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Lletra de convit
EL CENTRE DE LECTURA, UN PLATÓ CINEMATOGRÀFIC
La biblioteca del Centre de Lectura organitza, el mes
de juny, el cicle «El Centre de Lectura al cinema», que
projectarà quatre de les pel·lícules rodades els darrers
anys a l’entitat, al Teatre Bartrina i, per extensió, a la
ciutat.
El pallasso i el Führer es va rodar principalment al Teatre
Bartrina i també a diferents espais del Centre l’any
2006, coincidint amb les programacions del Centre d’Arts
Escèniques de Reus i la vinculació que es va establir
amb la professió teatral. És una adaptació del muntatge
teatral Uuuuh! de Gerard Vázquez, amb direcció d’Eduard
Cortés i l’actuació de Ferran Rañé, Jordi Martínez, Manel
Barceló, Martí Atance i Pere Arquillué. Amb noranta
minuts de durada, el guió situa Charlie Rivel a Berlín,
actuant davant Hitler per la festa del seu aniversari.
Fill de Caín és un thriller psicològic del director tarragoní
Jesús Monllaó basat en el best-seller Querido Caín
d’Ignacio García-Valiño. L’acció relata la relació entre
un nen asocial i un psicòleg que utilitza com a teràpia
l’afició comuna als escacs. La biblioteca del Centre de
Lectura, transformada en un club d’escacs, va acollir el
rodatge de la pel·lícula els dies 10, 11 i 12 d’octubre del
2011 amb la participació de David Solans, Jack Taylor i
Julio Manrique. Al film, hi destaquen els papers de José
Coronado i Maria Molins com a pares del Nico. Es va
estrenar als cinemes comercials l’any 2013 en versió
catalana i castellana.

El documental Entre 4 (z) yeux dedicat als Preludis (llibre
primer) de Claude Debussy va comptar amb la participació
de Daniel Barenboim l’any 1998. La pel·lícula, que va dirigir
Paul Smaczny (Leipzig EuroArts Entertainment Ohg), buscava
espais modernistes per a les interpretacions al piano de
Barenboim, que reflectissin l’ambient impressionista i simbolista
que es desprèn de la música de Debussy. La productora
Isabel Iturríagogoitia i el realitzador cinematogràfic José
Montes-Baquer van triar diverses localitzacions de Reus: el
Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata com a plató dels
enregistraments amb un gran piano de cua, la Casa Navàs i la
biblioteca del Centre de Lectura. Hi van intervenir Roser Muñoz,
ballarina del Leipziger, i Egon Madsen, ballarí i coreògraf del
Ballet d’Stuttgart. El fotògraf Carles Fargas va realitzar el
reportatge del making off del rodatge.
Yo soy la Juani és una pel·lícula de Bigas Luna de l’any 2006
que recreava el món de les noies de barri, situant l’acció
principal a Bonavista i a Reus: al pont del barri Gaudí, a un
mas abandonat a la sortida de Bellissens, a la plaça del Teatre
i al Teatre Bartrina, on Verònica Echegi assistia a un càsting.
Bigas Luna va estar molt vinculat a la ciutat i al Camp de
Tarragona. L’any 2002 va instal·lar a La Palma el taller de
creativitat audiovisual Taller Bigas Luna Reus (TBL), amb la
voluntat de traspassar els seus coneixements a nous creadors.
Xavier Filella
Col·lectiu En Veu Alta (Biblioteca del Centre)
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LXXII 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 72a 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), les entitats i empreses que aporten un trofeugerro que es lliura als guardonats i el comissariat de Rafael Ferré i el seu equip
col·laborador.
El cartell anunciador de l’exposició d’aquesta edició és obra de Marie-France Veyrat,
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. I amb motiu de la celebració de l’Any Roseta Mauri,
hi haurà actuacions de dansa a l’escenari del Bartrina durant els dies de l’exposició.
Dissabte 4 de maig, a les 12.30 h, al Teatre Bartrina
Lliurament dels premis del LXXII Concurs Exposició Nacional de Roses del Centre
de Lectura. La glossa sobre la rosa la pronunciarà Anton M. Pàmies, arquitecte; 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 4: de 16.30 a 21.30 h
Diumenge 5: de 11.30 a 13.30 h i de 17.00 a 21.30 h
Dilluns 6: 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



El Consell Directiu proposa
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 9 d’abril: Rapsòdia per a un mort, de Margarida
Aritzeta. Interessos immobiliaris, pressions, amenaces i un gitano
mort, o no, que ningú no troba i que tothom creu que ha de tenir la
majoria de respostes, es barregen en un estrany cas de terrorisme
a la ciutat de Tarragona. Ni els morts ni el passat no són morts del
tot si no estan ben enterrats. Des del moment que la inspectora
Mina Fuster es troba el gitano al Bosc de la Marquesa, realitat
i aparences es conjuren per complicar-li la vida fins a extrems
insospitats. Rapsòdia per a un mort (Llibres del Delicte) és una
nova aventura de la inspectora Mina Fuster on, per primer cop,
passa d’investigadora a investigada en el cas més personal de la
sèrie.
Margarida Aritzeta (Valls, 1953) va debutar en la novel·la negra
amb El correu de Trípoli (1990), seguida de Tie Break i El cau del
llop. Ha publicat més d’una trentena de novel·les
(realistes, fantàstiques, de memòria històrica,
juvenils). Elles també maten (2013) va ser la primera
obra de la saga de la inspectora Mina Fuster, que
integren fins ara les novel·les: L’amant xinès (2015),
Els fils de l’aranya (2016), els relats «L’or del ring»
(2015) i «Mala sang» (2018), i ara aquesta Rapsòdia
per a un mort (2018).



Dimarts 7 de maig: Disset pianos, de Ramon
Solsona. Abans de morir sobtadament, el Péter
va deixar un encàrrec a la Mei, la seva parella dels
últims anys: «No malvenguis els pianos». El Péter es
dedicava a la restauració i a la compravenda d’aquests
instruments. La Mei té una agència de viatges, però
es proposa complir la missió del seu home com un
deute d’amor i vendre els pianos d’un en un. Per la botiga de
música passaran personatges de tota mena, i la Mei s’enfrontarà a
situacions inesperades, còmiques o tràgiques, que li obriran algun
interrogant, alguna sorpresa.
Ramon Solsona (Barcelona, 1950) ha publicat les novel·les Figures
de calidoscopi, Les hores detingudes, DG, No tornarem mai més,
Línia blava i L’home de la maleta, amb la qual va guanyar el
premi Sant Jordi. L’any 1994 va rebre els premis Crítica Serra d’Or,
Prudenci Bertrana i Lletra d’Or per la novel·la Les hores detingudes.
Dimarts 4 de juny: La batalla de l’exili. L’estratègia que ha posat
la justícia espanyola contra les cordes, de Josep Casulleras. Quan
Carles Puigdemont va liderar el camí de l’exili, es va obrir un front
inesperat en la llarga lluita per fer efectiva la República Catalana.
Mig govern de la Generalitat el va seguir a Brussel·les; altres
membres de l’executiu serien empresonats a Madrid poc després.
Començava, així, una batalla jurídica sense
treva en dos fronts: l’interior i l’exterior. Una
pugna plena d’intrigues polítiques i jurídiques i
alguna persecució policial.
Josep Casulleras (Terrassa, 1981) és llicenciat
en Periodisme per la Universitat Autònoma
de Barcelona. Des del 2005 forma part de
l’equip de VilaWeb, d’on actualment és el cap
de redacció.

HISTÒRIA, SOCIETAT I ACTIVITAT AL CAMP DE TARRAGONA
A L’EDAT MODERNA I CONTEMPORÀNIA
Dues últimes conferències de les jornades «Història, societat i
activitat al Camp de Tarragona a l’edat moderna i contemporània»,
que van començar el 25 de març. L’activitat s’ha organitzat 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 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).
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).
REVISTA DIGITAL DEL CENTRE DE LECTURA
Dimarts 30 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
presentació de la Revista del Centre de Lectura corresponent
al primer trimestre del 2019. Es tracta d’un monogràfic dedicat
a Joan Brossa amb motiu de la commemoració, enguany,
del centenari del seu naixement. Participaran en l’acte: Manuel
Guerrero, comissari de l’Any Brossa; Vicenç Altaió, president de
la Fundació Joan Brossa; Jaume Massó, president del Centre de
Lectura; Montserrat de Anciola, bibliotecària del Centre de Lectura;
Agnès Toda, directora de la Revista; Josep Murgades, professor de
la UB; Joaquim Mallafrè, traductor i membre de l’IEC, i Jordi Coca,
escriptor que presentarà el seu llibre sobre Brossa: Joan Brossa o el
pedestal són les sabates.

Centre de Lectura, amb la col·laboració d’altres entitats, organitza un cicle
de conferències sobre aspectes generals i particulars, polítics, socials i
culturals, succeïts al nostre entorn, tot situant-los en el seu context històric
i analitzant les conseqüències d’aquells esdeveniments. L’objectiu, a banda
de recordar un fet històric fonamental en la història recent del nostre
país, és posar de manifest –oferint una nova visió– les penalitats que
comporta una guerra, observades des d’una òptica propera, per evitar que
aquests fets es tornin a repetir. Aquesta activitat està adreçada a persones
interessades en la Guerra Civil Espanyola, estudiants i professors. Les
conferències tindran lloc a la sala Emili Argilaga a les 19.00 h.
Dilluns 10 de juny: 19.00 h: «Destrosses a la Guerra Civil i Servicio
Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones», a càrrec de Josep
Fàbregas, historiador i professor de la URV.
20.00 h: «La salvaguarda del patrimoni cultural», a càrrec de Jaume
Massó, arqueòleg.
Dimarts 11 de juny: 19.00 h: «La repressió franquista sobre les
dones. Antònia Abelló i Filella, un paradigma, un testimoni», a càrrec
de Carme Puyol, arxivera.
20.00 h: «A les armes, camarades! La dona a la Guerra Civil», a
càrrec de Joan Navais, historiador.
Divendres 14: 19.00 h: Projecció del documental El
silencio de los otros, d’Almudena Carracedo i Robert
Bahar. Espanya, 2018. 95 min. Entrada lliure. El silencio
de los otros revela una lluita silenciada de les víctimes
del llarg règim del general Franco, que continuen buscant
justícia fins als nostres dies. Filmant al llarg de sis anys,
la pel·lícula segueix les víctimes i els supervivents del
règim franquista a mesura que organitzen la denominada
«querella argentina» i confronten un «pacte de l’oblit»
sobre els crims que van patir.

