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Lletra de convit
EL RECORD D’EVARIST FÀBREGAS
El passat 11 de febrer, en un acte coorganitzat per
l’Ajuntament i el Centre de Lectura, fou descoberta una
placa d’homenatge públic a Evarist Fàbregas i Pàmies –
col·locada a la façana de la seva casa natal, la número
20 del carrer del Vent–, amb motiu del cent cinquantè
aniversari del naixement d’aquest important home de
negocis, polític i filantrop reusenc. El descobriment comptà
amb l’assistència de la tinent d’alcalde: Montserrat Vilella
–en representació de l’alcalde Carles Pellicer–, de diversos
regidors i regidores i d’uns quants representants del
Centre i de diferents entitats reusenques.
L’any 1868, als baixos de l’esmentada casa hi havia
instal·lada la petita indústria tèxtil que posseïen els
pares d’Evarist Fàbregas, ambdós menestrals (el pare era
mestre veler i la mare, teixidora de cotó), i en la qual ell
també va començar a exercir –des de molt jove– l’ofici
familiar. No va poder anar a cap escola pròpiament
dita, però va assistir amb molt de profit a les classes
formatives que aleshores oferia al Centre de Lectura el
mestre catalanista Salvador Vilanova. Fàbregas no va
oblidar mai aquesta circumstància, sobretot quan –més
endavant– va aconseguir endegar satisfactòriament
diferents iniciatives comercials, industrials i financeres,
i assolir una molt destacada posició econòmica. Va
adquirir el vell casal del carrer Major que havia estat
propietat dels marquesos de Tamarit i en finançà
molt generosament la remodelació que va originar
la seu actual del Centre de Lectura, inaugurada l’any

1921. També va ser el principal benefactor de l’Institut de
Puericultura (la popular «Gota de Llet», impulsada pel doctor
Frias) i subvencionà en diverses ocasions l’Hospital i l’asil de
la nostra ciutat, a més d’altres contribucions filantròpiques.
Militant catalanista des de molt jove, presidí el Foment
Nacionalista Republicà i –encapçalant la candidatura
integradora d’ERC– fou elegit alcalde de Reus l’abril del
1931. A causa d’una aliena maniobra politicofinancera, que
comportà la fallida del Banc de Catalunya i del Banc de
Reus, va perdre la major part de la seva fortuna i va haver
de presentar poc després la dimissió del càrrec municipal. Tal
com va assenyalar Pere Anguera (1986), «potser la màxima
nota del caràcter de Fàbrega el doni el fet que un cop
arruïnat, el 1938, en plena guerra, quan una bomba feixista
va esfondrar [el 17 de setembre del 1937] part del Centre de
Lectura, renunciés a la pensió que l’entitat li passava per a
destinar-la a ajudar a finançar les obres de reconstrucció».
Com és natural, el Centre de Lectura vol commemorar de
manera adient l’efemèride natalícia de Fàbregas, sense
oblidar que enguany també farà vuitanta anys de la seva
mort, succeïda a Barcelona el 18 de setembre del 1938.
El bust i la placa que presideixen les escales d’accés a la
planta noble del Centre evidencien el record perenne de qui
va ser president de l’entitat (entre el 1905 i el 1908) i el seu
extraordinari mecenes.
Jaume Massó Carballido.
President del Centre de Lectura de Reus
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Consell Directiu
President: Jaume Massó. Secretari general: Josep Fàbregas. Interventor general: Hèctor Fort. Secretària del Consell Directiu:
Carme Puyol. Director de la biblioteca: Xavier Robert. Director de qüestions jurídiques: Ricard Foraster. Directora d’activitats
acadèmiques: Meritxell Blay. Directora d’activitats culturals: Txell Ferré. Directora d’activitats artístiques: Aïda Marín. Director
d’activitats científiques: Xavier Correig. Directora d’activitats literàries: Agnès Toda. Director d’obres i manteniment: Alfred
Lerga. Director de projectes i relacions institucionals: Josep Iglesias.

CONSELL DIRECTIU / PROTECCIÓ DADES

Plenari de Juntes
Mesa del Plenari. President: Joaquim Besora. Vicepresident: Jordi Huguet. Secretaris: Antoni Llaveria, Joan M. Pàmies i Francesca
Guinovart. Vocals: Adelaida Amigó, Josep Cos, Clàudia Egea, Montserrat Auqué i Frederic Samarra.
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Seccions. Comunicació: Joan M. Pàmies (president), Marcel Banús, Xavier Guix, Isabel Martínez i Gerard Gort. Ciències de l’Educació:
M. Betlem Oriol (presidenta), Carme Just, Margarida Arnedo, Núria Olesti i Antoni Llaveria. Música: Antoni Colom (president), M. Glòria
Mariné, Mar Granell, Núria París i Adelaida Amigó. Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques: Joaquim Besora (president), M.
Carme Safont, Rosa Novell, Lídia Martorell i M. Mercè Folch. Excursionista: Andreu Ferré (president), Andreu Pujol, M. Jesús Balañà,
Ramon Salvat i Francesca Guinovart. Ciències Exactes, Físiques i Naturals: Josep Cos (president), Josep Oliva, Octavi Forns, Josep
M. Toset i Francesc Amorós. Tecnologia: Iban Cabrelles (president), Aureli Trujillo, Miquel Domingo, Jordi Huguet i Guillem Martínez.
Secció d’Art: Aureli Ruiz (president), Clàudia Egea, Aïda Marín, Albert Macaya i Teresa Felip. Llengua i Literatura: Montserrat Auqué
(presidenta), Dolors Juanpere, Jordi Balsell, Dolors Esquerda i Montserrat Moragas. Geografia i Història: Frederic Samarra (president),
Antoni Olmos, Joan Navais, Hèctor Fort i Marc Ferran.
Comissió de Garanties: Joan Ballester, Josep M. Balañà, Xavier Filella, Jordi Agràsi Josep Ramon Fuentes.

COMUNICAT INFORMATIU ALS SOCIS I USUARIS DEL CENTRE DE LECTURA
SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les vostres dades han estat incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient la relació amb la nostra
entitat, així com per a poder-vos enviar, per qualsevol mitjà, informació del tipus circulars, notícies, actes i/o activitats periòdiques
que puguem organitzar. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, Centre de Lectura de Reus, amb
domicili a 43201 Reus (Tarragona), Major, 15. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa
a les dades que consten en el esmentat fitxer, per escrit al domicili social de l’entitat i/o via correu electrònic a secretaria@
centrelectura.cat, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del vostre DNI.

Cicle Evarist Fàbregas
Amb motiu del 150è aniversari del naixement d’Evarist Fàbregas
i Pàmies, el Centre de Lectura organitza un cicle d’actes dedicat a
l’empresari, polític i filantrop, que va ser clau en l’impuls i la consolidació de la nostra entitat. Tots els actes tindran lloc a la sala
Miquel Ventura, a les 19.30 h.
Dilluns 4 de juny: L’historiador Jordi Tous, autor d’Evarist Fàbregas i
Pàmies: 1868-1938. Filantrop, financer i republicà catalanista reusenc
(Edicions del Centre de Lectura, 1990), pronunciarà la conferència:
«El llegat d’Evarist Fàbregas. Una obra perdurable». Aquest acte
coincideix amb el Dia de l’Associacionisme Cultural.
Dimecres 6 de juny: Taula rodona en què es tractaran diversos
aspectes relacionats amb Fàbregas:
Anton M. Pàmies, arquitecte: «Els arquitectes de les obres que
finançà Fàbregas al Centre de Lectura i al Reus Deportiu»
Guillem Martínez, enginyer: «La relació d’Evarist Fàbregas amb les
empreses Cepsa i Campsa»
Andreu Pujol, metge: «L’amistat filantròpica d’Evarist Fàbregas i el Dr. Frias»
Xavier Filella, membre del Col·lectiu En Veu Alta: «L’altruisme de
Fàbregas a favor del teatre»
Divendres 8 de juny: Conferències dels historiadors Joan Navais
(«Un perfil polític d’Evarist Fàbregas») i Jaume Massó («L’activisme
cultural d’Evarist Fàbregas»).
EMPRESARI, POLÍTIC I FILANTROP
Evarist Fàbregas i Pàmies (Reus, 1868 – Barcelona, 1938) va néixer en
una família humil i va tenir una formació autodidacta. Va treballar com
a agent de duanes a Tarragona i Reus. Amb la neutralitat espanyola
durant la Gran Guerra, Fàbregas va iniciar negocis d’exportació de vi
i fruits secs. Va ser soci de l’empresa de transports i obres públiques
Folch i Fàbregas, i també de la naviliera Fàbregas, Garcia i Mallol. Des-

