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Lletra de convit
25 anys de la videofonoteca: 1993-2018
El CLR ha estat pioner en moltes activitats (emissions
radiofòniques, estació meteorològica, cineclub, corals que
esdevenen altres entitats, etc.) al llarg de la història i
aquest és un cas més d’èxit. I tot gràcies a l’empenta
dels socis, de les seccions, dels directius i dels presidents
de l’entitat.
Sobre la qüestió de formar una videofonoteca, ja se’n
parlà al final dels anys setanta. Fou, però, amb la
presidència de Josep M. Balañà, l’any 1988, que es decidí
crear un nou càrrec directiu per impulsar la creació
de la videofonoteca del CLR. «Ja tenim director de la
videofonoteca!». Amb moltes ganes i poca experiència, per
la joventut de tan sols 21 anys, començàrem a dibuixar
el projecte, visitàrem les poques fonoteques que tenia el
país i cercàrem assessorament tècnic per agafar idees.
Van ser anys de juntes directives intenses, veritables
classes magistrals en què vaig tenir la gran sort
d’aprendre de Josep M. Balañà, Joan Ballester, Joaquim
Mallafrè, Josep Murgades, Pere Anguera, Jaume Massó,
Albert Macaya, Santi Nogués, Venanci Bonet i Teresa
Felip, entre molts altres. Ja amb la presidència de
Ballester, vam poder inaugurar la videofonoteca el 15 de
gener del 1993. Van caldre cinc anys per aconseguir els
recursos per a les obres d’arranjament de les sales i per
a les instal·lacions i les compres d’equips tècnics, amb
l’assessorament de Josep M. Fort.
Els primers vuit anys vam aconseguir ser un referent a

Catalunya, tot donant un servei nou i de qualitat a les
nostres comarques. Vam participar activament en diferents
actes: premis de videocreació, Premis Reus, exposicions,
Cinema Rescat, URV, Ràdio Reus, museus, concerts,
Memorimage, cineclub, etc. Destaquem la recuperació
de pel·lícules antigues de particulars, amb la creació
d’un important fons del CLR dipositat a la Filmoteca de
Catalunya, per iniciativa dels socis Pedro Nogales i Josep
Estivill. A partir del 2002, la videofonoteca passa a ser
part de la biblioteca i l’hemeroteca amb el mateix director.
Els anys següents van ser de servei normalitzat i d’anar
afegint més fons d’àudio i de vídeo per part dels socis. Fou
ja el 2011 que es portà a terme la renovació amb nous
ordinadors connectats a Internet i amb TV LED i 3D, una
renovació necessària per posar al dia un servei que tanta
demanda té entre els socis.
Avui tenim un fons de 4.500 CD, més de 8.000 DVD i un
fons digitalitzat de les conferències del CLR, amb 1.669
àudios. També comptem amb les principals revistes
especialitzades de música, cinema i informàtica.
Enguany obrirem, definitivament, l’accés lliure als socis
del fons general consultable. Els socis podran agafar
directament les pel·lícules i els CD i emportar-se’ls, un gran
repte que esperem assolir amb l’ajut de tothom.
Xavier Robert. Director de la videofonoteca
(1988-2001) i actual director de la biblioteca
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Recepció anual d’entitats
Divendres 26 de gener, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, XXXIV Recepció anual d’entitats
Com cada any el Centre de Lectura obre les portes de l’ateneu
a les entitats culturals, esportives, socials i cíviques de la
ciutat per tal de compartir experiències i conversar sobre
l’estat actual del món associatiu. L’edició d’enguany comptarà
amb la col·laboració de l’Orfeó Reusenc amb un concert
commemoratiu dels cent anys de la seva fundació com a
entitat independent del Centre de Lectura, on havia nascut
l’any 1860.
A més a més, se celebrarà, amb un refrigeri que se servirà a
la Sala Hortensi Güell a les 19.00 h, els 25 anys de la
inauguració de la videotecafonoteca.
Concert de de l’Orfeó Reusenc
Direcció: Albert Galcerà
Repertori
Amor particular. Lluís Llach - Arrj. Xavier Cassanyes
Vestida de nit. Càstor Pérez - Arrj. Albert Galcerà
D’un temps d’un país. Raimon - Arrj. Manuel Oltra
Ara és l’hora. Martins Brauns
No sentiu cantar la gent. Claude Schönberg
Cent anys de l’Orfeó Reusenc
Els orígens de l’Orfeó Reusenc s’emmarquen en el corrent del
cant coral a Catalunya, que va impulsar Josep Anselm Clavé
l’any 1850. Els Cors Clavé i l’Orfeó Català, juntament amb les
figures d’Amadeu Vives i Lluís Millet, van ser referents en els
quals s’emmirallaven moltes masses corals del moment.
A Reus, l’activitat coral va començar el 14 de novembre del
1860 amb la creació de la Secció Coral del Centre de Lectura,

dirigida per Florenci Cogul. El 1892, es va incorporar al càrrec
Estanislau Mateu i Mas i, sota la seva direcció, la formació es va
transformar d’una coral a un orfeó de veus masculines amb el nom
d’Orfeó Reusenc del Centre de Lectura.
L’any 1908, l’aprovació d’un nou reglament del Centre de Lectura,
que suposava la divisió de l’entitat en set seccions i la seva
configuració definitiva com a ateneu, no fou acceptada per l’Orfeó,
que va decidir separar-se de l’entitat on havia nascut. Es van
aprovar uns estatuts propis, però encara no es disposava de seu
pròpia. La mort del director de l’Orfeó, el 1911, va suposar un cop
dur per a la massa coral, però l’arribada com a nou director del seu
fill, Estanislau Mateu i Valls, va insuflar un nou ànim als cantaires.
Així doncs, el 1912 l’Orfeó, sota la seva batuta i formada
bàsicament per gent jove, agafa empenta i s’hi incorporen classes
de música i solfeig. A més, s’incrementa la participació de la massa
coral en recitals i trobades com la I Trobada d’Orfeons de Catalunya,
celebrada a Barcelona l’any 1917.
Però el gran canvi de l’Orfeó va tenir lloc quan es van obrir les
portes de la formació a les veus femenines i es va convertir en
un cor de veus mixtes. Per refermar aquest fet, es van redactar
uns nous estatuts que van reconstituir i refundar l’Orfeó Reusenc.
D’aquesta manera, el 7 de gener del 1918, naixia l’entitat tal i com
la coneixem avui en dia.



El Consell Directiu proposa
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Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura
L’Òmnium Baix Camp i el Centre de Lectura sumem
esforços i farem presentacions de llibres amb els
autors de manera conjunta. Seran els primers dimarts
de mes, a excepció de quan el primer dimarts sigui
festiu o es trobi enmig d’un pont. Les presentacions es
duran a terme a la sala Emili Argilaga a les 19.30 h i hi
intentarem portar els escriptors de les novetats literàries
que considerem més interessants. La voluntat és aproparvos la literatura més actual i fer tertúlia al voltant del tema
que, en cada cas, se’ns plantegi. Una bona oportunitat per
conèixer els nostres autors de capçalera.



Començarem el cicle amb les tres presentacions següents:
Dimarts 9 de gener: Els anys de la serp, de Joan Rendé
Joan Rendé i Masdéu (Barcelona, 1943) ha tingut com a
activitats principals la prosa literària, el periodisme d’opinió
i, durant molts anys, el guionatge de ràdio i televisió. Durant
la dècada dels vuitanta va fer-se popular amb el pseudònim
de Doctor Scòpius, amb què signava unes glosses de
sàtira social al diari Avui, que van merèixer el premi Ciutat
de Barcelona. Ha publicat els llibres Sumari d’homicida
(premi Víctor Català 1977), Llibre de Figuracions (1981),
La cavalleria impossible (1992), El llegat del príncep de
Larsa (1993), El viatger (1994), El barber violador (Premio
Nacional de la Crítica 1997) i La pedra a la sabata (premi
Mercè Rodoreda i premi de la Crítica Serra d’Or 2003). Va
participar en tota la trajectòria del col·lectiu de literatura
de gènere Ofèlia Dracs, ha treballat en el teatre i en la
difusió de la cultura musical i ha estat director de l’Escola
d’Escriptura i Humanitats de l’Ateneu Barcelonès.

Els anys de la serp (Proa) és una novel·la
d’emigració familiar i d’aprenentatge, d’un poble
de Jaén a les muntanyes de Catalunya.
Dimarts 6 de febrer: La fugitiva, de Blanca Busquets
Blanca Busquets i Oliu (Barcelona, 1961) és escriptora,
periodista i filòloga. Viu a cavall entre Barcelona i
Cantonigròs. Treballa a Catalunya Ràdio des del 1986 i
ha treballat a Televisió de Catalunya durant set anys. Ha
publicat amb l’editorial Proa la novel·la Presó de neu (2003),
i amb l’editorial Rosa dels Vents, El jersei (2006), Tren a
Puigcerdà (2007), Vés a saber on és el cel (2009), La nevada
del cucut (2010, Premi Llibreter 2011), La casa del silenci
(2013) i Paraules a mitges (2014). La seva vuitena novel·la,
Jardí a l’obaga, apareix de nou a Proa. Les seves obres han
estat traduïdes a diverses llengües, entre les quals
el castellà, el francès, el rus, l’alemany, l’anglès o
l’italià. El desembre del 2015 va rebre a Roma el
prestigiós premi de literatura i periodisme Alghero
Donna, en la modalitat de narrativa.
La fugitiva (Proa) és una novel·la que se centra
en la vida d’una dona gran, que rememora el
passat accidentat que l’ha dut fins on és i que
obre una porta inesperada.
Dimarts 6 de març: La vida sense la Sara Amat, de Pep Puig
Pep Puig i Ponsa (Terrassa, 1969) actualment viu a la Nou
de Gaià, un poblet envoltat de vinyes i garrofers del Camp
de Tarragona. La seva primera novel·la, L’home que torna,
va obtenir el Premi Jove Talent Fnac i va gaudir d’una molt
bona acollida per part de la crítica i dels lectors.

Presentacions de llibres
Dilluns 8 de gener, a les 19.30 h,
a la sala Emili Argilaga, presentació del
llibre Cultura i pensament en l’època del
Barroc (Obrador Edéndum) de Salvador
de Brocà, a càrrec d’Albert Àvila.
Salvador de Brocà (Barcelona, 1940)
és doctor en Filosofia i llicenciat en Dret
per la Universitat de Barcelona. Amplià estudis a
Heidelberg, Regensburg i Berlín. Ha exercit com a professor
d’Història de la Filosofia a la Universitat Rovira i Virgili. És
membre de la Societat Catalana de Filosofia (IEC) i de la
Real Acadèmia de Bones Lletres. Ha publicat El espíritu y la
vida en Max Scheler (1982); Historia de la filosofía (1990);
Les arrels romàntiques del present (1997); Berlín, del segundo
imperio al tercer milenio (1999), i L’itinerari de la saviesa
d’Atenes a Jerusalem (2003).
Divendres 19 de gener, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, presentació del llibre Jujol en Barcelona, editat per l’Arxiu
Jujol, una iniciativa que impulsa el fill de l’arquitecte,
Josep M. Jujol. La publicació, que serà presentada
per Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials de
Cultura de Tarragona, és un repàs comentat de l’obra
de l’arquitecte tarragoní Josep M. Jujol (1879-1949)
a Barcelona, tant l’existent com la desapareguda.