CICLE DE CONFERÈNCIES
«GUERRA I POSTGUERRA AL TERRITORI»
Arran la commemoració del 80è aniversari del final de la Guerra
Civil i del començament del règim franquista a Espanya, el

MÚSICA
Dissabte 13 d’abril, a les 12.00 h, a la sala Emili Argilaga, concert del
quintet vocal ugandès Aba Taano. El grup interpreta a cappella gòspel, cant
africà i pop d’una manera escenificada, moguda i amena. El grup va néixer



EL CONSELL DIRECTIU PROPOSA

fa deu anys a través del projecte Música per
Salvar Vides, una organització sense ànim
de lucre que ajuda els orfes i les òrfenes
d’Uganda a crear-se un futur utilitzant la
música i la dansa, a més a més de rebre una
educació de qualitat. Espectacle recomanat per a totes les edats.
Preu de l’entrada: 5 E (aportació solidària).



PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dimarts 16 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: Joan
Roig i Solé. Escultor reusenc (1835-1918), núm. 146 de les Edicions
del Centre de Lectura. El llibre aplega les ponències que diversos
autors especialitzats van dur a terme al voltant de la figura de
l’escultor reusenc Joan Roig i Solé (1835-1918) en el marc de
les jornades celebrades al Centre de Lectura durant els mesos
d’abril i maig del 2018, amb la finalitat d’homenatjar l’artista
en el centenari del seu traspàs. El volum s’inicia amb una breu
presentació a càrrec de la coordinadora del llibre, Aida Marín,
i seguidament presenta les conferències que van dur a terme
diversos estudiosos de la seva obra: Antonio Salcedo, Marc Ferran,
Maria Dolors Capdevila, Jaume Massó i Bernat Puigdollers. La
presentació anirà a càrrec de Jaume Massó, president del Centre
de Lectura; Aida Marín, coordinadora del llibre, i Agnès Toda,
responsable des les Edicions del Centre.
Dilluns 13 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: El
vessant seriós i tràgic de Woody Allen, de Pau Gilabert Barberà,
a càrrec de Txell Blay i Montserrat Reig, catedràtica de Grec de
l’Institut Domènech i Montaner de Reus. El llibre posa en evidència
el paper nuclear i vertebrador que tenen la tragèdia i bona part
de la filosofia grega en el pensament del cineasta nord-americà,
i ofereix una reflexió d’abast universal sobre la vida humana i els
seus enigmes. Pau Gilabert Barberà (1952) és doctor en Filologia
Grega i Cultura Clàssica i professor titular del Departament
de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona. És autor de
nombrosos articles primordialment sobre filosofia grega i tradició

clàssica. Els seus interessos personals estan en tot allò
relacionat amb la influència del pensament grec en la
cultura occidental contemporània: literatura, pensament,
cinema, teatre i art.
Dimarts 21 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga: L’aprofitament del mar en els segles xvi i xvii:
Estudi comparatiu de les almadraves de la Corona
d’Aragó, de Judit Vidal Bonavila. El llibre és el resultat
de la tesi doctoral de l’autora, una àmplia recerca d’aquesta tradicional
tipologia de pesca de tonyina al Mediterrani. L’estudi abraça els
territoris que durant l’època moderna van estar vinculats a la Corona
d’Aragó. Judit Vidal va ser premiada el 2016 amb la beca Notari
Raimon Noguera en l’àmbit d’Història Moderna i Contemporània.
Actualment és professora a la URV i a la UOC. Presentarà l’acte
l’historiador Josep Fàbregas.
Dilluns 3 de juny, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga: ¿Qué sé yo? La filosofía de Michel de
Montaigne, de Jaume Casals. Acte organitzat pel
Collège Française International Marguerite Yourcenar
de Reus. Jaume Casals, catedràtic de Filosofia i rector
de la Universitat Pompeu Fabra, ha dedicat gran part
de la seva tasca intel·lectual a la lectura i a l’estudi de
Montaigne.
NIT INTERNACIONAL DELS MUSEUS
El Dia Internacional dels Museus se celebra cada 18 de
maig des de l’any 1977 a tot el món. Un dia de l’any
en què els museus són els veritables protagonistes,
obrint les seves portes i oferint una atractiva oferta d’activitats per als
visitants de la seva importància en el desenvolupament de la societat.
Una de les activitats principals de la celebració és la Nit dels Museus,
que se celebra la nit del 18 de maig. Durant aquesta nit, diversos
museus de Catalunya obriran les portes més enllà de la mitjanit amb
diverses propostes ludicoculturals. El Centre de Lectura organitzarà
visites guiades a l’entitat i al Teatre Bartrina.

Programació de l’Escola de Lletres de la biblioteca
i de la Secció de Llengua i Literatura
VISITA A L’ESPAI PEDROLO
Dissabte 6 d’abril, sortida a l’Espai Pedrolo, organitzada
conjuntament amb el Servei Municipal de Biblioteques de
Reus, amb motiu de la recent commemoració de l’Any Pedrolo.
L’Espai Pedrolo està situat al castell de Concabella, a la
Segarra natal de Manuel de Pedrolo, és la seu de la fundació
dedicada a l’escriptor i està integrat per l’exposició permanent:
«Pedrolo, més enllà dels límits», l’arxiu del fons modern –obert
i consultable per als estudiosos– i una sala d’exposicions
temporals. Per inscriure’s a la sortida, cal adreçar-se a la
secretaria del Centre de Lectura.
Programa:
08.30 h: Sortida des de l’avinguda de
Sant Jordi.
10.00 h: Visita a l’Espai Pedrolo i al
castell de Concabella.
12.00 h: Visita al castell de les
Pallargues.
16.00 h: Ruta literària per Tàrrega.
19.00 h: Arribada a Reus.
EXPOSICIONS
Fins al 15 d’abril, al vestíbul de la biblioteca: Mostra
bibliogràfica de l’escriptor Jordi Tiñena.
Del 23 d’abril al 7 de maig, al vestíbul de la biblioteca:
Mostra bibliogràfica de Joan Brossa.
Fins al 30 de juny, a la biblioteca infantil: «90è aniversari
de Tintín», exposició commemorativa del naixement d’aquest

personatge creat pel dibuixant belga Georges
Remi, més conegut com a Hergé. Ara fa 90 anys
que un jove reporter amb tupè, acompanyat pel
seu inseparable gos Milú, va veure la llum per
primera vegada. Tintín, el periodista més famós
del món occidental, es va publicar per primera
vegada el 10 de gener del 1929 a Le Petit Vingtième, el suplement
infantil del diari catòlic belga Le Vingtième Siècle.
Del 9 de maig al 15 de juny, a la sala Fortuny: «Cultura i progrés.
Els tresors de la biblioteca del Centre de Lectura», comissariada
per l’historiador Joan Navais. L’exposició mostrarà les peces més
preuades i singulars del fons de la biblioteca i, al mateix temps, vol
il·lustrar la importància de totes les deixes –en el passat i actualment–
per enriquir el patrimoni històric i bibliogràfic de la biblioteca i, per
extensió, la cultura de la ciutat i del país. [Més informació a la pàg. 16].
PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dilluns 8 d’abril, a les 19.30, a la sala Emili Argilaga: La relativitat
a l’abast de tothom, d’Albert Einstein (Obrador Edèndum). L’any 1917,
un físic nominat al premi Nobel publicà un assaig
breu però extraordinari, ple d’idees lluminoses
sobre l’espai, el temps i l’univers. La relativitat
a l’abast de tothom fou la primera exposició
accessible d’una teoria revolucionària que avui,
cent anys després, constitueix una part essencial
del nostre coneixement del món físic. Presentarà
el llibre Xavier Roqué, professor d’Història de la
Ciència a la Universitat Autònoma de Barcelona i
responsable de l’edició i traducció del llibre.



Dijous 23 de maig, a les 19.30, a la sala Emili
Argilaga: Història mundial de Catalunya, dirigida
per Borja de Riquer, que presentarà el llibre
conjuntament amb el també historiador Joan Navais
Icart. Història mundial de Catalunya (Edicions 62) és
un llibre d’història rigorós i alhora divulgatiu, ordenat
per dates clau, en el qual un centenar d’historiadors
i experts en cada època i matèria ofereixen un retrat
de com Catalunya s’explica amb el món i, també, del
que Catalunya ha aportat a Europa i al món des de
la prehistòria fins als temps contemporanis.
CICLE DE CONFERÈNCIES
«NO DIRÉ RES DE MI. NOVES MIRADES A GABRIEL FERRATER»
Amb la voluntat d’aportar noves lectures de l’obra de Gabriel
Ferrater, l’Associació Gosar Poder, entitat reusenca destinada
a difondre i promoure l’obra del poeta, traductor, crític literari i
gramàtic, organitza el cicle «No diré res de mi. Noves mirades
a Gabriel Ferrater». Les conferències tindran lloc a la sala Emili
Argilaga a les 19.30 h.
Dijous 4 d’abril: «Les dones i el
riure: Ferrater com a poeta de
la consciència», a càrrec de Roser
Casamayor de Bolós (Barcelona, 1994),
graduada en Filologia Catalana per la
Universitat de Barcelona (UB). Presentarà
l’acte Josep Murgades, catedràtic de
Literatura Catalana de la UB.
Divendres 3 de maig: «La crítica
literària de Gabriel Ferrater», a càrrec
de Marina Porras Martí (Rubí, 1991),
llicenciada en Història de l’Art per la
Universitat Autònoma de Barcelona,
llibrera i crítica literària.