prés es va instal·lar a Barcelona per
engegar el 1917 una entitat bancària
amb Eduard Recasens: la societat regular col·lectiva Fàbregas i Recasens
SRC. El 1920 l’empresa es va convertir
en el Banc de Catalunya, del qual Fàbregas fou el primer president i director. Militant del Partit Federal des del
1890 i president del Centre Republicà
Democràtic Federal des del 1899, va
ser diputat provincial per la formació
de Pi i Margall entre el 1901 i el 1904.
Va ser el primer president del Foment
Nacionalista Republicà i dirigí, gairebé durant deu anys, el periòdic Foment.
Fàbregas va protagonitzar un fet insòlit en ser ell, un banquer, qui proclamés la Segona República en prendre possessió de l’alcaldia de Reus, que
va exercir durant un breu període de temps. El mateix any 1931 el Banc
de Catalunya va fer fallida a causa de la retirada sobtada dels fons que
hi tenia la petroliera Campsa, i això va arrossegar el Banc de Reus, filial
seva. Com a conseqüència, Fàbregas va presentar la dimissió com a alcalde.
A Reus va fer construir, com a habitatge, cal Fàbregas a l’arquitecte Josep
Simó i Bofarull, que va restaurar també per a l’empresari el mas dels Frares.
Va fer reformar una antiga masia del segle xviii per convertir-la en una
residència senyorial al camp, el mas del Plana, avui convertit en el Sanatori
Villablanca. En aquella partida de terra, la Vinadera, també havia comprat
i arreglat el mas del Larrard Nou.
Fàbregas fou un dels principals filantrops de Reus, ja que va fer diverses
donacions en benefici de la cultura. Entre les més importants destaca la
donació de l’edifici social del Centre de Lectura de Reus, un palauet al nucli
de la ciutat que havia comprat als marquesos de Tamarit, del qual l’entitat
cultural va prendre possessió el 1921. També va donar un edifici del carrer
Ample per a la creació de l’Institut de Puericultura de Reus.
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LXXI Concurs Exposició
Nacional de Roes
ROSES I TEATRE
El Concurs Exposició Nacional de Roses del Centre de Lectura és un
certamen degà al país. Enguany arribem a la 71a edició i, una vegada
més, amb la platea del Teatre Bartrina com a escenari. Durant uns dies,
la podrem contemplar transformada en un magnífic roserar amb el qual
la nostra entitat dona la benvinguda a la primavera.
L’exposició no seria possible sense tots aquells que hi participen:
els roseristes, els membres del jurat, l’Ajuntament de Reus (amb la
Brigada Municipal i Reus Promoció, al capdavant), el Consorci del Teatre
Bartrina, les empreses col·laboradores (Distribucions Rueda, Jardiland,
l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus i Vivers Francisco Ferrer) i el
comissariat de Rafael Ferré i el seu equip col·laborador.
El cartell anunciador de l’exposició d’aquesta edició és obra de Teresa
Llorach, que va guanyar amb la seva proposta el concurs que va
convocar l’entitat. I el muntatge de l’exposició al vestíbul del Centre de
Lectura va a càrrec de la Brigada de Jardineria de l’Ajuntament de Reus.
Dissabte 5 de maig, a les 12.30 h, al Teatre Bartrina
Lliurament dels premis del LXXI Concurs Exposició Nacional de Roses
del Centre de Lectura. La glossa sobre la rosa la pronunciarà Fina
Masdéu, filòloga i escriptora; al seu torn, la inauguració del certamen
anirà a càrrec de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i del president del
Centre de Lectura, Jaume Massó.
Horaris: Dissabte 5: de 12.30 a 14.00 h i de 16.30 a 21.30 h
Diumenge 6: de 11.30 a 13.30 h i de 17.00 a 21.30 h
Dilluns 7: de 10.00 h a 13.30 h i de 16.00 a 21.30 h
Entrades: Preu: 3 euros. Socis del Centre: dues entrades gratuïtes
Amb l’entrada, obsequi d’una rosa als assistents
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ELS DIMARTS DE L’ÒMNIUM I EL CENTRE DE LECTURA
Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura
continuen aquest trimestre amb aquestes dues
presentacions que seran a les 19.30 h i comptaran
amb la presència de les autores:
Dimarts 3 d’abril, a la sala Emili Argilaga: Mare de llet i mel,
de Najat El Hachmi. Tres anys ha esmerçat l’autora a escriure
aquesta novel·la. Hi narra en primera persona la vida
d’una dona musulmana del Rif, que, ja adulta, casada
i mare, deixa la seva família, el poblet on ha nascut i
emigra a Catalunya sola amb la seva filla, on malda
per tirar endavant. Mare de llet i mel (Edicions 62)
ofereix una visió exhaustiva i convincent de l’experiència
de la immigració des del punt de vista d’una dona
musulmana i, alhora, un fresc complet del que suposa
ser dona avui dia en el món rural musulmà.
Najat El Hachmi va néixer a Nador (Marroc) el 1979, quan el
seu pare ja havia emigrat a Catalunya, i als vuit anys va venir
a viure aquí. És llicenciada en Filologia Àrab per la Universitat
de Barcelona. La seva primera novel·la, L’últim patriarca
(Planeta, 2008), va rebre el premi Ramon Llull 2008, ha estat
finalista del Prix Méditerranée Étranger 2009 i guanyadora del
Prix Ulysse a Còrsega.
Dimarts 15 de maig, a la sala Miquel Ventura: República
pagesa, de Montserrat Tura. L’autora parteix de la història del
seu avi, Feliu Tura Valldeoriola, que fou un dirigent
del moviment rabassaire del tombant de segle xx,
per crear República pagesa (Editorial Pòrtic). Amb
l’arribada de la fil·loxera, els propietaris van aprofitar
l’avinentesa per abolir els contractes que mantenien
el pagès lligat a la vinya mentre la vinya fos viva.

Arran d’aquesta situació, els pagesos es van organitzar entorn
del sindicat Unió de Rabassaires, del qual l’avi Tura fou un dels
fundadors més actius. Crearen cooperatives autogestionades i
aplicaren unes polítiques avançades, cosa que sovint el discurs
oficial del país ha oblidat o silenciat. Montserrat Tura sosté que,
sense el compromís del món pagès, el catalanisme progressista
no hauria dut Catalunya fins on ha arribat.
Montserrat Tura i Camafreita (Mollet del Vallès, 1954) és
llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.
Amb una àmplia trajectòria política, va ser alcaldessa de Mollet
del Vallès durant quatre legislatures. Diputada al Parlament des
del 1995, amb diverses responsabilitats, va ser consellera d’Interior
(2003-2006) i de Justícia (2006-2010). El 2012 va abandonar
tots els càrrecs institucionals i orgànics per tornar a la seva carrera
professional a l’Hospital de Palamós.
D’altra banda, la col·laboració entre les dues entitats s’allarga en un
club de lectura que, de moment, inclourà els dos llibres següents,
que també es presentaran a les 19.30 h, però, en aquest cas, a la
seu d’Òmnium Baix Camp (raval Santa Anna, 2, 2n pis):
Dijous 3 de maig: Fer-se totes les il·lusions possibles i altres
notes disperses, de Josep Pla, amb la presència de Francesc
Montero, curador de l’edició, i de Xavier Pla, director de la
Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona.
Divendres 1 de juliol: Jo soc aquell que va matar Franco, de
Joan-Lluís Lluís, premi Sant Jordi 2017, amb la presència de
l’autor.
Les persones que es vulguin sumar a aquest club de lectura
comptaran amb el 5 % de descompte a l’hora de comprar els
llibres a la llibreria Gaudí, si ho indiquen. D’altra banda, Òmnium
Baix Camp regalarà el cinquè llibre de les persones que se sumin
al club de lectura que tindrà continuïtat el curs vinent.

EL CONSELL DIRECTIU PROPOSA

El ConselL Directiu proposa
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PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dimecres 4 d’abril, a les 19.00 h, al vestíbul del Centre
de Lectura, presentació d’Els paisatges trobats. Dietari
(Onada Edicions) de Josep Santesmases i de l’exposició
fotogràfica del mateix títol [vegeu-ne informació de la
pàgina XXI]. Presentaran l’acte el mateix autor, Miquel
Àngel Padrilla, l’editor, i Jordi Agràs, director dels Serveis
Territorials a Tarragona del Departament de Cultura. L’obra,
amb què Santesmases va guanyar el II Premi de Narrativa
Memorialística Ciutat de Benicarló, és un dietari escrit entre el 3
de novembre del 2015 i el 19 de març del 2017, en el qual el
paisatge humanitzat esdevé el protagonista principal de l’obra.
Josep Santesmases i Ollé (Vila-rodona, 1951) ha publicat
diversos estudis d’història i assaig. És president de la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i del Centre
d’Estudis del Gaià, vicepresident segon de l’Institut Ramon
Muntaner i codirector de les revistes Plecs d’Història Local i La
Resclosa.
Divendres 13 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
presentació d’El Maig de les Dones. El moviment
feminista a Catalunya durant la Transició (Arola Editors)
de Meritxell Ferré Baldrich, a càrrec de Montserrat
Palau Vergés, professora de Filologia Catalana de la
URV. L’acte serà conduït per Montserrat Duch Plana,
catedràtica d’Història Contemporània de la URV. El llibre
presenta l’activitat reivindicativa i mobilitzadora que van
portar a terme les organitzacions feministes catalanes
en el context de trànsit d’un règim dictatorial a un
sistema democràtic. Meritxell Ferré Baldrich és historiadora
i doctora en Història per la URV. Ha centrat els seus estudis en
les temàtiques d’història social i història de les dones en l’edat
contemporània.
Dilluns 16 d’abril, a les 20.15 h, a la sala Emili Argilaga,
presentació de Reus desaparegut (Editorial Efadós) de Francesc
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Olesti Prats, a càrrec de Jaume
Massó, president del Centre de Lectura
i prologuista de l’obra; i Isabel Olesti,
escriptora i autora de la introducció. Reus
desaparegut és un volum de la col·lecció
editorial «Catalunya desapareguda», en
què, a través d’una selecció de fotografies i
textos, el lector es veu transportat a un Reus del passat.
Francesc Olesti Prats (Reus, 1966) és graduat en Enologia per
la UB, empresari i col·leccionista. És coautor del cinquè volum de
l’obra Ager Tarraconensis: L’ager Tarraconensis i les muntanyes de
Prades: un espai colonial mal conegut (2013); i del llibre Prades
desaparegut (2018).
Dissabte 5 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
presentació de Billar a tres bandes (Fussion Editorial), de Rosa
Pàmies Ollé. L’obra és una novel·la que tracta sobre la infidelitat conjugal i les seves inesperades conseqüències i que transporta el lector des de la societat berlinesa dels anys 20 fins a
la joventut actual. Rosa Pàmies (Reus, 1945) és llicenciada en
Pedagogia i mestra de primària jubilada. Amb més de quaranta
anys de professió, ha impartit classe tant a l’escola pública com
a la privada, des de pàrvuls fins a adolescents de 16 anys. Ara
es dedica a escriure. Ha publicat Pinzellades i retalls (2014) i
De novata a jubilada (2016).
Divendres 1 de juny, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
conferència: «Narrar l’estraperlo» i presentació del llibre Quan
anàvem a l’estraperlo (Angle Editorial) de Víctor Labrado.
Presentarà l’acte l’escriptor Antoni Nomen. Quan anàvem
a l’estraperlo és un testimoni extraordinari de la lluita per
sobreviure, de la picaresca dels pobres per burlar
l’autoritat i guanyar-se el pa de cada dia. Amb un
estil despullat, directe i vibrant, a mig camí de la
novel·la d’aventures i la crònica, l’autor reconstrueix la
memòria d’un temps duríssim: del final de la Segona
República a la immediata postguerra, quan a la

misèria i a la fam calia sumar la repressió franquista.
Víctor Labrado (Sueca, 1955) va estudiar a l’Escola de
Magisteri de València i després es llicencià en Filologia Catalana
a la Universitat de Barcelona. Actualment és coordinador de la
biblioteca i casa museu Joan Fuster de Sueca.
Dijous 21 de juny, a les 19.30 h, a la sala
Emili Argilaga, El llegat del doctor Elies Can
d’Eduard Prats. Presentarà l’obra Jaume
Massó, president del Centre de Lectura. El llegat
del doctor Elies Can (Cossetània Edicions) se
centra en la vida del farmacèutic Elies Ardèvol,
el qual, quan la seva filla li comunica que vol
ser metgessa, decideix reconstruir, a partir d’uns
lligalls trobats a l’antiga casa familiar, la vida
exemplar del seu avi, el doctor Elies Can. En la
cerca de la veritable essència del bon metge,
el farmacèutic descobreix esdeveniments singulars que el deixen
perplex.
Eduard Prats Alonso (Barcelona, 1942) és llicenciat en
Medicina (UB), màster en Bioètica (UAB-IBB), cap de Medicina
Interna de l’Hospital Universitari de Sant Joan (1980-1995),
professor associat en Medicina a la URV (1983-2007), director
de docència i bioètica del Grup Sagessa i membre de sis comitès
d’ètica assistencial (1998-2012). Ha publicat 40 treballs en
revistes estatals i internacionals. Coautor, amb Pere López Bruno,
del llibre: Medicina, metges i malalts. Converses amb 11 metges de
Reus. Ha estat guardonat amb el premi de narrativa breu 2016
del Consell General de Metges de Catalunya amb el conte: AraTake, el precursor. El 2016 va publicar la seva primera novel·la:
Incert camí.
Dilluns 17 de setembre, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, conferència: «El mapa, una eina per llegir la
història» i presentació de l’Atles Manual d’Història de Catalunya
(Rafael Dalmau Editor), a càrrec del seu autor, l’economista

