. Ho organitza: Còdol Educació i Escola de Lletres. Inscripcions 
a secretaria@centrelectura.cat

EXPOSICIÓ «EL QUIXOT»
Del 22 al 30 d’abril, al vestíbul de la biblioteca: Exposició d’esdicions de El 
Quijote (El Quixot), de Cervantes. AMb la col·laboració del Centro Castellano-
Manchego de Reus.

LA BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA
La biblioteca del Centre de Lectura és la biblioteca patrimonial més antiga del país 
(1859). Gràcies a la generositat de persones i institucions compta, actualment, amb 
més de 260.000 volums, dels quals 170.000 documents són consultables per Internet 
(CBUC, Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) gràcies al catàleg infor-
matitzat. Actualment s’estan informatitzant la resta de fi txes del catàleg gràcies al 
mecenatge de l’empresa BEEP i la Fundació Privada Reddis. En relació amb el fons 
audiovisual, compta amb més de 6.000 DVD, 5.000 CD i 100 videojocs.
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Oferta formativa de les escoles del Centre

ESCOLA DE LLETRES 
TALLERS D’ESCRIPTURA
Taller d’escriptura per a adults I (dimarts), Taller d’escriptura per a adults 
II (dimecres o dijous). Professor: Ramon Sanz. Edat: a partir de 18 anys.
Taller de lectura en veu alta. Professora: Rosa Mateu. Edat: a partir de 18 
anys.
Nombre màxim d’assistents: 12. Horari: els dilluns de 18 a 19.30 h. Curs 
organizat conjuntament amb la Secció de Ciències Socials, Polítiques i 
Econòmiques.
INFANTIL
Taller de còmic: taller didàctic de dibuix i còmic dirigit a nenes i nens d’en-
tre 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. 
Professor: Antonio Gutiérrez Canales, Guti. Edat: entre 6 i 13 anys.
Animal wisdom stories: taller per llegir contes en anglès, fer màscares i 
activitats divertides. Professora: Joanna Thomas. Edat: a partir de 8 anys. 
Horari: els dissabtes 9, 23 i 30 de maig i 6 de juny, d’11 a 12.30 h. Acte de 
presentació, 11 d’abril (gratuït).

ESCOLA DE DANSA DEL CENTRE. ACTIVITATS PRIMAVERA-ESTIU
ABRIL
Dia 25, al Teatre Fortuny: Gala de dansa a Reus (organitzada per l’Asso-
ciació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona) 
Hi participa la Jove Cia. Dansa del Centre.
Dia 29, actes amb motiu del Dia Internacional de la Dansa 
Ho organitza: Coordinadora de Dansa de Reus.

MAIG
Preinscripció per al curs vinent 2015/2016.
19 i 20 de maig: Venda de les entrades per al Festival de Fi de Curs. 
23 de maig: Participació de la Jove Cia. a la Mostra de dansa a Hospitalet.

JUNY
Festival fi  de curs: dies 3 i 4, a les 18.30 h; 5, a les 20 h; 6, a les 18 h.
Del 8 al 19: Avaluació dels alumnes. Dies 16, 17, i 18: exàmens del 
nivell elemental i preparatori de grau mig. 18 de juny, a les 20.30 h: 
reunió informativa amb pares pels cursos de 1r AP fi ns a taller, en totes les 
disciplines. Actuació de cloenda de la temporada 2014/2015 als Jardins 
de la Casa Rull. Participació als actes de la Festa Major de Reus: Mostra 
de dansa de la Coordinadora de Dansa de Reus i ball de valencians petits 
(dia 27) i ball de valencians grans (dies 28 i 29). 

JULIOL 
Del 6 al 17: Estiu Dansa 2015. Especialitats: clàssic, contemporani, es-
panyol, jazz i funky. Els matins de 10 a 14 h. La idea d’enguany gira al 
voltant de Charlie i la fàbrica de xocolata, el musical basat en el llibre 
infantil de l’autor britànic Roald Dahl. Ho organitza: Escola de dansa del 
Centre de Lectura de Reus.