VIII MOSTRA DE LECTURA EN VEU ALTA
Activitat destinada als alumnes del cicle inicial de primària i de
centres d’educació especial. Del 9 al 17 de maig, de les 10.00 a les
13.00 h, a la sala Emili Argilaga. Organitzat conjuntament amb el
Centre de Recursos Pedagògics Baix Camp.
CINEMA
Cicle «El Centre de Lectura i el cinema», organitzat amb la
col·laboració del Cineclub de l’entitat, dedicat a les pel·lícules
contemporànies que s’han rodat en diversos espais del Centre de
Lectura. Tots els dimecres de juny, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga. Entrada lliure.
Programa:
Dimecres 5 de juny: El Pallasso i el Führer, d’Eduard
Cortés. Catalunya, 2006. 95 min. Berlín, any 1944.
Charlie Rivel ha d’actuar a l’aniversari de Hitler. Un
agent de la Gestapo vol actuar amb ell, i també
algú que ha planejat un atemptat que pot canviar
el curs de la guerra. El pallasso i el Führer conjuga la
comicitat de les situacions amb una de les tragèdies més salvatges i
colpidores de tota la història de la humanitat: l’holocaust nazi.
Dimecres 12 de juny: Fill de Caín, de Jesús Monllaó. Catalunya,
2012. 90 min. Nico és un adolescent de caràcter peculiar,
intel·ligència excepcional i una única afició: els escacs. Els seus
pares, preocupats per l’estranya actitud del seu fill, decideixen
contractar el psicòleg infantil Julio Beltrán. A través de la teràpia
i de l’afició comuna pels escacs, Julio coneixerà el món de Nico i
s’endinsarà en el joc de les complexes relacions d’aquesta família
aparentment normal.

Dimecres 19 de juny: Claude Debussy-Entre Quatrez-Yeux, de Paul Smaczny. 1999. 58 min. Documental
en què el músic i director d’orquestra Daniel Barenboim
i Paul Smaczny analitzen l’obra i la personalitat del compositor
Claude Debussy. El documental es va rodar a l’Institut Pere Mata,
la Casa Navàs i la biblioteca del Centre de Lectura.
Dimecres 26 de juny: Yo soy la Juani, de Bigas
Luna. 2006. 90 min. La Juani (Verónica Echegui) és
una noia d’extraradi que decideix escapar del seu
entorn desestructurat buscant l’oportunitat de triomfar
com a actriu. Per això pren la decisió d’anar a Madrid
amb la seva millor amiga (Laia Martí) i ho deixa
enrere tot, incloent el seu xicot Jonah (Dani Martín).
Vol triomfar amb el seu cos, costi el que costi.
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 25 d’abril: Mi querido
asesino en serie, d’Alicia
Giménez Bartlett.
Dijous 30 de maig: La
temptació del perdó, de
Donna Leon.
Dijous 27 de juny: S de
silenci, de Sue Grafton.
STORY TIME
Dissabte 13 d’abril, a les 11.30 h, a la
biblioteca infantil: Story Time, a càrrec de La
Martina Kids&Us Reus.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Club de lectura per a nens i nenes d’entre 11 i 14
anys, conduït per Marta Vidal. Els dijous 25 d’abril,
16 de maig i 20 de juny, a les 17.30 h, la
biblioteca infantil.
laCaixa
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA

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 11
d’abril, 23 de maig i 27 de juny, a les 17.30, a
la biblioteca infantil:
11 d’abril: El jardí de les escales, a càrrec de
Victòria Rodrigo i Teresa Llorach, autora i
il·lustradora del llibre, respectivament.
23 de maig: L’esperança es troba al parc, tercer
volum de les aventures d’en Pere Ganxet, a càrrec
de les autores Carme Bigorra i M. Josep Salvadó.
27 de juny: Títol per determinar.
TALLER INFANTIL
Dissabte 4 de maig, d’11.30 a 13.00 h, a la biblioteca
infantil: «Contes per llepar-se els dits», taller conduït
per Rosa Martí Tous, en què la canalla prepararà postres
amb fruites de diferents continents, en coneixerà el sabor,
la textura, l’olor, acompanyats de la lectura de contes dels
països protagonistes. Activitat adreçada a nens i nenes a
partir de 5 anys. Indispensable portar davantal i carmanyola.
Places limitades. Preu: socis gratuït / no socis 5 €. Inscripcions:
secretaria del Centre de Lectura.



Les activitats de les Seccions
SECCIÓ DE CIÈNCIES SOCIALS, POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES
CICLE PAU I DRETS HUMANS
Divendres 10 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, conferència «Els objectius de desenvolupament
sostenible des del territori», a càrrec Carme Gual, directora de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Carme
Gual (Barcelona, 1965) és llicenciada en Dret i postgrau en
Ciència Política per la Universitat de Barcelona i és experta en
representació i comunicació institucional. Des de l’abril del 2016
fins al seu nomenament, el 2017, com a directora de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, va ser directora
de Projectes Estratègics i Comunicació de Foment de Ciutat SA.
Anteriorment havia estat coordinadora de Relacions Internacionals
del Departament d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona.
Dimarts 14 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
conferència «La diversitat religiosa com a repte polític», a càrrec
d’Enric Vendrell i Aubach, exdirector general d’Afers Religiosos
de la Generalitat. Enric Vendrell (Tarragona, 1963) és llicenciat en
Dret per la UNED i diplomat en Gestió i Administració Pública per la
Universitat Internacional de Catalunya i també ha cursat els crèdits
del programa de doctorat sobre Ciència Política i de l’Administració a
la UIC. Ha treballat en l’àmbit de la gestió d’entitats, tant públiques
com privades, i ha estat professor de l’Escola de Relacions Laborals
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Dijous 20 de juny, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
presentació del programa d’acollida per a sol·licitants d’asil a Reus,
a càrrec d’Óscar Revilla, director del centre d’acollida CEAR de Reus.



PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dissabte 6 d’abril, a les 12.30 h, a la sala Emili
Argilaga: Avi, et trauré d’aquí!, de Joan Pinyol Colom
(Capellades, 1966). El llibre, publicat per Edicions
Saldonar, és el resultat d’una promesa: la que l’autor
va fer a Joan Colom, l’avi que no va conèixer, el
republicà exhumat d’una fossa comuna de Lleida
per la dictadura i traslladat vergonyosament al
Valle de los Caídos sense el permís de la família.
És el compromís adquirit davant la cripta que acull
els seus ossos, que reposen al costat dels del seu
botxí. Algun dia descansaran a Capellades, a casa, al costat de la
seva gent. Presentaran l’acte, coorganitzat amb el Centre d’Estudis
Selvatans, Axel Baiget i Robert Casas.
Dijous 9 maig, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga:
Pentimento, d’Antoni Real. El protagonista de Pentimento, un
home anònim i sense brúixola, descobreix, per una malifeta del seu
cervell, el pintor modernista Aleix Clapés, un artista extraordinari
que tenia l’estudi al bell mig de la Rambla barcelonina i que la
història i la crítica han maltractat durant més d’un segle, malgrat
ser el pintor favorit de prohoms com Antoni Gaudí, Eusebi Güell,
Jacint Verdaguer, Ramon Casas i Santiago Rusiñol. Aleix Clapés,
nascut a Vilassar de Dalt el 1846, fou enviat de jovenet a Reus,
on vivia un germà gran, per tal que aprengués
l’ofici. Antoni Real (Barcelona, 1959) és periodista,
escriptor i guionista. Des del 1986 dirigeix i presenta
un dels programes més antics de Televisió de
Catalunya: Temps de neu, i des del 2002: Temps
d’aventura. Ha publicat llibres d’història, turisme i
tres novel·les: Sota la neu, Salnitre i Pentimento.

Divendres 17 de maig, a les 19.30 h, a la sala
Emili Argilaga: Diàleg amb El Capital de Marx,
d’Antoni Puig Solé. A hores d’ara, i després d’uns
anys de declivi, s’observa un nou interès per l’obra
de Marx: els arxius dels seus escrits es baixen cada
dia des d’Internet i els seus llibres es tradueixen
i publiquen en gairebé totes les llengües. Diàleg
amb El Capital de Marx (Edicions 1979) aplega un
conjunt d’explicacions que permeten endinsar-nos
en la lectura ordenada dels vint-i-cinc capítols del
llibre primer d’El Capital. Antoni Puig Solé (Masllorenç, 1953) és
llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. El seu compromís
polític militant es va iniciar a finals dels anys 60, en connectar
amb les aleshores clandestines Comissions Obreres i ingressar a
l’Organització Comunista Bandera Roja, a la qual va estar vinculat
fins a la seva total integració al PSUC i al PCE. Després es va adherir
a Iniciativa per Catalunya. Actualment coopera amb moviments i
organitzacions d’esquerra i se segueix considerant marxista.
Dimecres 5 de juny, a les 19.30 h, a la sala Ramon Amigó: El
laberinto de la Ayahuasca, de Manuel Almendro. En aquest llibre,
l’autor sintetitza gairebé quaranta anys de convivència i investigació
científica amb sanadors i xamans de la selva amazònica peruana i
la Sierra Mazateca mexicana. Amb un sòlid rigor acadèmic, l’autor
introdueix el lector en les cosmovisions indígenes i els contextos
històrics del xamanisme i aprofundeix en les investigacions sobre les
medicines tradicionals indígenes. Manuel Almendro (Badajoz, 1953)
és doctor en Psicologia i psicòleg clínic. Dirigeix el centre Oxígeme.
Conferenciant i autor de diversos llibres i articles, ha publicat
Psicología y psicoterapia transpersonal, Chamanismo, La consciencia
transpersonal i Qué es la curación.
Divendres 7 de juny, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga:
Perseguint la llibertat. La construcció de l’espai socialista
a Catalunya, 1945-1982, de Jaume Muñoz Jofre. El llibre