i historiador Víctor
Hurtado (Mèxic, 1948).
Fins ara, s’han editat dos
volums de l’Atles Manual
d’Història de Catalunya:
Del paleolític a la unió amb
Aragó i Dels comtes reis
al Tractat dels Pirineus.
L’obra inclou més d’un
miler de mapes, la gran
majoria completament inèdits. Els completen uns breus textos i
uns gràfics sobre cada tema. L’estructura de l’obra segueix una
distribució a doble pàgina, cadascuna presentada de manera
independent. Cada volum compta amb una relació de les fonts
utilitzades per a la confecció dels mapes, una bibliografia
general i un índex toponímic.
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 de Reus.
Dilluns 14 de maig, a les 19.00 h, a
la sala Emili Argilaga: «Enric Sagnier i
Villavecchia (Barcelona, 1858-1931)», a
càrrec de Roger Miralles Jori, arquitecte.
Dilluns 9 de juliol, a les 19.00 h, a la sala
Emili Argilaga: «Domènec Sugrañes i Gras
(Reus, 1878-Barcelona, 1938)», a càrrec de
Josep M. Tarragona, enginyer industrial.
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ALTRES ACTIVITATS
Divendres 20 d’abril, a
les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, conferència: «Vençuts
i estigmatitzats: el camp de
concentració franquista de
Reus (1939-1942)», a càrrec
de Jordi Carrillo, historiador. La
fi de la Guerra Civil va portar a
una fragmentació social dividida bàsicament entre vencedors i
vençuts. Per una banda, els legitimats per la victòria i amb un
destí encara per escriure. I, per l’altra, els exclosos i castigats
pel seu passat republicà. Una de les maneres de reprimir,
controlar i estigmatitzar els vençuts va ser a través dels camps
de concentració, espais on els presos vivien en males condicions
i on eren vexats i humiliats com a forma de càstig. A la
conferència, es parlarà sobre el camp de concentració de Reus,
un dels més importants de Catalunya i l’últim que es va tancar.
Jordi Carrillo és graduat en Història per la Universitat Rovira
i Virgili i màster en Història Contemporània a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Actualment treballa en la seva tesi
doctoral sobre la simbologia i l’espai públic franquista a la
Catalunya urbana. És col·laborador del grup de recerca consolidat
ISOCAC i ha realitzat diverses comunicacions en congressos
especialitzats en història.
Divendres 7 de setembre, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, actuació de la ballarina Seshu Shigayama. Amb motiu
de la programació de la fira de
cultura japonesa Hikari, que
organitza l’associació Amakuni
de Reus i que enguany celebra
el seu 10è aniversari, el Consolat
del Japó a Barcelona, Amakuni
i el projecte artístic «Ressò de
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Japonisme» programen l’actuació de Seshi Shigayama, hereva del
ball japonès de l’estil Shigayama, un dels més antics del país. Al
llarg de 30 anys, amb la col·laboració del Ministeri d’Afers Exteriors
del Japó i la Japan Fundation, ha fet 12 gires, oferint en total 101
actuacions pel món, a part de les ordinàries que porta a terme
anualment al Japó. També exerceix com a coreògrafa, productora i
directora en diferents obres teatrals.
ACTIVITAT DEL COLLÈGE FRANÇAIS
INTERNATIONAL MARGUERITE
YOURCENAR DE REUS
Dilluns 28 de maig, a les 19.30 h,
a la sala Emili Argilaga, projecció de la
pel·lícula Milou en mai (Milou en mayo),
de Louis Malle. França, 1990. VOS. 108
minuts. En el marc de l’aniversari dels
esdeveniments del Maig del 68, el Centre
de Lectura i el Collège Français International
Marguerite Yourcenar presenten la projecció
d’aquesta pel·lícula de Louis Malle, director
emblemàtic de la Nouvelle Vague, la qual
retrata amb subtilesa l’impacte de la revolta
en una família burgesa.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DE SOCIS
Dimecres 27 de juny, a les 19.00 h, a la sala Emili Argilaga,
amb l’ordre del dia següent:
a. Aprovació, si escau, de la memòria de gestió del Consell Directiu.
b. Aprovació, si escau, de la memòria de gestió cultural de les seccions.
c. Aprovació, si escau, de la memòria del Plenari de Juntes.
d. Presentació i debat de l’informe del president.
e. Elecció de tres socis interventors d’actes.
f. Precs i preguntes.

Programació de l’Escola de Lletres de la biblioteca
i de la SecCió de Llengua i Literatura
OFERTA DINAMITZADORA
CICLE EN VEU ALTA
Dimarts 10 d’abril, a les 19.30 h,
a la sala Emili Argilaga, sessió
dedicada a la lectura de textos poètics de Manuel de Pedrolo,
amb motiu del centenari del seu naixement. Presentarà la
sessió Montserrat de Anciola, cap de la biblioteca del Centre
de Lectura. També s’ha previst l’exhibició, al vestíbul de la
biblioteca, de «Pedrolo, més enllà dels límits», una exposició
itinerant de petit format que presenta l’ampli univers pedrolià,
tant en la seva dimensió biogràfica com literària.
Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina (poeta, dramaturg,
contista, novel·lista, articulista, traductor) va néixer a l’Aranyó
(Segarra) l’any 1918 i va morir a Barcelona el 1990. És un dels
escriptors més prolífics i fecunds de la història de la literatura
catalana. Autor de més de 120 obres, va conrear tots els
gèneres: teatre, poesia (inclosa la poesia visual), narrativa breu,
novel·la (amb més de 70 títols), diaris, articles en premsa. Entre
1963 i 1970 va dirigir la col·lecció de novel·la policíaca «La Cua
de Palla». La seva intenció era normalitzar a tots els nivells la
literatura en llengua catalana, la qual cosa volia dir acostarla a tot tipus de lectors. Per això va experimentar amb totes
les possibilitats, des de la novel·la negra a la de ciència-ficció,
la novel·la eròtica o el teatre de
l’absurd. També per aquest motiu
la seva tasca com a traductor (va
traduir nombroses obres d’autors
contemporanis anglosaxons i

francesos) resulta d’una gran importància. Tot i mantenir-se
força allunyat de la vida pública i dels centres de poder, va ser
un autor molt popular. Va rebre una vintena de premis literaris,
entre ells el Víctor Català, el Sant Jordi o el Prudenci Bertrana.
El 1979 va ser guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes.
PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dimarts 29 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, Memòries de l’exili mexicà (1943-1956). Cicle
de l’exili IV, d’Artur Bladé i Desumvila (Cossetània
Edicions). En aquest volum 13 de l’obra completa
del periodista Artur Bladé i Desumvila (Benissanet,
1907-Barcelona, 1995), prop de setanta-cinc anys
després de ser escrit, veu la llum un gran document
inèdit de l’escriptor que completa definitivament el seu «Cicle
de l’exili». Aquest dietari és un testimoni important i únic per a
la història de l’exili català en terres americanes, concretament
a Mèxic. Presentaran el llibre Artur Bladé i Font, fill de Bladé
Desumvila; i Xavier Garcia, periodista.
CONFERÈNCIES
Dijous 12 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga: «Visió i aprenentatge. Desenvolupament
visual cognitiu per afrontar amb èxit
l’aprenentatge escolar», a càrrec de M. Pia Teixidó
Pont, optometrista comportamental, llicenciada
en Optometria, màster i bachelor en Ciències
Optomètriques Clíniques pel Pennsylvania College
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Optometry (EUA) i especialització en Optometria Clínica i
Teràpia Visual pel Pacific University College. Molts pares de
nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge acudeixen a
la consulta optomètrica amb l’esperança que la solució al
problema rau en unes ulleres. Quan els expliquen que les
dificultats a l’escola no es deuen al fet que l’infant «no hi veu
bé», els és molt difícil comprendre que la causa s’origina en
una dificultat per coordinar el moviment dels ulls, per enfocar
a diferents distàncies o bé per processar la informació en el
nostre cervell.
RECITALS POÈTICS
Dijous 31 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
recital poètic dels alumnes del Taller de Lectura En Veu Alta.
Ho organitza: Escola de Lletres i Secció de Ciències Socials,
Polítiques i Econòmiques.
Dissabte 29 de setembre, a les 21.00 h, al Teatre Bartrina,
Poetes que sonen, recital de poemes d’autors de Reus, musicats
per Josep Navàs. Els interpretarà el Cor DaCapo, dirigit per
Lars Isdhal. Hi col·laboren: Col·lectiu En Veu Alta i Indústries
Teixidó.
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els joves, com als autors que tinguin interès d’introduir-se en
aquest camp, a la vegada que també volen fer d’aparador de
les noves propostes de lectura per a tot tipus de lectors.
Dijous 17 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
conferència de Bernat Puigtobella, escriptor, crític literari i
fundador de la publicació digital Núvol.
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Dijous 26 d’abril, a les 19.00 h, Ho sé tot de
tu, de Claire Mackintosh.
Dijous 31 de maig, a les 19.00 h, Llegat
mortal, de Mary Higgins Clark.
Dijous 21 de juny, a les 19.00 h, Fins i tot els
morts, de Benjamin Black.

XIV CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL DE
LECTURA EN VEU ALTA
Del 3 al 6 d’abril, de 10.00 a 13.00 h, 14a
edició del certamen, organitzat conjuntament amb
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
i Enciclopèdia Catalana, per tal d’incentivar la comprensió
lectora dels escolars.

BIBLIOTECA INFANTIL
TALLER INFANTIL
Dissabte 7 d’abril, d’11.30 h. a 13.00 h, «Contes
per llepar-se els dits», a càrrec de Rosa Martí Tous.
Maridatge de conte narrat i recepta elaborada pels
cuiners més menuts de casa. Papallones, roses, prínceps
i princeses, convertits en tulipes de maduixes, xocolates de
colors, delícies crocants i mousses. Una lectura apassionant
que la viurem i la convertirem en dolços de postres de
cullereta. Activitat adreçada a nens i nenes a partir de 5 anys.
Indispensable portar davantal i carmanyola. Places limitades.
Socis: gratuït. No socis: 5 €. Inscripcions: secretaria del Centre
de Lectura.

III JORNADES DE LITERATURA DIGITAL
Organitzades conjuntament amb el Servei Municipal de
Biblioteques, les jornades tenen l’objectiu d’apropar els nous
formats de creació literària tant als creadors potencials, que són

L’HORA DEL CONTE
Dijous 12 d’abril, a les 18.00 h, El
mestralet, la història d’un vent que volia ser
artista, a càrrec de l’autora, Núria Naval.