ESTIU A LA FRESCA
17 de juliol, a les 18 h, a la plaça del Teatre: Cloenda d’Estiu Dansa’15 
de l’Escola de Dansa amb Charlie i la fàbrica de Xocolata. Hi participen els 
alumnes del curs d’estiu.

ESCOLA DE MÚSICA DEL CENTRE
Dijous 18 de juny, a les 19 h, al Teatre Bartrina: Concert fi nal 
de curs de l’Escola de Música del Centre de Lectura.

ESCOLA DE TEATRE DEL CENTRE
Dissabte 9 de maig, a les 10 h, a la sala Hortensi Güell: Monogràfi c de 
teatre, «Taller de dramaturgia i direcció», a càrrec de Judith Colell.
Aules obertes, 21 h, sala Hortensi Güell: 18 de maig (segon curs), 17 de 
juny (primer). 
Dimecres 1 de juliol, a les 21 h, al Teatre Bartrina: La bona 
persona de Sezuan, de Bertolt Brecht. Taller de fi nal de curs de 
l’Escola de Teatre. 3r i 4t d’especialització.

ABRIL
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Dia a dia          (166 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS Més informació a la pàg.

ABRIL 2015
Fins al 4  Exposició de fotografi es «Ni blanc ni negre», de Maoz Eliakim Vestíbul del Centre
Fins al 4   Exposició bibliogràfi ca amb la donació de Daniel Giralt Miracle Vestíbul Biblioteca
Fins al 10  Exposició «Estranyaments», del Cicle d’art contemporani Sala Fortuny
dt.7 17.30 h Inici curs trimestral Escola de Dansa Escola de Dansa 26
dt. 7  18.30 h Inici curs trimestral de l’Escola de Teatre Sala Hortensi Güell 26
dt.7  19 h Inici curs trimestral del Taller d’escriptura Sala seccional 26
dt. 7 19.30 h Presentació del llibre La vida cotidiana en las juderias de la comarca del Cinca Medio, a través de los responsa del Rabino Yishaq bar Seset, d’Andreu Lascorz.  Sala d’actes  5
dt. 7 20  h Inauguració exposició «30 anys de la revista Canya i Gram, El Masroig/ Priorat i les cançons de pandero del Masroig». Vestíbul del Centre 15
dc.8 18.30 h Jornades «El Llibre antic: memòria del passat»: «La impremta a l’inici del segle XIX. Canvi de règim, canvi de registre», a càrrec de Montserrat Comas Sala d’actes 4
dc. 8 19.30 h Jornades «El Llibre antic: memòria del passat»: «La gestió del llibre antic a la Biblioteca de Catalunya», a càrrec de Núria Altarriba (Biblioteca de Catalunya) Sala d’actes 4
dc. 8 19.45 h Inici curs trimestral del Curs de Dansa Lliure Sala Hortensi Güell
dj. 9  18.30 h Jornades «El Llibre antic: memòria del passat»: «La base de dades de “Marques d’impressors” de la UB», a càrrec de Neus Verger (CRAI). UB) Sala d’actes 4
dj. 9  19 h Club de lectura amb Jordi Llavina i l’autor: Contes de propina, de Damià Bardera (El cep i la nansa).  Sala de projeccions 25
dj. 9  19.30 h Jornades «El Llibre antic: memòria del passat»: «El primers llibres infantils en català», a càrrec de Cristina Garreta, directora Bibl. Xavier Amorós Sala d’actes 4
dv. 10 19.30 h Presentació del llibre de Margarida Aritzeta L’amant xinès. Sala d’actes 5
dv. 10  21 h Cineclub: La isla mínima. Teatre Bartrina 10