(L’Avenç) és un assaig d’història que, lluny de visions
militants, ressegueix la història de la construcció
de l’espai socialista a Catalunya, en el període que
va des de la postguerra fins a l’arribada del Partit
Socialista al govern d’Espanya, l’any 1982. L’obra,
fruit d’una exhaustiva recerca guardonada amb la
X Beca d’Investigació Ernest Lluch, ofereix una visió
ponderada i documentada sobre mig segle d’història
del socialisme català, del 1945 al 1982. Jaume
Muñoz Jofre (Barcelona, 1990) es va llicenciar en Història a la Universitat
de Barcelona (UB) i va cursar el màster interuniversitari en Història
Contemporània a l’Autònoma de Barcelona (UAB) i la Complutense de
Madrid (UCM). Ha publicat el llibre La España corrupta. Breve historia de la
corrupción (de la Restauración a nuestros días, 1875-2016).
EL LICEU VISITA REUS
Pol Avinyó, musicòleg i crític d’òpera, presenta
les òperes de la temporada del Gran Teatre
del Liceu.
Dilluns 20 de maig, a les 19.30 h, a la sala
Emili Argilaga: Tosca de Giacomo Puccini, que
es representarà al Gran Teatre del Liceu del 9
al 28 de juny.
PROGRAMA DE SUPORT A LES PERSONES REFUGIADES
El Centre de Lectura s’adhereix a les accions de suport a les persones
refugiades que impulsa l’Ajuntament de Reus a través del programa «Reus,
ciutat d’acollida». Per aquesta raó, la Secció de Ciències Socials, Polítiques
i Econòmiques ha organitzat quatre seminaris el mes de juny, en els quals
s’explicarà a un grup de persones arribades des de diferents parts del
món i que actualment viuen asilades a Reus, diversos aspectes relacionats
amb la història i la realitat de la ciutat. Els socis i les sòcies que estiguin
interessats a adherir-se a aquesta acció s’han de posar en contacte
amb la Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques. Les sessions



tindran lloc els dies 6, 11, 15 i 17 de juny. La de dissabte 15 de
juny consistirà en una visita per diversos indrets de la ciutat. D’altra
banda, el 20 de juny, el director del Centre d’Acollida Reus, Óscar
Carrillo, presentarà el programa d’acollida de refugiats de la ciutat.

SECCIÓ DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
CONFERÈNCIES
Dimarts 28 de maig, a les 19.00 h, a la sala Emili
Argilaga: «Com podem transmetre els valors als
nostres fills i filles», a càrrec de Mariona Andreu
Domingo, doctora en Psicologia i psicòloga clínica. Acte de
commemoració del 40è aniversari de la Llar d’Infants Maria
Assumpció Cuadrada de la Creu Roja de Reus. Amb la participació de
M. Betlem Oriol, presidenta de la Secció de Ciències de l’Educació del
Centre de Lectura; Josep Segura Recasens, president de la Creu Roja
Reus; i Antònia Aguilar, directora de la llar d’infants.
PRESENTACIONS DE LLIBRES
Divendres 12 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: Camí
del ximple, de Ferran Garcia Querol. Presentarà l’acte Betlem Oriol,
presidenta de la Secció de Ciències de l’Educació, i hi intervindran
Quim Besora (poeta), Jordi Castelló (Stonberg Editorial), Rubén
Gavilán (prologuista del llibre), Elisabet Márquez Blasco (rapsoda)
i l’autor. Camí del ximple és el primer poemari de Ferran Garcia
Querol (Tortosa, 1982), doctor en Filosofia i professor a
l’Institut Josep Tapiró de Reus. És autor de Frontisses i llindars.
Aplicacions de fenomenologia genètica per a una democràcia
filosòfica i una filosofia democràtica (2016) i coautor de
L’aventura d’Europa: filosofia i acció (2014), Mentida, control i
utopia. Reflexions sobre el present (2013), La modernitat de la
filosofia (2012) i Pensar en temps d’incertesa (2011).



SECCIÓ DE TECNOLOGIA
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.
Dijous 25 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, conferència «L’arqueologia de les necròpolis
jueves hispàniques», a càrrec de Jordi Casanovas
Miró, doctor en Filologia Semítica per la Universitat de
Barcelona i expert en epigrafia hebrea medieval.
Dimecres 15 de maig, a les 18.00 h, a la sala Emili
Argilaga, presentació del moviment Chabad Lubavitch de Barcelona,
a càrrec del rabí David Libersohn.
Dimecres 12 de juny, a les 18.00 h, a la sala Emili Argilaga,
conferència «La XIII Brigada Internacional i la companyia Botwin
al Priorat», a càrrec de Josep Munté i Mateu.
SECCIÓ EXCURSIONISTA
ASSEMBLEA
Dijous 13 de juny, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané:
reunió general de socis de la Secció Excursionista.
SORTIDES
Dimecres 1 de maig, a les 08.00 h: excursió i festa de les roses de
Sant Jordi.
Diumenge 5 de maig, a les 08.00 h: excursió al Montsant.
Dissabte 15 i diumenge 16 de juny: excursió de cap de setmana de
final de curs.
Diumenge 15 de setembre, a les 08.00 h: excursió (indret a
determinar).
CONFERÈNCIES
Dijous 25 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Rosa Magrané: «Les flors
del Montsant», a càrrec de Ramon Pere Anglès i Jaume Blanch.

Dijous 2 de maig, a les 19.30 h, a la sala d’actes del Reus
Deportiu: «Cartografia digital i aplicacions». Activitat organitzada
conjuntament per les entitats excursionistes de Reus.
Dijous 6 de juny, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga:
«Recerca arqueològica a l’església de la Mussara», a càrrec
d’un tècnic de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dijous 11 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Rosa
Magrané: 3 nits de torb i 1 Cap d’Any, de Jordi
Cruz. Relat intens de l’episodi de torb que assolà
el Pirineu, de forma terrible i sobtada, els darrers
dies de l’any 2000. Diversos grups d’excursionistes
s’hi trobaren atrapats, sobretot al voltant del cim
del Balandrau. Amb un ritme àgil i viu que atrapa
el lector, aquest llibre és la narració, hora per hora,
d’aquells dies i les seves nits.
AUDIOVISUALS
Dijous 4 d’abril, a les 19.30 h, a la
sala Rosa Magrané: Viatge a Israel, a
càrrec de Cesca Guinovart.
Dijous 9 de maig, a les 19.30 h, a la
sala Rosa Magrané: Pirineu 2018, a càrrec
de Joan Papasseit i Antoni Sardà.
Dijous 16 de maig, a les 19.00 h, a
la sala Emili Argilaga: Madagascar, l’illa
fantàstica, a càrrec Josep Iglesias.
Dilluns 20 de maig, a les 19.30 h,
a la sala Rosa Magrané: Groenlàndia,
l’illa fantàstica, a càrrec de Mercè
Bessó.

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 oferirà dos reportatges sobre
Armènia, un país petit amb una llarga història que va des de moments
de glòria a altres de desgràcia. El mes de juny es projectarà el primer
dels cinc capítols dedicats a un altre gran país: el Vietnam.
Dilluns 15 d’abril: Armènia. Un país, una fe (1a part). Antecedents
històrics i actualitat. Erevan, la capital. Echmiadzin, el Vaticà
armeni. Zvarnots, restes arqueològiques de la que fou una de
les més grans catedrals del món. Garni, temple hel·lenístic. Els
monestirs de Geghard, Khor Virap (d’un gran
simbolisme davant del mont Ararat) i Noravank,
situat enmig d’un paisatge impressionant.
Dilluns 27 de maig: Armènia. Un país, una
fe (2a part). Tzotzermalaberd, el memorial a
les víctimes del primer genocidi del segle xx.
Monestirs de Sagmosabank i Hovhannavank,
construïts dalt el canó Kasagh. Dilijan, la Suïssa
armènia. Els molokans, curiosa ètnia amb lleis i
costums pròpies. Alaverdi i els monestirs històrics
de Sanahin i Haghpat, entre d’altres. Molts
d’aquests monestirs han estat declarats Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO.
Dilluns 17 de juny: Vietnam: el drac amable.
Aproximació a la història del Vietnam. Visita a
la moderna i afrancesada de Ho Chi Minh City,
més coneguda com a Saigon. Cu-chi, museu de
la resistència del Vietcong. Cao Dai, una religió
diferent. El delta del Mekong. Dalat i l’ètnia
Lat. Explicació del motiu pel qual la ciutat no
va ser atacada durant la guerra per cap dels
contendents.



Exposicions a la Sala Fortuny
Del 12 d’abril al 4 de maig: «Fa 45 anys que en tinc 45»,
de Lucía Perera Stocco. Aquesta exposició és un homenatge a
la vellesa a través d’un seguit de retrats emocionals de persones
que tenen més de noranta anys. L’autora les ha captat en la
seva rutina, hi ha conversat sobre les seves vides i n’ha capturat
l’emoció als rostres, les mirades i els gestos. Són una col·lecció
de fotografies que mostren el diàleg entre la mirada de la
fotògrafa i el model.
Lucía Perera escriu: «La vellesa és una etapa de la vida que
cada cop es perllonga més en la nostra societat moderna,
se’ns exigeix ser eternament joves i saludables. És un cicle que
ens costa assumir. Com l’últim quart d’hora que ens queda de
vida i ens fa por que arribi en punt. Per això, aquest projecte
vol mostrar tot el que no mostren la publicitat i els mitjans de
comunicació. Hi deixo de banda la part estètica i estereotipada
de les persones i en mostro simplement la part autèntica de
cada vell i vella, persones que viuen la seva realitat, un camí ple
d’històries, èpoques, llocs i tot tipus de gent. I com deia Pablo
Neruda a Oda a la soledad: Todos los viejos llevan en los ojos un
niño. I aquestes fotografies se centren les seves mirades, ja que
és on trobem la seva essència».
Lucía Perera Stocco, nascuda a Rosario (Argentina)
el 1984 i veïna de Riudoms des de ben petita, és
fotògrafa i treballa com a freelance des de l’any
2017. La seva especialitat fotogràfica és el retrat, ja
que les persones són una peça clau del seu treball.
Té un gran interès per trencar la part estètica de
la imatge i mostrar la cara més humana de les
persones i, en especial, la de col·lectius minoritaris
als quals poques vegades se’ls dona veu.



