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CENT SEIXANTA ANYS DE CULTURA

El 2019 farà cent seixanta anys que començà l’activitat 

del nostre Centre. Com recordava l’admirat i enyorat 

Pere Anguera al volum El Centre de Lectura de Reus. Una 
institució ciutadana (1977), l’entitat naixia quan Reus 

vorejava els 33.000 habitants, una ciutat que el també 

historiador Joan Cortada, a Cataluña y los catalanes 

(1860), considerava la segona ciutat del país per la seva 

importància comercial, a més de ser la que posseïa 

més habitants després de Barcelona. No cal fer ara i 

aquí un balanç de la trajectòria del Centre, perquè ja 

va quedar prou ben reflectida al llibre Un segle i mig de 
cultura a Reus i a Catalunya. La cultura que ha generat el 
Centre de Lectura, editat arran de l’exposició homònima 

que es va poder veure l’any 2017 al Museu de Reus i, 

complementàriament, a la sala Fortuny.

La inauguració del nou curs acadèmic és un dels actes 

més destacats del calendari anual de l’entitat. I ho és 

perquè ens permet tenir entre nosaltres una persona 

de trajectòria contrastada en el seu camp professional i 

intel·lectual. Aquí, en aquesta casa, ens agrada escoltar i 

debatre amb dones i homes cultes i de reconegut prestigi 

acadèmic. Seguim, d’aquesta manera, els anhels dels 

fundadors de la nostra entitat: la democratització de la 

cultura; l’afany de tenir una societat culta; la llibertat 

d’expressió, i la tolerància cap a totes les idees. Són 

anhels –de fa quasi cent seixanta anys– que continuen 

intactes al segle xxi, sobretot gràcies a l’esforç de tots 

Lletra de convit

els que –des del voluntarisme– donen vida cada dia al nostre 

ateneu, amb l’organització de mig miler d’activitats anuals. 

El passat 9 de novembre, la lliçó inaugural va anar a càrrec 

de l’actual consellera de Cultura de la Generalitat, l’honorable 

senyora i distingida professora Laura Borràs i Castanyer.

Em permeto reproduir –pel seu interès– els paràgrafs 

centrals del text que la consellera va deixar escrit al llibre 

d’honor del Centre: «Tornar al Centre de Lectura de Reus, 

una institució de país a la qual professo admiració o devoció 

per la seva tasca, i fer-ho com a consellera de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya i no com a professora de la 

Universitat de Barcelona o com a directora de la Institució 

de les Lletres Catalanes és un gran honor. A més, m’heu 

fet el goig d’inaugurar el curs acadèmic 2018/2019 fent 

una conferència on he embastat alguns dels grans noms 

de la nostra literatura. Acabaré amb els versos de Marià 

Villangómez que són metàfora del que desitjo per a tots 

nosaltres i per al país. “Voler l’impossible ens cal / i no que 

mori el desig.”»

Aprofito l’avinentesa per comunicar a les sòcies i als socis 
del Centre de Lectura que, per qüestions personals, no em 

presentaré a la reelecció com a president. Segur que el nou 

o la nova president/a podrà dedicar-hi més temps i atenció 

dels que jo he pogut esmerçar-hi.

Jaume Massó Carballido
President del Centre de Lectura
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COMUNICAT INFORMATIU ALS SOCIS I USUARIS DEL CENTRE DE LECTURA
SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment d’allò que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, us informem 

que les vostres dades personals facilitades seran tractades sota la responsabilitat del Centre de Lectura de Reus, 

amb número CIF G43014604, situada al carrer Major, 15, 43201 Reus, tel. 977 773 112 i adreça electrònica 

secretaria@centrelectura.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i oposició, de forma 
escrita, al domicili social abans esmentat, tot adjuntant còpia del document oficial que us identifiqui.

Consell Directiu del Centre de Lectura
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. 

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.

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, 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: Antoni Olmos (president), Frederic Samarra, 
Joan Navais, Hèctor Fort i Marc Ferran.

Comissió de Garanties: Joan Ballester Grau (president), Josep M. Balañà Cabrito (secretari), Jordi Agràs Estalella (vocal), Josep 
Ramon Fuentes Gasó (vocal) i Francesc Xavier Filella Fargas (vocal).
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El ConselL Directiu proposa

XXXV RECEPCIÓ ANUAL D’ENTITATS
Divendres 25 de gener, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
35a edició de la Recepció Anual de les Entitats. Com cada any, 
el Centre de Lectura obre les portes a les entitats Reus per tal de 
compartir experiències i conversar sobre l’estat actual del món 
associatiu. Les entitats reusenques són diverses, amb dinàmiques i 
objectius diferents. Però és gratificador que tinguin tants moments 
de coincidència. I és que, com va escriure el poeta i traductor Feliu 
Formosa al seu dietari El present vulnerable: «Allò que diferencia 
la nostra percepció de la realitat no és tant una actitud diferent 
davant les coses i els fets com davant el pas del temps. El temps 
passa d’una manera distinta per a cadascú, i rares vegades es 
produeix una coincidència. Així, un acord aparent amb una persona 
acaba molt sovint amb problemes de comprensió mútua perquè 
intervenen coses i fets que cadascú ha viscut d’una manera 
diferent; és a dir, el temps de l’un no és el temps de l’altre. I això 
dona més valor a la coincidència amb algú.»

La recepció comptarà amb la participació artística del col·lectiu 
Safareig Poètic. Aquest grup, fundat l’any 2015 amb la finalitat 
de difondre la poesia, realitza de forma periòdica trobades al 
voltant de la poesia en format de jam, com si es tractés d’un 
recital de jazz, amb predomini de la improvisació. D’aquesta 

manera, basteix un espectacle 
que integra la poesia amb 
la música. Al Centre, doncs, 
oferiran una jam poètica, amb 
el contrapunt musical del 
saxofonista Gerard Marsal.

ELS DIMARTS DE L’ÒMNIUM I EL CENTRE DE LECTURA
L’Òmnium Baix Camp i el Centre de Lectura sumem, una 
temporada més, esforços per fer presentacions de llibres 
amb els autors de manera conjunta. Les presentacions 
es duran a terme a la sala Emili Argilaga a les 19.30 
h amb els escriptors i les escriptores de les novetats 
literàries que considerem més interessants. 

Dimarts 22 de gener: Secundaris, de Núria Cadenes. 
Des del Turó de la Peira, els Jocs Olímpics de 1992 s’han 
viscut amb menys entusiasme que en altres llocs de la 
ciutat. Quan tothom fa recompte de medalles, les famílies 
protagonistes de la novel·la fan recompte de pèrdues; 
l’aluminosi i la misèria arrasen el barri a marxes forçades 
i cadascú ha de trobar la manera de salvar l’essencial. 
Enmig de la batalla, el Sergi ha mort un home i la Conxi 
sobreviu a la presó acusada d’un delicte que no ha comès.
Núria Cadenes (Barcelona, 1970) és una de les 
narradores més especials del país i amb una veu més 
inconfusible. Amb la novel·la Tota la veritat va guanyar el premi 
Crims de Tinta l’any 2016. Ja s’havia guanyat molts lectors amb 
obres com AZ i El banquer.

Dimarts 5 de febrer: A l’amic escocès, de Maria Barbal. 
El dibuix del jardí de l’hospital on dos soldats ferits s’estan 
curant porta una dedicatòria: «A l’amic escocès». La va 
escriure un noi nascut en un poble dels Pirineus i està 
adreçada a un brigadista de la Guerra Civil Espanyola. 
Tant l’un com l’altre contribueixen a fer memorable 
aquesta novel·la. 
Maria Barbal (Tremp, 1949) es va donar a conèixer 
amb la novel·la Pedra de tartera (premis Joaquim Ruyra 
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1984 i Joan Crexells 1985), una fita de la narrativa catalana 
contemporània. Aquest llibre obre un cicle novel·lístic amb el 
Pallars nadiu de l’autora com a punt de referència, que també 
integren Mel i metzines (1990), Càmfora (premis de la Crítica 
1992, Crítica Serra d’Or 1993 i Nacional de Literatura 1993) i 
País íntim (premi Prudenci Bertrana 2005). La seva obra com a 
novel·lista també comprèn els rellevants títols Escrivia cartes 
al cel (1996), Carrer Bolívia (1999), Bella edat (2003) i Emma 
(2008).

Dimarts 5 de març: L’olor del desig, de David Cirici. L’André 
s’enamora de la Céline, la seva professora d’història. Vint anys 

més gran, és l’única persona capaç de comprendre 
la sensibilitat de l’André, que és cec. En paral·lel, 
l’André fa amistat amb Pablo Picasso, perquè 
el pare del noi és el jardiner del castell on viu el 
pintor. Intrigat per la manera com un cec es pot 
acostar a la realitat i l’art, Picasso també esdevé, a 
poc a poc, el seu confident. 

David Cirici (Barcelona, 1954) és escriptor, 
guionista i publicitari. Ha treballat com a guionista 
a la ràdio i a la televisió. El 1984 va obtenir el 
premi Recull i el premi de literatura infantil Apel·les 
Mestres amb el llibre Vòlics. Amb la publicació 

de La fàbrica de les mentides va guanyar el premi de novel·la 
Joaquim Ruyra. Amb La vida dels altres va ser finalista del premi 
Ramon Llull 2000. També ha publicat Els Grúfols, un llibre per a 
nens sobre el racisme, i El baró i la leprosa.

HISTÒRIA, SOCIETAT I ACTIVITAT AL CAMP DE 
TARRAGONA A L’EDAT MODERNA I CONTEMPORÀNIA
El Centre de Lectura organitza les jornades «Història, 
societat i activitat al Camp de Tarragona a l’edat moderna i 
contemporània» per destacar les relacions que va mantenir 

Reus amb les localitats del 
seu entorn i que van ajudar 
a convertir la ciutat en un 
referent arreu de Catalunya. 
Especialistes en la matèria 
ajudaran a conèixer la 
importància de l’economia 
com a element dinamitzador 
de la societat, les aportacions 
de localitats del territori en el desenvolupament de Reus i 
del Camp, l’evolució demogràfica entre els segles xvii-xix, la 
importància que va tenir per a Reus disposar d’un entorn dinàmic, 
la repercussió de les comunicacions per cohesionar el territori i les 
ideologies del moment dins el context social. Aquest cicle s’ofereix 
com a curs de formació per al professorat del Departament 
d’Ensenyament i forma part del currículum dels alumnes del grau 
Història i Història de l’Art de la URV. Les jornades s’organitzen 
amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner, el Centre 
d’Estudis Canetencs i la Universitat Rovira i Virgili. Totes les 
sessions començaran a les 18.30 h a la sala Emili Argilaga:

Dilluns 25 de març: conferències «Reus i el mar en els segles xvi 
i xvii», a càrrec de Judit Vidal Bonavila (URV); i «L’eix comercial 
Reus-Salou-Cadis a la primera meitat del segle xviii», a càrrec 
de Ricard Cantano Carballo (Centre d’Estudis Canatencs-URV). 