Els arquitectes modernistes
del Camp de Tarragona
Cicle de conferències, organitzades per la Fundació
Trencadís. Modernisme i Cultura, que vol recuperar l’obra
dels arquitectes modernistes nascuts al Camp. Hi col·laboren:
Fundació Minerva de la Cambra de la Propietat Urbana de
Tarragona i el Centre de Lectura.
Dilluns 12 de febrer, a les
19.00 h, a la sala Emili Argilaga,
«Lluís Domènech i Montaner
(1849-1923)», a càrrec de Carles
Sàiz i Xiqués, historiador.
Dilluns 5 de març, a les 19.30
h, a la sala Emili Argilaga, projecció
del documental «Jujol-Gaudí,
dos genis de l’arquitectura». El
documental el presentarà el seu
director, el periodista Lluís Campo
Vidal.
Activitats del Collège
Français International
Marguerite Yourcenar
de Reus
Divendres 2 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, conferència «Marguerite Yourcenar o la
búsqueda de la sabiduría», a càrrec de Claude Benoit
Morinière, catedràtica de Literatura Francesa de la
Universitat de València.
Dimarts 20 de març, a les 19.30 h, a la sala Miquel
Ventura, sessió de contacontes amb Hélène Pardy, que
explicarà en francès la història Les rives de Jasper. Activitat
recomanada per a majors de deu anys.

EL CONSELL DIRECTIU PROPOSA

La vida sense la Sara Amat (Proa) és la
confessió d’uns fets inoblidables, uns dies de
la vida d’un poble a l’estiu, d’un nen obedient i
enamoradís i d’una nena que ja no era una nena
i que volia acomplir el desig ferotge i urgent de
fugir, ni que fos per la porta del darrere. Amb
aquesta novel·la, Pep Puig va guanyar el Premi
Sant Jordi 2015.
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Convocatòria d’Assemblea General
Ordinària de Socis
El president del Centre de Lectura, d’acord amb el que
estableix l’article 47 dels actuals Estatuts del Centre de
Lectura de Reus, convoca Assemblea General Ordinària de
Socis per al dimarts 30 de gener del 2018 a les 19.00 h a la
sala d’actes Emili Argilaga.
Ordre del dia:
a) Aprovació, si escau, de l’informe del president.
b) Aprovació, si escau, de la proposta de pressupostos per a
l’any en curs, i de la renovació de les pòlisses de crèdit.
c) Aprovació, si escau, de la liquidació dels pressupostos de
l’any anterior.
d) Aprovació dels inventaris.
e) Aprovació, si escau, de la memòria de gestió administrativa
del Consell Directiu.
f) Aprovació, si escau, de la memòria de la Comissió de
Garanties.
g) Elecció de tres socis interventors d’actes i tres socis censors
de comptes.
h) Precs i preguntes.
Es dona publicitat a la convocatòria de l’Assemblea mitjançant
la col·locació de la informació relativa a aquest esdeveniment
al vestíbul, al web i al programa d’activitats de l’entitat.
Jaume Massó Carballido (president)
Josep Fàbregas Roig (secretari general)
Reus, 20 de novembre de 2017
Cartell del 71è Concurs Exposició
Nacional de Roses
El Centre de Lectura de Reus convoca un concurs per escollir el
cartell del 71è Concurs Exposició Nacional de Roses de l’any 2018.
1.- Participants: la convocatòria s’adreça a tots els socis del
Centre de Lectura.

2.- Tema: la finalitat de les obres, que hauran de
ser inèdites i originals, és destacar les roses com a
element principal.
3.- Tècnica i mides: la tècnica és lliure i el format
del cartell haurà de ser vertical i de mida DIN A3. Hi
haurà de figurar la inscripció següent:
71è Concurs Exposició Nacional de Roses
5, 6 i 7 de maig de 2018
CENTRE DE LECTURA DE REUS
4.- L’autor/a haurà de tenir present que, en la part inferior del cartell,
caldrà deixar-hi un espai, d’uns 4 cm, per imprimir-hi els logotips dels
patrocinadors.
5.- Presentació: Els originals s’hauran de lliurar a la secretaria del Centre
de Lectura fins al dia 10 de gener del 2018, a les 14.00 h. Els cartells
s’hauran de presentar impresos i en format digital. Les obres presentades
NO hauran d’anar signades amb el nom de l’autor/a. Les obres que
estiguin signades, seran desqualificades automàticament. Al dors de l’obra,
hi figurarà un lema o pseudònim, el qual també s’haurà d’escriure en un
sobre tancat. A dins del sobre, hi figurarà el nom i cognoms, el NIF, el
telèfon i l’adreça electrònica de l’autor/a del cartell. El guanyador signarà
l’obra un cop hagi estat proclamada vencedora del concurs.
6.- Jurat: El formaran tres persones vinculades al Centre de Lectura
de Reus, les quals seran proposades per l’organització del 71è Concurs
Exposició Nacional de Roses. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
7.- Condicions: L’obra original quedarà en poder del Centre de
Lectura, així com l’ús que se’n pugui fer (edició del cartell, programes
de mà, entrades, invitacions i qualsevol altre tema relacionat amb
el 71è Concurs Exposició Nacional de Roses). Els concursants es
responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les
obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge. El
Centre de Lectura no es fa responsable dels desperfectes o danys que,
fortuïtament, puguin ocasionar-se en les obres presentades. Els cartells
no premiats es podran recollir a la secretaria del Centre de Lectura del
15 al 31 de gener del 2018. La participació en el concurs comporta
l’acceptació d’aquestes bases.

Programació de l’Escola de Lletres de la biblioteca
i de la Secció de Llengua i Literatura
OFERTA DINAMITZADORA
Cicle Jesús Moncada
La Biblioteca del Centre de Lectura i les
biblioteques municipals de Reus han
organitzat una setmana d’actes dedicats a
la vida i obra de l’escriptor Jesús Moncada.
Jesús Moncada Estruga va néixer a Mequinensa (Baix Cinca)
l’1 de desembre del 1941 i va morir a Barcelona el 13 de
juny de 2005. Es va donar a conèixer com a escriptor amb el
recull de narracions Històries de la mà esquerra (Premi Joan
Santamaria 1971). Tant en el primer recull de narracions com
en el segon, El cafè de la granota (1985), Moncada recrea,
a cavall entre el realisme i la fantasia, el passat mític de
l’antiga població de Mequinensa –ara negada sota les aigües
del riu Ebre–, una temàtica que reprèn en les seves altres
produccions, d’entre les quals destaquen les novel·les Camí
de sirga (1988), La galeria de les estàtues (1992) i Estremida
memòria (1997). Les seves obres s’han traduït a l’alemany,
l’anglès, el castellà, el danès, l’eslovac, el francès, el gallec, el
japonès, el neerlandès, el portuguès, el romanès, el suec, el
vietnamita... El mateix autor va traduir un nombre considerable
d’obres del castellà, del francès i de l’anglès.
Pel conjunt de la seva trajectòria literària, fou distingit amb
el premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana
(2001), la Creu de Sant Jordi (2001) i el Premio de las Letras
Aragonesas de la Diputació General d’Aragó (2004).

Dilluns 19 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
sessió dedicada a textos de Jesús Moncada, a càrrec del
Col·lectiu En Veu Alta. Presentarà la sessió Montse Auqué,
presidenta de la Secció de Llengua i Literatura.
Dimecres 21 de febrer, a les 18.30 h, a la Biblioteca Xavier
Amorós, xerrada sobre l’obra de Jesús Moncada.
Dissabte 24 de febrer, excursió a Mequinensa per fer la
ruta Jesús Moncada i visitar el Museu d’Història (on hi ha un
espai dedicat a l’escriptor) i el Museu de la Mina. Sortida amb
autobús des de Reus.
Presentacions de llibres
Dimarts 16 de gener, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
presentació de la novel·la El camí de les Aigües, de Carme Martí,
a càrrec de Jordi Agràs, director dels Serveis de Cultura de la
Generalitat a Tarragona; i Inés Niubó, directora de l’Hospital
Psiquiàtric Pere Mata. Carme Martí (Montblanc, 1972) és
llicenciada en Filologia Catalana i forma part de l’equip del
Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí. El seu debut
com a narradora va seduir prop de 20.000 lectors de
totes les edats: Un cel de plom (Amsterdam, 2012),
una novel·la sobre la vida de Neus Català, supervivent
catalana del camp d’extermini de Ravensbrück. El camí
de les Aigües és una història de memòria i present
cuinada a foc lent durant més de cinc anys. Un relat
apassionat que consolida l’autora com una de les
grans narradores de la literatura catalana actual.