Del 9 de maig al 15 de juny: «Cultura
i progrés. Els tresors de la biblioteca
del Centre de Lectura», comissariada
per l’historiador Joan Navais. Com és
ben sabut, el Centre de Lectura acull
la primera biblioteca patrimonial de
Catalunya, un ateneu i un fons inigualables
en què milers de llibres –la icona
cultural per excel·lència- i de documents
constitueixen un dels grans tresors de
la ciutat i una eina més per impulsar i
afavorir el progrés de la societat -un dels
principals leitmotivs de l’entitat.
Escriu Joan Navais: «D’ençà de la fundació del Centre de
Lectura l’any 1859, el fons de la biblioteca no ha parat de
créixer gràcies a la generositat i les deixes, humils o de prestigi,
de centenars d’amants de la cultura i les lletres: des de
personatges il·lustres i prohoms de la cultura -com ara Miquel
Ventura i Eduard Toda- a simples donants anònims, passant per
entitats i col·lectius ben diversos. Tot i que qualsevol deixa, per
petita que sigui, té un valor indiscutible per realçar la utilitat
i la reputació d’aquest biblioteca única reusenca. L’exposició
«Cultura i progrés. Els tresors de la biblioteca del Centre de
Lectura» vol mostrar les peces més preuades i singulars del
fons de la biblioteca. I al mateix temps, il·lustrar la importància
de totes les deixes -en el passat i en l’actualitat- per enriquir el
patrimoni històric i bibliogràfic de la biblioteca i per extensió, la
cultura de la ciutat i del país.

Josep Maria Gort (Reus, 1942)
és un pintor surrealista molt
singular. Les seves obres són
ràpidament identificables per
l’estil, la qualitat i l’originalitat.
El misteri que emana de
l’univers gortià ha seduït
espectadors i crítics d’arreu del món. De jove estudia pintura a
la Reial Escola de Belles Arts de San Fernando de Madrid. Però
per circumstàncies diverses, després dels estudis de Belles
Arts, altres dedicacions professionals l’aparten durant uns anys
de la pintura. Tot i això, no tarda gaire en tornar a agafar els
pinzells. I és que Gort no pot reprimir la seva vocació artística.
De ben jove ja tenia clar que la seva vida era la pintura.
Durant anys el pintor crea en la intimitat del seu estudi fins
que un grup d›amics, artistes i crítics, sorpresos per la qualitat
de la seva obra, l›animen a presentar-la en públic. És el
1995 quan fa la seva primera exposició en una galeria de
Barcelona. Des d›aleshores ha exposat en diferents poblacions
de l’Estat espanyol, Europa i els Estats Units d’Amèrica,
obtenint una magnífica acollida per part del públic i elogis
unànimes de la crítica.

Del 5 al 30 de setembre: «XXI Biennal d’Art Contemporani
Català 2018», organitzada per Canals Art i l’Ajuntament de
Sant Cugat, amb l’objectiu d’estimular i promoure la creativitat
dels joves artistes visuals. Per tant, la XXI Biennal d’Art
Contemporani Català 2018 recull una selecció de propostes
d’artistes menors de 35 anys que treballen a Catalunya. Les
obres seleccionades son treballs inèdits i realitzats durant el
darrer any. Per la convocatòria del 2018, el jurat format per
Manuel Aramendía (professor a la Facultat de Belles Arts de
la UB), Aida Marín (comissària), Albert Mercadé (director de
la Fundació Arranz-Bravo), Ricard Planas (editor de la revista
Bonart), Jesús Vilamajó (co-director del festival Embarrat), i
Josep Canals (galerista), ha seleccionat als artistes: Guillem
Arquer Gómez, Mariona Berenguer Roldán, Irene Bou Linhares,
Adrià Gamero Casellas, Anna Ill Albà, Carles Llonch Molina, Joan
Pallé Argilés, Anna Pascó Boltà, Yurian Quintanas Nobel, Eduardo
Ruiz López i Sebastian Ruiz Ordóñez.

EXPOSICIONS A LA SALA FORTUNY

Del 18 de juny al 13 de
juliol: «#miradaonírica»,
de Josep M. Gort. Cinc anys
després de la seva última
exposició a la sala Fortuny,
el pintor reusenc torna amb
«#miradaonírica», un conjunt
de 25 olis, alguns dels quals
són de nova creació i altres
pertanyen a altres etapes de la
seva trajectòria.



Exposicions al vestíbul del Centre de Lectura
Fins 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 defensarla i per respectar la seva dignitat i saviesa.
Del 10 al 31 de maig: «Materials tèxtils», de Mariana
Verónica Gaianu. L’autora, una romanesa que viu fa anys a
Catalunya, és auxiliar de geriatria i, per tant, coneix desenes
d’històries de vides viscudes amb intensitat i duresa, amb
valor i estoïcisme i plenes d’anècdotes que ella ha plasmat en
obra visual. «Materials tèxtils» és una mostra creada a partir
de fets i emocions que ha viscut amb la gent de la tercera
edat, durant les seves jornades laborals. Les obres s’han creat
amb peces tèxtils. Darrere de cada trosset de roba s’amaga
una reflexió davant la vida, una història, una vivència o una
emoció transformada
en retrat, escena o
paisatge, fruit del
bagatge personal i la
trajectòria professional
de Gaianu, que no ha
estudiat una tècnica
de collage en concret,
és autodidacta i
segueix la seva
intuïció i el seu cor.
El 2017 va exposar



per primera vegada al Museu Arxiu Pere Virgili de Vilallonga del
Camp. Entre el 2018 i enguany ha presentat altres exposicions
en diferents centres cívics de Reus.
Del 13 de juny al 13 de juliol: «Le jazz au bout des doigts»
(«Els dits de jazz»), de Sophie Le Roux. Exposició organitzada
pel Collège Français International de Reus Marguerite Yourcenar.
Es tracta d’una sèrie de fotografies fetes al llarg dels anys per
Sophie Le Roux a diversos músics de jazz com Herbie Hancock,
Ron Carter i Michel Petrucciani. El 1984 la fotoperiodista va
retratar Elisabeth Gaumont amb una Pentax Spotmatic i va
descobrir la seva vocació: fotografiar el jazz. Des d’aleshores,
ha recorregut sales i festivals del món realitzant els retrats
musicals que l’han feta internacionalment reconeguda, fins al
punt que músics i productors del gènere requereixen els seus
serveis per dur a terme cartells, carpetes, llibres, il·lustracions
de premsa o portades de discs. Le Roux capta amb la càmera
fragments de jazz en la seva màxima intensitat, la prolongació
de l’ànima dels músics a través dels seus dits en tensió amb
els instruments.

Les activitats de les escoles del Centre
ESCOLA DE TEATRE
Dissabte 11 de maig, de 10.00 a 14.00 h, a la sala
Hortensi Güell, taller d’interpretació: «El monòleg». L’impartirà l’actor
i dramaturg Llorenç González, autor i intèrpret de Tocando al frente, un
monòleg que va presentar l’any passat al Teatre Maldà de Barcelona.
L’objectiu del taller és que els participants treballin un monòleg de
creació pròpia i la seva representació dalt d’un escenari.
Dimecres 26 de juny, a les 21.00 h, al Teatre Bartrina, representació
de La feréstega domada, adaptació a partir del text de Shakespeare, a
càrrec dels alumnes del taller 3r d’interpretació i 4t d’especialització de
l’Escola de Teatre.
ESCOLA DE MÚSICA
Dissabte 6 d’abril, a les 12.00 i a les 18.00 h, al Teatre
Bartrina, concert del Cor Sant Esteve del conservatori de música
de Vila-seca i de corals infantils i juvenils de Reus.
Dissabte 6 d’abril, a les 17.00 h, a la sala d’audicions, concert de la
Trobada de Pianistes Reus-Tarragona.
Dimarts 9 i dimecres 10 d’abril, a l’Escola de Música, classes i aules obertes.
Dissabte 11 de maig, a les 12.00 h, a l’Escola de Música, trobada dels
més petits Reus-Altafulla.
Dijous 20 de juny, a les 19.30 h, al Teatre Bartrina, concert de final de
curs de l’escola.
ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES
Els dimarts 4, 11 i 18 de juny, de 16.30 a 19.00 h, taller de
pintura japonesa Sumi-E «Composició i estètica zen. Principi
d’espontaneïtat», impartit per Anna M. Llagostera Mas. Organització
i gestió del taller: Ressò de Japonisme (Rebeca Pujals). L’activitat va
adreçada al públic en general, sense necessitat de coneixements previs.
La tècnica Sumi-E és un art oriental d’estètica harmònica i subtil, amb
una manera particular d’interpretar la natura.