ds. 11 11 h Animal wisdom stories, a càrrec de Joanna Thomas (taller de contes infantils en anglès). Biblioteca Infantil 26
ds. 11 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
ds. 11 11 i 18 h  Reunió ensenyament Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell
ds. 11 21 h Pulmons, de Duncan MacMillan. Teatre Bartrina 12
dg. 12 18 h Reus a 4 bandes, cicle de concerts. Teatre Bartrina 12
dl.13 18 h Inici Taller de lectura en veu alta, amb Rosa Mateu. Sala de projeccions 26
dl.13 19.30 h Presentació del llibre de poesies de Xavier Amorós Corbella Temps girat. Sala d’actes 5
dl.13 19.30 h Inici de les reunions setmanals del Departament d’arqueologia del Centre. Sala seccional 22
14 al 17 10 h Mostra de lectura En Veu Alta. Sala d’actes 25
dt. 14 19.30 h Conferència «Les eleccions plebiscitàries d’abril de 1931. La proclamació de la República», a càrrec de Joan Navais, historiador. Antena URV.  Sala d’actes 9
dc. 15  18.30 h Jornades «El Llibre antic: memòria del passat»: «El llibre de les Constitutions  y altres drets de Cathalunya... (Barcelona,1704)», a càrrec d’Antoni Jordà (URV). Sala d’actes 4
dc. 15  19.30 h Jornades «El Llibre antic: memòria del passat»: «Incunables, tècnica, art i cultura. Catalunya», a càrrec de Maria Rosa Molas (CL). Sala d’actes 4
dj. 16 8 h Inici de les sortides matinals setmanals de la Secció Excursionista  23
dj. 16  18.30 h Jornades «El Llibre antic: memòria del passat»: «Novel·la  cavalleresca i historiografi a clàssica al
  Renaixement» a càrrec d’Alexandre Coroleu, professor investigador ICREA, UAB. Sala d’actes 4
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dj. 16  19.30 h Jornades «El Llibre antic: memòria del passat»: «El llibre antic com a font historiogràfi ca», a càrrec de Josep Fàbregas (URV). Sala d’actes 4
dj. 16 19.30 h Dia Mundial de la Salut. OMS. Conferència «Ciutat i salut» a càrrec de Joan Guix.  Sala Hortensi Güell 22
dj. 16 20 h Audiovisual «Pirineus 2014» a càrrec de Joan Papaseit. Sala Sec Exc. Rosa Magrané 23
dv. 17 19.30 h Presentació de la revista Canya i gram amb motiu del 30 aniversari.  Sala d’actes 15
dv. 17 19.30 h Presentació del llibre El dia de l’escórpora, de Miquel Bonet Piñol. Sala Hortensi Güell 5
dv. 17 20 h Inauguració exposició dels treballs d’alumnes de l’Escola d’Art  i Disseny de Tarragona. Sala Fortuny 14
dv. 17 21 h Cineclub: Boyhood (Joventut), de Richard Linklater. Teatre Bartrina 10
ds. 18 10 h Monogràfi c de dansa: Didàctica de la dansa. Sala Hortensi Gúell 26
ds. 18 11 h Caminades en anglès: Riu Siurana i Masos de la Febró Siurana 24
ds. 18 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
ds. 18  12 h Veniu de concert: Concert familiar amb l’Escola de Música del Centre Sala d’actes 15
ds. 18 21 h Mort accidental d’un anarquista, per la Companyia Tebac. Teatre Bartrina 12