Dimarts 26 de març: conferències «Les comunicacions ter-
restres del Camp de Tarragona. Estadis i protagonistes de 
la seva modernització (1770-1868)», a càrrec d’Agustí Agra-
munt Bayerri (URV); i «Reus, centre comercial de ceràmica als 
segles xvi i xvii», a càrrec d’Alba Alonso Mora (URV).

Dilluns 1 d’abril: conferències «Reus llibertari: centre 
d’irradiació social i política a Catalunya», a càrrec Ginés 
Puente Pérez (UB); i «La nissaga Kies entre Reus i Vila-seca», 
a càrrec de Josep Fàbregas Roig (URV-Centre de Lectura).
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Dimarts 2 d’abril: conferències «Catalunya, Reus i els 
moviments de població, 1620-1880», a càrrec de Marga 
Gonzalvo Cirac (UIC); i «Les Oblates: presó de dones a les 
comarques tarragonines durant el franquisme», a càrrec de 
Meritxell Ferré (URV).

PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dijous 17 de gener, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: Els 
debats polítics i socials a la premsa de Reus durant el Sexenni 
Democràtic (1868-1874), de Joan Vernet Borràs, a càrrec 

de Jaume Massó, president del Centre de 
Lectura. El llibre és el volum núm. 145 de 
les Edicions del Centre de Lectura. L’autor 
hi fa un repàs exhaustiu de tota la premsa 
reusenca durant el Sexenni Democràtic 
per recollir els debats polítics que s’hi van 
produir, incloent els protagonistes i els temes 
que més preocupaven en diferents àmbits: 
ideològic, polític, econòmic.
Joan Vernet i Borràs (Vandellòs, 1942) és 
llicenciat en Història General i en Filologia 

Catalana. Els seus temes d’estudi s’han centrat en el Baix Camp 
i, molt especialment, en els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant i la Selva del Camp. Ha publicat, entre d’altres: Anar 
a escola i a soldat, a Reus i al Baix Camp, durant el Sexenni 
Democràtic (premi Pedrol Rius) i Vandellòs al segle XIX: notes 
històriques.

Divendres 22 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
La taula del mirall. L’Ateneu i l’associacionisme cultural i polític 
a la Selva del Camp (1878-1979), de Guillem Puig. El llibre, que 
recorre el teixit associatiu de la Selva del Camp, no es limita a 
presentar una enumeració i a descriure les activitats, juntes i 
sessions de les entitats selvatanes, sinó a resseguir com es va 

configurar la societat selvatana dels segles xix i xx. 
L’obra és el resultat del treball premiat per la III Beca 
d’Investigació Terra d’Ateneus, convocada per l’Institut 
Ramon Muntaner.
Guillem Puig (la Selva del Camp, 1989) és historiador 
al Centre d’Estudis Sobre Conflictes Socials de la URV. 
Les seves línies d’investigació se centren en la revolució 
del 1936, amb una especial atenció a les col·lectivitats 
agràries, així com en la crisi de la rereguarda republicana 
durant la Guerra Civil, una temàtica sobre la qual 
desenvolupa la seva recerca doctoral. Destaca el seu 
interès per la protesta pagesa, els moviments socials i les pautes 
de sociabilitat popular i de l’elit a la Catalunya rural durant el 
període contemporani.

Divendres 22 de març, a les 19.30 hores, a la sala 
Emili Argilaga: Molta terra (catalana) a l’Havana (vol. 
1) de Josep M. Torné. La presentació anirà a càrrec 
del mateix autor i de Tate Cabré, periodista cultural. 
El llibre, publicat per Editorial Gregal, és una obra de 
divulgació històrica sobre la petjada que deixaren tot 
un seguit  d’emigrants catalans a l’Havana del segle xix 
i primer terç del xx.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA D’ASSEMBLEA 
GENERAL 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 una Assemblea General Ordinària de Socis per al 
dimarts 29 de gener del 2019 a les 19.00 h a la sala 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.
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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 9 de gener del 2019, 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 72è 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 72è 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 2019. La 
participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes 
bases.

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 la 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, 10 de desembre de 2018

CONCURS DE CARTELLS DE L’EXPOSICIÓ DE ROSES DEL 
CENTRE DE LECTURA
El Centre de Lectura de Reus convoca el concurs per escollir el 
cartell del 72è Concurs Exposició Nacional de Roses de l’any 
2019.

1.- Participants: Convocatòria adreçada 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:

72è Concurs Exposició Nacional de Roses
4, 5 i 6 de maig de 2019
CENTRE DE LECTURA DE REUS
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Programació de l’Escola de Lletres de la biblioteca

i de la SecCió de Llengua i Literatura

OFERTA DINAMITZADORA 
PRESENTACIONS DE LLIBRES

Dilluns 25 de febrer, a les 19.30, a la sala 
Emili Argilaga, presentació de Joan Miró i Mont-
roig. El xiscle de l’oreneta 1930-1983, de Martí 
Rom. Aquest llibre és el punt final d’un treball 
iniciat fa quaranta anys sobre la relació de Joan 
Miró i Mont-roig del Camp. Josep Miquel Martí 
Rom (Barcelona, 1950) és un dels màxims experts 
al país en la vida i l’obra de Joan Miró. Coneix de 
primera mà la relació del pintor amb Mont-roig, 
on va passar els estius durant seixanta anys.

Dimarts 12 de març, a les 19.30, a la 
sala Emili Argilaga, El Clan de Sa Ràpita, 
de Montserrat Espallargas. Una història 
contextualitzada en una universitat de les Illes 
Balears i que no segueix els cànons de novel·la 
negra tradicional. Està escrita amb mallorquí 
literari i a través de cinc veus narratives. 
Montserrat Espallargas (Barcelona, 1964) és 
llicenciada en periodisme. Ha publicat Vides de 
filferro i Tot ho dono per perdut. Amb El Clan de 
Sa Ràpita va guanyar el premi Ferran Canyameres 
de Novel·la 2017.

Dijous 21 de març, a les 19.30, a la sala Emili Argilaga, 
Batecs de vida, de Maria Aurèlia Capmany. Edició i estudi 
introductori a cura de Marina Mallafrè. Dietari inèdit que Maria 
Aurèlia Capmany va escriure entre els anys 1937 i 1939. 

Revela com se sentia una noia en plena Guerra Civil, què 
suposava l’abandó de l’Institut-Escola, l’amor fugaç, els amics 
al front, els conflictes familiars, les aspiracions, les confessions 
afectives i ideològiques... Volum prologat per Montserrat 
Corretger. La presentació anirà a càrrec de Joaquim Mallafrè i 
Marina Mallafrè. 

CONFERÈNCIES
Divendres 29 de març, a les 
19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
«Haydn. L’humor enjogassat 
d’un compositor il·lustrat 
(La Canterina: intermezzo in 
música)», a càrrec del compositor 
i musicòleg Benet Casablancas. 
Benet Casablancas sosté que 
l’humor és la manifestació de 
la intel·ligència i ens descobreix, 
en la música, tota una tradició 
de bromes, paròdies, ironia i 
jocs on, suposadament, regnava la solemnitat. Mozart, Rossini, 
Schumann, Wagner, Xostakóvitx... fins i tot Bach, Beethoven, 
Stravinsky i Ligeti van jugar a ser malabaristes i predistigitadors, 
cadascun amb llenguatges i recursos diferents. Aprendrem a 
detectar l’humor en les grans partitures, amb Haydn com a 
gran mestre de l’enginy benhumorat: efectes còmics, silencis 
sobtats, acceleracions per esperonar el públic, finals inesperats 
i un llegat compositiu que, en part, ja ens avisa d’un caràcter 
còmplice i popular amb el públic. 
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Benet Casablancas es forma musicalment a Barcelona i a Viena. 
Llicenciat en Filosofia i doctor en Musicologia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, ha rebut nombroses distincions per 
les seves obres. La seva intensa activitat compositiva ha 
cristal·litzat, recentment, amb el celebrat The Art of Ensemble 
enregistrat amb la London Sinfonietta i properament veurà 
estrenada al Gran Teatre del Liceu la seva primera òpera amb 
text de Rafael Argullol: L’enigma di Lea. Destaca, també, la seva 
activitat docent i d’investigació, així com el seu assessorament 
en diferents institucions i fundacions i la publicació d’articles 
especialitzats i dels llibres L’humor en la música. Broma, paròdia 
i ironia (2014) i Arquitecturas de la Emoción (2017).

HOMENATGE A JORDI TIÑENA
La biblioteca del Centre de Lectura ret homenatge 
a l’escriptor Jordi Tiñena (Barcelona, 1955 
- Tarragona, 2018), del qual es recordarà la 
intensa trajectòria literària. Catedràtic d’educació 
secundària, doctor en Filologia Catalana i llicenciat 
en Filologia Hispànica, Tiñena va escriure diverses 
novel·les com ara Mort a Menorca, Un dia en 
la vida d’Ishak Butmic, Els vespres de don Magí 
Castellarnau, La dona del grill, El comediant de 
Perpinyà, Dies a la ciutat, L’ombra del coronel, 
La mort sense ningú, El somriure del víking i Joc 
d’identitats. Va rebre diferents premis, com el 
Ciutat d’Alzira (1994) i el premi de Narrativa Pin i 

Soler (1999). Amb finalitats educatives, va fer versions al català 
modern d’obres clàssiques medievals, entre elles Tirant lo Blanc 
de Joanot Martorell, Curial e Güelfa, Spill de Jaume Roig i Lo 
somni de Bernat Metge. 