Dissabte 14 d’abril, a les 11.00 h,
la companyia Titelles Naip presenta
Un món de contes, un viatge imaginari
per la rondallística de diferents
continents. Contes d’arreu del món explicats per titelles per
obrir la ment i els cors dels joves lectors i animar-los a
entendre i respectar la diversitat cultural. Activitat destinada
a un públic d’entre 3 i 12 anys i que està inclosa en el tour
2018 de Titelles Naip per biblioteques, llibreries i centres
culturals. Hi col·laboren: Editorial Vicens Vives, VV Kids i les
llibreries Gaudí, Abacus i Galatea.
Dijous 17 de maig, a les 18.00 h, l’hora del conte a càrrec
de Noèlia Estévez i Marta Vidal.
STORY TIME
Dissabte 19 de maig, a les 12.00 h, Story Time: Gina
Ginger&Charlie Chives, a càrrec de La Martina Kid’s&Us Reus.
El Charlie està secretament enamorat de la Gina Ginger, la seva
veïna, però sempre es barallen i discuteixen. Com poden fer les
paus?
CLUB DE LECTURA INFANTIL/JUVENIL
Club de lectura per a nens i nenes entre 9 i 12 anys, conduït
per Marta Vidal. Els dijous 19 d’abril, 24 de maig i 21 de
juny, de 17.30 a 18.30 h, a la sala de projeccions.
ACTIVITATS DE L’ESTIU
«La volta al món a través dels contes», a càrrec de Marta
Vidal. Proposta que pretén donar a conèixer entre els més
petits llegendes i tradicions d’arreu del món. En cada una de
les sessions viatjaran a un continent diferent; i a través de
curtmetratges, contes, jocs i activitats manuals, descobriran
la riquesa cultural del nostre planeta i de la seva gent. Edat

recomanada: entre 6 i 10 anys. Totes les sessions tindran lloc
de 17.00 a 19.00 h:
5 de juliol: Europa
19 de juliol: Àsia
2 d’agost: Amèrica
16 d’agost: Àfrica
30 d’agost: Oceania
«Joc de lectura de l’estiu». Activitat de lectura que preparem,
conjuntament amb el Servei Municipal de Biblioteques de Reus,
com un joc durant els mesos d’estiu, que és quan hi ha més
temps per llegir. Des de Sant Pere fins a la Mare de Déu de
Misericòrdia.
laCaixa

TRESORS DE LA BIBLIOTECA
La Donació del patrici don Evarist Fábregas i Pàmies al «Centre
de Lectura»: documents relatius a la mateixa i a la compra de
la casa nombre 15, del carrer Major, d’aquesta ciutat.
Reus: Centro de Lectura,
1916.
La Biblioteca mostra a
la vitrina dels tresors de
la biblioteca el diploma
d’agraïment a Evarist
Fàbregas per la compra i
donació de l’antic palau
dels marquesos de Tamarit
al Centre de Lectura.
D’aquesta manera, la
biblioteca se suma als actes
de celebració del 150è
aniversari del naixement
d’Evarist Fàbregas.
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ESCOLA DE LLETRES I SECCIÓ DE LLENGUA I LITERATURA

OFERTA FORMATIVA
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
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Taller d’escriptura per 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 20.30 h
Per inscriure-s’hi és necessari 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.

Curs de la Universitat d’Estiu de la URV: L’actualització
de la normativa arran de la publicació de la gramàtica i
l’ortografia de l’IEC
El novembre del 2016, l’Institut d’Estudis Catalans va presentar
la gramàtica i l’ortografia, concebudes com la referència
normativa del segle XXI. Segons el mateix IEC, aquesta
actualització no introdueix canvis substancials, sinó matisos i
més flexibilitat, tant pel que fa a la variació territorial com als
diversos registres.
En els quatre anys de moratòria que s’han donat per adaptars’hi completament, els organismes públics, els mitjans de
comunicació i el món educatiu han d’analitzar, consensuar i
difondre com els afecta la nova normativa.
Objectius del curs:
1. Conèixer les novetats ortogràfiques i gramaticals
establertes per l’IEC.
2. Saber aplicar la nova norma a l’hora d’escriure, revisar
o corregir un text.
3. Dominar els recursos lingüístics en línia.
Programa:
Donarem a conèixer de manera exhaustiva els punts que han
canviat respecte de la normativa anterior i ens detindrem
especialment en els més freqüents o problemàtics: pronoms
febles i relatius, complements verbals, distribució de «per» i «per
a», canvi i caiguda de preposicions, usos temporals i locatius,
locucions prepositives i conjuntives, ús del guionet, reducció de
dièresis i accents diacrítics.
Professora: Anna Montserrat Ciurana (URV)
Data: dilluns 2 de juliol, de 16.00 a 21.00 h.

Les activitats de les SecCions
SECCIÓ DE CIÈNCIES SOCIALS, POLÍTIQUES I
ECONÒMIQUES
CICLE PAU I DRETS HUMANS
Aquest trimestre continuen les conferències del cicle «Pau i
drets humans», que va començar el mes de febrer passat. Els
actes previstos, organitzats conjuntament amb l’Associació
Josep Vidal Llecha i el Col·legi d’Advocats de Reus, són els
següents:
Dilluns 5 d’abril: «Joventut i marginació: drets i accions
integradores», a càrrec dels treballadors socials Àngels
Granados, Jordi Collado i Francesc Valls.
Divendres 11 de maig: «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.
Dilluns 21 de maig: «Ecologistas bajo las balas», a càrrec del
periodista i activista mexicà Gustavo Castro, testimoni presencial
de l’assassinat de l’activista hondurenya Berta Cáceres.
PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dilluns 9 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, El
cavaller Floïd, de Genís Sinca. La biografia apassionant de
JB Cendrós (Barcelona, 1916-1986), l’empresari
del popular Floïd (el pioner dels aftershave), però,
sobretot, un dels mecenes i activistes culturals
més importants que hagi donat Catalunya. La
presentació anirà a càrrec de Genís Sinca i la filla
del biografiat, Laura Cendrós.

Dissabte 21 d’abril, a les 12.30 h, a
la sala Emili Argilaga, Ariel Santamaria.
Memòries polítiques, que recull la trajectòria
vital i política d’Ariel Santamaria, músic i
exregidor de l’Ajuntament de Reus entre els
anys 2007 i 2011. Presentaran l’acte Ariel
Santamaria, Òscar Ramírez Dolcet (escriptor
i editor de La Banya Edicions) i un dels
prologuistes de l’obra.
Dimarts 12 de juny, a les 19.30 h, a la
sala Emili Argilaga, El franquisme que no
marxa (Edicions Saldonar) de Lluc Salellas, a càrrec del
mateix autor i de Joaquim Besora, president de la Secció de
Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques. Acte coorganitzat
amb Edicions Saldonar i Fundació Poble Lliure. El franquisme
que no marxa és un viatge al cor mateix de les famílies
responsables de la dictadura franquista. Un trajecte que
posa davant la societat els noms de les persones amb
més pes durant el franquisme que van sobreviure durant la
Transició i hi van continuar manant, tot i carregar a l’esquena
el pes d’una infàmia de quaranta anys.
Lluc Salellas (Girona, 1984), periodista del
Grup de Periodistes Ramon Barnils, documenta
i relata com les elits franquistes es van
ressituar amb les màximes facilitats dins les
estructures de poder de la nova democràcia, a
diferència dels casos de Portugal i Grècia. La
conclusió d’aquest treball d’investigació és que
el grup social que determina en gran manera
el nostre dia a dia encara és el mateix avui.
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.ALTRES ACTIVITATS
Dijous 5 d’abril, a les 18.00 h, a la sala Emili Argilaga,
presentació de la Memòria Anual 2017 del Síndic de
Greuges de Catalunya.
SECCIÓ DE TECNOLOGIA
CICLE SKYLINES POC CONEGUTS
Xerrades i audiovisuals sobre ciutats del món,
a partir de la visió que en tenen els ponents de
cada sessió.
Divendres 6 d’abril, a les 19.30 h, a la sala
Emili Argilaga, «Cartagena, de la terra cap
al mar», a càrrec de Juana Martínez Otón,
professora de Llatí de l’Institut Roseta Mauri de
Reus. Presentarà l’acte Isabel Romeu Figuerola.
Divendres 4 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, «Brussel·les capital de...?», a càrrec de Jean
Michel Lavergne, enginyer naval i consultor energètic.
Presentarà l’acte Francesc Torrell Rodríguez.
PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dijous 19 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Miquel Ventura,
presentació del llibre de poemes Entre marges (Onada
Edicions) d’Aureli Trujillo, a càrrec del mateix autor i de
Joaquim Besora.
Aureli Trujillo Cabezas (Los Blázquez, Còrdova, 1955) és
llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. La
seva vida professional ha transcorregut majoritàriament en
una entitat financera, i és arran de la prejubilació que va
decidir reprendre allò que sempre li havia agradat: escriure.
La seva obra ha estat guardonada en diversos certàmens
literaris i ha publicat Dies de suau oreig (2016) i Serrell
d’enigmes (2017). Entre marges recull els darrers premis
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i reconeixements que Trujillo ha rebut des de l’abril del
2016 fins al gener d’enguany. El silenci, la nit, el temps, el
mar, els records, els sentiments, la memòria... L’essència
destil·lada de la natura es dona la mà amb els grans temes
de l’existència humana, en conjunció entre els paisatges
interiors i les finestres obertes al món.
CICLE DE CONFERÈNCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE
RELACIONS CULTURALS CATALUNYA-ISRAEL (ARCCI)
Cicle organitzat conjuntament per l’ARCCI, l’Ajuntament
de Reus i el Centre de Lectura. Totes les conferències les
pronunciarà Andreu Lascorz, president de l’ARCCI, a la sala
Emili Argilaga a les 19.30 h.
Divendres 27 d’abril: «La dona jueva a l’edat mitjana»
Dilluns 7 de maig: «L’educació als calls catalans»
Dilluns 4 de juny: «Les normes dietètiques jueves
(caixrut)»
SECCIÓ D’ART
CONFERÈNCIES
Dimecres 11 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Miquel
Ventura, «Josep Cruset (1912-1998) o la infinita
manera. Itinerari poètic i vital», a càrrec de Bernat
Puigdollers, historiador i crític d’art. Josep Cruset Porqué
(Esplugues de Llobregat, 1912 – Premià de mar, 1998) va
ser un personatge polifacètic que, durant uns anys, estigué
estretament lligat a la ciutat de Reus. A finals de la dècada
dels trenta fou destinat com a professor de Francès a
l’Institut de Reus, on tingué d’alumne, entre altres, un jove
Gabriel Ferrater. Un cop acabada la guerra, desenvolupà
una intensa carrera periodística que convivia amb la seva
tasca docent i, sobretot, amb la creació poètica que fou
reconeguda amb el premi Ciutat de Barcelona. A través

d’aquesta conferència, organitzada amb
motiu del vintè aniversari de la seva mort,
ens endinsem en el seu intens periple vital,
al Reus d’abans de la Guerra Civil i als
foscos anys de la postguerra, per donar
a conèixer i posar en valor una figura
rellevant, encara que desconeguda, de la
literatura barcelonina de postguerra.
SECCIÓ DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
CONFERÈNCIES
Dijous 12 d’abril, a les 18.00h, a la sala Emili Argilaga, conferència «Defensa de la llengua en l’educació», a càrrec de
Josep Bargalló, exconseller d’Ensenyament de la Generalitat.
Divendres 25 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, presentació del número monogràfic dedicat a Judith
Miller de la revista Colofón, a càrrec de la psicoanalista
Margarita Álvarez Villanueva. Colofón és el butlletí
informatiu de la Federació Internacional de Biblioteques
del Camp Freudià, que va dirigir Judith Miller (París, 19412017), filla del psicoanalista francès Jacques Lacan.
Acte coorganitzat amb la Biblioteca del Camp Freudià de
Tarragona.
SECCIÓ EXCURSIONISTA
Dijous 5 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Rosa
Magrané, projecció del documental Serra de Bou MortPics d’Europa-Pirineu, a càrrec d’Antoni Sardà i Joan
Papasseit.
Dissabte 7 d’abril, a les 08.00 h, excursió matinal.
Dijous 19 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
projecció del documental Viatge a la Xina. 1a part, a càrrec
de Josep Iglésies.