dg. 19 8 h Sortida al Tossal dels Tres Reis Tossal dels Tres Reis 23
dg. 19 18 h Mort accidental d’un anarquista, per la Companyia Tebac. Teatre Bartrina 12
dl. 20 19.30 h «Cursus Hiberus-Mare Nostrum» i «50 anys del Club de Mar».  Sala d’actes 24
dt. 21 19.30 h Presentació del llibre Reus de la mà dels infants, de Còdol Educació. Sala d’actes 5
dc. 22 10 h Fira tastet de Ciència. Sala d’actes 25
dc. 22 19.30 h Presentació del llibre Pinzellades i retalls, de Rosa Pàmies Ollé. Sala d’actes 5
dc. 22 20 h Exposició d’edicions de El Quixot, de Cervantes fi ns el 30 d’abril, amb la col. del Centro Castellano-Manchego de Reus Vestívul Biblioteca 25
dj. 23 18 h Lectura intergeneracional. Biblioteca infantil 25
dj. 23 20 h «Reus paisatges literaris», a càrrec de Fina Masdéu. Sala d’actes 23
dv. 24 19.30 h Presentació del llibre Un capellà gens clerical, de Josep Poca. Sala d’actes 6
dv. 24 22 h Planeta-i-Neptú. Amb Peyu.  Teatre Bartrina 12
ds. 25 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
ds. 25 11 i 18 h Reunió ensenyament Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell
ds. 25 19 h Projecció documental «Corrupció, l’organisme nociu», d’Albert Sanfeliu. Taula Rodona.  Sala d’actes 24
ds. 25 21 h Terra Baixa i Lluís Homar. Teatre Bartrina 12
dg. 26 8 h Excursió a Rojals, Festa de Sant Jordi. Rojals 23
dg. 26 18 h Tomeu Penya: Arruix!. Teatre Bartrina 12
27 a 29 10 h XI Certament de lectura En Veu Alta Sala d’actes 25
dl. 27 19 h Audiovisual «Sicília, essència Mediterrània», amb Santi Nogués. Sala d’actes 23
dl. 27 20 h Presentació del llibre La poesia obrerista de Josep Llunas. Un intent d’estètica anarquista en la literatura catalana del segle XIX, de Joan Martí Mora. Sala d’actes 6
dc. 29 19.30 h Presentació del llibre de l’Ass. Estudis Reusencs: Eduard Toda i Güell. La passió per la cultura de Jordina Gort.   Sala d’actes 6
dj. 30 19 h Club de lectura de novel·la negra: L’àngel caigut, de B. Akunin. Sala de projeccions 25
dj. 30 20 h Conferència de Francesc Monforte Sanromà «Teoria constructiva de la gran piràmide de Keops» Sala d’actes
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MAIG
ds. 2 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
ds. 2 12.30 h Inauguració del LXVIII Concurs Exposició Nacional de Roses. Teatre Bartrina 16
ds. 2 13.30 h Inauguració exposició «Nines de drap» del taller d’Isabel Marsal. Vestíbul Teatre Bartrina 17
3 i 4  Mati,tarda LXVIII Concurs Exposició Nacional de Roses. Teatre Bartrina 16
dl. 4 11 h Inauguració de l’exposició de cartells «Fem coral». Organitza: Regidoria d’Ensenyament. Fins al 15 de maig. Videoteca
dl. 4 19.30 h Presentació de llibre Legión azul y Segunda Guerra mundial de Xavier Moreno Julià.  Sala d’actes 22
dt. 5 19.30 h Presentació llibre de Magi Sunyer Mites per a una nació, de Guifré el Pelós a l’11 de setembre. Sala d’actes 6