ESCOLA DE DANSA
Dimecres 3 d’abril a les 18.30 h i dijous 4 d’abril a les 18.00 h,
al Teatre Bartrina: La Pe i el Cordi fan ballar l’escola amb Pere i el Llop.
Dissabte 27 d’abril: dansa a la plaça del Mercadal. Ho organitza:
Coordinadora de dansa de Reus. #anyrosetamauri19
Dissabte 27 d’abril, a les 21.00 h, al Teatre Fortuny: XXXIV Gala de Dansa,
amb la participació de la Jove Companyia de Dansa CdL. Ho organitza: Associació
de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona.
Dilluns 29 d’abril: Dia Internacional de la Dansa.
Del 4 al 6 de maig: actuacions en el LXXII Concurs Exposició Nacional de Roses.
Dimecres 15 de maig, al pavelló olímpic: participació al Fem Coral.
#anyrosetamauri19
Dissabte 18 de maig, de 19.00 a 01.00 h: Nit dels Museus. Actuacions al
Centre de Lectura de Reus i al Museu de Reus. #anyrosetamauri19
Dijous 6 de i divendres 7 de juny a les 18.30 h, i dissabte 8 de juny a les
20.00 h, al Teatre Bartrina: festival de fi de curs
Del 19 al 15 de juny: Setmana de l’Amic.
Divendres 21 de juny, a les 18.00 h: berenar de cloenda del curs.
Dissabte 22 de juny: assaig del ball de valencians a La Palma.
Del 27 al 29 de juny: Festa Major de Sant Pere. Actuacions del ball de
valencians i del ball de valencians petit.
De l’1 al 17 de juliol, de 09.00 a 14.00 h: Estiu Dansa.
Dimecres 17 de juliol, a les 19.00 h, a la plaça del Teatre: representació dels
tallers realitzats a l’Estiu dansa.
Del 22 al 27 de juliol: curset de dansa a Sitges.
Del 12 al 17 de setembre, de 17.30 a 20.00 h: matriculació del curs 2019-20.
Dilluns 16 de setembre: inici de les classes.
Passejada Esports&Arts del Centre de Lectura i el Reus Deportiu per inaugurar
el nou curs (dia per determinar).
Del 23 al 25 de setembre: Festa Major de Misericòrdia.
Actuacions del ball de valencians i del ball de valencians petit.



CAMPUS EXTENS DE LA URV A REUS

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 segon trimestre del 2019
són les següents:
Dimarts 2 d’abril, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga:
conferència «Les Oblates: presó de dones a les comarques
tarragonines durant el franquisme», a càrrec de Meritxell
Ferré (URV). Acte de les jornades «Història, societat i activitat al
Camp de Tarragona a l’edat moderna i contemporània».
Dimarts 14 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga,
conferència «La diversitat religiosa com a repte polític»,
a càrrec d’Enric Vendrell i Aubach, exdirector general d’Afers
Religiosos de la Generalitat. Nascut a Tarragona l’any 1963,
Vendrell és llicenciat en Dret per la UNED i diplomat en
Gestió i Administració Pública per la Universitat Internacional
de Catalunya i també ha cursat els crèdits del programa de
doctorat sobre Ciència Política i de l’Administració a la UIC. Ha
treballat en l’àmbit de la gestió d’entitats, tant públiques com
privades, i ha estat professor de l’Escola de Relacions Laborals
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Acte del cicle «Pau
i drets humans», que organitza la Secció de Ciències Socials,
Polítiques i Econòmiques.

Divendres 17 de maig, a les 19.30 h, a la sala Emili
Argilaga, conferència «Diàleg amb El Capital de Marx», a
càrrec d’Antoni Puig Solé. A hores d’ara, i després d’uns
anys de declivi, s’observa un nou interès per l’obra de Marx:
els arxius dels seus escrits es baixen cada dia des d’Internet i
els seus llibres es tradueixen i publiquen en gairebé totes les
llengües. Antoni Puig Solé (Masllorenç, 1953) és llicenciat
en Administració i Direcció d’Empreses. El seu compromís
polític militant es va iniciar a finals dels anys 60. Actualment
coopera amb moviments i organitzacions d’esquerra i se
segueix considerant marxista. És autor del llibre Diàleg amb
El Capital de Marx.
Dimarts 11 de juny, a les 19.00 h, a la sala Emili
Argilaga, conferències «La repressió franquista sobre les
dones. Antònia Abelló i Filella, un paradigma, un testimoni»,
a càrrec de Carme Puyol, arxivera. i «A les armes, camarades!
La dona a la Guerra Civil», a càrrec de Joan Navais Icart,
historiador. Les conferències formen part del cicle «Guerra i
postguerra al territori».
Divendres 14 de juny, a les 19.00 h, a la sala Emili
Argilaga, projecció del documental: El silencio de los otros,
d’Almudena Carracedo i Robert Bahar. Espanya, 2018. 95
min. Entrada lliure. El silencio de los otros revela una lluita
silenciada de les víctimes del llarg règim del general Franco,
que continuen buscant justícia fins als nostres dies. La
projecció del film forma part del cicle «Guerra i postguerra al
territori».

Cineclub del Centre • Els divendres al Teatre Bartrina, a les 9 del vespre

Divendres, 5 abril 2019

Divendres, 12 abril 2019

Divendres, 17 maig 2019

Divendres, 31 maig 2019

Les distàncies
Les distàncies

El reino
El regne

Lazzaro felice
Lazzaro feliç

Der Hauptmann
El capità

Directora: Elena Trapé
Catalunya, 2018 •·99 min • VO

Director: Rodrigo Sorogoyen
Espanya, 2018 •·122 min • VO

Directora: Alice Rohrwanser
Itàlia, 2018 •·125 min • VOS

Director: Robert Schwentke
Alemanya, 2017 • 118 min •

CINE
CLUB
Carrer Major, 15 ·
43201 REUS
977 773 112

Amb el suport de

TEMPORADA 2018/2019
Any L • Curs 49 •

TP/19

Primavera 2019

Programadors: Venanci Bonet,
Marcel Banús i Jom Pàmies.
Preus de les entrades: Socis del Centre de Lectura: 2 €. No socis: 5 €.

Secció de Ciències de la Comunicació



CINECLUB Primavera / estiu 2019

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

Carrer Major, 15 · 43201 REUS ·

CINE
CLUB

Centre Lectura

MINI

cicles monogràﬁcs • TP/19

Sala d’actes del Centre • 19:30 • Entrad

Cinema dins el cine

3 d’abril de 2019

10 d’abril de 2019

17 d’abril de 2019

24 d’abril de 2019

La invenció d’Hugo

Captius del mal

Fellini, vuit i mig

La nit americana

Dir: Martin Scorsese

Dir: Vincente Minnelli

Dir: Federico Fellini

Dir: François Truffaut

EUA. 2011. 127 min. VOS

EUA. 1952. 114 min. VOS

Itàlia. 1963. 140 min. VOS

França. 1973. 115 min. VOS

Hugo



The bad and the beautiful

Otto e mezzo

La nuit américaine

Sala d’actes del Centre • 19:30 • Entrada lliure

ema

El Centre com a
plató de cinema

Cicle organitzat per la Biblioteca
del Centre de Lectura i el CineClub

5 juny 2019

El pallasso i el Führer
Eduard Cortés (2006)

12 juny 2019

Fill de Caín

Jesús Montllaó (2012)

19 juny 2019

Claude Debussy..
Paul Smaczny (1999)

26 de juny de 2019

Yo soy la Juani
Bigas Luna (2006)

CINECLUB Primavera / estiu 2019

da lliure

8 de maig de 2019

15 de maig de 2019

22 de maig de 2019

29 de maig de 2019

La tapadora

Cinema Paradiso

La nina dels teus ulls

L’artista

Dir: Martin Ritt

Dir: Giuseppe Tornatore

Dir: Fernando Trueba

Dir: Michel Hazanavicius

EUA. 1978. 94 min. VOS

Itàlia. 1988. 155 min. VOS

Espanya. 1998. 121 min. VOS

França. 2011. 100 min. VOS

The front

Nuovo cinema Paradiso

La niña de tus ojos

The Artist



Teatre Bartrina:
Programació Primavera / Estiu 2019
Dissabte 13 d’abril, a les 21.00 h
Una Ilíada, de Lisa Peterson i Denis O’Hare a partir
de La Ilíada d’Homer. Director: Juan Carlos Martel
Bayod. Traducció: Neus Bonilla. Revisió del vers: Marc
Artigau. Intèrpret: Eduard Farelo. Músic: Juan Pablo
Balcázar. Durada: 75 minuts. Preu: 20 €, 15 € i 12 €.
A partir de La Ilíada, el clàssic d’Homer, Juan
Carlos Martel porta a escena la història des d’una
perspectiva contemporània, amb Eduard Farelo com a
protagonista. Basant-se en la força del llenguatge, es reconstrueix
mitjançant un potent soliloqui el violent poema èpic «Déus,
amors i batalles», que narra la ira d’Aquil·les i els últims anys
de la Guerra de Troia. Una Ilíada no és una recitació literal dels
textos d’Homer, sinó una relectura actualitzada que parla sobre la
insalvable atracció humana per la violència, la destrucció i el caos.
Dimecres 24 d’abril i 25 d’abril, a les 20.00 h
Tots dansen 2019. Projecte educatiu que vol reforçar
i incrementar el
compromís de la dansa
amb l’educació, les
escoles i la comunitat.
En aquest projecte, hi
col·laboren el Mercat de
les Flors i l’Institut del
Teatre de Barcelona,
la Xarxa Transversal
i els ajuntaments de