Dijous 18 de gener, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, presentació d’El Priorat: llicorella i poesia,
d’Elisa Riera i Miquel Sánchez. Llibre de poesia i
fotografia sobre el Priorat i la vinya, que consisteix
en dues parts. La primera aplega onze poemes, sota
el títol Elegies d’Escaladei; i la segona, El Priorat:
llicorella i poesia, consta de cinquanta poemes. Els
poetes Francesc Parcerisas i August Bover en signen els
pròlegs. Durant l’acte es projectarà el vídeo Llums del
Priorat, de Joan Ramon Coll.
Dijous 1 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, presentació de la novel·la L’olor de la seva
pell, d’Alfons Cama, a càrrec d’Agnès Toda, directora
d’activitats literàries del Consell Directiu del Centre
de Lectura. Nascut a Calonge l’any 1952 i resident a
Tarragona des de fa trenta anys, Alfons Cama publica
la seva quarta novel·la, L’olor de la seva pell (Editorial
Gregal), que s’inspira en un fet real: la dura repressió
policial de l’independentisme català del 1992.
Dijous 8 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, presentació del llibre El lenguaje de la piel, de
M. Dolors Muntané Coca (Reus, 1943), a càrrec de
Montserrat de Anciola, cap de la biblioteca del Centre
de Lectura. M. Dolors Muntané és periodista científica
especialitzada en salut i medicina i ha publicat diversos
llibres de temàtica mèdica. El lenguaje de la piel (Chiado
Editorial) és un llibre de dermatologia poc comú perquè
l’autora hi tracta els problemes de la pell no des d’un de
vista de la malaltia en ella mateixa, sinó des de les seves
causes, la majoria de les quals rauen en l’alimentació.
Dimarts 13 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
presentació del llibre 100 històries sobre el ball que t’agradaria
saber (Cossetània Edicions) d’Aleix Cort. L’escriptor i professor
de ball Aleix Cort (Reus, 1961) ofereix en aquest llibre una

passejada desimbolta i diversa per algunes pàgines
rellevants de la història del ball. Sigui de tipologia
cortesana, religiosa popular o de saló, el llibre mostra
que el ball és un bon mirador per analitzar la societat i
els seus components, un bon referent històric i un espai
privilegiat per descobrir l’eterna lluita existent entre els
defensors de la tradició i els abanderats de la modernitat, entre els
defensors de la puresa i els paladins del mestissatge.
Dimarts 20 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
presentació de la novel·la Joc d’identitats, de Jordi Tiñena.
Presentació a càrrec de Marc Moreno, editor de Llibres del Delicte.
VII Mostra de Lectura en Veu Alta
Activitat destinada als alumnes de cicle inicial de primària i de
centres d’educació especial. Organitzat conjuntament amb el
Centre de Recursos Pedagògics Baix Camp. Els dies 6 i 7 de març
per a alumnes de centres d’educació especial i del 12 al
21 de març per a alumnes de centres de primària. Les
sessions tindran lloc a la sala Emili Argilaga a les 10.00 h.
Club de lectura de novel·la negra
Dijous 25 de gener, a les 19.00 h, El ninot de
neu, de Jo Nesbo.
Dijous 22 de febrer, a les 19.00 h, Matèria
grisa, de Teresa Solana.
Dijous 22 de març, a les 19.00 h, L’ungla i la
carn, d’Isabel Salvat.
Club de lectura infantil/juvenil
Club de lectura per a nens i nenes d’entre 9 i 12 anys,
conduït per Marta Vidal. Els dijous 18 de gener, 15 de febrer i
15 de març de 17.30 h a 18.30 h, a la sala de projeccions.

laCaixa
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA



OFERTA FORMATIVA
Taller de lectura en veu alta
Taller pensat per dotar d’eines pràctiques a tots aquells que
utilitzen la veu com una eina de treball i per als amants de la
poesia i la rapsòdia en veu alta.
Programa: Definició dels elements de la lectura en veu alta:
mecànica, tècnica i expressió.
Exercicis per millorar: fluïdesa, volum, ritme, articulació, dicció,
claredat, riquesa, emoció i personatge.
Saber posar la veu adequada en cada gènere i/o situació: veu
narrativa, lírica i dramàtica.
Pràctica amb textos en prosa, poesia i teatre.
Es tocaran aspectes d’oralitat i de parlar en públic.
Professora: Rosa Mateu. Edat: a partir de 18 anys
Horari: tots els dilluns, de febrer a maig, de 18.00 a 19.30 h
Inici: 5 de febrer. Curs organitzat conjuntament amb la Secció
de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques
Taller d’escriptura per a adults I (dimarts)
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 h
Taller d’escriptura per a adults II (dijous)
Professor: Ramon Sanz. Edat: a partir de 18 anys
Nombre màxim d’assistents: 15
Horari: dijous, cada quinze dies, de 19.00 a 20.30 h
Per inscriure-s’hi cal haver cursat el nivell inicial
Curs d’iniciació al guió cinematogràfic
Professor: Albert Casanovas Llort. Edat: a partir de 16 anys
Horari: dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 h
Taller d’enquadernació
Grup A (dimecres) / Grup B (dijous)
Professora: M. Rosa Molas.
Edat: a partir de 18 anys. Places limitades. Per cursar aquest
taller cal ser soci del Centre de Lectura

ESCOLA DE LLETRES I SECCIÓ DE LLENGUA I LITERATURA

TRESORS DE LA BIBLIOTECA
Pergamí del fons documental de la Biblioteca del Centre de
Lectura
Data i lloc: 1365, desembre, 15. Reus.
Regest: Establiment atorgat per Berenguer Brugar, prevere
de Reus, a favor de Bernat Perpunter de Vilagrassa, habitant
de Castellvell del Camp, d’una peça de terra al terme de Reus,
amb un cens anual de 3 sous i 6 diners a pagar el dia de
Nadal.
Notari: Pere Mir, notari de Reus.
Testimonis: Raimon Bruch, prevere, i Galceran Ferrer.
Anotacions al revers:
- «Bernardo Perpunter»
- «de la capella de R. Ferrer, notari»
- «Papers consernents al benefici eclesiàstic de Sant
Pere, dit el Argent, y del benefici de Sant Andreu y Santa
Eulària»



Les activitats de les Seccions
Secció de Ciències Polítiques, Socials i
Econòmiques
Cicle Pau i Drets Humans
En signar-se l’any 2017 un conveni pel qual se cedia al
Centre de Lectura la dotació econòmica per a deu anys del
Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal, la nostra entitat,
amb la mà amiga de l’Associació Josep Vidal Llecha, vol
oferir i donar continuïtat al cicle Pau i Drets Humans.
Hem convidat els premiats del Memorial d’enguany (ex-aequo
a Arxivers sense Fronteres i la campanya Banca Armada) i
hem aprofitat complicitats amb actors i persones implicades
en el foment de la cultura de la pau i en la defensa dels
drets humans per ampliar temes de debat i reflexió.
I, des de la voluntat d’enfortir xarxes, el Col·legi d’Advocats de
Reus, que manté activa una comissió de treball sobre els drets
humans, també col·labora amb el cicle. Totes les conferències
tindran lloc a la sala Emili Argilaga a les 19.30 h.
Dimarts 23 de gener: «La factura de la llum, un
instrument de despossessió de la vida quotidiana»,
a càrrec d’Aurèlia Mañé Estrada, professora de Política
Econòmica i de Relacions Energètiques Internacionals de la
Universitat de Barcelona.
Divendres 9 de febrer: «Anàlisi i superació de
l’assetjament sexual a la nostra societat», a càrrec de
Mar Joanpere Foraster, professora associada de Sociologia
de la Universitat de Barcelona.



Dijous 22 de febrer: «El negoci de la guerra i el seu
finançament», a càrrec de Pere Ortega, president del
Centre Delàs d’Estudis per la Pau, una de les organitzacions
impulsores de la campanya Banca Armada, guanyadora exaequo del 33è Memorial per la Pau Josep i Liesel Vidal.
Dimarts 13 de març: «AsF: l’activisme al rescat de la
identitat, de la memòria. 10 anys al costat del poble
sahrauí», a càrrec Núria Carreras, presidenta d’Arxivers
sense Fronteres (AsF); i Jordi Amigó, responsable del
projecte de suport a l’Arxiu Nacional Sahrauí d’AsF. Arxivers
sense Fronteres va guanyar ex-aequo el 33è Memorial per la
Pau Josep i Liesel Vidal.
Dilluns 5 d’abril: «Joventut i marginació: drets i accions
integradores», a càrrec dels treballadors socials Àngels
Granados, Jordi Collado i Francesc Valls.
Cicle 150è aniversari del naixement
de Pompeu Fabra
Enguany fa cinquanta-dos anys de l’inici dels actes
d’homenatge que el Centre de Lectura va retre a Pompeu
Fabra, el gran impulsor de la normativa moderna de la llengua
catalana, i que es van desenvolupar fins al 1968, amb motiu
del seu centenari. En aquell 14 de maig del 1966, sota un
franquisme inclement, espanyolitzador i gris, la nostra entitat
visqué un moment intens d’afirmació de la seva catalanitat.
De fet, partint de la sigil·losa inauguració a la biblioteca del
bust en bronze de Fabra esculpit per Ramon Ferran, i amb la
presència de la filla del filòleg, Carlota Fabra, aquells actes

s’obriren a la ciutadania reusenca en general. El nivell fou molt
alt gràcies a la implicació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC),
atès que hi van participar Pere Bohigas, president de la Secció
Filològica, i Ramon Aramon, secretari general de la institució,
el qual va pronunciar la conferència «La tasca filològica a
Catalunya des de 1907». Van ser presents en els actes el
president del Centre de Lectura, Enric Aguadé; el president de
la Secció de Ciències Exactes, Josep Blanch; el president de
la Secció de Literatura, Bonaventura Vallespinosa; així com
Teresa Miquel, Xavier Amorós i Ramon Ferran. Als participants
en l’acte se’ls va obsequiar amb una medalla commemorativa
del cinquantenari de les normes ortogràfiques de l’IEC, també
obra de Ramon Ferran. No s’entendria l’actual proclama que el
Centre de Lectura fa de la cultura universal des de la llengua
i la cultura catalana sense assumir aquell esdeveniment, un
autèntic punt d’inflexió.
Ara, amb l’excusa del 150è aniversari del naixement del
«normalitzador de la llengua», persistim en aquell missatge
i per fer-ho comptem amb la complicitat, altre cop, de l’IEC.
Reivindiquem que aquell 1966 del Centre de Lectura forma
part de la nostra memòria democràtica i comptem amb

l’amistat i la saviesa de professors i intel·lectuals coneixedors de l’obra
i la figura de Pompeu Fabra. Per aquest motiu hem preparat aquest
cicle de conferències, les quals tindran lloc a la sala Emili Argilaga a
les 19.30 h.
Divendres 16 de febrer: «Fabra o la (re)invenció d’una llengua»,
a càrrec de Josep Murgades, catedràtic de Filologia Catalana.
Dilluns 26 de febrer: «La Catalunya que va viure Fabra: de
finals del xix fins a l’exili», a càrrec de Josep Lluís Martín
Berbois, historiador del Memorial Democràtic.
Dimarts 27 de febrer: «Ideologia lingüística de Pompeu Fabra»,
a càrrec de Joan Martí i Castell, catedràtic emèrit de Filologia
Catalana i membre de l’IEC.
Divendres 16 de març: «Pompeu Fabra, de Reus al món», a
càrrec de Jordi Ginebra, catedràtic de Filologia Catalana a la URV i
comissari de l’Any Pompeu Fabra 2018.

El Liceu visita Reus
Representants del Gran Teatre del Liceu presenten al Centre de
Lectura les òperes de la temporada 2017-2018. Totes les sessions
tindran lloc a la sala Emili Argilaga a les 19.30 h.
Dijous 11 de gener: L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti. Una de
les òperes còmiques i alhora romàntiques més delicioses de la història
del gènere. Tendresa i picardia van de bracet gràcies a l’original i
fresca música de Donizetti, l’últim gran representant de l’òpera bufa
italiana. El Liceu recupera, del 7 al
28 de gener, un dels muntatges més
exitosos de les darreres temporades
amb direcció escènica de Mario Gas i
direcció musical de Ramón Tebar.