dt. 5 19.30 h Xerrada «Els edifi cis de banys a Tortosa a l’edat mitjana», a càrrec de Ramon Ferrer Anguix. Sala Sec Exc. Rosa Magrané 22
dc. 6 19.30 h Presentació del llibre Les llums s’apaguen a tot Europa. La fi  de la Belle Epoque, de Josep Pich. Sala d’actes 22
7 a 10  Festival Fira del Circ de Catalunya Trapezi. Teatre Bartrina
dj. 7 19 h Club de lectura amb Jordi Llavina: El nen perdut, de Thomas Wolfe Sala de projeccions 25
dj. 7 19.30 h Conferència «Com les difi cultats motrius afecten els aprenentatges: caminar, parlar i pensar» a càrrec de Laura Pla. Sala Hortensi Güell 22
dj. 7 20 h Xerrada «Els problemes medi ambientats de les Nostres Comarques», a càrrec del col·lectiu Xarxa Sud. Sala Sec Exc. Rosa Magrané 23
dv. 8 19.30 h Presentació del llibre El manual de 1780 de Josep Clot Blet, notari de Reus de Roser Puig i Tàrrech. Sala d’actes 22
dv. 8 20 h Inauguració de l’exposició Biennal d’art contemporani. Sala Fortuny 14
ds. 9 8.30 h Excursió matinal dels dissabtes: Caminada solidària per terme municipal de Reus. Reus 23
ds. 9 10 h Monogràfi cs de teatre: Taller de dramatúrgia i direcció, a càrrec de Judit Colell. Sala Hortensi Güell 26
ds. 9 11 h Animal wisdom stories, a càrrec de Joanna Thomas (taller de contes infantils en anglès) Biblioteca Infantil 26
ds. 9 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
dl. 11 19.30 h Inauguració exposició «Prorraimos l’holocaus nazi dels gitanos europeus 1934 - 1945». Vestíbul del Centre 15
dt. 12 19.30 h Xerrada «Siurana, arqueologia i història», a càrrec de Joan Menchon i Bes, arqueòleg. Sala Sec Exc. Rosa Magrané 22
dc. 13 19.30 h Presentació de la biografi a novel·lada Joaquin Bernadó. Hilo de seda y oro, de Juan González Soto Sala d’actes 22
dj. 14 19.30 h Conferència «La cultura bíblica a la Catalunya Medieval», a càrrec de Pere Ignasi Poy. Antena URV. Sala Hortensi Güell 9
dj. 14 20 h Xerrada «Els campanars de les nostres comarques», a càrrec de Joan Gallofré Cornadó. Sala d’actes 23
dv. 15 18.30 h Trobada de traductors: Inauguració i comunicació «Les traduccions de teatre d’en Bonaventura Vallespinosa: entre el gust i la necessitat», a càrrec de Margarida Aritzeta. Sala d’actes 8
dv. 15 19.30 h Trobada de traductors. Joaquim Sala Sanahuja: «El teatre clàssic francès: Molière i Racine». Rossend Arqués: «Reconstrucció i reescriptura del teatre: les traduccions teatrals». Sala d’actes 8
ds. 16 11 h Caminades en anglès: Capafons, Torrent de la Llúdriga i cova de les Gralles. Capafons 24
ds. 16 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
ds. 16 11 i 18 h Reunió ensenyament Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell
ds. 16 11.30 h Trobada de traductors. Miquel Edo: «Vallespinosa i Pirandello: s’han perdut traduccions?».
  Ramon Lladó: «La contemporaneïtat com a imponderable: Vallespinosa traductor de Ionesco i Cocteau». Sala d’actes 8