Dilluns 23 d’abril, a les 08.00 h,
excursió i festa de Sant Jordi i les roses:
sortida al santuari del Tallat (Vallbona
de les Monges).
Dijous 26 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
projecció del documental Viatge a la Xina. 2a part, a càrrec de
Josep Iglésies.
Dijous 3 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
projecció d’Entitats excursionistes de Reus. Recull de camins
fets junts (fins ara...), un conjunt de fotografies i vídeos de
les activitats organitzades conjuntament per les cinc entitats
excursionistes de Reus. L’any 1901 es funda la Secció Excursionista
del Centre de Lectura. El 1918, el Club Natació Reus Ploms i
la seva Secció Excursionista. El 1936, la Secció de Muntanya
del Reus Deportiu. El 1950, la Secció Excursionista del Club de
Futbol Reddis. I el 1959, la Delegació de Reus de l’Agrupació
Excursionista de Catalunya, que el 1999 esdevindria l’Associació
Excursionista Catalunya de Reus. Tot i la seva diversitat, les cinc
entitats excursionistes de Reus hem sabut treballar conjuntament
en diverses ocasions, com l’organització de la 37a Marxa Regional
de Regularitat de Catalunya, la 45a Renovació de la Flama de la
Llengua Catalana, la 32a edició del Camí de Muntanya i el 41è
Aplec Excursionista dels Països Catalans.
Diumenge 6 de maig, a les 08.00 h, excursió conjunta i dinar de
germanor de les cinc entitats excursionistes de Reus a Gallicant.
Dijous 10 de maig, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané,
projecció de Viatge a Albània, a càrrec de Mercè Bessó.
Diumenge 27 de maig, a les 07.45 h, a Pratdip, participació
en la inauguració de l’itinerari commemoratiu de la «Travessada
insòlita per les muntanyes de Pratdip 1988», en homenatge a
Ramon Quadrada Ornosa.
Dijous 31 de maig, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané,
projecció d’Illes i fiords, a càrrec d’Eugeni Casado.
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Dijous 7 de juny, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
acte d’homenatge a Josep Abelló Barbat, organitzat
conjuntament per la Unió de Botiguers de Reus, l’Orfeó
Reusenc i la Secció Excursionista del Centre de Lectura. Josep
Abelló Barbat, nascut a Albarca el 1935, vingué de jove a
viure a Reus, on va obrir l’establiment Perfumeria Abelló al
portal de Jesús. Fou president de l’Orfeó Reusenc i fundador
i primer president de la Unió de Botiguers de Reus. Ja jubilat,
fou secretari de la junta de la Secció Excursionista del Centre
de Lectura. Amb motiu del primer aniversari de la seva mort,
el juliol del 2017, les tres entitats amb les quals va estar
vinculat volen retre conjuntament un homenatge a la seva
memòria.
Dijous 14 de juny, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané,
reunió general de socis de la secció.
Divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 de juny,
sortida de final de curs de la secció a les comarques de l’Alta
Garrotxa i l’Alt Empordà.
Diumenge 8 de juliol, a les 08.00 h, sortida mensual de la
secció..
Diumenge 2 de setembre, a les 08.00 h, excursió de final
d’estiu.
CICLE «VIATJANT AMB EN SANTI NOGUÉS»
Tots els documentals es projectaran a la sala Emili Argilaga,
a les 19.00 h. El cicle està coorganitzat amb l’Associació de
Prejubilats i Pensionistes del BBVA.
Dilluns 16 d’abril: Geòrgia, a l’ombra del Caucas. 1a part.
Tiblisi, capital de Geòrgia: la ciutat antiga i la moderna.
Abanotubani, barri oriental amb
fonts termals. David Gareja,
monestir troglodita. Kazbegi,
sota les neus perpètues del
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Caucas. Monestir d’Alaverdi, dins una important zona. I
Signani, ciutat medieval emmurallada.
Dilluns 21 de maig: Geòrgia, a
l’ombra del Caucas. 2a part. Misketa,
capital històrica i espiritual de
Geòrgia. Gori, ciutat nadiua de Stalin.
Uplistsikhe, jaciment arqueològic
cavat a la pedra. Borjomi, ciutat
termal, la Suïssa de Geòrgia.
Alkhaltsikhe i el seu castell i la
ciutat monestir de Varzia, excavada
a la roca. Mestia amb les torres defensives medievals.
Tornada a la Tblisi festiva i nocturna.
Dilluns 18 de juny: Malta, l’últim refugi dels croats. Malta
és un dels estats més petits de la Unió Europea, però amb
gran densitat d’atractius històrics i arqueològics. La Valetta,
construïda pels croats de l’Ordre de Sant Joan. Mdina i
Rabat, antiga capital de l’illa i les catacumbes. Els jaciments
arqueològics de Hagar Qim, Mnajdra, Tarxien i l’hipogeu
de Saflieni, declarats Patrimoni de la Humanitat. Accidents
naturals com la Blue Grotto. Mosta, amb una església on
caben 10.000 persones, el port de Marsaxlok. L’illa de Gozo
amb la capital Victòria. La Finestra Blava, un altre accident
marítim d’interès.

Cicle Roig i Solé
Amb motiu del centenari de la mort de l’escultor Joan Roig i Solé
(Reus, 1835-Barcelona, 1918), la Secció d’Art ha programat 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: «Cultura i art. El context reusenc de Roig i Solé», a
càrrec de Marc Ferran, historiador i director dels Museus de Reus.
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 de Reus per conèixer els panteons i
les tombes creades per Roig i Solé.
17 de maig: visita per Reus per conèixer els indrets relacionats
amb la vida de l’escultor.
UN VIRTUÓS DEL MARBRE
Joan Roig i Solé fou deixeble de Talarn, Pedró-Pijoan. Va estudiar a
la Llotja de Barcelona –on fou company de Fortuny, Padró-Pedret,
Caba i Rigalt, entre altres– i a l’Academia de San Fernando de

Madrid. Va obrir taller a Barcelona, des d’on
va lluitar contra la moda dels maniquins
vestits, que aleshores s’utilitzaven com a
imatges a les esglésies, i també contra
les de terra cuita. En canvi, va propugnar
l’escultura de marbre. La seva plenitud
coincideix amb l’edificació de l’Eixample
barceloní i té escultures ornamentals en
nombrosos edificis. Són seves les de la
portalada nova de la catedral barcelonina. És
autor de la famosa La dama del paraigua del
parc de la Ciutadella, de les cinc escultures femenines del monument erigit
a Vilanova i la Geltrú als constructors del ferrocarril de Garraf, de l’al·legoria
de la Indústria del frontispici del Casino Mercantil del carrer d’Avinyó de
Barcelona, etc. Hi ha obres seves importants als panteons dels cementiris de
Reus, Comilles, Vell de Barcelona i Vilanova i la Geltrú, i també n’hi havia a
les esglésies d’algunes d’aquestes localitats, que foren destruïdes el 1936.
D’altra banda, excel·lí en representacions infantils, a les quals sabé donar
una naturalitat sorprenent. L’any 1888 plegà el seu taller i en endavant es
limità a fer algunes escultures de saló. Fou nomenat membre de l’Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona. Foren deixebles del seu taller Enric Clarassó,
Josep Campeny, Manuel Fuxà, Miquel Alimbau i Eduard Batista Alentorn.
La seva obra és acadèmica, neoclàssica, molt realista, equilibrada i serena,
sense efectismes ni genialitats, cerca la perfecció formal i és dotada d’un
virtuosisme tècnic i d’una gran riquesa de detalls, d’acord amb els gustos
majoritaris del seu temps. Al Centre de Lectura es conserven cinc obres
seves: els bustos en guix de Velázquez i Cervantes, adquirits per l’entitat
l’any 1863; l’escultura en fosa de ferro de Fortuny; l’escultura en ferro
Laboremus, que està situada a la sala Ramon Amigó; i la miniatura en fusta
d’una escala de cargol, que es pot contemplar al vestíbul de la planta baixa.
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Exposicions al vestíbul del Centre de Lectura
Del 4 al 24 d’abril:
«Els paisatges
trobats» de Josep
Santesmases
i Ollé. Aquesta
exposició mostra
vint-i-nou imatges
captades per la
càmera de Josep
Santesmases a
Vila-rodona, al
Montmell, a la platja
d’Altafulla, a la serra del Montsec, etc. La mostra va de bracet
amb els textos del llibre Els paisatges trobats. Dietari (Onada
Edicions), que l’autor presentarà el mateix dimecres 4 d’abril, a
les 19.00 h. [Vegeu informació de la pàg. 8].
Del 10 de maig al 2 de juny: «Carmel Biarnés, fotògraf
de la Ribera d’Ebre»., Exposició de part del fons fotogràfic de
Carmel Biarnés i Biarnés (Ascó, 1928-1992) que es conserva
a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre. Les fotografies són
testimoni excepcional de les transformacions que va viure la
comarca entre els anys
60 i 80 del segle passat.
Biarnés va ser un home
interessat per la pintura,
la poesia, l’etnologia i la
història. A mitjans dels
anys 60 va créixer la seva
implicació en els afers
culturals i socials riberencs,