Dijous 1 de març: Andrea
Chénier, d’Umberto Giordano.
Andrea Chénier és una història
d’amor apassionada ambientada
en els convulsos dies del Terror,
en plena Revolució Francesa. Amb direcció escènica de
David McVicar i direcció musical de Pinchas Steinberg, es
representarà al Liceu del 9 al 28 de març.
Presentacions de llibres
Dijous 25 de gener, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, presentació del llibre Tot està connectat.
Històries curioses de la vida moderna (Angle Editorial),
d’Anna-Priscila Magriñà. D’on ve l’expressió
«síndrome d’Estocolm»? Des de quan diem carpe diem?
Per què parlem de «prínceps blaus»? La periodista
Anna-Priscila Magriñà (Reus, 1983) ha investigat
l’origen dels fets i ha sabut enllaçar un tema amb un
altre per construir històries extraordinàries i divertides.
Dissabte 27 de gener, a les 12.00 h, a
la sala Emili Argilaga, presentació del llibre
«Tumulto». Meditacions sobre l’octubre català
(2017), d’Arnau González i Vilalta, Enric UcelayDa Cal i Plàcid Garcia-Planas. L’octubre català
del 2017 ha capgirat la història de Catalunya
de dalt a baix. Meditar sobre aquests quaranta
dies revolucionaris, ara que els tenim frescos, és
imprescindible. El llibre, publicat per l’Editorial
Gregal, està prologat pel periodista Xavier Graset,
que presentarà l’acte juntament amb els autors.



Divendres 23 de febrer, a les 19.30 h, a la sala
Emili Argilaga, presentació del llibre La represión y las
luchas por la memoria en Argentina y España (Editorial
Catarata), de Julieta Olaso, a càrrec de Montserrat
Soronellas, doctora en Antropologia i professora de la
URV. El llibre ofereix una comparativa entre Espanya
i l’Argentina, dos països que van patir dictadures i
milers de desapareguts, però que van adoptar una política de
reobertura de fosses i de lluita per la memòria molt diferents.
Secció de Tecnologia
Dilluns 15 de gener, a les 19.30 h, a
la sala Emili Argilaga, conferència «De
Reus a Mauthausen: un exili tràgic»,
a càrrec de Josep Escoda, arxiver i vocal de l’Amical
Mauthausen, una associació que es va fundar l’any 1962 per
agrupar els exdeportats republicans dels camps d’extermini
nazis, així com familiars i amics tant dels supervivents com
dels deportats assassinats als camps. La conferència de
Josep Escoda tractarà sobre els reusencs que foren deportats
a Mauthausen.
Secció de Geografia i Història
Dijous 15 de març, a les 19.30 h, a la
sala Emili Argilaga, presentació del núm. 15
de la revista Cultura i Paisatge a la Ruta del
Cister, que edita TGD Comunicació i que recull
informació i reportatges sobre la ruta dels
tres monestirs cistercencs (Poblet, Santes
Creus i Santa Maria de Vallbona). La revista la
presentaran el seu director, Josep M. Rovira, i Jordi Agràs,
director dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona.

Secció de Ciències de l’Educació
Dilluns 22 de gener, a les 19.30 h, a la
sala Emili Argilaga, presentació del llibre Una
pragmática de la fragilidad humana (UOC),
coordinat per Eugenio Díaz, a càrrec de Joan
Gràcia, director de la Biblioteca Freudiana
de Tarragona. Acte coorganitzat amb l’Escola
Lacaniana de Psicoanàlisi de Catalunya.
Secció Excursionista
Dijous 18 de gener, a les 19.30 h, a la sala Rosa
Magrané, projecció del documental Eslovènia, on el
somni de la independència ja és una realitat, a càrrec
d’Andreu Ferré i Àngels Casamitjana.
Diumenge 21 de gener, excursió mensual del diumenge.
Dijous 25 de gener, a les 19.30 h, a la sala Rosa
Magrané, xerrada amb projecció «Viatjar: veure, viure i
aprendre», a càrrec de Santi Nogués.
Dijous 1 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané,
projecció del documental Lanzarote, a càrrec de Joan
Papasseit.
Dissabte 3 de febrer, excursió mensual matinal del dissabte.
Dijous 15 de febrer, a les 20.00 h, a la sala Emili
Argilaga, projecció del documental Chamonix-Zermatt, una
travessa alpina, a càrrec d’Andreu Ferré.
Diumenge 18 de febrer, excursió matinal del diumenge.
Dijous 22 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Rosa
Magrané, projecció del documental Excursions a vista de
dron, a càrrec de Roger Bofarull.
Dissabte 3 de març, excursió mensual matinal del dissabte.

Diumenge 18 de març, excursió mensual del diumenge.
Dijous 22 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
projecció del documental Iran a vista d’una dona, a càrrec de
Filo Muñoz.
Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»
Tots els documentals es projectaran a la Sala Emili
Argilaga, a les 18.00 h. El cicle està coorganitzat
amb l’Associació de Prejubilats i Pensionistes del
BBVA.
Dimarts 16 de gener: Iran: les antigues ciutats
imperials.
Dilluns 19 de febrer: Kurdistan, un país entre
muntanyes.
Dilluns 19 de març: Seguint les passes del Quixot.
ALTRES ACTIVITATS DE VIATGES
Dijous 11 de gener, a les 19.30 h, a la sala
Rosa Magrané, projecció del documental Viatge a
Escòcia, a càrrec de Josep M. Beltran.
Divendres 12 de gener, a les 19.30 h, a la sala
Emili Argilaga, projecció del documental Costa
Rica... pura vida!, a càrrec de Pere Aleu.



Exposicions a la Sala Fortuny
CICLE D’HIVERN D’ART CONTEMPORANI
Del 12 de gener al 2 de febrer: «Vostè és aquí»
«Vostè és aquí» és la nova exposició d’Arnau Casanoves.
Un recull d’obres en la seva majoria inèdites, que, com ja ens
té acostumat l’artista, constitueixen una crítica social constant,
en què els culpables no són els poders fàctics, sinó els actes
i les accions de la gent individual. Un missatge ininterromput
que sona com un bordó de fons en tota la mostra. En aquesta
ocasió, Arnau Casanoves pretén que l’espectador reflexioni sobre
les contradiccions d’un món 2.0; un món caracteritzat per tenir
tothom una capa d’invisibilitat teixida de píxels, en què les noves
tecnologies ens permeten mostrar al món unes emocions de dol o
de ràbia mentre comprem a l’estranger productes innecessaris; un
món en què podem mostrar diversos àlter egos paral·lelament i en
què darrere d’una pantalla i en la intimitat podem fer aflorar, sense
que es noti, la nostra personalitat real, en què la major part de les
vegades acaba sent el «JO» per sobre del món.
Arnau Casanoves (Reus, 1988) ja fa força anys que té la pintura
com el seu principal mitjà d’expressió, tot i que ha treballat altres
tècniques com l’escultura, el gravat, la fotografia i la ceràmica, que
ha procurat hibridar-les per adaptar-les a la seva expressió i buscar
el seu llenguatge personal. Va acabar el
grau superior de pintura a l’Escola Massana
de Barcelona, també ha fet monogràfics
d’escultura i ceràmica, així com estades
en diversos tallers d’artistes com el de
l’escultor i gravador Ramon Ferran, a Reus;
el dels artistes multidisciplinaris Marcel·lí
Antúnez i Begoña Egurvide, a Barcelona; i el
del pintor Antonio Catalano, a Castagnole
Monferrato (Itàlia).



Del 9 de febrer al 2 de març: «Street publicity»
Aquesta proposta del fotògraf Ramon Cornadó neix amb la
intenció de reflexionar sobre la relació, conscient o inconscient,
que mantenim amb els reclams publicitaris en el nostre
deambular diari pels carrers de la ciutat. Les diferents escenes
captades són fruit del pur atzar de la situació, és a dir, no neixen
amb una intencionalitat prèvia i definida, sinó que l’autor tan sols
ha estat testimoni momentani d’allò que ha succeït en el moment
d’enquadrar una imatge. Explica Cornadó: «A través d’aquesta
forma de visió aleatòria i no esbiaixada, podem avaluar amb un
cert rigor el que realment passa en la nostra interacció constant
i diària en el nostre transitar habitual per l’espai públic, ple de
reclams consumistes. La visió a través de la càmera, captant
el que succeeix als carrers de la ciutat, ens permet veure’ns i
ubicar-nos d’una manera més conscient en la forma que tenim
d’interactuar amb el nostre entorn habitual. Aquesta visió és la
que ens possibilita saber on som i com ens relacionem amb el
nostre entorn habitual. Al cap i a la fi, només l’acte conscient
ens permet conèixer una mica de nosaltres i del nostre tipus
de relació món enfora. Independentment d’aquest substrat de
fons que hi ha a totes les imatges, ens podem trobar a un nivell
més singular fotografies en què els protagonistes de l’escena
es mimetitzen amb el reclam publicitari de fons. En altres, la
publicitat esdevé un tòtem que ens indueix a la veneració.
També hi ha fotografies en què l’ésser humà es redueix a la
insignificança davant de la contundència i magnitud de l’escena
publicitària, o on aquesta contradiu de manera radical el que
el transeünt expressa amb el seu cos i la seva postura. També
trobem esdeveniments en què tenim la sensació que tot el
que apareix a l’escenari conflueix d’una forma orquestrada. Les
fotografies han estat captades, en la seva majoria, a la ciutat de
Reus, tret d’algunes que he realitzat a Barcelona.»

Ramon Cornadó (Tarragona, 1958) és un fotògraf
especialitzat en patrimoni en l’àmbit professional
i treballa en sèries personals sobre diverses
temàtiques des de fa anys. Ha publicat llibres
d’autor com Tarragona, la perifèria; Arcàdia; La Pau,
i també uns quants catàlegs per a exposicions dels
diferents projectes personals (MAMT, MNAT, Kowasa
Galery, Palau Robert, Galeria Artefacto, IDEP, Casa
Elizalde, entre d’altres).
Del 9 al 30 de març: «Pedres, roques i pretèrites»
«Pedres, roques i pretèrites» és el nou treball de Núria Rion,
l’obra de la qual sempre és un reflex de la seva manera de
treballar: un assaig constant i una aproximació reiterada al territori.
Canviant d’una vegada a una altra la manera de fer-ho. Amb la
voluntat de conèixer, d’assimilar, tot establint contacte directe amb
la matèria a través de l’experiència i la recerca d’allò pretèrit. Els
treballs que presenta al Centre de Lectura s’inicien amb una acció
realitzada el passat estiu al Parc Natural de la Serra de Montsant,
en què l’artista va establir una relació molt física amb les roques
que conformen la serra: «Davant la impossibilitat d’una abraçada
gegant que abraci tota la serra, estableixo una connexió directa
entre el detall i el tot.»
Núria Rion (La Canonja, 1976) és llicenciada en Belles Arts per la
Universitat de Barcelona. És professora de pintura i il·lustració a l’Escola
d’Art i Disseny de Tarragona. La seva obra se centra en la
recerca de l’espai, del seu entorn, de la natura i del bosc,
de les seves construccions, de qui els ha habitat i dels
objectes, amb el desig de mantenir la memòria, fins i tot
els costums, de trajectes que han desaparegut. «El meu
treball parteix d’un interès irrefrenable vers els espais
buits i abandonats. Espais que es conserven la petjada de
l’home, que amaguen una història més o menys propera.
Però que no es consideren prou importants per a ésser
catalogats i estudiats.»