ds. 16 13.20 h Trobada de traductors: Lectura de fragments de B. Vallespinosa a càrrec del grup del Col·lectiu En veu alta de la Biblioteca del Centre. Cloenda de les jornades.  Sala d’actes  8
ds. 16 18 h Lliurament de premis de la 3a edició del Concurs Literari i de Dibuix dels Retaules Vivents Sala d’actes
dg. 17 18 h In memoriam, concert d’homenatge a les víctimes del feixisme a la Segona Guerra Mundial. Teatre Bartrina 13
dl. 18 19 h Audiovisual: «Pels vells camins de Siam», de Santi Nogués. Sala d’actes 23
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dl.18 21 h Escola de Teatre: Aula oberta de segon de teatre. Sala Hortensi Güell 26
dt. 19 19.30 h Xerrada «El territori de Madina Larida», a càrrec de Jesús Brufal.  Sala Sec Exc. Rosa Magrané 22
dj. 21  19.30 h Presentació del llibre L’home impassible, de Miquel Àngel Estradé. Sala d’actes 22
dj. 21 20 h Audiovisual de la Secció Excursionista. Sala Sec Exc. Rosa Magrané 23
dv. 22 19.30 h Acte d’homenatge a Ramon Ferran, audiovisual de l’Escola d’Art  i taula rodona. Sala d’actes 21
dv. 22 22 h Morgadeces, amb Ana Morgade. Teatre Bartrina 13
ds. 23 9 h  Visita guiada a la Casa Maragall i a l’espectacle Maragall a casa de Josep Maria Jaumà. Barcelona 22
ds. 23 11 h Animal wisdom stories, a càrrec de Joanna Thomas (taller de contes infantils en anglès). Biblioteca Infantil 26
ds. 23 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
ds. 23 12 h Veniu de concert!: Concert familiar amb Camerata XXI. Sala d’actes 15
ds. 23 21 h Pensaments secrets, de David Lodge. Teatre Bartrina 13
dg. 24 8 h Excursió als Ports. Els Ports 23
dg. 24 18 h Reus a 4 bandes. cicle de concerts. Teatre Bartrina
dt. 26 19.30 h Presentació del llibre L’àguila negre, de Joan Carreras. Sala d’actes 6
dt. 26 19.30 h Xerrada «Turtuxa una ciutat andalusina al sud de Catalunya», a càrrec de Jordi Vilà Llorach. Sala Sec Exc. Rosa Magrané 22
dc. 27 19.30 h Conferència «Joan Roig i Solé, un escultor reusenc del segle XIX», a càrrec M. Dolors Capdevila. Sala d’actes 9
dc. 27 20 h Reunió Escola Essencialista. Sala seccional
dj. 28 19 h Club de lectura de novel·la negra: La mirada dels àngels, de Camila Lackberg. Sala de projeccions 25
dj. 28 19 h Gala de dansa a benefi ci d’entitats socials. Teatre Bartrina
dj. 28 19.30 h Inauguració de l’exposició «A través de l’ànima». Vestíbul del Centre 15
dj. 28 19.30 h Presentació del llibre Els jueus catalans, de Manuel Forcano. Sala d’actes 7
dj. 28 20 h Audiovisual «Viatge a Cuba» a càrrec de Joan Ballester. Sala Sec Exc. Rosa Magrané 23
dv. 29 19.30 h Acte de lliurament del títol de soci d’Honor del Centre a Anton Pàmies i Salvador Juanpere. Sala d’actes 20
ds. 30 11 h Animal wisdom stories, a càrrec de Joanna Thomas (taller de contes infantils en anglès). Biblioteca Infantil 26
ds. 30 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
ds. 30 21 h Ludmila Mercerón: «Des de Cuba...en concert». Teatre Bartrina 13