Dimarts 19 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
«Una dia en la vida de Jordi Tiñena», a càrrec de Jordi 

Cervera, escriptor i periodista; i «La humanitat de la novel·la 
policíaca», a càrrec de Marc Moreno, escriptor i editor de 
Llibres del Delicte. Durant l’acte també s’escoltaran unes 
paraules de l’escriptor Jaume Cabré, gran amic de Jordi Tiñena, 
i el Col·lectiu En Veu Alta llegirà fragments de l’obra de 
l’escriptor. Ho faran Jordi Francesch, Montserrat Auqué i Dolors 
Esquerda.

XV CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL DE 
LECTURA EN VEU ALTA
Del 25 al 29 de març, de 10.00 a 13.00 h, 15a edició del 
certamen, organitzat conjuntament per la biblioteca del Centre 
de Lectura, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i 
Enciclopèdia Catalana, per tal d’incentivar la comprensió lectora 
dels escolars.

EXPOSICIONS
Del 10 de gener al 28 de febrer, a les vitrines del vestíbul 
de la biblioteca, exposició bibliogràfica en homenatge als 
historiadors Eva Serra i Josep Fontana.

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Club conduït per la cap de la biblioteca del Centre, 
Montserrat de Anciola, en què els participants 
comenten una novel·la que han llegit prèviament. 
Totes les sessions són a les 19.00 h a la sala de 
projeccions.

Dijous 31 de gener: La desaparició de Stephanie 
Mailer, de Joel Dicker.
Dijous 28 de febrer: Tres dies i una vida, de Pierre 
Lemaitre. 

Dijous 28 de març: Joc d’identitats, de Jordi Tiñena.



!!

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Club de lectura per a nens i nenes d’entre 
11 i 14 anys, conduït per Marta Vidal. Els 
dijous 17 de gener, 21 de febrer i 21 de 
març, de 17.30 a 18.30 h, a la sala de 
projeccions.

EXPLICA’M UN CONTE
Hora del conte i taller per a nens i nenes 
d’entre 6 i 9 anys, conduït per Marta Vidal. 
Els dijous 31 de gener, 28 de febrer i 28 
de març, a la sala de projeccions.

TRESORS DE LA BIBLIOTECA
Llibre de dedicatòries del Centre de Lectura de Reus 
[Reus: Centre de Lectura], 1862. Capbussar-se en els llibres 
de dedicatòries del Centre de Lectura és fer un viatge per 
la història. Moltes personalitats del món de l’art, la música, 
les lletres o la política, hi han rubricat la seva signatura o hi 
han deixat textos, 
dibuixos, poemes 
i notes musicals. 
El primer llibre de 
dedicatòries comença 
amb un poema 
escrit per Joaquim 
Bartrina i dibuixos de 
Soberano, Llovera i 
alguns altres atribuïts 
a Fortuny. P
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OFERTA FORMATIVA
Taller de Lectura en Veu Alta
Professora: Rosa Mateu
Edat: a partir de 18 anys. Periodicitat: setmanal
Horari: del 14 de gener al  27 maig, de 18.00 a 19.30 h, a la 
sala de projeccions. Dijous 30 de maig, a les 18.00 h, assaig 
general; i a les 19.30 h, recital de fi de curs. En total: 20 
sessions (19 + recital). Màxim: 12 alumnes. Adreçat a persones 
que, com a mínim, hagin fet un dels nostres cursos/tallers de 
Lectura en Veu Alta. 
Programa:
1. Presentació dels elements que intervenen en la lectura en 
veu alta.
2. Exercicis de control de mecànica (fluïdesa), tècnica 
(claredat, volum, ritme, articulació i dicció) i expressió (riquesa, 
expectatives, emoció i personatge). Curiositats lingüístiques.
3. La veu als tres grans gèneres: narrativa, poesia i teatre.
4. Treball pràctic amb textos dels tres gèneres.
5. Gravació. Audició. Autocorrecció i comentari de la pròpia veu.
6. Recital de textos a la sala Emili Argilaga.
Curs organitzat conjuntament amb la Secció de Ciències Socials, 
Polítiques i Econòmiques.

Taller de Còmic
Taller didàctic de dibuix i còmic dirigit a nenes i nens d’entre 8 
i 13 anys amb l’objectiu que desenvolupin les seves capacitats 
de forma natural durant el procés creatiu de crear un còmic. 
Aprendran a interpretar el seu entorn diferenciant conceptes 
com l’espai, les distàncies, les formes, les proporcions, les llums, 
els volums, els colors, etc.
Professor: Antonio Gutiérrez Canales, Guti. Edat: entre 6 i 13 anys
Nombre màxim d’assistents: 15
Horari: els dissabtes, d’11.00 a 13.00 h. Inici: 12 de gener
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Les activitats de les SecCions

SECCIÓ DE CIÈNCIES SOCIALS, POLÍTIQUES I 
ECONÒMIQUES

CICLE PAU I DRETS HUMANS
Dimarts 15 de gener, a les 19.30 h, a la sala 
Emili Argilaga, presentació del llibre Economía (de 
guerra) de Pere Ortega. Obra (Editorial Icaria) que 
parla del negoci que s’amaga darrere de la guerra 
i fa un recorregut pels engranatges que es mouen 
al voltant de l’economia militar. Pere Ortega és 
llicenciat en Història Contemporània i té un postgrau 
en Hisenda Pública. És president del Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau, investigador i analista en temes 
de pau, noviolència, desarmament i conflictes. 

Dimarts 19 de febrer, a les 19.30 h, a la sala 
Emili Argilaga, conferència «Monsenyor Óscar 
Romero, avui», a càrrec de Francesc Xammar 
i Francesc Xavier Rius, membres del Comitè de 
Solidaritat Óscar Romero de Tarragona i Reus (COR). 
Acte organitzat amb la col·laboració de la secció de 
Ciències de l’Educació.

Dimarts 26 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
conferència «Guatemala, una altra realitat», a càrrec de 
Carlos Mendoza, membre de l’ONG Humanistas Guatemala i 
investigador de la violència homicida a l’Amèrica Central. Acte 
organitzat amb la col·laboració de la secció de Ciències de 
l’Educació. 

PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dijous 10 gener, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga: Pompeu Fabra. L’aventura de la llengua, 
d’Oriol Garcia Quera (dibuixos) i Gemma Pauné 
(guió). Novel·la gràfica que reconstrueix els espais, 
elements i personatges que envoltaren la vida de 
Fabra de manera versemblant, sense renunciar al 
rigor històric. El llibre l’han publicat Dalmau Editors 
i l’Institut d’Estudis Catalans, amb el suport de la Direcció General de 
Política Lingüística i la càtedra Pompeu Fabra. Presentaran el llibre 
Xavier Ferré i Rafael Català.

Divendres 11 de gener, a les 19.30 h, a la sala 
Emili Argilaga: Cristians, tanmateix, de Josep Gil 
Ribas. El llibre és una defensa d’una Església de base 
laïcal sempre ancorada en les comunitats locals i no 
en una mena d’organisme supranacional. Presentaran 
el llibre Josep Murgades i Josep Roig. Josep Gil i 
Ribas (Reus, 1928) és doctor en Teologia (1982, FTC). 
Rector en diverses parròquies, el 1967 va crear el 
Club de Joves, un espai de reivindicació dels valors 

democràtics, i el 1975 va impulsar el Secretariat Justícia i Pau en 
defensa dels drets humans.

Dilluns 28 de gener, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, La crisi 
catalana. Una oportunitat per a Europa, de Carles Puyigdemont, el 
qual participarà en l’acte per videoconferència.

Dilluns 4 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
Cuina dels monestirs. Les cartoixes d’Escaladei i de Montalegre 
(Editorial Farell), de Jordi Bages-Querol, doctor en Història i 
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secretari de la Càtedra UNESCO d’Alimentació, 
Cultura i Desenvolupament. El llibre divulga 
les particularitats de l’alimentació cartoixana 
de la Catalunya de l’edat moderna i la cuina 
dels monestirs catalans del segle xviii. El lector 
hi trobarà els elements de la cuina que han 
restat immutables i que formen part de la cuina 
tradicional catalana, així com un receptari dels 
llibres de cuina d’Escaladei i de Montalegre. 

Dijous 14 de febrer, a les 19.30 h, a la 
sala Emili Argilaga: Rasetti&Co. Una història de 
banquers, de Gerard Palacín. Presentarà el llibre 
Joan Ballester, expresident del Centre de Lectura. 
Gerard Palacín Artiga (Reus, 1940) és economista. 
Ha treballat durant 48 anys en una entitat 
financera i guarda molts bons records d’aquella 
època prodigiosa. A Rasetti&Co. Una història de 
banquers explica històries financeres que van 

acabar amb la brutal crisi encetada l’any 2007-2008 i que ha 
repercutit en l’augment de les desigualtats socials.

EL LICEU VISITA REUS
Pol Avinyó, musicòleg i crític d’òpera, 
presenta les òperes de la temporada del 
Gran Teatre del Liceu. Les sessions tindran 
lloc a les 19.30 h a la sala Emili Argilaga.

Dimarts 8 de gener: Madama Butterfly 
de Giacomo Puccini, que es representarà al 
Gran Teatre del Liceu del 12 al 29 de gener. 

Dijous 28 de març: La Gioconda 
d’Amilcare Ponchielli, que es representarà 
al Gran Teatre del Liceu del 12 al 29 de 
gener. 

AUDIOVISUALS
Divendres 1 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
Fobia(s), curtmetratge escrit i dirigit per Antonio Castellano i 
protagonitzat per l’actriu Mercè Rovira. Un film intimista i sobri al voltant 
de la relació d’una filla amb un passat estretament lligat a la seva 
mare. Fobia(s) s’inscriu en el gènere de thriller psicològic. La pel·lícula, la 
presentarà l’equip que l’ha realitzat. 

SECCIÓ DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
PRESENTACIONS DE LLIBRES
Divendres 15 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Ramon 
Amigó: Una política para erizos y otras herejías psicoanalíticas, 
de Miquel Bassols i Puig, psicoanalista, membre de l’Escola 
Lacaniana de Psicoanàlisi i de l’École de la Cause Freudienne i 
expresident de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi (2014-2018). 