AVANÇ PROGRAMACIÓ ABRIL-JUNY
Cicle Joan Roig i Solé
Amb motiu del centenari de la mort de l’escultor
Joan Roig i Solé (1835-1918), el Centre de Lectura
ha previst la programació d’un seguit d’activitats
per recordar l’artista reusenc i la seva trajectòria
i per endinsar-nos en un context de transició
artística molt especial a Catalunya: el pas del
Modernisme al Noucentisme i la configuració
d’un nou ideari estètic i polític. Un període, al seu
torn, protagonitzat per una munió d’artistes que,
com Roig i Solé, van contribuir a situar la ciutat de Reus en una posició
privilegiada en el marc del moviment avantguardista.
Conferències:
17 d’abril: «Joan Roig i Solé. Una aproximació biogràfica», a càrrec
d’Antonio Salcedo, historiador de l’art (URV).
24 d’abril: «El Reus artístic de Joan Roig i Solé», a càrrec de Jordi
Carbonell, historiador de l’art (URV).
8 de maig: «Els retrats escultòrics de J. Anselm Clavé», a càrrec de
Dolors Capdevila, catedràtica d’Història de l’Art.
15 de maig: «Roig i Solé a Reus», a càrrec de Jaume Massó, arqueòleg
i president del Centre de Lectura.
22 de maig: «Joan Roig i Solé a les col·leccions del Museu de
Montserrat», a càrrec de Bernat Puigdollers, historiador i crític d’art.
Altres activitats:
De l’11 de maig al 16 de juny: exposició a la Sala Fortuny.
12 de maig: visita al cementiri per conèixer els panteons i tombes
creades per Roig i Solé.
17 de maig: visita per Reus per conèixer els indrets relacionats amb la
vida de l’escultor.



Exposicions al vestíbul del Centre de Lectura

EXPOSICIONS AL VESTÍBIL

Del 8 al 20 de gener: «El Grup Pere
Mata des dels ulls professionals»,
exposició de les fotografies del III Concurs
de Fotografia Digital, que va convocar el
Grup Pere Mata el 24 d’octubre del 2017 en el qual
van participar els treballadors de l’empresa. L’objectiu del
concurs és apropar el Grup Pere Mata a la població, enriquir
el seu arxiu gràfic i fomentar la participació i implicació dels
professionals. Les fotografies estan relacionades amb la salut
mental, la discapacitat intel·lectual, la xarxa social, la recerca
i la formació.



Del 22 de gener al 3 de febrer: «Parelles artístiques.
Experiències creatives per la salut mental», projecte
que impulsa des de l’any 2006 la Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d’Osona i que consisteix en la creació, i la
posterior exposició, d’unes obres realitzades per una parella
artística formada per un artista professional i un artista amateur.
Aquest últim és una persona usuària dels serveis de salut mental.
L’obra que treballa cada parella s’exposa de manera itinerant a
diversos municipis per fer arribar a la població una visió sensible i
sense estigmes de la malaltia mental i les seves conseqüències.
El projecte el coordina, al territori, des del 2012, el Servei de
Rehabilitació Comunitària de Tarragona (SRC), que pertany
al Grup Pere Mata i que treballa amb usuaris del Tarragonès,
l’Alt Camp i la Conca de Barberà. Presentarà
l’exposició Anna Bové Sabater, psicòloga
responsable del SRC Tarragona. Hi col·labora:
Secció de Ciències de l’Educació.

Del 5 al 17 de febrer: «Miquelets de Catalunya», exposició
de fotografies de Carles Quintana (Barcelona, 1970). La
mostra està dedicada al grup de recreació històrica Miquelets
de Catalunya, al qual Quintana va seguir per tot Catalunya
en els anys 2015 i 2016 per captar-ne, amb la càmera, els
millors moments. L’exposició inclou imatges de les actuacions
del grup a Girona, Solsona, Cardedeu, Montesquiu i Capçanes,
entre altres poblacions. Miquelets de Catalunya recrea l’exèrcit
regular català de principis del segle xviii, especialment la
Guerra a Ultrança del 1713-14, en què els catalans van lluitar
sols contra l’exèrcit francoespanyol de les Dues Corones.
Miquelets de Catalunya recrea amb fidelitat els uniformes,
la vida als campaments i les batalles que van protagonitzar
aquells soldats. Ho organitza: Secció de Geografia i Història.

Les activitats de les escoles del Centre
Escola de Teatre
Dissabte 20 de gener, de 10.00 h a 14.00 h, a
la sala Hortensi Güell, Taller de veu. Recitació de
poesia per a actors, dirigit per Natàlia Sellarès.
Taller pràctic per a actors i actrius que es volen
apropar al recitat poètic, tot alliberant i entrenant la veu com a
font d’expressió i emotivitat al servei de la paraula més íntima.
Natàlia Sellarès és llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut
del Teatre de Barcelona i diplomada en Pedagogia Teatral per
l’Institut del Teatre de Vic. Imparteix cursos de tècnica de la
veu i expressió oral a El Timbal-Estudis Escènics i en diverses
escoles teatrals de Catalunya. Com a actriu ha actuat en
companyies com Versus Teatre i Teatre Lliure i ha participat en
sèries de televisió, com El cor de la ciutat, Ventdelpla i La Riera.
Dissabte 10 de març, de 10.00 h a 14.00 h, a la sala
Hortensi Güell, Taller de musicoteràpia, dirigit per José
Manuel Pagán. La música creativa és l’eina que permet
crear i gaudir la música des de nosaltres mateixos, des de
la nostra personalitat única i completa, obrint i explorant un
univers nou, que fins ara estava adormit dintre de nosaltres.
No cal tenir coneixements de música per participar en el
taller. José Manuel Pagán (Lausana, 1949) és pianista i
compositor. Ha escrit música per a espectacles de dansa, per
a l’obra Bogeries, de Tortell Poltrona. En el camp del cinema,
on va debutar amb la partitura per a Lola, de Bigas Luna, ha
treballat amb Jordi Cadena (La senyora, 1987), Rosa Vergés
(Tic-Tac, 1997) i Agustí Villaronga (Pa negre).
També és director de l’Orquestra de la Bona
Sort, formada íntegrament per persones amb
problemes de salut mental.

Escola de Música
Dimecres 7 de febrer, a les 19.00 h, a la sala d’audicions de
l’Escola de Música, concert de carnaval.
Dijous 1 de març, a les 19.00 h, a la sala d’audicions de l’Escola
de Música, concert d’alumnes de grau professional, que interpretaran
obres d’Edward Grieg.
Dijous 15 de març, a les 19.30 h, al Teatre Bartrina, «El meu primer
concert», amb la participació dels alumnes de primer any d›instrument i les
orquestres, grups de cambra i solistes.
Escola d’Art
Els dimarts 6, 13 i 20 de febrer, de 16.30 a 19.00 h, taller de pintura
japonesa Sumi-E «Paisatge zen», impartit per Anna M. Llagostera Mas,
artista especialitzada en la tècnica Sumi-E i l’aiguada japonesa. Els paisatges
zen es configuren amb traços espontanis de tinta negra i responen als
ideals d’austeritat i simplicitat, que són propis dels principis de l’estètica zen.
Organització i gestió del taller: Ressò de Japonisme (Rebeca Pujals).
Escola de Dansa
Dijous 18 de gener, a les 20.00 h, al Teatre Bartrina,
representació del musical Grease a càrrec dels alumnes de jazz, 3r
d’AP i taller de funky.
Divendres 19 de gener, a les 20.00 h, al Teatre Bartrina, representació del conte
Focs, a càrrec dels alumnes d’espanyol, 1r AP (A i B) i 2n AP (A i B) de funky.
Dissabte 3 de febrer, seminari de contemporani.
Dissabte 24 de febrer, seminari de jazz.
Del 2 al 4 de març, participació de la Junior Company i de la Jove
Companyia de Dansa del Centre de Lectura en el Concurso de Danza Vaslav
Nijinsky Classic, que tindrà lloc a Osca.
Dissabte 10 de març, participació de l’Escola de Dansa a la gala anual
que organitza l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de
Tarragona, i que se celebrarà al Teatre Metropol de Tarragona.
Del 19 al 24 de març, Festa del Pare. L’Escola de Dansa convida els pares
a compartir una estona de dansa amb els seus fills.
Dissabte 24 de març, seminari d’espanyol.
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El Campus Extens de la URV és un projecte estratègic
de la tercera missió de la Universitat, la missió territorial,
que es caracteritza pel compromís amb les institucions i els
agents motors del desenvolupament del territori, en totes les
seves dimensions, des del vessant més sociocultural al més
socioeconòmic. El projecte pretén captar les necessitats de
cada territori i donar-hi resposta per apropar-hi coneixement
i contribuir al progrés de les comarques meridionals de
Catalunya mitjançant la creació d’una xarxa d’antenes del
coneixement. Cada antena disposa d’un responsable, que
és un professional coneixedor del teixit social i econòmic de
l’entorn. Aquest projecte compta amb la col·laboració, des de
l’any 2010, del Centre de Lectura, que ajuda a difondre les
moltes activitats que realitza la Universitat Rovira i Virgili i a
unificar esforços que repercuteixen de manera positiva en la
programació cultural de Reus.
Les activitats del Campus Extens del primer trimestre del
2018 són les següents:
Dilluns 5 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
conferència «Alimentació a la Catalunya moderna», a càrrec
de Jordi Bages-Querol, doctor en Història i membre de la
Càtedra UNESCO d’Alimentació, Cultura i Desenvolupament.
Aquesta càtedra té com a objectiu promoure la investigació i
l’educació en tres àrees principals: el menjar, la cultura (incloenthi el coneixement, la diversitat social i les diferents adaptacions
locals) i el desenvolupament (cobrint àrees com la nutrició, el
desenvolupament rural, l’economia local i global, els negocis,
la comunicació, les regulacions, la promoció de les millors
pràctiques, etc.). Ho organitza: Secció de Geografia i Història.