JUNY
dt. 2 19.30 h Xerrada «Les Torres de guaita catalanes en la defensa de l’Al-Andalus”, a càrrec de Ramon Martí (UB). Sala Sec Exc. Rosa Magrané 22
dc. 3 18.30 h Festival fi  de curs de l’Escola de Dansa. Teatre Bartrina 26
dc. 3 20 h Audiovisual «Gäbäl al-barka. El Montsant muntanya de anacoretes» a càrrec de Pau Salas i Lluis Pons. Sala d’actes 23
dj. 4 18.30 h Festival fi  de curs de l’Escola de Dansa. Teatre Bartrina 26
dj. 4 19 h Club de lectura amb Jordi Llavina: Galeria de fantasmes, de Jesús Moncada. Sala de projeccions 25
dj. 4 19.30 h Presentació del llibre Ateneus: cultura i llibertat. Associacionisme a la Catalunya Contemporània, a càrrec de Salvador Casals, de la Federació d’Ateneus de Catalunya. Sala d’actes 24
dj. 4 20 h Inauguració de l’exposició dels Alumnes de batxillerat artístic de Reus. Fins al 18. Sala Fortuny 14
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dj. 4 20.30 h Conferència de Xavier Ferré Trill: «El món associatiu català».  Dia associacionisme. Sala d’actes 24
dv. 5 20 h Festival fi  de curs de l’Escola de Dansa. Teatre Bartrina 26
ds. 6 8 h Sortida matinal dels dissabtes de la Secció Excursionista.  23
ds. 6 11 h Animal wisdom stories, a càrrec de Joanna Thomas (taller de contes infantils en anglès) Biblioteca Infantil 26
ds. 6 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
ds. 6 11 i 18 h Reunió ensenyament Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell
ds. 6 18 h Festival fi  de curs de l’Escola de Dansa. Teatre Bartrina 26
dt. 9 19.30 h Xerrada «La integració del territori de Tarrakuna a Al- Andalus», a càrrec de Xavier Gonzalo (ICAC). Sala d’actes 22
dj. 11 19.30 h Conferència «La frustració, el teu nou GPS», a càrrec de M. del Mar García Muñoz. Psicòloga clínica.  Sala Hortensi Güell 22
dj. 11 20 h Lectura de poemes estelats (Secció Excursionista). Sala d’actes 23
dv. 12 8 h Excursió de cap de setmana de la Secció Excursionista.  23
dv. 12 19.30 h Presentació del llibre El batec del temps, de Cari Ariño. Sala Hortensi Güell 7
ds. 13 11 h Caminades en anglès: Riu Brugent. Brugent 24
ds. 13 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
ds. 13 12 i 17 h Projecció del documental «El fenomeno Bruno Gröning».  Sala d’actes
ds. 13 18 h Festival simfònic de l’Escola de Música del Centre. Diversos espais
dl. 15 19 h Audiovisual «Romania, un encant per descobrir», a càrrec de Santi Nogués. Sala d’actes 23
dc. 17 21 h Escola de Teatre: Aula oberta de primer de teatre. Sala Hortensi Güell 26
dj. 18 19 h Concert fi nal de curs de l’Escola de Música del Centre. Teatre Bartrina 26
dj. 18 19 h Club de lectura de novel·la negra: L’ou d’or, de Donna Leon. Sala de projeccions 25
dj. 18 19.30 h Projecció de l’audiovisual «Invasió Subtil» de Guillem Latorre. Sala d’actes
dj. 18 20 h Reunió general de la Secció Excursionista. Sala Sec Exc. Rosa Magrané 23
dv. 19 19.30 h Presentació del volum 132 de les Edicions del Centre: Rutes literàries d’Espais Escrits. Sala d’actes 7
ds. 20 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
dl. 22 19 h Jornada tècnica «Implicacions econòmiques d’una eventual Catalunya independent». Organitza CREIP URV. Sala d’actes
dj. 25 19.30 h Mostra de Cinema Occitan. Sala d’actes 11
dv. 26 20 h Inauguració de l’exposició «Mar i Cel», pintures de Mercè Bessó. Sala Fortuny 15
ds. 27 11 h Taller de còmic amb Guti. Biblioteca Infantil 26
ds. 27 11 i 18 h Reunió ensenyament Bruno Gröning. Sala Hortensi Güell
ds. 27 11 h Ruta del Grup Modernista de Reus. Organitza: Còdol Educació.  Plaça del Teatre 25
dt. 30 19.30 h Assemblea Ordinària de Socis. Sala d’actes 19

JULIOL
dc. 1 21 h La bona persona de Sezuan, taller de fi nal de curs de l’Escola de Teatre del Centre de Lectura. Teatre Bartrina 26
dg. 5 18 h Reus a 4 bandes, cicle de concerts. Teatre Bartrina
dl. 6 10 h Inici «Estiu dansa 2015» de l’Escola de Dansa. Taller d’estiu. Fins al 17. Especialitats: clàssic, contemporani, Espanyol, Jazz i Funcky. Escola de Dansa 26
ds.11 21 h Nit de Claqué. Organitza: Dixiclac Claqué. Teatre Bartrina
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