SECCIÓ DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dijous 31 de gener, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
La formació de la Catalunya moderna (1640-1714), d’Eva Serra 
i Puig. La presentació anirà a  càrrec de Josep Fàbregas, 
professor de la URV. Eva Serra i Puig (Barcelona, 1942-2018) 
va ser una de les persones que més va contribuir a la renovació 
historiogràfica sobre la Catalunya de l’època moderna. I ho 
va fer amb estudis decisius sobre les institucions i la política 
catalanes, subratllant-ne «la potencialitat democràtica». El present volum 
(Eumo Editorial) ofereix una tria d’alguns dels treballs fonamentals de Serra, 
amb  pròleg de Josep Fontana i introducció de Joaquim Albareda.
Divendres 1 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
El Gaudí que no ens han explicat, de Joan Torres Domènech. 
L’autor és un gaudinista que ha escorcollat moltíssim en diaris 
i en arxius. En aquest llibre aporta novetats. Per exemple, que 
és Gaudí, i no Jujol, l’autor de la sala d’espectacles del Teatre 
Metropol de Tarragona. Presentarà l’obra Jaume Massó, 
president del Centre de Lectura.
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Dilluns 4 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
Luter. Buscant la veritat, va canviar la història, d’Antoni 
Gelonch. Aquest llibre no és una biografia estricta de Martí 
Luter (1483-1546), sinó una invitació a reflexionar sobre la 
influència del pensament de Luter en les diverses esferes de 
la societat del final de l’edat mitjana.
Divendres 15 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga: Ensenya’m la llengua, d’Antoni Beltran Genescà, 
amb il·lustracions de Josep M. Pous-Culí. El lèxic del català 
referit a la salut i a les malalties està pioc i té unes quantes 
xacres derivades de l’estandardització de la llengua i de 
la influència del castellà. Aquest llibre vol ser una eina per 
recuperar un vocabulari popular i col·loquial que fins fa pocs 
anys era viu, explícit i completament natural; un llenguatge 
farcit de fogots, tropells i cobriments. Antoni Beltran 

(Matadepera, 1955) és llicenciat en Medicina per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Va ser metge internista a l’Hospital 
Sant Joan de Reus. Complementàriament a la seva activitat 
professional, ha pres la iniciativa, en el marc de l’Espai del Metge 
Rural, de recuperar i ordenar el vocabulari popular relacionat amb 
la salut.

CONFERÈNCIES
Divendres 8 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
«La batalla del Pont de Montanyana, preàmbuls de la 
batalla de l’Ebre», a càrrec del Dr. Lluís Colomés Figuera, 
professor associat de Medicina i Ciències de la Salut de la 
URV. La batalla del Pont de Montanyana va tenir lloc els dies 

3 i 7 d’abril de 1938 en aquesta 
població de la comarca de la 
Ribagorça aragonesa, travessada 
pel riu Noguera Ribagorçana. La 
batalla és poc coneguda tant per la 
historiografia de la Guerra Civil, ja 
que va durar pocs dies, com per la 
població de la zona.

SECCIÓ DE TECNOLOGIA
CONFERÈNCIES
Divendres 11 de gener, a les 19.30 h, a la sala Hortensi Güell: «El 
corazón no olvida», a càrrec d’InCITE (Institut de Ciència i Teatre). 
Conferència teatralitzada dirigida a malalts, familiars, cuidadors i 
professionals vinculats directament o indirectament a la malaltia de 
l’Alzheimer. Ho organitza: Associació d’Alzheimer Reus i Baix Camp.
Divendres 8 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
«L’associacionisme de les classes populars i els itineraris per 
la sociabilitat catalana, del segle xix al segle xxi», a càrrec 
de Pere Solà. Acte de record anual de la Caputxinada de 1964. 
Pere Solà (Girona, 1945) és catedràtic d’Història de l’Educació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona especialista en temes 
d’educació, cultura popular i associacionisme. D’estudiant, i com 
a membre del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat 
de Barcelona, fou present en la Caputxinada, per la qual cosa fou 
represaliat i obligat a fer el servei militar.

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. 
Dilluns 7 de gener, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
presentació de la Comunitat Jueva Atid de Catalunya, a 
càrrec de Sílvia Leida, presidenta de l’entitat. Atid (futur en 
hebreu) es va crear l’any 1992. És una comunitat jueva no 
ortodoxa, que ofereix una educació jueva a joves i adults i 
treballa per estendre la presència jueva a la resta de la societat. 
Dilluns 11 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
presentació de la Comunitat Jueva Bet Shalom de Barcelona, a 
càrrec Jai Anguita, president de l’entitat. Bet 
Shalom és una comunitat jueva progressista 
fundada el 2007, que es defineix com a 
igualitària, participativa, cordial i solidària.
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Divendres 15 de març, a les 18.00 h, a la sala Emili Argilaga: 
presentació de la Comunitat Israelita de Barcelona, a càrrec 
del Dr. Simon Emergui, president de l’entitat. La CIB es va 
fundar l’any 1918, en què un grup de pioners en va constituir 
la primera estructura organitzativa que va servir com a punt 
de trobada social, educatiu, cultural i religiós per a la incipient 
població jueva de Barcelona.

SECCIÓ DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
Divendres 18 de gener, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 

presentació de la trilogia literària sobre les antigues 
colònies espanyoles del golf de Guinea, que ha escrit 
Carles Decors. La presentació anirà a càrrec del mateix 
Carles Decors, l’editor Manolo Gili i Toni Mollà, sociòleg, 
periodista i escriptor. Carles Decors (Barcelona, 1954) 
és autor d’Al sud de Santa Isabel, Aquell món idíl·lic i El 
malson de Guinea. El personatge principal dels tres llibres 
és Tomàs Rimbau, un enginyer agrònom nascut a Reus, 
amb un passat republicà, que acabarà treballant a les 
antigues colònies espanyoles del golf de Guinea. Rimbau 

es veurà arrossegat pels fets tèrbols de la descolonització i per 
una transgressora història d’amor amb una dona de l’ètnia bubi. 

SECCIÓ EXCURSIONISTA
SORTIDES
Diumenge 20 de gener: excursió en tren Marçà-Mas d’En 
Cosme-Caseta de la Vall-Capçanes.

Diumenge 24 de febrer: assistència a la 50a Renovació de la 
Flama de la Llengua Catalana a Montserrat.
Diumenge 17 de març: excursió a les roques d’en Benet (Ports 
de Beseit). 

CONFERÈNCIES
Dijous 7 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, con-
ferència d’Anton Vallvey, exdirector del Paratge Natural de Poblet.

AUDIOVISUALS
Dijous 24 de gener, a les 19.30 h, a la sala 
Emili Argilaga: Machu-Picchu i Andes peruans, a 
càrrec de Miquel Nogués.
Dijous 31 de gener, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané: 
Extremadura, a càrrec de Josep Maria Beltran.
Dijous 21 de febrer, a les 19.00 h, a la sala Emili Argilaga: 
Groenlàndia, a càrrec de Mercè Bessó.
Dijous 14 de març, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané: Alta Via 
Dolomiti núm. 1, a càrrec d’Andreu Ferré.

CICLE «VIATJANT AMB EN SANTI NOGUÉS»
Tots els audiovisuals 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 i aquest trimestre està dedicat a Veneçuela.
Dilluns 21 de gener: Veneçuela, ciutat de gràcia. Recorregut per Coro, 
una de les ciutats més antigues de Veneçuela, el barri històric declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Les dunes dels Médanos 
de Coro. Mèrida, la ciutat cultural andina. El frailejón, la seva planta 
endèmica. Jají, un poble típicament colonial. El parc zoològic. Visita a 
Los Llanos, una extensa zona de natura comparable a la superfície 
d’Espanya.
Dilluns 18 de febrer: Veneçuela: als Tepuis pels camins de l’aigua. 
Continuació de la visita a Los Llanos. Pesca de piranyes. Recerca de natura. 
Els dofins d’aigua dolça. Ciudad Bolívar, porta de Canaima. Els Tepuis fins 
al salt més alt del món, el Salto del Angel. Visita a diferents cataractes. 
Conversa amb un indígena pemón, que ens explica els seus costums.
Dilluns 18 de març: Veneçuela, els homes canoa. Arribada a Tucupita, 
porta d’entrada a la desembocadura de l’Orinoco. Vivència dalt un 
palafit. Recerca als manglars amb una curiana. Contacte amb un poblat 
indígena warao. Rio Caribe i la  indústria del cacau. Parc Nacional de 
Mochima i Cumanà a la costa caribenya, 
punt per on va arribar Cistòfor Colom en 
el seu tercer viatge.
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Exposicions a la Sala Fortuny

Del 18 de gener al 8 de febrer: «1.760 metres», de Llorenç 
Ugas. 1.760 metres és la distància que hi ha entre la part sud 
de la platja d’Algarrobico (cap de Gata, Almeria) i la part més 
al nord –on la mateixa formació natural del territori impedeix 
un pas tranquil. El paisatge és àrid i salvatge, gairebé ancestral, 
forjat al llarg de centenars d’anys per l’erosió dels temporals 
de vent i de mar, i les hores de sol i el fred de l’hivern. Si 
caminéssim amb els ulls tancats per aquests 1.760 metres, 
sentiríem l’anar i venir de les ones, la força de les onades contra 
les roques i podríem descriure com és el tacte de la sorra als 
peus –la qual, des del sud de la platja fins al nord, varia des de 
l’arena més fina a aquella més gruixuda que fa mal als peus 
quan ja portes una estona caminant. Passejant per aquest lloc, 
un pot tenir la sensació d’estar en un indret gairebé sagrat, 
mil·lenari, alterat només pels mateixos cicles de la natura. 
Però si caminem amb els ulls oberts per aquests 1.760 metres, 
hi veurem el famós Hotel Algarrobico, a mig construir des de 
l’any 2003 i actualment considerat il·legal per una resolució 
judicial del 2018, pendent d’enderrocament després d’un 
embull de plets i resolucions que s’han allargat deu anys. 
L’impacte que aquesta construcció civil exerceix sobre el seu 
entorn resulta evident, i no és solament visual, perquè la 
transformació física del lloc resulta aclaparant. Per construir 
l’hotel s’ha canviat la forma del mateix paisatge i s’ha alterat 
el cicle de la naturalesa. La pressió exercida sobre aquest lloc 
bloqueja l’espai i anul·la l’entorn. La percepció del paisatge es 
veu invariablement alterada, s’interromp aquest canal invisible 
que ens sincronitza amb les coses. La resposta de tot el que 
envolta l’edifici és la del col·lapse i, en conseqüència, la nostra 
capacitat de comunió amb la natura desapareix. S’han donat 
molts casos d’aquest tipus al nostre país, no solament amb 
projectes il·legals o que no complien amb tots els requisits per 