Reus, Granollers, Mataró, Manresa, Olot, Sant Cugat, Tortosa i
Vilanova i la Geltrú. Coreògrafa: Constanza Brncic. Formadora
local: Ció Borràs. Intèrprets: alumnat d’ESO dels instituts Gaudí
i Domènech i Montaner i de les escoles Sant Josep i Pi del
Burgar (funció del 24 d’abril); i dels instituts Gabriel Ferrater,
Salvador Vilaseca i Baix Camp i del col·legi Sant Josep (funció
del 25 d’abril). Preu: 5 €.
Dissabte 27 d’abril, a les 21.00 h
Esmorza amb mi, d’Ivan Morales. Una producció de los Montoya
(pantalla&escena) amb el suport de la Sala Beckett com a
espectacle en residència artística durant la temporada 201718. Autoria i direcció: Ivan Morales. Interpretació: Anna Alarcón,
Andrés Herrera, Bàrbara Mestanza i Xavi Sáez. Durada: 100
minuts. Preu: 15 € (aforament limitat).
La Natàlia i el Salva s’han enrotllat cinc vegades. La seva
relació ha estat fins ara poc profunda, pràcticament no saben
res un de l’altre. La Natàlia ha decidit fer un documental sobre

el desamor per veure si, compartint el seu dolor amb el món,
aquest deixarà de pesar-li tant. El Sergi i la Carlota s’estimen.
Fa poc més d’un any que estan junts, i potser ara tot és més
difícil que al principi, però si una cosa tenen clara és que encara
aposten per la seva relació. De vegades l’ambició és només
aquesta, senzillament esmorzar junts, més enllà de qualsevol
somni grandiloqüent. Set anys després de Sé de un lugar, Iván
Morales obre un altre cicle en què torna a tractar la quotidianitat,
aquest cop, però, des d’una nova mirada: no parla tant de com
sobreviure a la mort de l’amor i a la ruptura dels vincles, sinó que
se centra en allò que ens uneix, que és més complex.
Del 4 al 6 de maig
LXXII Concurs Exposició Nacional de Roses
del Centre de Lectura
El Concurs Exposició Nacional de Roses del Centre de Lectura
és un certamen degà al país. Enguany arriba a la 72a edició
i, una vegada més, amb la platea del Teatre Bartrina com a
escenari. Durant uns dies, se la podrà contemplar transformada
en un magnífic roserar amb el qual el Centre de Lectura dona la
benvinguda a la primavera.
Del 8 al 22 de maig. Trapezi Reus. Fira del Circ de Catalunya
Des del 1997 Reus desplega una gran vela que cobreix carrers
i places per tal de rebre el Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya.
Any rere any, cada mes de maig, la ciutat omple d’espectacles
els carrers i els teatres i també, acull muntatges en vela que
converteixen les places de Reus en espais escènics i que
transformen la ciutat en una gran pista de circ.
Diumenge 19 de maig, a les 18.00 h
A.K.A. (Also Known As), de Daniel J. Meyer. Direcció: Montse
Rodríguez Clusella. Interpretació: Albert Salazar. Durada: 75 minuts.
Preu: 12 € (aforament limitat). Espectacle en català i castellà.

A.K.A. (Also Know As) parla d’un
període de l’adolescència del
Carlos. D’un moment en el qual, per
circumstàncies alienes a ell, trontollen
els seus fonaments, les seves arrels
i la seva identitat. I és que el Carlos
és adoptat i els ulls dels altres li fan
plantejar quina és la seva veritable identitat; pot ser que no sigui del
tot qui ha decidit ser. Per què, en el fons, som qui sentim que som, o
qui la gent creu que som?
Dissabte 25 de maig, a les 21.00 h
Deja-vú, de la Cia. Manolo Alcántara. Idea, creació i direcció: Manolo
Alcántara. Composició musical: Laia Rius. Intèrprets: Andreu Sans, Laia
Rius i Manolo Alcántara. Durada: 60 minuts. Preu: 15 €, 12 € i 9 €.
Menors de 12 anys: 10 €, 8 € i 6 €. Espectacle recomanat a partir de
8 anys.
Deja-vú parla de la distància entre una persona i els seus somnis, del
que és i el que voldria ser. Somnis molt ambiciosos que desperten
els seus aires de grandesa, però alhora impossibles, abocant-lo al
desànim. Entre l’eufòria i la tristesa, un personatge que no té cap
motiu per sentir-se orgullós. Una barreja de somnis i de realitat en un
espai i un moment indeterminat, en què l’univers sonor a través de la
veu emfatitza la dualitat del personatge. La sensació de monotonia es
genera a través d’efectes amb la veu, molt rítmics i repetits en bucle.
En contraprestació, les melodies líriques cantades i/o tocades amb violí i
piano atorguen lirisme al personatge. La dualitat que ens presenta aquest
personatge decrèpit vers els seus
anhelats somnis grandiloqüents,
també queda il·lustrada amb una
escenografia que juga amb la
desproporció extrema de les mides.
Un espectacle visual, suggeridor i
arriscat.



Serveis als socis
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.

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.

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 Musté-Recasens 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

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

Sol·licitud d’alta de soci/sòcia:

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



"

Nom i cognoms:
DNI:
Data de naixement
Domicili:
Telèfon:
Número de compte bancari (IBAN +20 dígits):
Titular del compte:

"

Consulteu les condicions especials per a socis al web:
www.centrelectura.cat.

Amb conveni amb

Dia a dia

(129 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS

Més informació a la pàg.

ABRIL 2019
dl. 1
dl. 1
dl. 1
dl. 1
dt. 2
dm. 3
dm. 3
dj. 4
dj. 4
dj. 4
dv. 5
ds. 6
ds. 6
ds. 6
ds. 6
ds. 6
dl. 8
dl. 8
dt. 9
dt. 9
dm. 10
dm. 10
dj. 11
dj. 11
dv. 12
dv. 12
dv. 12
ds. 13
ds. 13

10.00 h
18.30 h
17.00 h
17.00 h
18.30 h
18.30 h
19.30 h
18.00 h
19.30 h
19.30 h
21.00 h
08.30 h
12.00 h
12.30 h
17.00 h
18.00 h
18.00 h
19.30 h
17.30 h
19.30 h
17.30 h
19.30 h
17.30 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
21.00 h
11.30 h
12.00 h

Exposició bibliogràfica de Jordi Tiñena. Fins al 15 d’abril
Jornades «Història, societat i activitat al Camp de Tarragona a l’edat moderna i contemporània
Exposició «90è aniversari de Tintín». Fins al 30 de juny
Exposició «Gent gran. Font de saviesa». Fins al 20 d’abril
Jornades «Història, societat i activitat al Camp de Tarragona a l’edat moderna i contemporània
La Pe i en Cordi fan ballar a l’escola
Cineclub: els dimecres cinèfils
La Pe i en Cordi fan ballar a l’escola
Cicle de conferències «No diré res de mi. Noves mirades a Gabriel Ferrater»
Projecció audiovisual de la Secció Excursionista
Cineclub
Sortida a l’Espai Pedrolo
Trobada de corals
Presentació del llibre Avi, et trauré d’aquí!, de Jordi Pinyol
Trobada de pianistes Reus-Tarragona
Trobada de corals
Taller de lectura en veu alta
Presentació del llibre La relativitat a l’abast de tothom, d’Albert Einstein
Classes i aules obertes de l’Escola de música
Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura
Classes i aules obertes de l’Escola de música
Cineclub: els dimecres cinèfils
Explica’m un conte
Presentació del llibre 3 nits de torb i 1 Cap d’Any, de Jordi Cruz
Presentació del poemari Camí del ximple, de Ferran Garcia Querol
Inauguració de l’exposició «Fa 45 anys que en tinc 45», de Lucía Perera Stocco
Cineclub
Story Time, a càrrec de La Martina Kids&Us Reus
Concert del quintet vocal ugandès Aba Taano

Vestíbul biblioteca
Sala Emili Argilaga
Biblioteca infantil
Vestíbul
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Rosa Magrané
Teatre Bartrina
Concabella
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Escola de música
Teatre Bartrina
Sala de projeccions
Sala Emili Argilaga
Escola de música
Sala Emili Argilaga
Escola de música
SalaEmili Argilaga
Biblioteca infantil
Sala Rosa Magrané
Sala Emili Argilaga
Sala Fortuny
Teatre Bartrina
Biblioteca infantil
Sala Emili Argilaga

9
7
9
18
7
19
22
19
10
15
21
9
19
12
19
19
9
19
6
19
22
11
15
14
16
21
11
7



ACTIVITATS
ds. 13
dl. 15
dt. 16
dm. 17
dt. 23
dm. 24
dm. 24
dj. 25
dj. 25
dj. 25
dj. 25
dj. 25
dj. 25
ds. 27
dl. 29
dt. 30

21.00 h
19.00 h
19.30 h
19.30 h
10.00 h
19.30 h
20.00 h
17.30 h
19.00 h
19.30 h
19.30 h
20.00 h
20.00 h
21.00 h
18.00 h
19.30 h

Més informació a la pàg.
Una Ilíada, de Lisa Peterson i Denis O’Hare
Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»
Presentació del volum núm. 146 de les Edicions del Centre de Lectura
Cineclub: els dimecres cinèfils
Exposició bibliogràfica de Joan Brossa. Fins al 7 de maig
Cineclub: els dimecres cinèfils
Tots Dansen
Club de lectura juvenil
Club de lectura de novel·la negra
Cicle de conferències de l’Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel
Conferència «Les flors del Montsant»
Tots Dansen
Reunió de l’Escola Essencialista
Esmorza amb mi, d’Ivan Morales
Taller de lectura en veu alta
Presentació de la Revista del Centre de Lectura: monogràfic dedicat a Joan Brossa

Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Vestíbul biblioteca
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Biblioteca infantil
Sala de projeccions
Sala Emili Argilaga
Sala Rosa Magrané
Teatre Bartrina
Sala seccional
Teatre Bartrina
Sala de projeccions
Sala Emili Argilaga

24
15
8
22
9
22
24
11
11
14
14
24
24
7

MAIG 2019
dj. 1
dv. 3
ds. 4
ds. 4
dg. 5
dg. 5
dl. 6
dl. 6
dt. 7
dm. 8
dj. 9
dj. 9
dj. 9
dj. 9
dv. 10
dv. 10
dv. 10



08.00 h
19.30 h
11.30 h
16.30 h
08.00 h
11.30 h
10.00 h
18.00 h
19.30 h
19.30 h
10.00 h
19.30 h
19.30 h
19.30 h
10.00 h
19.00 h
19.30h