Dilluns 19 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, sessió dedicada a textos de l’escriptor Jesús
Moncada, a càrrec del Col·lectiu En Veu Alta. Presentarà
la sessió Montse Auqué, presidenta de la Secció de Llengua
i Literatura. Ho organitzen: Biblioteca, Secció de Llengua i
Literatura i Biblioteques Municipals de Reus.
Dimecres 21 de març, a les 19.30
h, a la sala Miquel Ventura, celebració
del Dia Internacional de la Poesia,
amb Jordi Llavina i el seu poemari
Ermita (Meteora, 2017). Jordi Llavina
(Gelida, 1968) torna a la poesia
després de Matí de la mort (2015).
Mitjançant la descripció d’una pujada
física a l’ermita de Sant Pere del
Puig, talaia des d’on es domina tot el
Camp fins a la blavor mediterrània,
ens proposa un viatge als records, a
les arrels familiars, als anys transcorreguts, però també
ens exposa, en plena ascensió, els seus perquès actuals i les
seves ànsies de futur. Ermita és un poema únic de 1.400
versos octosíl·labs en què la natura pren un protagonisme
que va més enllà de la pura descripció per penetrar en
l’argument mateix del vers, per compartir lirisme al costat
dels sentiments personals del poeta. Natura, records i
afanys són elements que formen un tot poètic a Ermita.

Cineclub: Programació Hivern 2018
Sessions els divendres al Teatre Bartrina, a les 21 h. Ho organitza: Secció de Ciències de la Comunicació.
Preu per als socis del Centre de Lectura: 2 euros.
Entrada
general:Centre
5 euros. de Lectura
CineClub
Els divendres al Teatre Bartrina

12 gener 2018 • 21 h

26 gener 2018 • 21 h

16 febrer 2018 • 21 h

23 febrer 2018 • 21 h

Estiu 1993

Stefan Zweig

La mort de Louis XIV

Dangsinjasingwa
dangsinui geot

Directora: Carla Simón
Catalunya, 2017 • VO cat • 97 min

Stefan Zweig: Adéu a Europa

La mort de Lluís XIV

Directora: Maria Schrader

Director: Albert Serra

Al/Aus/Fra, 2016 • VOs • 106 min

França, 2016 • VOs • 115 min

El teu i tu

Director: Sang-soo Hong

Corea Sud, 2016 • VOs • 86 min

9 març 2018 • 21 h

13 d’abril 2018 • 21 h

20 d’abril 2018 • 21 h

18 de maig 2018 • 21 h

The Beguiled

Handia

La cordillera

Victoria and Abdul

Directora. Sofia Coppola

Dir: Jon Garaño i Aitor Arregi

Director: Santiago Mitre

Director: Stephen Frears

EUA, 2017 • VOs • 91 min

Euzkadi, 2017 • VOs • 114 min

Argentina, 2017 • VO cas • 114 min

Regne Unit, 2017 • VOs • 112 min

La seducció

Handia

La serralada

La reina Victòria i Abdul

CINE CLUB HIVERN

Estiu 1993



Clàssics del cinema italià

Els dos cicles temàtics dels dimecres cinèfils

21 febrer 2018 • 19:30 h

19:30h • Sala d’actes • Centre de Lectura de Reus •

10 gener 2018 • 19:30 h

24 gener 2018 • 19:30 h

7 febrer 2018 • 19:30 h

7 març 2018 • 19:30 h

21 març 2018 • 19:30 h

Bellissima

I vitelloni

Cristo si è fermato a Eboli La notte di san Lorenzo
Crist s’ha aturat a Èboli
Director: Francesco Rosi

Baaria

La nit de Sant Llorenç
Baaria, la porta del vent
Dir: Paolo i Vittorio Taviani Dir: Giuseppe Tornatore

Il capitale umano

Itàlia, 1951 • VOS • 108 min

Itàlia, 1953 • VOS • 101 min

Itàlia, 1979 • VOS • 150 min

Itàlia, 1982 • VOS • 106 min

Itàlia, 2009 • VOS • 150 min

Itàlia, 2013 • VOS • 109 min

Bellíssima
Director: Luchino Visconti

Els inútils
Director: Federico Fellini



Disseny i compaginació: jomPàmies. (Logo CC: Pere Prats)

CINE CLUB TARDOR

Les fantasies de Hayao Miyazaki

CINE
CLUB

secció de ciències
de la comunicació

El capital humà
Director: Paolo Virzi

Temporada HIVERN 2018 TH18
Any xlix • Curs 48 [2017-18]

17 gener 2018 • 19:30 h

31 gener 2018 • 19:30 h

14 febrer 2018 • 19:30 h

28 febrer 2018 • 19:30 h

Tonari no Totoro

Kurenai no buta

Sen to Chihiro no ...

Hauru no Ugoku Shiro Kaze tachinu
El castell ambulant

El vent s’aixeca

Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki

Japó, 1988 • VOS • 86 min

Japó, 1992 • VOS • 94 min

Japó, 2001 • VOS • 124 min

El meu amic Totoro

Porco Rosso

El viatge de Chihiro

Japó, 2004 • VOS • 119 min

14 març 2018 • 19:30 h

Japó, 2013 • VOS • 125 min

Teatre Bartrina:
Programació Hivern 2018
Diumenge 28 de gener, a les 18.00 h
Psicosi de les 4.48, de Sarah Kane
Direcció: Moisès Maicas. Interpretació:
Anna Alarcón. Traducció: Anna Soler
Horta. Espais i elements escènics: Toni
Giró. Producció: The Three Keatons.
Durada: 60 minuts.
Psicosi de les 4.48 explora la regió de
la ment que la majoria d’éssers humans desitjaria no haver
de visitar mai, però de la qual moltes persones no poden
escapar. És un territori habitat per les veus.
Dissabte 3 de febrer, a les 21.00 h
Paraules encadenades, de Jordi Galceran
Direcció: Sergi Belbel. Interpretació: David Bagés i Mima
Riera. Durada: 90 minuts.
Un assassí en sèrie, després de cometre els seus crims,
enregistra en vídeo les seves sensacions. No sent cap
remordiment pels seus actes, que explica detalladament a
la seva última víctima: una infermera que té segrestada.
Paraules encadenades és un dels primers textos de Jordi
Galceran amb l’enginy característic d’un dels dramaturgs
catalans més universals. Un
thriller psicològic que ja es va
estrenar el 1998 amb gran
èxit.

Diumenge 4 de febrer,
a les 18.00 h
Superbleda, de la Cia. La Bleda
Dramatúrgia: Jordi Palet. Direcció:
Pere Hosta. Pallassa: Helena
Escobar. Veu en off: Mònica Terribas. Durada: 45 minuts.
Espectacle recomanat de 3 a 8 anys.
La Bleda té la força d’una formiga perquè pot aixecar set
vegades el pes d’una formiga i pot salvar qui convingui
només dient «un-dos-tres-salvats». Però quan sorgeixi un
problema «real», tindrà el superpoder més real de tots: la
imaginació.
Dissabte 17 de febrer, a les
19.00 h
Joan Masdéu presenta
Innocents
Veu i guitarres: Joan Masdéu.
Guitarres i veus: Oest de Franc.
Baix: Quim Xicoira. Bateria i
percussions: Joan López. Durada:
90 minuts.
El músic reusenc reflexiona en el
seu nou disc sobre la innocència
primera. Caminar pel pas del temps suposa anar creuantse amb les ombres i les clarors que nosaltres mateixos
projectem en el camí.



PROGRAMACIÓ TEATRE BARTRINA

Diumenge 18 de febrer, a les 18.00 h
Terra baixa, de la Cia. La Corranda
La companyia de teatre-dansa La Corranda, de Falset,
ofereix la seva versió del clàssic universal d’Àngel Guimerà.



Dissabte 24 de febrer, a les 21.00 h
La visita de la vella dama, de Friedrich Dürrenmat
Direcció i dramatúrgia: Jordi Palet i Puig. Revisió traducció:
Jordi Vidal. Intèrprets: Xavier Capdet, Jordi Farrés, Pep Farrés,
Vicky Peña, Ireneu Tranis i Jordi Vidal (veu en off). Músics:
Adrià Bonjoch (guitarra) i Pep Coca (contrabaix). Titelles:
Eudald Ferrer i Alfred Casas. Durada: 90 minuts.
Una multimilionària torna al seu poble natal, disposada
a enfrontar-se al seu passat: quan era jove va quedar
embarassada i el seu enamorat en va negar la paternitat.
Quaranta anys més tard, busca justícia o venjança.

Diumenge 25 de febrer, a les 19.00 h
Stromboli Jazz Band presenta Be Happy
Trombó i veu: Raül Cid. Trompeta: Josué García. Banjo i
ukelele: Ton Solé. Tuba: Ismael Carles. Bateria: Adrià Mort.
Durada: 90 minuts.
Stromboli Jazz Band és un grup de jazz popular, dixieland,
swing i altres músiques, que està integrat per músics
professionals del Camp. El febrer de 2018 celebren el seu
sisè aniversari i presenten el seu segon treball.
Dissabte 3 de març, a les 21.00 h, i diumenge 4,
a les 18.00 h
Patró, d’Antoni Veciana (Cia. La Gata Borda)
Direcció: Ester Cort. Interpretació: Josuè Andreu, Mercè Bonet,

Sílvia Casals, Carme Merlo, Pau Nogués, Quim Prats, Elena
Rius, Antoni Veciana, Júlia Vila i Montse Viladés. Llums: Far
López. So: Pau Ferran. Durada: 90 minuts.
Ens trobem davant d’un primer text d’Antoni Veciana, que
parla sobre la violència, l’ambició i la venjança. Una reflexió
de fins on podem arribar i de quina manera hi arribem.
A l’espectacle veurem una colla de traficants que intenta
aconseguir alguna cosa millor sense tenir en compte els
mitjans. A vegades el passat passa factura.

Dissabte 10 de març, a les 21.00 h
La Soul Machine presenta Una nota a la nevera
Veu: Manu Ruiz. Baix i veus: Francesc Brull. Guitarra: Toni
Just. Piano: Pau Terol. Bateria: Carlos Brull. Saxo tenor: Raul
Viñes. Saxo baríton: Cisco Barceló. Trombó: Jordi Barceló.
Trompeta: Jordi Barceló. Durada: 90 minuts.
La Soul Machine presenta el seu nou treball com un pas
decidit cap a la maduresa del grup com a banda de soul
i funk amb temes propis escrits en català. En aquest nou
capítol de la seva llarga trajectòria musical, els del Priorat
aposten per una sonoritat i unes lletres plenes de vitalitat i
optimisme.