construir-se. La crisi immobiliària ha obligat a abandonar molts 
projectes convertits en ruïna abans d’acabar-se i que, al seu 
torn, convertien en ruïna tot allò que els envoltava. La pressió 
urbanística, turística i moltes vegades política sobre el territori 
ha aconseguit transformar el nostre paisatge per sempre. La 
costa mediterrània, les Illes Balears, els Pirineus i punts d’altres 
llocs especialment fràgils i de tremenda bellesa venuts per un 
grapat d’euros.
Llorenç Ugas Dubreuil (Sabadell, 1976) es va formar com 
a fotògraf a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya i a 
l’Escola Illa de Sabadell. Als seus inicis es va interessar per la 
fotografia antiga i les tècniques alternatives i va experimentar 
amb papers salats, albúmines o la càmera pinhole. El cos 
central dels seus projectes s’ha articulat entorn a l’estudi de la 
ciutat i el paisatge. S’interessa per conceptes com la memòria, 
la fragilitat, la impossibilitat, la percepció, l’experiència, el 
fracàs, la tensió i l’experimentació, sobre els quals construeix 
els seus projectes. Des de fa diversos anys rastreja espais 
en els quals el paisatge ha sofert greus transformacions per 
motius urbanístics, polítics, turístics o tots ells alhora. Interessat 
a documentar com ha quedat aquest paisatge i les causes 
que l’han portat al lloc en el qual es troba, activa una crítica 
a les polítiques permissives que han portat aquests territoris 
a la forma en la qual es troben actualment. El seu treball, 
principalment fotogràfic, el complementa amb instal·lacions i 
peces que s’allunyen 
del documental estricte 
per abordar directament 
l’experiència del 
paisatge urbà o natural 
en els llocs en els quals 
treballa.
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Del 15 de febrer al 8 de 
març: «A World Size House», 
de Jorge Conde. Projecte de 
recerca artística contextualitzada 
a Roma, en què l’autor aborda 
l’impacte social i la repercussió 

que té sobre el territori la recuperació d’edificis abandonats 
i entorns degradats, que han estat dotats d’una segona vida 
en la forma d’institucions culturals. La transformació d’espais 
obsolets o en desús és una estratègia que no només serveix 
per dinamitzar l’escena cultural sinó també per generar prestigi, 
convocar la societat civil i reactivar zones deprimides del paisatge 
urbà. Integrada en una renovatio urbis de major importància, 
estableix nous paradigmes i posa en acte una idea de la utopia 
cultural contemporània. Internacionalment, aquesta estratègia 
també produeix fenòmens discutibles com l’aplicació de polítiques 
regeneratives i culturals dubtoses, l’especulació immobiliària, la 
mutació de la identitat urbana, la dispersió social, la gentrificació 
i la guetització. En el cas concret de Roma, algunes vegades es 
planteja com un assaig d’arqueologia industrial, com la resposta 
a un conflicte d’interessos o una emergència social.
Jorge Conde (Barcelona, 1968) és llicenciat en Belles Arts per 
la Universitat de Barcelona. S’ha format en música i arts visuals 
a la University of California i al Chelsea College of Arts and 
Design de Londres. Ha estat artista resident al Museu Siqueiros 
de Cuernavaca i a la Real Academia de España a Roma. El 
seu treball aborda els excessos de la societat d’hiperconsum 
contemporània i les relacions de poder que la sustenten, la seva 
voracitat intrínseca i la seva capacitat per generar narratives 
falses (ficcions), utopies, polítiques d’ètica dubtosa, espais 
geopolítics excloents, identitats segmentades i rols socials 
complexos. Amb tècniques i llenguatges diversos (fotografia, 
vídeo, instal·lació, art sonor, textos i processos d’arxiu), els seus 
projectes funcionen com a universos ordenats i comunicants, 
sempre animats per la reflexió eticoestètica i un afany assagístic 
criticoconstructiu.

Del 15 de març al 5 d’abril: «Oblit // Nasayan //», de Ro 

Caminal. «Oblit // Nasayan //» és un projecte (videoinstal·lació) 
que conjuga dues visions sobre la nostàlgia a l’Alexandria 
postrevolucionària actual. La nostàlgia és vista com un vel que la 
història estén sobre aquelles realitats plurals que no encaixen en 
el seu relat i, al mateix temps, com un sentiment que, tot mirant 
al passat, allibera en temps present la responsabilitat subjectiva 
personal i col·lectiva. Un vel que el projecte intenta esquinçar.
Ro Caminal (Barcelona, 1966), amb formació en Belles Arts i 
Antropologia, és una artista que desenvolupa processos artístics 
en diferents formats, com ara la fotografia, el videoart i les 
instal·lacions multimèdia. Es basa en identitats col·lectives i de 
l’espai públic, entès com un lloc de l’experiència i de l’avenir. La 
seva producció es mou entre l’art i les ciències socials. Ha sigut 
resident en diversos centres d’art com Can Xalant i Sant Andreu 
Contemporani. Ha participat en nombroses exposicions col·lectives 
a Barcelona, Reus, Valls, Tarragona, Mèxic, Taiwan, l’Argentina, 
Myanmar, Egipte i el Senegal. Té obra a les col·leccions del 
Museu de Valls i del Fons d’Art Contemporani de la Generalitat de 
Catalunya.
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Exposicions al vestíbul del Centre de Lectura

Del 10 de gener al 2 de febrer: 
«Territorial». Exposició de fotografies i 

poemes d’Elisenda Rosàs, que explica així el 
seu treball: «Durant uns 
mesos, mentre treballava 
com a arquitecta als 
Serveis Territorials del 
Departament de Cultura 
a Tarragona, vaig visitar 
llocs que per mi eren 
desconeguts i que potser 
en altres circumstàncies 
no hauria visitat. Arribava, 
veia i fotografiava l’objecte 
que seria el protagonista 

del meu informe. Un vespre qualsevol vaig agafar la 
fotografia d’una inspecció i, a partir del que em va suggerir 
la imatge, en vaig escriure uns versos. L’anècdota es va 
convertir en costum, i al cap dels mesos em vaig trobar amb 
un plec de textos que, de sobte, eren ja un recull. Darrere 
aquest conjunt de llocs-fotografies-poemes no hi ha, doncs, 
cap voluntat de fer un projecte unitari. La unitat del conjunt 
la donen, només, les circumstàncies: que les inspeccions en 
què van ser preses les imatges s’emmarquen en un territori 
concret que va del Priorat al Baix Penedès, passant pel Camp 
de Tarragona i la Conca de Barberà; que les imatges van 
ser preses sense cap voluntat estètica i a efectes purament 
laborals; que els poemes van ser fets durant algunes nits del 
2016 i el 2017, i que el protagonista dels versos és sempre 
el patrimoni arquitectònic o paisatgístic.»

Del 4 de febrer al 2 
de març: «Escoltant els 
colors». La mostra recull 
obres dels usuaris de 
Villablanca-Grup Pere Mata 
realitzades amb col·laboració 
de la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya (JONC) 
i el projecte «JONC a tocar», 
el qual proposa acostar la 
música simfònica a persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
L’exposició consta d’una cinquantena d’obres que van crear els 
usuaris mentre escoltaven la suite «Quadres d’una exposició» 
de Musorgskij. D’aquesta manera, els residents de Villablanca 
van fer el procés invers al que va fer el músic rus quan va 
compondre l’obra tot inspirant-se en l’obra pictòrica del seu 
amic Víktor Hartmann.

Del 6 al 23 de març: «Escola Puigcerver, 50 anys». Recull 
de fotografies i de material didàctic divers de l’Escola Puigcerver 
de Reus, que celebra el 50è aniversari de la seva fundació. 

Del 28 de març al 20 d’abril: «Gent gran. Font de saviesa».
Exposició organitzada per Mémora, amb l’objectiu de 

conscienciar la societat sobre l’estat 
en què es troba la gent gran i els 
problemes que afronta, així com per 
promoure accions apropiades per 
defensar-la i per respectar la seva 
dignitat i saviesa.E
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Les activitats de les escoles del Centre

ESCOLA DE TEATRE
Dissabte 19 de gener, de 10.00 h a 14.00 h, 
a la sala Hortensi Güell, taller de tècnica vocal 

i expressió oral, a càrrec de l’actriu Rosa Cadafalch. Rosa 
Cadafalch es va formar a l’Institut del Teatre de Barcelona. 
La seva carrera s’ha desenvolupat principalment en el teatre, 
on ha estat dirigida, entre d’altres, per Josep M. Flotats, 
Lourdes Barba i Joan Ollé. També ha participat en muntatges 
de lectures i recitals d’autors com Montserrat Abelló i Jacint 
Verdaguer, i en sèries de televisió i cinema.
Dissabte 16 de març, de 10.00 h a 14.00 h, a la sala Horten-
si Güell, taller de maquillatge teatral, a càrrec de Teresa Costa, 
exprofessora de maquillatge de l’Institut del Teatre de Barcelona.

ESCOLA DE MÚSICA
Dimecres 16 de gener, a les 19.30 h, a la sala 
d’audicions, audició d’alumnes.

Dijous 24 de gener, a les 19.30 h, a la sala d’audicions, 
audició d’alumnes.
Dimecres 27 de març, a les 19.30 h, al Teatre Bartrina, concert 
d’orquestres i El meu primer concert per als músics novells.

ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES
Els dimarts 5, 12 i 19 de febrer, de 16.30 a 19.00 h, taller de 
pintura japonesa Sumi-E i pintura zen «El llenguatge del traç. La 
pinzellada única», impartit per Anna M. Llagostera Mas. Orga-
nització i gestió del taller: Ressò de Japonisme (Rebeca Pujals). 

ESCOLA DE DANSA
Del 24 al 27 de gener, al Teatre Bartrina, premi Beca 
Roseta Mauri 2019, organitzat per l’Associació de 
Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona.