Excursió i festa de les roses i de Sant Jordi		
14
Cicle de conferències «No diré res de mi. Noves mirades a Gabriel Ferrater»
Sala Emili Argilaga
10
Taller «Contes per llepar-se els dits»
Biblioteca infantil
11
LXXII Concurs exposició nacional de roses del Centre de Lectura
Teatre Bartrina
5
Sortida de la Secció Excursionista		
14
LXXII Concurs exposició nacional de roses del Centre de Lectura
Teatre Bartrina
5
LXXII Concurs exposició nacional de roses del Centre de Lectura
Teatre Bartrina
5
Taller de lectura en veu alta
Sala de projeccions
Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura
Sala Emili Argilaga
6
Cineclub: els dimecres cinèfils
Sala Emili Argilaga
23
VIII Mostra de Lectura En Veu Alta
Sala Emili Argilaga
10
Presentació de la novel·la Pentimento, d’Antoni Real
Sala Emili Argilaga
12
Projecció de l’audiovisual Recull d’excursions, a càrrec de Joan Papasseit
Sala Rosa Magrané
15
Exposició «Cultura i progrés. Els tresors de la biblioteca del Centre de Lectura». Fins al 15 de juny
Sala Fortuny
9-16
VIII Mostra de Lectura En Veu Alta
Sala Emili Argilaga
10
Inauguració de l’exposició «Materials tèxtils», de Mariana Verónica Gaianu. Fins al 31 de maig
Vestíbul
18
Cicle Pau i Drets Humans: conferència de Carme Gual
Sala Emili Argilaga
12

Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
dv. 10
ds. 11
ds. 11
dl. 13
dl. 13
dt. 14
dt. 14
dm. 15
dm. 15
dm. 15
dj. 16
dj. 16
dj. 16
dv. 17
dv. 17
dv. 17
ds. 18
dg. 19
dl. 20
dl. 20
dt. 21
dm. 22
dj. 23
dj. 23
ds. 25
dl. 27
dt. 28
dm. 29
dj. 30
dj. 30
dv. 31
dv. 31

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

Inauguració de l’exposició «Tresors de la biblioteca». Fins al 16 de juny
Taller d’interpretació: el monòleg
Trobada dels més petits Reus-Altafulla
VIII Mostra de Lectura En Veu Alta
Presentació del llibre El vessant seriós i tràgic de Woody Allen, de Pau Gilabert Barberà
VIII Mostra de Lectura En Veu Alta
Cicle Pau i Drets Humans: conferència d’Enric Vendrell
VIII Mostra de Lectura En Veu Alta
Cicle de conferències de l’Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel
Cineclub: els dimecres cinèfils
VIII Mostra de Lectura En Veu Alta
Club de lectura juvenil
Projecció audiovisual de la Secció excursionista
VIII Mostra de Lectura En Veu Alta
Presentació del llibre Diàleg amb «El Capital» de Marx, d’Antoni Puig Solé
Cineclub
Dia Internacional dels Museus: Nit dels museus
A.K.A. (Also Known As), de Daniel J. Meyer
El Liceu visita Reus
Audiovisual Groenlàndia, l’illa fantàstica, a càrrec de Mercè Bessó.
Presentació del llibre L’aprofitament del mar en els segles XVI i XVII, de Judit Vidal Bonavila
Cineclub: els dimecres cinèfils
Explica’m un conte
Presentació del llibre Història mundial de Catalunya
Deja-vú, de la Cia. Manolo Álcantara
Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»
40è aniversari de la Llar d’Infants Maria Assumpció Cuadrada de Creu Roja
Cineclub: els dimecres cinèfils
Club de lectura de novel·la negra
Recital dels alumnes del Taller de Lectura En Veu Alta
Convocatòria d’eleccions
Cineclub

Sala Fortuny
Sala Hortensi Güell
Escola de música
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Biblioteca infantil
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Rosa Magrané
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Biblioteca infantil
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Sala de projeccions
Sala Emili Argilaga
Sala Emili Argilaga
Teatre Bartrina

16
19
19
10
8
10
12
10
14
23
10
11
15
10
13
21
8
25
13
15
8
23
11
10
25
15
14
23
11

Presentació del llibre ¿Qué sé yo? La filosofía de Michel de Montaigne, de Jaume Casals

Sala Emili Argilaga

8

31
21

JUNY 2019
dl. 3

19.30 h



ACTIVITATS
dt. 4
16.30 h
dt. 4
19.30 h
dm. 5
19.30 h
dm. 5
19.30 h
dj. 6
18.30 h
dj. 6
19.30 h
dj. 6
19.30 h
dv. 7
18.30 h
dv. 7
19.30 h
		
ds. 8
20.00 h
dl. 10
19.00 h
dt. 11
19.30 h
dt. 11
19.30 h
dm. 12
18.00 h
dm. 12
19.30 h
dj. 13
19.30 h
dj. 13
19.30 h
dv. 14
19.30 h
ds. 15
08.00 h
ds. 15
11.00 h
dl. 17
19.00 h
dl. 17
19.30 h
dt. 18
20.00 h
dm. 19
19.30 h
dj. 20
17.30 h
dj. 20
19.30
dj. 20
19.30 h
dt. 25
19.30 h
dm. 26
11.30 h
dm. 26
21.00 h
dj. 27
17.30 h
dj. 27
19.00 h



Més informació a la pàg.
Taller de pintura japonesa Sumi-E. Dies 4, 11 i 18 de juny
Sala seccional
Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura
Sala Emili Argilaga
Cicle «El Centre de Lectura i el cinema»: El pallasso i el Führer
Sala Emili Argilaga
Presentació del llibre El laberinto de la Ayahuasca, de Manuel Almendro
Sala Ramon Amigó
Festival de fi de curs de l’Escola de dansa
Teatre Bartrina
Conferència «Recerca arqueològica a l’església de la Mussara»
Sala Emili Argilaga
Programa de suport a les persones refugiades
Sala seccional
Festival de fi de curs de l’Escola de dansa
Teatre Bartrina
Presentació del llibre Perseguint la llibertat. La construcció de l’espai socialista a Catalunya, 1945-1982,
de Jaume Muñoz Jofre
Sala Emili Argilaga
Festival de fi de curs de l’Escola de dansa
Teatre Bartrina
Cicle de conferències «Guerra i postguerra al territori»
Sala Emili Argilaga
Programa de suport a les persones refugiades
Sala seccional
Cicle de conferències «Guerra i postguerra al territori»
Sala Emili Argilaga
Cicle de conferències de l’Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel
Sala Emili Argilaga
Cicle «El Centre de Lectura i el cinema»: Fill de Caín
Sala Emili Argilaga
Inauguració de l’exposició «Le jazz au bout des doigts», de Sophie Le Roux. Fins al 13 de juliol
Vestíbul
Reunió general de socis de la Secció Excursionista
Sala Rosa Magrané
Cicle de conferències «Guerra i postguerra al territori»
Sala Emili Argilaga
Sortida de cap de setmana de la Secció Excursionista		
Programa de suport a les persones refugiades
Sala seccional
Cicle «Viatjant amb en Santi Nogués»
Sala Emili Argilaga
Programa de suport a les persones refugiades
Sala seccional
Inauguració de l’exposició «#miradaonírica», de Josep M. Gort
Sala Fortuny
Cicle «El Centre de Lectura i el cinema»: Claude Debussy-Entre Quatre-z-Yeux
Sala Emili Argilaga
Club de lectura juvenil
Biblioteca infantil
Concert de final de curs de l’Escola de música
Teatre Bartrina
Cicle Pau i drets humans: conferència d’Óscar Revilla
Sala Emili Argilaga
Assemblea general ordinària de socis del Centre de Lectura
Sala Emili Argilaga
Cicle «El Centre de Lectura i el cinema»: Yo soy la Juani
Sala Hortensi Güell
La feréstega domada, a càrrec de l’Escola de teatre
Teatre Bartrina
Explica’m un conte
Biblioteca infantil
Club de lectura de novel·la negra
Sala de projeccions

19
6
10
13
19
15
13
19
13
19
7
13
7
14
10
18
14
7
14
13
15
13
17
11
11
19
12
31
11
19
11
11

Més informació a la pàg.

ACTIVITATS
JULIOL 2019
dl. 1
dg. 15

09.00 h
08.00h

Estiu dansa
Sala M. Besora
Sortida de la Secció excursionista		

19
14

Inauguració de la XXI Biennal d’Art Contemporani Català 2018
Sala Fortuny
Sortida de la Secció excursionista		

17
14

SETEMBRE 2019
dj. 5
dg. 15

20.00 h
08.00h

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS
El Consell Directiu del Centre de Lectura de Reus, en sessió
celebrada el 21 de gener de 2019, va prendre els següents
acords:
1. En compliment del que estableix el punt 54.2 dels vigents
Estatuts es convoquen eleccions ordinàries per al càrrec de
president i els càrrecs seccionals per al proper dia 31 de
maig del 2019 a les 8 del vespre.
2. Es fixa les 8 del vespre del dia 16 de maig de 2019 com
el termini màxim de presentació de candidats d’acord amb
les condicions que marca l’article 55.1 dels Estatuts.
Reus, 4 de febrer de 2019
Josep Fàbregas Roig, Secretari general
Jaume Massó Carballido, President

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DE SOCIS
Dimarts 25 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 cultural del
Consell Directiu.
b) Aprovació, si escau, de la memòria de la gestió cultural
de les seccions.
c) Aprovació, si escau, de la memòria del plenari de juntes.
d) Reaprovació dels comptes anuals del 2018 per motius
de reclassificació comptable per donar compliment a la Llei
21/2014 en matèria de transparència.
e) Presentació i debat de l’informe del president sortint.
f) Lectura de la certificació de la Comissió de Garanties
proclamant els candidats electes.
g) Proclamació del president electe.
h) Lectura del programa d’actuació del president electe.
i) Lectura de la composició del nou Consell Directiu.
j) Debat sobre el programa d’actuació del president electe.
k) Elecció de tres socis interventors d’actes.
l) Precs i preguntes.



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