Diumenge 18 de març, a les 18.00 h
Concert de Schubert amb folre i manilles, de l’Orquestra
Camerata XXI
Narrador: David Puertas. Violí: Josep M. Ferrando. Violí: Xavier
Blanc. Viola: Albert Carbonell. Violoncel: Jaume Fraga. Durada:
60 minuts. Espectacle recomanat de 3 a 8 anys.
Justament a l’època en què Schubert va viure a Viena, a
Catalunya començàvem a aixecar torres humanes: mentre
ell componia trios, quartets, cançons i simfonies, nosaltres
muntàvem pilars de quatre i intentàvem castells de sis pisos.
Però tant en la música com en els castells, una persona sola
mai no se’n surt: cal l’ajut de molta gent.
Del 21 al 25 de març
FEC Festival. European short film festival
El FEC Festival va néixer l’any 1998 a Cambrils com a mostra
de curtmetratges estatals; l’any 2002 el certamen va créixer
i es va convertir en festival europeu, compartint dues seus:
Cambrils i Reus. Des de l’any 2013, el FEC Festival s’ha
desplaçat a Reus, on té lloc cada any, a mitjans de març. El
FEC Festival té una secció competitiva, amb curtmetratges
europeus contemporanis, i un seguit d’activitats paral·leles,
com ara seminaris, exposicions, tallers i projeccions especials.
Entrades gratuïtes socis del Centre de Lectura a tres espectacles
del semestre: Paraules encadenades, La visita de la vella dama i Mal
Martínez: humor i hòsties.
Els socis podran passar a recollir les entrades gratuïtes per la taquilla del Teatre
Bartrina a partir del 22 de desembre i fins a tres dies abans de l’espectacle.



Serveis als socis
Consulteu les condicions especials per a socis al web:
www.centrelectura.cat.
Fills de socis: Fins als 23 anys es poden donar d’alta com a socis
exempts de pagament, amb carnet de soci personal i possibilitat
d’utilitzar tots els serveis que ofereix l’entitat.
Torna a casa: Aquelles persones que van ser sòcies abans
de l’any 2010 ho poden tornar a ser sense pagar la quota
d’entrada de 40 €. A més a més, rebran un exemplar de les
Edicions del Centre.

"

regalin a un familiar, company o treballador per poder-se donar
d’alta de soci durant un any (majors de 18 anys), un any i mig (de
14 a 18 anys) i dos anys (menors de 14 anys).
Accés a l’Ateneu Barcelonès: Els socis tenen accés als serveis
de l’Ateneu Barcelonès, prèvia sol·licitud cursada pel Centre de
Lectura. A més a més, poden fer-se socis de l’entitat barcelonina
sense pagar la corresponent quota d’ingrés.

Alumne de la URV: Els alumnes de la URV poden donar-se
d’alta com a socis pagant només una part de la quota general.
Promoció acordada amb el Campus Extens de la URV.

Carnet de soci: Vàlid per obtenir descomptes als Museus de
Reus; Gaudí Centre; llibreries Gaudí, Domingo, Araceli i Galatea;
Abacus; Tomàs Barberà; Associació de Concerts de Reus; Teatre
Lliure; Cafè Teatre del Centre; refugi de muntanya MustéRecasens de Mont-ral, i Reus Deportiu.

Regala Centre: Durant el curs es podrà adquirir a la secretaria
del Centre un xec regal de 150 € per tal que els compradors el

Import mensual de les quotes de l’any 2018 dels socis numeraris:
16 € al mes.

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

Localitat
Localitat
Correu electrònic:

Codi postal:

Data i Signatura:

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

"


Amb conveni amb

Dia a dia
ACTIVITATS

(125 motius per apropar-te al Centre)
Més informació a la pàg.

GENER 2018
dm. 3
19.00 h
Grup de lectura i interpretació de l’Evangeli (cada dimecres fins al 20 de juny)
Sala seccional
dm. 3
19.30 h
Dimecres cinèfils. Cicle «Grans Musicals Inoblidables»: The Red Shoes
Sala Emili Argilaga
dl. 8
19.30 h
Exposició de fotografies El Grup Pere Mata des dels ulls professionals. Fins al 20 de gener
Vestíbul del Centre
dl. 8
19.30 h
Presentació del llibre Cultura i pensament en l’època del Barroc de Salvador de Brocà.
Sala Emili Argilaga
dt. 9
19.30 h
Els dimarts de l’Òminum i el Centre de Lectura: Joan Rendé
Sala Emili Argilaga
dm. 10
19.30 h
Dimecres cinèfils. Cicle «Clàssics del cinema italià»: Bellissima, de Luchino Visconti
Sala Emili Argilaga
dj. 11
19.30 h
Projecció del documental Viatge a Escòcia, a càrrec Josep M. Beltran
Sala Rosa Magrané
dj. 11
19.30 h
El Liceu visita Reus: L’elisir d’amore
Sala Emili Argilaga
dv. 12
19.30 h
Cicle d’hivern d’art contemporani: exposició Vostè és aquí, d’Arnau Casanoves. Fins al 2 de febrer
Sala Fortuny
dv. 12
19.30 h
Projecció del documental Costa Rica.. pura vida !!!, a càrrec de Pere Aleu
Sala Emili Argilaga
dv. 12
21.00 h
Projecció d’Estiu 1993, de Carla Simón
Teatre Bartrina
ds. 13
09.30 h
Taller Souldance
Sala Hortensi Güell
dl. 15
19.30 h
Conferència «De Reus a Mauthausen: un exili tràgic», a càrrec de Josep Escoda,
		
arxiver i vocal de l’Amical Mauthausen
Sala Emili Argilaga
dt. 16
18.00 h
Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués». Projecció del documental Iran: les antigues ciutats imperials
Sala Emili Argilaga
dt. 16
19.30 h
Presentació de la novel·la El camí de les Aigües, de Carme Martí
Sala Emili Argilaga
dm. 17
19.30 h
Dimecres cinèfils: «Les fantasies de Hayao Miyazaki». Projecció de la pel·lícula Tonari no Totoro (El meu amic Totoro) Sala Emili Argilaga
dj. 18
17.30 h
Club de lectura infantil, a càrrec de Marta Vidal
Sala de projeccions
dj. 18
19.30 h
Presentació d’El Priorat: llicorella i poesia, d’Elisa Riera i Miquel Sánchez.
Sala Emili Argilaga
dj. 18
19.30 h
Projecció del documental Eslovènia, on el somni de la independència ja és una
		realitat, a càrrec d’Andreu Ferré i Àngels Casamitjana.
Sala Rosa Magrané
dj. 18
20.00 h
Representació del musical Grease a càrrec dels alumnes de l’Escola de Dansa
Teatre Bartrina
dv. 19
19.30 h
Presentació del llibre Jujol en Barcelona, a càrrec de Jordi Agràs, director dels
		
Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Tarragona
Sala Emili Argilaga
dv. 19
20.00 h
Representació del conte Focs, a càrrec dels alumnes de l’Escola de Dansa
Teatre Bartrina

18
7
6
22
15
13
16
15
21

14
15
9
22
10
10
15
19
7
19



ACTIVITATS
ds. 20
10.00 h
dg. 21
08.00 h
dl. 22
19.30 h
dl. 22
19.30 h
		
dt. 23
19.30 h
		
dm. 24
19.30 h
dj. 25
19.30 h
dj. 25
19.30 h
dj. 25
19.30 h
dv. 26
19.00 h
dv. 26
19.30 h
dv. 26
21.00 h
ds. 27
12.00 h
dg. 28
18.00 h
dt. 30
19.30 h
dm. 31
19.30 h

Més informació a la pàg.
Taller de veu «Recitació de poesia per actors», a càrrec de Natàlia Sellarés
Sala Hortensi Güell
Excursió mensual del diumenge de la Secció Excursionista		
Exposició Parelles artístiques. Experiències creatives per la salut mental. Fins al 3 de febrer
Vestíbul del Centre
Presentació del llibre Una pragmática de la fragilidad humana,
a càrrec de Joan Gràcia, director de la Biblioteca Freudiana de Tarragona
Sala Emili Argilaga
Cicle Pau i Drets Humans: conferència «La factura de la llum, un instrument de
despossessió de la vida quotidiana», a càrrec d’Aurèlia Mañé.
Sala Emili Argilaga
Dimecres cinèfils: cicle «Clàssics del cinema italià». Projecció de I vitelloni (Els inútils), de Federico Fellini Sala Emili Argilaga
Xerrada amb projecció «Viatjar: veure, viure i aprendre», a càrrec de Santi Nogués
Sala Rosa Magrané
Presentació del llibre Tot està connectat. Històries curioses de la vida moderna, d’Anna-Priscila Magriñà. Sala Emili Argilaga
Club de lectura de novel·la negra: El ninot de neu, de Jo Nesbo.
Sala de projeccions
Celebració dels 25 anys de la videofonoteca
Sala Hortensi Güell
XXXIV Recepció anual d’entitats
Sala Emili Argilaga
Cineclub: Stefan Zweig: Farewell to Europe (Stefan Zweig: adéu a Europa), de Maria Schrader
Teatre Bartrina
Presentació del llibre: Tumulto. Meditacions sobre l’octubre català (2017)
Sala Emili Argilaga
Psicosi de les 4.48, de Sara Kane
Teatre Bartrina
Assemblea General de Socis del Centre de Lectura
Sala Emili Argilaga
Dimecres cinèfils: «Les fantasies de Hayao Miyazaki». Projecció de la pel·lícula Kurenai no buta (Porco Rosso) Sala Emili Argilaga

19
15
18

12
22
15
14
10
5
5
21
14
23
8
32

Presentació de la novel·la L’olor de la seva pell, d’Alfons Cama
Sala Emili Argilaga
Projecció del documental Lanzarote, a càrrec de Joan Papasseit
Sala Rosa Magrané
«Marguerite Yourcenar o la búsqueda de la sabiduría», a càrrec de Claude Benoit Morinière
Sala Emili Argilaga
Excursió mensual matinal del dissabte de la Secció Excursionista		
Seminari de contemporani
Escola de Dansa
Paraules encadenades, de Jordi Galceran
Teatre Bartrina
Superbleda, de la Cia. La Bleda
Teatre Bartrina
Taller de lectura en veu alta (tots els dilluns, de febrer a maig)
Sala Hortensi Güell
Exposició fotogràfica Miquelets de Catalunya, de Carles Quintana. Fins al 17 de febrer
Vestíbul del Centre
Conferència «Alimentació a la Catalunya moderna», a càrrec de Jordi Bages-Querol
Sala Emili Argilaga

10
15
7
15
19
23
23
11
18
20

15

FEBRER 2018
dj. 1
19.30 h
dj. 1
19.30 h
dv. 2
19.30 h
ds. 3
08.00 h
ds. 3		
ds. 3
21.00 h
dg. 4
18.00 h
dl. 5
18.00 h
dl. 5
19.30 h
dl. 5
19.30 h