Febrer (dia per determinar), participació de l’Escola de Dansa en la 
inauguració de l‘exposició fotogràfica «NaturDans» de Pep Aguadé als 
centres cívics de Reus.
Del 4 al 10 de febrer, classes obertes.
Dijous 14 de febrer, a les 20.00 h, al Teatre Bartrina, representació del 
musical Grease a càrrec dels alumnes de Jazz i 3r d’AP i Taller de Funky. 
Divendres 15 de febrer, a les 23.00 h, actuació a la discoteca Flash 
Back de Salou.
Dijous 21 de febrer, a les 20.00 h, al Teatre Bartrina, representació 
del conte Focs a càrrec dels alumnes d’Espanyol i 1r AP (A i B) i 2n AP (A 
i B) de Funky. 
Febrer (dia per determinar), seminari de Contemporani.
Diumenge 24 de febrer, al Centre Municipal de Valls, gala infantil 
de dansa, organitzada per l’Associació de Professors de Dansa de les 
Comarques de Tarragona. 
Del 30 de gener al 4 de febrer, avaluació interna de nivells i exàmens 
quadrimestrals de Clàssic.
Febrer (dia per determinar), seminari de Jazz.
Març (dia per determinar), participació de l’Escola de Dansa en la 
inauguració de l‘exposició fotogràfica «NaturDans» de Pep Aguadé als 
centres cívics de Reus.
Dimarts 5 de març, festa de carnaval: curset de maquillatge.
Dies 6, 7 i 8 de març, Festa de la Mare (dins els actes del Dia 
Internacional de la Dona). L’Escola de Dansa convida les mares a 
compartir una estona de dansa amb els seus fills i les seves filles. Una 
nova experiència.
Març (dia per determinar), seminari d’Espanyol.
Dissabte 9 de març, al Teatre Metropol de Tarragona, gala de dansa 
organitzada per l’Associació de Professors de Dansa 
de les Comarques de Tarragona.
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CAMPUS EXTENS DE LA URV A REUS

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. 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 
2019 són les següents: 
Divendres 8 de febrer, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència «La batalla del Pont de Montanyana, 
preàmbuls de la batalla de l’Ebre», a càrrec del Dr. Lluís 
Colomés Figuera, professor associat de Medicina i Ciències 
de la Salut de la URV. La batalla del Pont de Montanyana va 
tenir lloc els dies 3 i 7 d’abril de 1938 en aquesta població de 
la Ribagorça aragonesa. 

Divendres 8 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència  «L’associacionisme de les classes 
populars i els itineraris per la sociabilitat catalana, del 
segle xix al segle xxi», a càrrec de Pere Solà. Acte de record 
anual de la Caputxinada de 1964. Pere Solà (Girona, 1945) és 
catedràtic d’Història de l’Educació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona especialista en educació, cultura popular i 
associacionisme. Com a membre del Sindicat Democràtic 
d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, fou present en la 
Caputxinada, per la qual cosa fou represaliat i obligat a fer el 
servei militar.

Dimarts 19 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, homenatge a l’escriptor Jordi Tiñena 
(Barcelona, 1955 — Tarragona, 2018). Conferències 
«Una dia en la vida de Jordi Tiñena», a càrrec de 
Jordi Cervera, escriptor i periodista; i «La humanitat 
de la novel·la policíaca», a càrrec de Marc Moreno, 
escriptor i editor de Llibres del Delicte. Durant l’acte també 
s’escoltaran unes paraules de l’escriptor Jaume Cabré, gran 
amic de Jordi Tiñena, i el Col·lectiu En Veu Alta llegirà 
fragments de l’obra de l’escriptor. Ho faran Jordi Francesch, 
Montserrat Auqué i Dolors Esquerda.  

Dilluns 25 de març, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga: conferències «Reus i el mar en els segles xvi 
i xvii», a càrrec de Judit Vidal Bonavila (URV); i «L’eix 
comercial Reus-Salou-Cadis a la primera meitat 
del segle xviii», a càrrec de Ricard Cantano Carballo 
(Centre d’Estudis Canatencs-URV). Activitat de les jornades 
«Història, societat i activitat al Camp de Tarragona a 

l’edat moderna i contemporània».

Dimarts 2 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
conferències «Catalunya, Reus i els moviments de 
població, 1620-1880», a càrrec de Marga Gonzalvo 
Cirac (UIC); i «Les Oblates: presó de dones a les 
comarques tarragonines durant el franquisme», a 
càrrec de Meritxell Ferré (URV). Activitat de les jornades 
«Història, societat i activitat al Camp de Tarragona a 

l’edat moderna i contemporània».
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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: 5 euros.
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TH’19

CINE 
CLUB Nelyubov (Loveless)

Sense amor
Director: Andrey Zvyagintsev

Lazzaro felice
Lazzaro feliç

Beoning (Burning)
En fl ames

First Reformed
El reverend
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cicles monogràfi cs. TH’19

Ofi cis del cinema: el Director

Bernardo Bertolucci

Els dimecres cinèfi ls                                                                   

 9 gener de 2019
Prima della rivoluzione

 23 gener de 2019
Il Conformista

 6 febrer de 2019
Ultimo tango a Parigi

 20 febrer de 2019
The Last Emperor

 6 març de 2019
The Sheltering Sky

 20 març de 2019
The Dreamers
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MINI

Venanci Bonet 

Marcel Banús

Jom Pàmies

 9 gener de 2019

Prima della rivoluzione

 20 febrer de 2019

The Last Emperor
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cicles monogràfi cs. TH’19
Ofi cis del cinema: l’ACTRIU

Meryl Streep

Els dimecres cinèfi ls                                                                   

 16 gener de 2019
Kramer vs. Kramer

 30 gener de 2019
The French Lieutenant...

 13 febrer de 2019
Sophie’s Choice

 27 febrer de 2019
Out of Africa

 13 març de 2019
Bridges of Madison...

 27 març de 2019
The Hours
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Teatre Bartrina:

Programació Hivern 2019

Dimecres 30 de gener, a les 20.00 h
Conferència espectacular, de David Espinosa, al 
Centre d’Art Cal Massó. Direcció: David Espinosa. 
Col·laboració: Àfrica Navarro. Música: Santos Martínez. 
Interpretació: David Espinosa. Projecte «Noves 
Escenes» de la Xarxa Transversal. Entrada gratuïta.
Una particular classe magistral sobre les arts 
escèniques multidisciplinàries, combinant la paraula 
amb la manipulació d’objectes, l’acció coreogràfica i 
el teatre d’ombres. Un recorregut audiovisual per la 
història del teatre no convencional a Catalunya i la 
resta d’Europa, a través de les vivències de l’artista 
escènic David Espinosa.

Dijous 31 de gener, a les 18.00 h  i a les 21.00 h 
Divendres 1 de febrer, a les 18.00 h  i  a les 21.00 h
Dissabte 2 de febrer, a les 12.00 h. a les 18.00 h i a 
les 21.00 h
Diumenge 3 de febrer, a les 12.00 h, a les 18.00 h i a 
les 21.00 h

Cosas que se olvidan 
fácilmente. Espectacle per a 5 
espectadors. Creat i interpretat 
per Xavier Bobés. Una 
coproducció del Festival TNT-
Terrassa Noves Tendències, 
amb la col·laboració de 
L’Animal a l’Esquena. Premi 

Butaca 2016 al millor espectacle en altres disciplines, premi 
de la crítica de Barcelona 2015 al millor espectacle de 
teatre de noves tendències i premi al millor espectacle al 
festival Befestival de Birmingham 2016. Durada: 75 minuts. 
Preu: 15 € preu. Aforament limitat i fora d’abonament.
«L’any passat em vaig adonar que començava a tenir 
problemes de memòria. Vaig comprovar que la meva 
mare també patia buits importants. Cosas que se olvidan 
fácilmente és un espectacle fotogràfic que transforma els 
records i, a l’igual que ho fa l’oblit, n’inventa de nous.» 

Dissabte 9 de febrer, a les 21.00 h
La noia de la làmpada, de Marta Aran. Una producció de la 
Sala Flyhard i Vania Produccions. Text i direcció: Marta Aran. 
Interpretació: Oriol Casals, Lara Díaz, Andrea Portella i Marta 
Vila. Durada: 75 minuts. Preu: 15 €, 12 € i 9 €.
L’Alba està a punt d’acomplir el seu somni i fer-se un nom 
dins del món de laboral. Però es queda embarassada. I això, 
sense voler, ho canvia tot. Sempre ens han dit que quan 
siguem pares serà la millor experiència de la nostra vida, 
que viurem una plenitud envejable i una felicitat absoluta. 
Milers d’eslògans es poden veure per tot arreu, exaltant 
aquesta etapa de la vida... Però què passaria si aquest 
embaràs vingués quan estàs 
a punt d’acomplir el teu somni 
vital i la decisió de tenir aquest 
fill pogués trencar tota la teva 
ambició laboral en un futur?
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Divendres 15 de febrer, a 
les 21.00 h
Eva Fernández Trio presenta 
el seu nou treball Yo pregunto. 
Festival de Boleros 2019. 
Durada: 75 minuts.

La veu i el saxo d’Eva Fernández (una de les artistes 
sorgides del Taller de Músics i la Sant Andreu Jazz Band de 
Joan Chamorro) s’uneixen a la guitarra de Josep Munar –
amb qui ha compost quasi totes les partitures– i la bateria 
d’Enric Fuster per fer de Yo pregunto un disc honest i sincer, 
precís i alhora desbordant de màgia.

Dissabte 16 de febrer, a les 17.00 h i a les 19.00 h
Momo, versió lliure de Michael Ende de la Cia. Anna Roca. 
Direcció escènica i dramatúrgia: Jesús Arbués. Interpretació: 
Anna Roca i Jesús Arbués. Música en directe: Marta Rius. 
Durada: 55 minuts. Preu: 6 €. Espectacle recomanat a partir 
de 8 anys (aforament limitat). 
Tres personatges que viuen en un jardí botànic abandonat 
us esperen per explicar-vos la història de Momo, una nena 

que posseeix la 
meravellosa qualitat 
de saber escoltar els 
altres i que desitja 
ajudar la gent a 
humanitzar les seves 
vides. Un espectacle 
que vol reflexionar 
amb el cor sobre 
el ritme de vida de 
la societat actual, 
basat en la novel·la 
de Michael Ende.