i va començar a col·laborar amb la premsa comarcal. A través
del seu objectiu, Biarnés plasma una societat que està vivint
profunds canvis –per la implantació de potents indústries al
nord de la comarca– i que ell vol immortalitzar abans que no
es transformi d’una forma inexorable. Exposició produïda per
l’Associació Cultural Lo Llaüt, l’Arxiu Comarcal de la Ribera
d’Ebre i l’Ajuntament d’Ascó. Ho organitza: Secció de Ciències
Socials, Polítiques i Econòmiques.
Del 4 al 30 de juny: «Una mirada
reusenca». Exposició commemorativa
del desè aniversari de Reusdigital.cat.
Es tracta d’un recull de fotografies de
Fabián Acides, redactor de Reusdigital.
cat, que s’han publicat en aquest mitjà de
comunicació en els deu anys de la seva
existència. Ho organitzen: Reusdigital.cat i
la Secció de Ciències de la Comunicació.
Del 14 de setembre al 4 d’octubre: «Ruixats de foc: els
bombardeigs a les comarques de Tarragona i Terres de
l’Ebre». El Centre d’Estudis Vila-secans Maria Elena Maseras
i el grup de recerca ISOCAC de la URV organitzen aquesta
exposició, amb què es vol promoure un millor coneixement i
una millor comprensió històrica
dels bombardejos aeris a la
població civil durant la Guerra
Civil i contribuir a la recuperació
de la memòria històrica, així
com al reconeixement moral de
les víctimes d’aquests atacs.
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Les activitats de les escoles del Centre
ESCOLA DE TEATRE
Dissabte 12 de maig, de 10.00 h a 14.00 h, a la sala Hortensi Güell, taller
d’interpretació seguint el mètode CODA, dirigit per Ricard Boluda. El
sistema CODA consisteix en un conjunt de procediments metodològics pensats
per portar els actors i les actrius a un grau de competència i autonomia en la
seva feina. Ricard Boluda (Lleida, 1959) és el director pedagògic d’El Timbal,
Centre de Formació i Creació Escènica. És professor d’Història de les Arts de
l’Espectacle a l’Institut del Teatre i director de l’Espai de Teatre de la Universitat
de Lleida des de fa 20 anys.
Dimarts 26 de juny, a les 21.00 h, al Teatre Bartrina, representació d’El malalt
imaginari, una adaptació del text de Molière interpretat per alumnes de l’escola.
ESCOLA DE MÚSICA
Dissabte 14 d’abril, a les 12.00 h, a la sala Hortensi Güell, trobada de
guitarres amb el conservatori de Vila-seca.
Dijous 24 de maig, a les 19.30 h, concert: Dones compositores.
Dissabte 9 de juny, a les 18.00 h, al vestíbul del Centre de Lectura, festival
simfònic a càrrec dels alumnes de l’escola.
Dilluns 18 i dimarts 19 de juny, a les 19.00 h, concert dels alumnes de pas
de grau.
Dimecres 20 de juny, a les 19.30 h, al Teatre Bartrina, concert de final de curs.
Del 5 al 15 de juliol, XXXII Colònies Musicals, a Castellnou de Bages.
ESCOLA D’ART
Els dimarts 22 i 29 de maig i el dissabte 2 de juny, de 16.30 a 19.00
h, taller de pintura japonesa Sumi-E «Japonisme: el sakura en la pintura
Sumi-E», impartit per Anna M. Llagostera Mas. Organització i gestió del taller:
Ressò de Japonisme (Rebeca Pujals).
ESCOLA DE DANSA
Dimecres 4 d’abril (18.30 h) i dijous 5 d’abril (18.00 h), al Teatre Bartrina,
La Pe i el Cordi fan ballar a l’escola amb Pere i el llop.
Divendres 6 i dissabte 7 d’abril, participació de la Junior i la Jove Companyia
del Centre de Lectura en el Concurso de Danza Vaslav Nijinsky Modern Ciudad
de Huesca.
Dissabte 14 d’abril, seminari de funky.
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Dissabte 14 d’abril, a les 19.30 h, a la plaça de l’Univers, participació de la Junior
Company i de la Jove Companyia de Dansa en la IV Fira Tastet de Ciència.
Dimarts 17 d’abril, de 15.00 a 18.00 h, al Teatre Bartrina, participació de l’escola
en l’acte en benefici dels refugiats organitzat per Open Arms Proactiva.
Dimecres 25 d’abril, al Teatre Bartrina, estrena del musical Fama, dirigit per Georgina
Llauradó, amb la participació de la banda simfònica i de l’aula de cant modern del
conservatori de la Diputació a Reus i de les escoles Artis, Núria Díez i Centre de Lectura.
Dissabte 28 d’abril, al Teatre Fortuny, participació de la Jove Companyia de Dansa
en la gala de l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona.
Diumenge 6 de maig, a les 17.00 h, al Centre Cultural de Terrassa, actuació de
la Junior Companyia de Dansa en la 2a Gala de Dansa de l’Associació d’Escoles de
Dansa Autoritzades (AEDA).
Durant el mes de maig, preinscripció per al curs 2018/2019.
Divendres 18 i dissabte 19 de maig, exàmens del nivell elemental.
Diumenge 20 de maig, actuació de l’escola en la Mostra de Dansa de l’Hospitalet
de l’Infant.
Dijous 7, divendres 8 i dissabte 9 de juny, al Teatre Bartrina, festival de fi de curs.
De l’11 al 16 de juny, setmana de l’amic.
Dijous 14 de juny, a les 18.00 h, a la plaça del Mercadal, cloenda del curs de la
Jove Companyia de Dansa.
Dijous 21 de juny, a les 18.00 h, berenar de cloenda del curs.
Festa Major de Sant Pere: actuacions del ball de valencians i del ball de valencians petit.
Del 2 al 18 de juliol, de 09.00 a 14.00 h, tallers «Estiu dansa», on es prepararà
l’espectacle: Un conte per ballar: el nostre Pinotxo, que es representarà el dia 18, a
les 19.00 h, a la plaça del Teatre.
Del 23 al 29 de juliol, participació de l’escola en el curset de dansa del conservatori
internacional de ballet de Leiria (Portugal).
Festa Major de Misericòrdia: actuacions del ball de valencians i del ball de valencians petit.
Matriculació curs 2018/19: els alumnes del curs 2017/18 que s’hauran preinscrit
durant l’estiu al curs 2018/19, hauran de confirmar, el 12 de setembre, les disciplines
que hagin triat. Del 13 al 28 de setembre, període de matriculació i assessorament
general. Inici de les classes: a partir del 17 de setembre. Els dies 26, 27 i 28 de
setembre, classes de prova per als alumnes de 3 a 5 anys en dansa clàssica, dansa
espanyola i dansa jazz.

Dijous 12 i 19 d’abril, a les 18.30 h, a la Biblioteca Xavier
Amorós, sessions a càrrec del professor Antoni Nomen per
donar a conèixer la figura i l’obra de Xavier Amorós a través
del llibre Xavier Amorós o el temps recuperat, amb motiu
del 15è aniversari de la biblioteca i de la inauguració del
Memorial Xavier Amorós.
Divendres 20 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
conferència: «Vençuts i estigmatitzats: el camp de
concentració franquista de Reus (1939-1942)», a càrrec
de Jordi Carrillo, historiador. La fi de la Guerra Civil va portar a
una fragmentació social dividida bàsicament entre vencedors
i vençuts. Per una banda, els legitimats per la victòria i
amb un destí encara per escriure. I, per l’altra, els exclosos i
castigats pel seu passat republicà. Una de les maneres de
reprimir, controlar i estigmatitzar els vençuts va ser a través
dels camps de concentració. El de Reus va ser un dels més
importants de Catalunya i l’últim que
es va tancar.
Dimecres 25 d’abril, a les
19.30 h, a la sala Miquel Ventura,
celebració del Dia Internacional
de la Poesia, amb lectura d’obra
literària a càrrec de 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.
Dilluns 30 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
conferència: «La química, l’aliada de Sherlock Holmes»,
a càrrec de Ricard Boqué, professor del Departament de
Química analítica i orgànica de la Universitat Rovira i Virgili.
Presentarà l’acte Xavier Correig, membre del Consell Directiu
del Centre de Lectura.
Dimarts 8 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
conferència: «Els retrats escultòrics de J. Anselm Clavé»,
a càrrec de Dolors Capdevila, catedràtica d’Història de l’Art.
Activitat del cicle dedicat a l’escultor Joan Roig i Solé.
Dimarts 26 de juny, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
conferència: «Reus i la batalla de l’Ebre», a càrrec de
l’historiador Joan Navais. Acte per commemorar el 80è
aniversari de la batalla de l’Ebre (1938). Presentarà l’acte
Joaquim Besora, president del Plenari de Juntes del Centre de
Lectura.
Dilluns 2 de juliol, a les 16.00 h, a la sala Hortensi Güell,
curs de la Universitat d’Estiu de la URV: «L’actualització de
la normativa arran de la publicació de la gramàtica i
l’ortografia de l’IEC». [Vegeu informació de la pàg. 14].

CAMPUS EXTENS DE LA URV A REUS

CAMPUS EXTENS DE LA URV A REUS
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Cineclub: Programació Primavera / Estiu 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: 5 euros.

CINE CLUB PRIMAVERA / ESTIU
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Dissabte 7 d’abril, a les 21.00 h
Federico García Lorca, de Pep Tosar
Autor: Federico García Lorca. Dramatúrgia: Evelyn Arévalo,
Pep Tosar. Direcció: Pep Tosar. Música: Mariola Membrives,
Rycardo Moreno, Joni Sanchez. Ball: José Maldonado.
Durada: 90 minuts.
En el 120è aniversari del naixement del poeta, Pep Tosar
s’apropa al món interior de Federico García Lorca en un
viatge sorprenent i formidable pels paisatges de Castella
i Andalusia. Una biografia sonora i visual. Una guia per
entendre millor el poeta que va cantar a la vida i a la mort
amb la mateixa intensitat. Pep Tosar combina en aquest
espectacle la música, el ball i el text, en una proposta que
repassa els moments més significatius de la vida del poeta,
i relaciona les vivències personals i les obres compostes
en cada moment. Completen la proposta les imatges en
vídeo: per un costat, es tracta de paisatges lorquians i, per
un altre, hi trobem una sèrie d’entrevistes que analitzen la
vida i l’obra de Lorca, rodades dins d’un tren que recorre
el trajecte
Madrid-Granada.
Es recrea, així,
l’últim viatge de
Federico, el que el
va portar al seu
tràgic final.

Dissabte 14 d’abril, a les 21.00 h
Cyrano, d’Edmond Rostand
Dramatúrgia i direcció: Pau Miró. Idea original: Lluís
Homar. Interpretació: Lluís Homar, Joan Anguera, Aina
Sánchez, Albert Prat i Àlex Batllori. Traducció: Albert Arribas.
Composició musical: Sílvia Pérez Cruz. Durada: 90 minuts.
Després de l’èxit artístic i de públic de Terra baixa, Lluís
Homar i Pau Miró tornen a unir els seus talents per
presentar Cyrano, una adaptació del clàssic Cyrano de
Bergerac d’Edmond Rostand. A banda del gran treball
interpretatiu de Lluís Homar a Terra baixa, un dels atractius
més evidents del muntatge era l’equip artístic que hi havia
al darrere de la posada en escena. Les complicitats i
afinitats que es van desvetllar aleshores tornen a coincidir
en aquest Cyrano: Sílvia Pérez Cruz, Lluc Castells, Xavier
Albertí, David Bofarull, Damien Bazin i Òscar Valsecchi
repeteixen en aquesta producció única.
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Teatre Bartrina:
Programació Primavera /Estiu 2018
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Dissabte 21 d’abril, a les 21.00 h
La filla del seu pare, de la Cia. La Solitària
Direcció: Aleix Aguilà i Pau Miró. Interpretació: Júlia Barceló,
Pol López i Pau Vinyals. Durada: 90 minuts.
Hedda Gabler és una dona brillant que intenta encaixar en
un clixé ben mediocre. Aquest esforç és devastador per a
ella i per a tothom que l’envolta. De fet, ja coneixem la
seva història, però Filla del seu pare és una altra cosa. Si bé
l’essència del conflicte i gran part de la trama ens remeten
a l’original d’Ibsen, Filla del seu pare és una reescriptura total
del clàssic. Un exercici absolutament desacomplexat que ha
fet Aleix Aguilà. La seva mirada particular i actual permet
apropar-nos d’una manera descarnada a un dels motors
que defineixen la nostra contemporaneïtat: aquesta obsessió
malaltissa per aparentar i realitzar-nos en els espais virtuals,
que en el cas de Hedda es tradueix en solitud i en una
perillosa voluntat autodestructiva De tot això, Aguilà n’ha fet
un vodevil que avança cap a l’abisme.