ACTIVITATS
dt. 6
19.30 h
dt. 6
16.30 h
dm. 7
19.00 h
dm. 7
19.30 h
		
dj. 8
19.30 h
dv. 9
19.30 h
dv. 9
19.30 h
		
ds. 10
09.30 h
dl. 12
19.30 h
		
dt. 13
19.30 h
dt. 13
16.30 h
dm. 14
19.30 h
dj. 15
17.30 h
dj. 15
20.00 h
dv. 16
19.30 h
dv. 16
21.00 h
ds. 17
19.00 h
dg. 18
08.00 h
dg. 18
18.00
dl. 19
19.30
dl. 19
19.30 h
dl. 19		
dt. 20
19.30 h
dt. 20
16.30 h
dm. 21
19.30 h
		
dj. 22
19.30 h

Més informació a la pàg.
Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura: Blanca Busquets
Sala Emili Argilaga
Taller de pintura japonesa Sumi-E «Paisatge zen», impartit per Anna M. Llagostera
Sala seccional
Concert de carnaval dels alumnes de l’Escola de Música
Sala d’audicions
Dimecres cinèfils: cicle «Clàssics del cinema italià». Projecció de Cristo si è fermato a Eboli
(Crist s’ha aturat a Eboli) de Francesco Rosi
Sala Emili Argilaga
Presentació del llibre El lenguaje de la piel, de M. Dolors Muntané Coca
Sala Emili Argilaga
Cicle d’hivern d’art contemporani: exposició Street publicity de Ramon Cornadó. Fins al 2 de març
Sala Fortuny
Cicle Pau i Drets Humans: conferència «Anàlisi i superació de l’assetjament sexual a la nostra societat»,
a càrrec de Mar Joanpere
Sala Emili Argilaga
Taller Souldance
Sala Hortensi Güell
Cicle «Els arquitectes modernistes del Camp de Tarragona»:
conferència «Lluís Domènech i Montaner (1849-1923)», a càrrec de Carles Sàiz i Xiqués
Sala Emili Argilaga
Presentació del llibre 100 històries sobre el ball que t’agradaria saber, d’Aleix Cort
Sala Emili Argilaga
Taller de pintura japonesa Sumi-E «Paisatge zen», impartit per Anna M. Llagostera
Sala seccional
Dimecres cinèfils: «Les fantasies de Hayao Miyazaki». Projecció de la pel·lícula Sen to Chihiro no... (El viatge de Chihiro)
Sala Emili Argilaga
Club de lectura infantil, a càrrec de Marta Vidal
Sala de projeccions
Projecció del documental Chamonix-Zermatt, una travessa alpina, a càrrec d’Andreu Ferré
Sala Emili Argilaga
150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra: «Fabra o la (re)invenció d’una llengua», a càrrec de Josep Murgades
Sala Emili Argilaga
Cineclub: La mort de Louis XIV (La mort de Lluís XIV), d’Albert Serra
Teatre Bartrina
Joan Masdéu presenta Innocents
Teatre Bartrina
Excursió mensual matinal de la Secció Excursionista		
Terra baixa, d’Àngel Guimerà
Teatre Bartrina
Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: Projecció del documental Kurdistan, un país entre muntanyes
Sala Emili Argilaga
Campus Extens URV. Cicle En Veu Alta: Jesús Moncada
Sala Emili Argilaga
Festa del pare. Fins al 24 de març
Escola de Dansa
Presentació de la novel•la Joc d’identitats, de Jordi Tiñena
Sala Emili Argilaga
Taller de pintura japonesa Sumi-E «Paisatge zen», impartit per Anna M. Llagostera
Sala seccional
Dimecres cinèfils: cicle «Clàssics del cinema italià».		
Projecció de La notte di San Lorenzo (La nit de Sant Llorenç), de Paolo i Vittorio Taviani
Sala Emili Argilaga
Cicle Pau i Drets Humans: conferència «El negoci de la guerra i el seu finançament», a càrrec de Pere Ortega
Sala Emili Argilaga

6
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Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dj. 22
19.30 h
dj. 22
19.30 h
dv. 23
19.30 h
dv. 23
21.00 h
ds. 24		
ds. 10
11.30 h
ds. 24
21.00 h
dg. 25
18.00 h
dl. 26
19.30 h
		
dt. 27
19.30 h
		
dm. 28
19.30 h

Projecció del documental Excursions a vista de dron, a càrrec de Roger Bofarull
Club de Lectura de novel·la negra: Matèria grisa, de Teresa Solana
Presentació del llibre La represión y las luchas por la memoria en Argentina y España, de Julieta Olaso
Cineclub: Dangsinjasingwa dangsinni geot (El teu i tu), de Sang-soo Hong
Seminari de jazz
Taller Souldance
La visita de la vella dama, de Friedrich Dürrenmat
Stromboli Jazz Band presenta Be Happy
150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra:
«La Catalunya que va viure Fabra: de finals del XIX fins a l’exili», a càrrec de Josep Lluís Martín Berbois
150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra:
conferència «Ideologia lingüística de Pompeu Fabra», a càrrec de Joan Martí i Castell
Dimecres cinèfils: «Les fantasies de Hayao Miyazaki». Projecció de la pel·lícula Hauru no Ugoku Shiro (El castell ambulant)

Sala Rosa Magrané
Sala de projeccions
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Escola de Dansa
Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina

15
10
14
21
19

Sala Emili Argilaga

13

Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga

13
22

Concert d’alumnes de grau professional de l’Escola de Música
Sala d’audicions
El Liceu visita Reus: «Andrea Chénier», d’Umberto Giordano
Sala Emili Argilaga
Excursió mensual matinal de la Secció Excursionista		
Patró, d’Antoni Veciana
Teatre Bartrina
Patró, d’Antoni Veciana
Teatre Bartrina
Projecció del documental Jujol-Gaudí, dos genis de l’arquitectura
Sala Emili Argilaga
VII Mostra de Lectura en Veu Alta
Sala Emili Argilaga
Els dimarts de l’Òminum i el Centre de Lectura: Pep Puig
Sala Emili Argilaga
VII Mostra de Lectura en Veu Alta
Sala Emili Argilaga
Dimecres cinèfils: cicle «Clàssics del cinema italià». Projecció de Baarìa- La porta del vento, de Giuseppe Tornatore
Sala Emili Argilaga
Cicle d’hivern d’art contemporani: exposició Pedres, roques i pretèrites, de Núria Rion. Fins al 30 de març Sala Fortuny
Cineclub: The Beguiled (La seducció), de Sofia Coppola
Teatre Bartrina
Taller Souldance
Sala Hortensi Güell
Taller de musicoteràpia, a càrrec de José Manuel Pagán (Escola de Teatre)
Sala Hortensi Güell
La Soul Machine presenta Una nota a la nevera
Teatre Bartrina

19
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24
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MARÇ 2018
dj. 1
dj. 1
ds. 3
ds. 3
dg. 4
dl. 5
dt. 6
dt. 6
dm. 7
dm. 7
dv. 9
dv. 9
ds. 10
ds. 10
ds. 10



19.00 h
19.30 h
08.00 h
21.00 h
21.00 h
19.30 h
10.00 h
19.30 h
10.00 h
19.30 h
19.30 h
21.00 h
09.30 h
10.00 h
21.00 h

19
25

ACTIVITATS
dm. 12
10.00 h
dt. 13
19.30 h
		
dm. 14
10.00 h
dm. 14
19.30 h
dc. 15
10.00 h
dj. 15
17.30 h
dj. 15
19.30 h
dj. 15
19.30 h
dv. 16
10.00 h
dv. 16
19.30 h
ds. 17
10.00 h
dg. 18
08.00 h
dg. 18
18.00 h
dl. 19
10.00 h
dl. 19
18.00 h
dt. 20
10.00 h
dt. 20
19.30 h
		
dt. 20
19.30 h
dm. 21
10.00 h
dm. 21
20.00 h
dm. 21
19.30 h
dm. 21
19.00 h
		
dj. 22
19.30 h
dj. 22
19.30 h
ds. 24
11.30 h

Més informació a la Pàg.
VII Mostra de Lectura en Veu Alta
Sala Emili Argilaga
Cicle Pau i Drets Humans: conferència «AsF: l’activisme al rescat de la identitat,
de la memòria i de la justícia», a càrrec de Núria Carreras i Jordi Amigó
Sala Emili Argilaga
VII Mostra de Lectura en Veu Alta
Sala Emili Argilaga
Dimecres cinèfils: «Les fantasies de Hayao Miyazaki». Projecció de la pel·lícula Kaze tachinu (El vent s’aixeca)
Sala Emili Argilaga
VII Mostra de Lectura en Veu Alta
Sala Emili Argilaga
Club de lectura infantil, a càrrec de Marta Vidal
Sala de projeccions
«El meu primer concert», a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música
Teatre Bartrina
Presentació de la revista Cultura i paisatge a la Ruta del Cister
Sala Emili Argilaga
VII Mostra de Lectura en Veu Alta
Sala Emili Argilaga
150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra: conferència «Pompeu Fabra, de Reus al món», a càrrec de Jordi Ginebra
Sala Emili Argilaga
VII Mostra de Lectura en Veu Alta
Sala Emili Argilaga
Excursió mensual del diumenge de la Secció Excursionista		
Concert de Schubert amb folre i manilles, de l’Orquestra Camerata XXI
Teatre Bartrina
VII Mostra de Lectura en Veu Alta
Sala Emili Argilaga
Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: projecció del documental Seguint les passes del Quixot
Sala Emili Argilaga
VII Mostra de Lectura en Veu Alta
Sala Emili Argilaga
Cicle Pau i Drets Humans: conferència «Joventut i marginació: drets i accions integradores»,
a càrrec d’Àngels Granados, Jordi Collado i Francesc Valls
Sala Emili Argilaga
Sessió de contacontes amb Hélène Pardy, que explicarà en francès Les rives de Jasper
Sala Miquel Ventura
VII Mostra de Lectura en Veu Alta
Sala Emili Argilaga
FEC Festival. European short film festival. Fins al 25 de març
Teatre Bartrina
Celebració del Dia Internacional de la Poesia, amb Jordi Llavina
Sala Miquel Ventura
Dimecres cinèfils: cicle «Clàssics del cinema italià». Projecció d’Il capitale umano
(El capital humà) de Paolo Virzi
Sala Emili Argilaga
Projecció del documental Iran a vista d’una dona, a càrrec de Filo Muñoz
Sala Emili Argilaga
Club de lectura de novel•la negra: L’ungla i la carn, d’Isabel Salvat
Sala de projeccions
Taller Souldance
Sala Hortensi Güell
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Membres d’Honor del Centre de Lectura

Col·laboren:

Centre de Lectura de Reus, carrer Major 15, 43201 Reus, Telèfons 977 128 037 i 977 773 112 - secretaria@centrelectura.cat - www.centrelectura.cat



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