Dissabte 23 de febrer, a les 21.00 h    
La Conquesta del Pol Sud de la Cia. Raphaëlle. Direcció: 
Carles Fernández Giua. Interpretació: Raphaëlle Pérez. 
Una producció del Grec Festival de Barcelona 2018, La 
Conquesta del Pol Sud, el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) 
i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). 
Durada: 80 minuts. Preu: 15 €, 12 €, 9 €.
És la divisió en sexes una 
construcció cultural? S’ho 
pregunta una companyia 
dedicada al teatre documental 
que, aquest cop, pren com 
a protagonista una dona 
trans per parlar-nos sobre 
un món en transformació. La 
Conquesta del Pol Sud ens 
proposa un trajecte que va 
de la història individual a la 
col·lectiva i ho fa combinant 
testimonis reals en escena 
i investigació periodística. 
Aquest cop, s’interroguen sobre 
un món que camina cap a la 
reivindicació del rol protagonista de la dona en la societat.

Dissabte 9 de març, a les 21.00 h
Només una vegada, de Marta Buchaca. Dramatúrgia i 
direcció: Marta Buchaca. Ajudant de direcció: Xavi Buxeda. 
Interpretació: Anna Alarcón, Maria Pau Pigem i Bernat 
Quintana. Durada: 90 minuts. Preu: 20 €, 15 € i 12 €. 
En Pau és novel·lista i l’Eva, editora. Són parella des de fa 
set anys. Un dia ell li va pegar, i una amiga va denunciar 
l’agressió. Només va ser una vegada. Ara cap dels dos 
té ganes de parlar-ne, però no tindran més remei que fer 
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Entrades gratuïtes per als socis del Centre de Lectura per els 
espectacles La noia de la lampara, Raphaëlle i La Canterina. Els socis poden 
passar a recollir les entrades gratuïtes per la taquilla del Teatre Bartrina fins a 
tres dies abans de l’espectacle.

una teràpia obligatòria amb una 
psicòloga. Marta Buchaca s’enfronta 
al drama dels maltractaments de 
gènere, amb una obra en què el 
drama i la comèdia es confonen per 
reflexionar sobre les dificultats de 
comunicació en una societat en què 
les tensions de gènere es barregen 
amb els comportaments violents.

Diumenge 10 de març, a les 18.00 h
Black Music per als més menuts. Espectacle en col·laboració 
amb la 18a edició del Festival de Música Negra. Faló 
Garcia (direcció artística, guitarra i veu); Adrià Bauzó 
(direcció musical, arranjaments i saxo baríton); Karol Green 
(veu i moviment); Xavi Molina (clarinet i saxo tenor); Pau 
Sánchez (acordió, flauta, i saxo alt); i Andreu Vilar (vibràfon i 
percussió). Durada: 45 minuts. Espectacle recomanat d’1 a 5 
anys. Preu: 6 € (aforament limitat).
Concert en el qual s’oferirà als més petits de casa i a les 
seves famílies un repertori de peces musicals que volen 
ser un viatge per la història de la música negra, des de les 
cançons espirituals al funk.

Del 19 al 23 de març
FEC Festival. European Short Film Festival

Diumenge 24 de març, 
a les 18.00 h
El chico de la última 
fila, de Juan Mayorga. 
Una producció de la 
Sala Beckett / Obrador 
Internacional de 
Dramatúrgia. Direcció: 

Andrés Lima. Interpretació: Sergi López, Míriam Iscla, David 
Bagés, Anna Ycobalzeta, Guillem Barbosa i Arnau Comas. 
Durada:  90 minuts. Preu: 20 €, 15 € i 12 €. Espectacle en 
castellà.
Un jove i discret estudiant aconseguirà, amb els seus escrits, 
dia rere dia, fer entrar el seu professor de literatura en una 
espiral perversa de fascinació i expectativa irrefrenable. El 
naixement de la creació literària?

Dissabte 30 de març, a les 
21.00 h
La Canterina, de Joseph 

Haydn. Òpera bufa. Música: 
Joseph Haydn. Llibret: Domenico 
Macchia. Adaptació del llibret al 
català i direcció musical: Marcel 
Pascual. Direcció escènica: 
Jordi Vall. Interpretació: Laia 
Frigolé, soprano; Carles Prat, 
tenor; Maia Planas, soprano; 
i Matthew Thomson, tenor. 
Durada: 60 minuts. Preu: 15 €, 
12 € i 9 €.  
La Canterina és una òpera 

còmica en dos actes de Franz Joseph Haydn (1732–1809). 
Fou estrenada al palau d’Eisenstadt el 1766 en una 
representació privada davant l’emperador. Pensada com 
una crítica a les interioritats de l’òpera del segle xviii, La 
Canterina és una caricatura de la vanitat i l’ambició dels 
protagonistes de l’espectacle operístic.
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Serveis als socis
"

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

DNI:

Data de naixement                                                                                                           Localitat

Domicili:                                                                                                        Localitat                                                                        Codi postal: 

Telèfon:                                                                                Correu electrònic:

Número de compte bancari (IBAN +20 dígits):

Titular del compte:                                                                                        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

"

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. 

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. 

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

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.

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 Musté-
Recasens de Mont-ral, i Reus Deportiu.

Import mensual de les quotes de l’any 2018 dels socis numeraris: 
16 € al mes.
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Dia a dia          (132 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS Més informació a la pàg.

GENER 2019
dm. 2 17.00 h Exposició «Fragments de vida» de Rosa M. Bessó. Fins a l’11 de gener Sala Fortuny 
dl. 7 19.30 h Presentació de la Comunitat Jueva Atid de Catalunya Sala Emili Argilaga 14
dt. 8 19.30 h El Liceu visita Reus: presentació de l’òpera Madama Butterfly Sala Emili Argilaga 13
dm. 9 1930 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: Prima della rivoluzione Sala Emili Argilaga 22
dj. 10 19.00 h Inauguració de l’exposició «Territorial» d’Elisenda Rosàs Vestíbul 18
dj. 10 19.30 h Presentació de la novel·la gràfica Pompeu Fabra. L’aventura de la llengua  Sala Emili Argilaga 12
dv. 11 19.30 h Conferència teatralitzada «El corazón no olvida» Sala Hortensi Güell 14
dm. 11 19.30 h Presentació del llibre Cristians, tanmateix, de Josep Gil Ribas Sala Emili Argilaga 12
dl. 14 18.00 h Inici del Taller de Lectura En Veu Alta Sala Hortensi Güell 11
dl. 14 19.00 h Obertura de l’exposició bibliogràfica en homenatge als historiadors Eva Serra i Josep Fontana Vestíbul biblioteca 10
dt. 15 19.30 h Presentació del llibre Economía (de guerra), de Pere Ortega.  Sala Emili Argilaga 12
dm. 16 19.30 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: Kramer vs. Kramer Sala Emili Argilaga 23
dm. 16 19.30 h Audició d’alumnes de l’Escola de música Sala d’audicions 19
dj. 17 17.30 h Club de lectura juvenil Biblioteca infantil 11
dj. 17 19.30 h Presentació del llibre Els debats polítics i socials a la premsa de Reus durant el Sexenni Democràtic Sala Emili Argilaga 7
dj. 17 20.00 h Reunió de l’Escola Essencialista Sala seccional 
dv. 18 19.30 h Presentació de la trilogia literària sobre Guinea de Carles Decors Sala Emili Argilaga 15
dv. 18 20.00 h Inauguració de l’exposició «1.760 metres», de Llorenç Ugas Sala Fortuny 16
dv. 18 21.00 h Cineclub: Faute d’amour (Sense amor), de Andrey Zvyagintserv Teatre Bartrina 21
ds. 19 10.00 h Taller de tècnica vocal i expressió oral, a càrrec de l’actriu Rosa Cadafalch Sala Hortensi Güell 19
ds. 19 11.00 h Inici del taller de còmic, a càrrec d’Antonio Gutiérrez Canales, Guti Sala seccional 11
dg. 20 08.00 h Excursió en tren Marçà-Mas d’En Cosme-Caseta de la Vall-Capçanes.  15
dl. 21 19.00 h Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: Veneçuela, ciutat de gràcia Sala Emili Argilaga 15
dt. 22 19.30 h Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura: Secundaris, de Núria Cadena Sala Emili Argilaga 5
dc. 23 19.30 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: Il conformista Sala Emili Argilaga 22
dj. 24 17.00 h Premi Beca Roseta Mauri 2019 Teatre Bartrina 19
dj. 24 19.30 h Projecció de l’audiovisual Machu-Picchu i Andes peruans, de Miquel Nogués Sala Emili Argilaga 15
dj. 24 19.30 h Audició d’alumnes de l’Escola de música Sala d’audicions 19
dv. 25 16.00 h Premi Beca Roseta Mauri 2019 Teatre Bartrina 19

Amb conveni amb
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ACTIVITATS Més informació a la pàg.

dv. 25 19.30 h XXXV Recepció Anual d’Entitats Sala Emili Argilaga 5
ds. 26 09.00 h Premi Beca Roseta Mauri 2019 Teatre Bartrina 19
dg. 27 09.00 h Premi Beca Roseta Mauri 2019 Teatre Bartrina 19
dl. 28 19.30 h Presentació del llibre La crisi catalana de Carles Puigdemont Sala Emili Argilaga 12
dt. 29 19.00 h Assemblea General de Socis del Centre de Lectura Sala Emili Argilaga 7
dm. 30 19.30 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: The French Lieutenant Woman Sala Emili Argilaga 23
dm. 30 20.00 h Conferència espectacular, de David Espinosa Cal Massó 24
dj. 31 17.30 h Explica’m un conte Biblioteca infantil 11
dj. 31 18.00 h Cosas que se olvidan fácilmente. Espectacle per a 5 espectadors, de Xavier Bobés Teatre Bartrina 24
dj. 31 19.00 h Club de lectura de novel·la negra: La desaparició de Stephanie Mailer Sala de projeccions 10
dj. 31 19.30 h Presentació del llibre La formació de la Catalunya Moderna (1640-1714), d’Eva Serra Sala Emili Argilaga 13
dj. 31 19.30 h Projecció de l’audiovisual Extremadura, de Josep Maria Beltran Sala Rosa Magrané 15
dj. 31 21.00 h Cosas que se olvidan fácilmente. Espectacle per a 5 espectadors, de Xavier Bobés Teatre Bartrina 24