!(

Diumenge 22 d’abril, a les 18.00 h
Ningú és un zombi, de Jordi Folck
Direcció: Joan Rigat. Música: Havard
Enstad i Guillem Galofré. Dramatúrgia:
Jordi Folck. Interpretació: Mariona
Ginés, Adriano Ardila, Roger Torns,
Lidia Ibáñez, Eleazar Masdeu, Malcolm
McCarthy, Ferran Enfadaque, Enric
López. Durada: 60 minuts. Espectacle
recomanat a partir de 6 anys.
Waldermar Ics, de 10 anys, arriba de
Polònia a una escola catalana, i aviat
els seus companys s’adonen que el noi no és com
ells: no té dents ni sang, quan no perd un braç perd la
rialla i fins i tot sembla que no té nom. I totes aquestes
diferències faran que molts acabin perdent el cap. Quan
ell cerca amistat i afecte obté menyspreu, especialment
d’un company (sense nom) que comprendrà, massa tard,
que l’amistat veritable no entén de diferències socials
o culturals, de vius o morts. Que l’afecte, en definitiva,
traspassa el llindar del temps.
Del 5 al 7 de maig
LXXI Concurs Exposició Nacional de Roses
De l’10 al 13 de maig
Trapezi. La fira del circ de Catalunya
Divendres 25 de maig, a les 21.00 h
V Festival de Boleros. Eva Fernández presenta Bolero
en flor. La saxofonista i cantant va créixer amb el
jazz i la descoberta del bolero ha contribuït a la

Dissabte 26 de maig, a les 21.00 h
Mal Martinez: Humor i Hòsties, de Marc Martínez
Autor: Marc Martínez. Direcció: Miguel Casamayor i Marta
Pérez. Interpretació: Marc Martínez. Durada: 90 minuts.
Després de 30 anys de personatges, bolos, muntatges,
gires, pilots, sèries, maquetes, concerts, lectures, assajos,
prèvies, estrenes, càstings, platós, rodatges, doblatges,
entrevistes, seqüències... el polipatètic actor del Raval, Marc
Martínez, torna als escenaris. Sol davant del perill, sense
quarta paret ni mètodes, ni maquillatge, ni ximpleries. Amb
humor i hòsties! Mal Martínez es presenta davant el públic
acompanyat únicament de la seva inseparable guitarra
cadet Roca de 95 cm. Amb ella farà sorgir les seves cançons
i les seves històries.

Diumenge 27 de maig, a les 18.00 h
El comte Arnau, de Teatre de l’Aurora
Autor: Salvador S. Sánchez. Direcció: Joan Arqué.
Interpretació: Ireneu Tranis, Roger Julià i Pep Pascual. Música:
Pep Pascual. Durada: 60 minuts. Espectacle recomanat a
partir de 5 anys.
Una apassionant història farcida d’aventures, amor i tradició
sobre la llegenda més gran de la nostra cultura que
fascinarà a petits i no tan petits. El primer espectacle per
a tots els públics del Teatre de l’Aurora. Tres trobadors de
llegendes, que recorren el país descobrint antigues històries,
viatgen al Ripollès per portar-nos la llegenda del comte
Arnau. Explica aquesta història que un tal Arnau –un cavaller
de fosca armadura que, des de fa molts segles–, cavalca
a lloms d’un cavall en flames. Descobrirem com el comte
Arnau va iniciar aquest viatge cap a l’eternitat i coneixerem
Adelais, el seu gran amor, i Hug i Ponç, dos éssers màgics
dotats de misteriosos poders. Una història feta cançó, o una
cançó feta història, que tothom ha sentit, però que molt
pocs coneixen.
Entrades gratuïtes per als socis del Centre de Lectura per
l’espectacle Mal Martínez: humor i hòsties.
Els socis poden passar a recollir les entrades gratuïtes per la taquilla
del Teatre Bartrina fins a tres dies abans de l’espectacle.

PROGRAMACIÓ TEATRE BARTRINA

seva maduresa personal i artística. Després d’una etapa
de formació jazzística sota la tutela de Joan Chamorro i
al costat d’Andrea Motis, Magali Datzira i Rita Payés,
Eva Fernández va prendre el rol propi amb el seu disc The
Darkness.

!)

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

"
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Amb conveni amb

Dia a dia

(138 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS

Més informació a la pàg.

ABRIL 2018
dt. 3
dt. 3
dm. 4
dm. 4
dm. 4
dm. 4
dj. 5
dj. 5
dj. 5
dj. 5
dj. 5
dv. 6
dv. 6
dv. 6
ds. 7
ds. 7
ds. 7
dl. 9
dt. 10
dm. 11
dm. 11
dj. 12
dj. 12
dj. 12
dv. 13
ds. 14

10.00 h
19.30 h
10.00 h
18.30 h
19.00 h
19.30 h
10.00 h
18.00 h
18.00 h
19.30 h
19.30 h
10.00 h
19.30 h
20.00 h
08.00 h
11.30 h
21.00 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
18.00 h
18.00 h
19.30 h
19.30 h
11.00 h

XIV Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta
Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura: Mare de llet i mel, de Najat El Hachmi
XIV Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta
La Pe i el Cordi fan ballar a l’escola amb Pere i el llop
Presentació d’Els paisatges trobats. Dietari de Josep Santesmases i inauguració de l’exposició del mateix títol
Cineclub: Cicle Stanley Kubrick, director. Projecció de The Killing (Atracament perfecte)
XIV Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta
La Pe i el Cordi fan ballar a l’escola amb Pere i el llop
Presentació de la Memòria Anual 2017 del Síndic de Greuges de Catalunya
Cicle Pau i Drets Humans: taula rodona «Joventut i marginació: drets i accions integradores»
Projecció del documental Serra de Bou Mort-Pics d’Europa-Pirineu, a càrrec d’Antoni Sardà i Joan Papasseit.
XIV Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta
Cicle Skylines poc coneguts: «Cartagena, de la terra cap el mar», a càrrec de Juana Martínez Otón
Inauguració de l’exposició «PERFORMANCE (a l’alçada del teus ulls/a l’alçada dels teus peus) FILM», d’Aureli Ruiz
Excursió matinal de la Secció Excursionista
Taller infantil «Contes per llepar-se els dits», a càrrec de Rosa Martí Tous
Federico García Lorca, de Pep Tosar
Presentació del llibre El cavaller Floïd de Genís Sinca
Cicle En Veu Alta: lectura de textos de Manuel de Pedrolo
Conferència «Josep Cruset (1912-1998) o la infinita manera. Itinerari poètic i vital», a càrrec de Bernat Puigdollers
Cineclub: Cicle Cine cuinat. Projecció de La grande bouffé
Conferència de Josep Bargalló
L’hora del conte: El mestralet de Núria Naval
Conferència «Visió i aprenentatge», a càrrec de M. Pia Teixidó Pont
Presentació d’El Maig de les Dones. El moviment feminista a Catalunya durant la Transició de Meritxell Ferré
L’hora del conte: Un món de contes, de Titelles Naip

Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Vestíbul del Centre
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Rosa Magrané
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Fortuny
Biblioteca infantil
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Miquel Ventura
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Biblioteca infantil
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Biblioteca infantil

12
7
12
22
21
25
12
22
16
15
17
12
16
20
17
12
27
15
11
16
26
17
12
11
8
13
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ACTIVITATS

Més informació a la pàg.

ds. 14
ds. 14
dl. 16
dl. 16
dt. 17
dm. 18
dj. 19
dj. 19
dj. 19
dv. 20
ds. 21
ds. 21
dg. 22
dl. 23
dt. 24
dm. 25
dm. 25
dj. 26
dj. 26
dv. 27
dl. 30

12.00 h
21.00 h
19.00 h
20.15 h
19.30 h
19.30 h
17.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
12.30 h
21.00 h
18.00 h
08.00 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.00 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h

Trobada de guitarres de l’escola de música i el conservatori de Vila-seca.
Cyrano, d’Edmond Rostand
Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: Geòrgia, a l’ombra del Caucas. 1a part
Presentació de Reus desaparegut de Francesc Olesti Prats
Cicle Roig i Solé: conferència «Joan Roig i Solé. Una aproximació biogràfica», a càrrec d’Antonio Salcedo
Cineclub: Cicle Stanley Kubrick, director. Projecció de Lolita
Club de lectura infantil i juvenil
Presentació del llibre de poemes Entre marges d’Aureli Trujillo
Projecció del documental Viatge a la Xina. 1a part, a càrrec de Josep Iglésies.
Conferència «Vençuts i estigmatitzats: el camp de concentració franquista de Reus (1939-1942)», a càrrec de Jordi Carrillo
Presentació del llibre Ariel Santamaria. Memòries polítiques
La filla del seu pare, de la Cia. La Solitària
Ningú és un zombi, de Jordi Folck
Excursió i festa de Sant Jordi i les roses: sortida al santuari del Tallat (Vallbona de les Monges)
Cicle Roig i Solé: conferència «Cultura i art. El context reusenc de Roig i Solé», a càrrec de Marc Ferran
Celebració del Dia Internacional de la Poesia amb Jordi Llavina
Cineclub: Cicle Cine cuinat. Projecció d’El festí de Babette
Club de lectura de novel·la negra
Projecció del documental Viatge a la Xina. 2a part, a càrrec de Josep Iglésies.
Conferència «La dona jueva a l’edat mitjana», a càrrec d’Andreu Lascorz
Conferència «La química, l’aliada de Sherlock Holmes», a càrrec de Ricard Boqué

Sala Hortensi Güell
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala de projeccions
Sala Miquel Ventura
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina

MAIG 2018
dm. 2
dj. 3
dv. 4
ds. 5
ds. 5
dg. 6
dg. 6
dl. 7

19.30 h
19.30 h
19.30 h
12.30 h
19.30 h
08.00 h
11.30 h
10.00 h

Cineclub: Cicle Stanley Kubrick, director. Projecció de Dr. Strangelove or:... (Telèfon vermell? Volem cap a Moscou)
Projecció de l’audiovisual Entitats excursionistes de Reus. Recull de camins fets junts (fins ara...)
Cicle Skylines poc coneguts: «Brussel·les capital de...?», a càrrec de Jean Michel Lavergn
Inauguració LXXI Concurs Exposició Nacional de Roses
Presentació del llibre Billar a tres bandes, de Rosa Pàmies.
Excursió conjunta i dinar de germanor de de les cinc entitats excursionistes de Reus a Gallicant
LXXI Concurs Exposició Nacional de Roses
LXXI Concurs Exposició Nacional de Roses

Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
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Sala Emili Argilaga
Sala Miquel Ventura
Sala Emili Argilaga
Sala seccional
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga

Teatre Bartrina
Teatre Bartrina

22
27
18
8
9
25
13
16
17
10
15
28
28
17
19
23
26
12
17
16
23
25
17
16
6
8
17
6
6

Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dl. 7
dt. 8
dm. 9
dj. 10
dj. 10
dv. 11
dv. 11
ds. 12
ds. 12
dl. 14
dt. 15
dt. 15
dm. 16
dj. 17
dj. 17
dj. 17
ds. 19
dl. 21
dl. 21
dt. 22
dt. 22
dm. 23
dj. 24
dj. 24
dv. 25
dv. 25
ds. 26
dg. 27
dg. 27
dl. 28

19.30 h
19.30 h
19.30 h
19.00 h
19.30 h
19.30 h
20.00 h
10.00 h
19.00 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
18.00 h
19.30 h
12.00 h
19.30 h
19.00 h
16.30 h
19.30 h
19.30 h
17.30 h
19.30 h
19.30 h
21.00 h
21.00 h
07.45 h
18.00 h
19.30 h

Conferència «L’educació als calls catalans», a càrrec d’Andreu Lascorz
Cicle Roig i Solé: conferència «Els retrats escultòrics de J. Anselm Clavé», a càrrec de Dolors Capdevila
Cineclub: Cicle Cine cuinat. Projecció d’El cuiner, el lladre, la seva dona i la seva amant
Inauguració de l’exposició «Carmel Biarnés, fotògraf de la Ribera d’Ebre»
Projecció de Viatge a Albània, a càrrec de Mercè Bessó
Cicle Pau i Drets Humans: conferència «La factura de la llum, un instrument de despossessió de la vida quotidiana»
Cicle Roig i Solé: inauguració de l’exposició
Cicle Roig i Solé: visita al cementiri
Taller d’interpretació seguint el mètode CODA, dirigit per Ricard Boluda
Conferència «Enric Sagnier i Villavecchia (Barcelona, 1858-1931)», a càrrec de Roger Miralles Jori
Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura: República pagesa, de Montserrat Tura
Cicle Roig i Solé: conferència «Roig i Solé a Reus», a càrrec de Jaume Massó
Cineclub: Cicle Stanley Kubrick, director. Projecció de A Clockword Orange (La taronja mecànica)
Cicle Roig i Solé: visita per Reus
L’hora del conte
III Jornades de Literatura Digital: conferència de Bernat Puigtobella
Story Time: Gina Ginger & Charlie Chives, a càrrec de La Martina Kid’s&Us Reus
Cicle Pau i Drets Humans: conferència «Ecologistas bajo las balas», a càrrec de Gustavo Castro
Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: Geòrgia, a l’ombra del Caucas. 2a part
Taller de pintura japonesa Sumi-E «Japonisme: el sakura en la pintura Sumi-E»
Cicle Roig i Solé: «Joan Roig i Solé a les col·leccions del Museu de Montserrat», a càrrec de Bernat Puigdollers
Cineclub: Cicle Cine cuinat. Projecció de Como agua para chocolate
Club de lectura infantil i juvenil
Concert Dones compositores
Presentació del número monogràfic dedicat a Judith Miller de la revista Colofón
V Festival de Boleros: concert d’Eva Fernández
Mal Martinez: Humor i Hòsties, de Marc Martínez
Inauguració de l’itinerari commemoratiu de la Travessada insòlita per les muntanyes de Pratdip 1988
El comte Arnau, de Teatre de l’Aurora
Projecció de la pel·lícula Milou en mai (Milou en mayo)

Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Vestíbul del Centre
Sala Rosa Magrané
Sala Emili Argilaga
Sala Fortuny
Sala Hortensi Güell
Sala Emili Argilaga
Sala Miquel Ventura
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Biblioteca infantil
Sala Emili Argiilaga
Biblioteca infantil
Sala Rosa Magrané
Sala Emili Argilaga
Aula 31
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala de projeccions
Escola de música
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Teatre Bartr¡na
Sala Emili Argilaga

16
19
26
21
17
15
19
19
22
9
7
19
25
19
13
12
13
15
18
22
19
26
13
22
17
28
29
17
29
10
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Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dt. 29
dt. 29
dm. 30
dj. 31
dj. 31
dj. 31

16.30 h
19.30 h
19.30 h
19.00 h
19.30 h
19.30 h

Taller de pintura japonesa Sumi-E «Japonisme: el sakura en la pintura Sumi-E»
Presentació del llibre Memòries de l’exili mexicà (1943-1956). Cicle de l’exili IV, d’Artur Bladé i Desumvila
Cineclub: Cicle Stanley Kubrick, director. Projecció de The Shining (La brillantor)
Club de lectura de novel·la negra
Recital poètic dels alumnes del Taller de Lectura En Veu Alta
Projecció d’Illes i fiords, a càrrec d’Eugeni Casado

Aula 31
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Rosa Magrané

22
11
25
12
12
17

19.30 h
19.00 h
19.30 h
19.30 h
16.30 h
19.30 h
19.30 h
18.30 h
19.30 h
18.30 h
19.30 h
18.00 h
18.30 h
19.30 h
19.30 h
18.00 h
19.30 h

Conferència «Narrar l’estraperlo» i presentació del llibre Quan anàvem a l’estraperlo de Víctor Labrado
Inauguració de l’exposició «Una mirada reusenca»
Cicle Evarist Fàbregas: conferència de Jordi Tous
Conferència «Les normes dietètiques jueves (caixrut)», a càrrec d’Andreu Lascorz
Taller de pintura japonesa Sumi-E «Japonisme: el sakura en la pintura Sumi-E»
Cicle Evarist Fàbregas: taula rodona amb Anton M. Pàmies, Guillem Martínez, Andreu Pujol i Xavier Filella
Cineclub: Cicle Cine cuinat. Projecció de Vatel
Festival de fi de curs de l’escola de dansa
Acte d’homenatge a Josep Abelló Barbat
Festival de fi de curs de l’escola de dansa
Cicle Evarist Fàbregas: conferències de Joan Navais i Jaume Massó
Festival simfònic a càrrec dels alumnes de l’escola de música
Festival de fi de curs de l’escola de dansa
Presentació del llibre El franquisme que no marxa de Lluc Salellas
Cineclub: Cicle Stanley Kubrick, director. Projecció d’Eyes Wide Shut
Cloenda del curs de la Jove Companyia de Dansa del Centre de Lectura
Reunió general de socis de la secció Excursionista
Sortida de final de curs de la secció Excursionista a les comarques de l’Alta Garrotxa i l’Alt Empordà
Concert dels alumnes de pas de grau
Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: Malta, l’últim refugi dels croats
Concert dels alumnes de pas de grau
Concert de final de curs de l’escola de música

Sala Emili Argilaga
Vestíbul del Centre
Sala Miquel Ventura
Sala Emili Argilaga
Aula 31
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Vestíbul del Centre
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Plaça del Mercadal
Sala Rosa Magrané

8
21
5
16
22
5
26
22
18
22
5
22
22
15
25
22
18
18
22
18
22
22

JUNY 2018
dv. 1
dl. 4
dl. 4
dl. 4
dt. 5
dc. 6
dc. 6
dj. 7
dj. 7
dv. 8
dv. 8
ds. 9
ds. 9
dt. 12
dm. 13
dj. 14
dj. 14
dv. 15
dl. 18
dl. 18
dt. 19
dm. 20

#$

19.00 h
19.00 h
19.00 h
19.30 h

Escola de música
Sala Emili Argilaga
Escola de música
Teatre Bartriina

Més informació a la Pàg.

ACTIVITATS
dm. 20
dj. 21
dj. 21
dj. 21
dj. 21
dt. 26
dt. 26
dm. 27

19.30 h
17.30 h
18.00 h
19.00 h
19.30 h
19.30 h
21.00 h
19.00 h

Cineclub: Cicle Cine cuinat. Projecció de Deliciosa Marta
Club de lectura infantil i juvenil
Berenar de final de curs de l’escola de dansa
Club de lectura de novel·la negra
Presentació del llibre El llegat del doctor Elies Can d’Eduard Prats
Conferència «Reus i la batalla de l’Ebre», a càrrec de Joan Navais
Representació d’El malalt imaginari, a càrrec dels alumnes de l’escola de teatre
Assemblea General de Socis del Centre de Lectura

Sala Emili Argilaga
Sala de projeccions
Escola de dansa
Sala seccional
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga

26
13
22
12
9
23
22
10

Curs sobre l’actualització de la normativa arran de la publicació de la gramàtica i l’ortografia de l’IEC
Taller Estiu Dansa de l’escola de dansa. Fins al 18 de juliol
XXXII Colònies musicals a Castellnou de Bages de l’escola de música
«La volta al món a través dels contes»: Europa
Sortida mensual de la secció Excursionista
Conferència «Domènec Sugrañes i Gras (Reus, 1878-Barcelona, 1938)», a càrrec de Josep M. Tarragona
Representació d’Un conte per ballar: el nostre Pinotxo, a càrrec de l’escola de dansa
«La volta al món a través dels contes»: Àsia

Sala Hortensi Güell
Escola de dansa

Sala Emili Argilaga
Plaça del Teatre
Biblioteca infantil

14
22
22
13
18
9
22
13

«La volta al món a través dels contes»: Amèrica
«La volta al món a través dels contes»: Àfrica
«La volta al món a través dels contes»: Oceania

Biblioteca infantil
Biblioteca infantil
Biblioteca infantil

13
13
13

Sortida de final d’estiu de la Secció Excursionista
Actuació de la ballarina japonesa Seshu Shigayama
Inauguració de l’exposició «Ruixats de foc: els bombardeigs a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre»
Conferència «El mapa, una eina per llegir la història», a càrrec de Víctor Hurtado
Inauguració de l’exposició de Jaume Muxart
Poetes que sonen, recital de poemes d’autors de Reus musicats per Josep Navàs

Sala Emili Argilaga
Vestíbul del Centre
Sala Emili Argilaga
Sala Fortuny
Teatre Bartrina

18
10
21
9
20
12

JULIOL 2018
dl. 2
dl. 2
dj. 5
dj. 5
dg. 8
dl. 9
dm. 18
dj. 19

16.00 h
09.00 h
17.00 h
08.00 h
19.00 h
19.00 h
17.00 h

Biblioteca infantil

AGOST 2018
dj. 2
dj. 16
dj. 30

17.00 h
17.00 h
17.00 h

SETEMBRE 2018
dg. 2
dv. 7
dv. 14
dl. 17
dv. 28
ds. 29

08.00 h
19.30 h
19.00 h
19.30 h
20.00 h
21.00 h

#%

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