FEBRER 2019
dv. 1 18.00 h Cosas que se olvidan fácilmente. Espectacle per a 5 espectadors, de Xavier Bobés Teatre Bartrina 24
dv. 1 19.30 h Projecció del curtmetratge Fobia(s), d’Antonio Castellano  Sala Emili Argilaga 13
dv. 1 21.00 h Cosas que se olvidan fácilmente. Espectacle per a 5 espectadors, de Xavier Bobés Teatre Bartrina 24
ds. 2 12.00 h Cosas que se olvidan fácilmente. Espectacle per a 5 espectadors, de Xavier Bobés Teatre Bartrina 24
ds. 2 18.00 h Cosas que se olvidan fácilmente. Espectacle per a 5 espectadors, de Xavier Bobés Teatre Bartrina 24
ds. 2 21.00 h Cosas que se olvidan fácilmente. Espectacle per a 5 espectadors, de Xavier Bobés Teatre Bartrina 24
dg. 3 12.00 h Cosas que se olvidan fácilmente. Espectacle per a 5 espectadors, de Xavier Bobés Teatre Bartrina 24
dg. 3 18.00 h Cosas que se olvidan fácilmente. Espectacle per a 5 espectadors, de Xavier Bobés Teatre Bartrina 24
dg. 3 21.00 h Cosas que se olvidan fácilmente. Espectacle per a 5 espectadors, de Xavier Bobés Teatre Bartrina 24
dl. 4 19.00 h Inauguració de l’exposició «Escoltant els colors» Vestíbul 18
dl. 4 19.30 h Presentació del llibre Cuina dels monestirs. Les cartoixes d’Escaladei i de Montalegre, de Jordi Bages-Querol Sala Emili Argilaga 12
dt. 5 16.30 h Inici del taller de pintura japonesa Sumi-E i pintura zen Sala seccional 19
dt. 5 19.30 h Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura: A l’amic escocès, de Maria Barbal Sala Emili Argilaga 5
dm. 6 19.30 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: Ultimo tango a Parigi Sala Emili Argilaga 22
dj. 7 19.30 h Conferència d’Anton Vallvey, exdirector del Paratge Natural de Poblet Sala Emili Argilaga 15
dv. 8 19.30 h Conferència «La batalla del Pont de Montanyana, preàmbuls de la batalla de l’Ebre», a càrrec de Lluís Colomés Figuera Sala Emili Argilaga 14
ds. 9 21.00 h La noia de la làmpada, de Marta Aran Teatre Bartrina 24
dl. 11 19.30 h Presentació de la Comunitat Jueva Bet Shalom de Barcelona Sala Emili Argilaga 14
dm. 13 19.30 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: Sophie’s Choice Sala Emili Argilaga 23
dj. 14 19.30 h Presentació del llibre Rasetti&Co. Una història de banquers, de Gerard Palacín Sala Emili Argilaga 13
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ACTIVITATS Més informació a la pàg.

dj. 14 20.00 h Representació del musical Grease a càrrec dels alumnes de l’Escola de dansa Teatre Bartina 19
dv. 15 19.30 h Presentació del llibre Una política para erizos y otras herejias psicoanalíticas, de Miquel Bassols Sala Ramon Amigó 13
dv. 15 20.00 h Inauguració de l’exposició «A World Size House», de Jorge Conde Sala Fortuny 17
dv. 15 21.00 h Concert d’Eva Fernández Trio  Teatre Bartrina 25
ds. 16 17.00 h Momo, versió lliure de Michael Ende, de la Cia. Anna Roca Teatre Bartrina 25
ds. 16 19.00 h Momo, versió lliure de Michael Ende, de la Cia. Anna Roca Teatre Bartrina 25
dl. 18 19.00 h Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: Veneçuela, als Tepuis pels camins de l’aigua Sala Emili Argilaga 15
dt. 19 19.30 h Conferencia «Monsenyor Óscar Romero, avui», a càrrec de Francesc Xammar i Francesc Xavier Rius Sala Emili Argilaga 12
dm. 20 19.30 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: The last emperor Sala Emili Argilaga 22
dj. 21 17.30 h Club de lectura juvenil Biblioteca infantil 11
dj. 21 19.00 h Projecció de l’audiovisual Groenlàndia, de Mercè Bessó Sala Emili Argilaga 15
dj. 21 20.00 h Representació del conte Focs a càrrec dels alumnes de l’Escola de dansa Teatre Bartrina 19
dj. 21 20.00 h Reunió de l’Escola Essencialista Sala seccional
dv. 22 19.30 h Presentació del llibre La taula del mirall. L’Ateneu i l’associacionisme cultural i polític 
  a la Selva del Camp (1878-1979), de Guillem Puig Sala Emili Argilaga 7
dv. 22 21.00 h Cineclub: Lazzaro felice (Lazzaro feliç), d’Alice Rohrwanser Teatre Bartrina 21
ds. 23 21.00 h La Conquesta del Pol Sud de la Cia. Raphaëlle Teatre Bartrina 25
dg. 24 08.00 h Assistència a la 50a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, a Montserrat  15
dl. 25 19.30 h Presentació del llibre Joan Miró i Mont-roig. El xiscle de l’oreneta 1930-1983, de Martí Rom Sala Emili Argilaga 9
dt. 26 19.30 h Conferència «Guatemala, una altra realitat», a càrrec de Carlos Mendoza Sala Emili Argilaga 12
dm. 27 19.30 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: Out of Africa Sala Emili Argilaga 23
dj. 28 17.30 h Explica’m un conte Biblioteca infantil 11
dj. 28 19.00 h Club de lectura de novel·la negra: Tres dies i una vida, de Pierre Lemaitre Sala de projeccions 10

MARÇ 2019
dv. 1 19.30 h Presentació del llibre El Gaudí que no ens han explicat, de Joan Torres Sala Emili Argilaga 13
dl. 4 19.30 h Presentació del llibre Luter. Buscant la veritat, va canviar la història, d’Antoni Gelonch Sala Emili Argilaga 14
dt. 5 17.00 h Festa de carnaval de l’Escola de dansa: curset de maquillatge Escola de dansa 19
dt. 5 19.30 h Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura: L’olor del desig, de David Cirici Sala Emili Argilaga 6
dm. 6 17.00 h Festa de la mare de l’Escola de dansa Escola de dansa 19
dm. 6 19.00 h Inauguració de l’exposició «50 anys de l’Escola Puigcerver» Vestíbul 18
dm. 6 19.30 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: The Sheltering Sky Sala Emili Argilaga 22
dj. 7 17.00 h Festa de la mare de l’Escola de dansa Escola de dansa 19
dv. 8 17.00 h Festa de la mare de l’Escola de dansa Escola de dansa 19
dv. 8 19.30 h «L’associacionisme de les classes populars i els itineraris per la sociabilitat catalana, del segle XIX al segle XXI», a càrrec de Pere Solà Sala Emili Argilaga 14
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ACTIVITATS Més informació a la pàg.

dv. 8 21.00 h Cineclub: Beoning (En flames), de Lee Chang-Dong Teatre Bartrina 21
ds. 9 21.00 h Només una vegada, de Marta Buchaca Teatre Bartrina 25
dg. 10 18.00 h Black Music per als més menuts Teatre Bartrina 26
dt. 12 19.30 Presentació del llibre El Clan de la Ràpita, de Montserrat Espallargas Sala Emili Argilaga 9
dm. 13 19.30 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: Bridges Madison County Sala Emili Argilaga 23
dj. 14 19.30 h Projecció d’Alta Via Dolomiti núm. 1, d’Andreu Ferré Sala Rosa Magrané 15
dv. 15 18.00 h Presentació de la Comunitat Israelita de Barcelona Sala Emili Argilaga 15
dv. 15 19.30 h Presentació del llibre Ensenya’m la llengua, d’Antoni Beltran Sala Emili Argilaga 14
dv. 15 20.00 h Inauguració de l’exposició «Oblit // Nasayan //», de Ro Caminal Sala Fortuny 17
ds. 16 10.00 h Taller de maquillatge teatral, a càrrec de Teresa Costa Sala Hortensi Güell 19
dg. 17 08.00 h Excursió a les roques d’en Benet (Ports de Beseit)  15
dl. 18 19.00 h Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»: «Veneçuela, els homes canoa» Sala Emili Argilaga 15
dt. 19 19.30 h Homenatge a l’escriptor Jordi Tiñena Sala Emili Argilaga 10
dm. 20 19.30 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: The Dreamers Sala Emili Argilaga 22
dj. 21 17.30 h Club de lectura juvenil Biblioteca infantil 11
dj. 21 19,30 h Presentació del llibre Batecs de vida, de Maria Aurèlia Capmany Sala Emili Argilaga 9
dv. 22 19.30 h Presentació del llibre Molta terra (catalana) a l’Havana, de Josep M.Torné Sala Emili Argilaga 7
dm. 24 18.00 h El chico de la última fila, de Juan Mayorga Teatre Bartrina 26
dl. 25 10.00 h XV Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura En Veu Alta Sala Emili Argilaga 10
dl. 25 18.30 h Jornades «Història, societat i activitat al Camp de Tarragona a l’edat moderna i contemporània» Sala Emili Argilaga 6
dt. 26 10.00 h XV Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura En Veu Alta Sala Emili Argilaga 10
dt. 26 18.30 h Jornades «Història, societat i activitat al Camp de Tarragona a l’edat moderna i contemporània» Sala Emili Argilaga 6
dm. 27 21.00 h XV Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura En Veu Alta Sala Emili Argilaga 10
dm. 27 19.30 h Cineclub. Els dimecres cinèfils: The Hours Sala Emili Argilaga 23
dm. 27 19.30 h Concert d’orquestres i El meu primer concert per als músics novells Teatre Bartrina 19
dj. 28 10.00 h XV Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura En Veu Alta Sala Emili Argilaga 10
dj. 28 17.30 h Explica’m un conte Biblioteca infantil 11
dj. 28 19.00 h Club de lectura de novel·la negra: Joc d’identitats, de Jordi Tiñena Sala de projeccions 10
dj. 28 19.00 h Inauguració de l’exposició «Gent gran. Font de saviesa» de Mémora Vestíbul 18
dj. 28 19.30 h El Liceu visita Reus: presentació de l’òpera La Gioconda Sala Emili Argilaga 13
dj. 21 20.00 h Reunió de l’Escola Essencialista Sala seccional
dv. 29 19.30 h Conferència «Haydn. L’humor enjogassat d’un compositor il·lustrat» a càrrec de Benet Casablancas Sala Emili Argilaga 9
dv. 29 21.00 h Cineclub: First Reformed (El reverend), de Paul Schrader Teatre Bartrina 21
ds. 30 21.00 h La Canterina, de Joseph Haydn Teatre Bartrina 26
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