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CINECLUB CENTRE DE LECTURA: 50 ANYS

Lletra de convit

2000, atesa la poca afluència de públic els dijous.
A banda del logo del Cineclub i de les fitxes, una cosa que es 
va cuidar molt fou la part gràfica. Els cartells de les primeres 
temporades foren creats i impresos per dissenyadors gràfics 
com Pere Prats, Anton Borrell, Arcadi Vilella, Claudi Arnavat i 
Jom Pàmies, i això donava personalitat al nostre Cineclub.
A finals de la primavera de 2019 ja podem comptar amb més 
de 1.600 projeccions al nostre Cineclub. La política actual és 
dividir la programació dels divendres al Teatre Bartrina amb 
la de dos cicles monogràfics per trimestre a la sala d’actes. 
Les pel·lícules sempre es projecten en versió original i són 
films que no han tingut ressò a les sales locals. Es continuen 
editant les fitxes pels divendres i programes de mà per a totes 
les sessions. L’equip actual està integrat per Jom Pàmies, 
Marcel Banús i jo mateix, els quals programem conjuntament. 
La part gràfica va a càrrec de Jom Pàmies i la confecció dels 
textos de les fitxes, de Marcel Banús. S’ha deixat de projectar 
en cel·luloide i ara les projeccions es fan en DVD o BluRay, 
pagant drets d’exhibició enlloc de lloguer de les pel·lícules. 
De cara a la temporada 2019/2020 ens disposem a celebrar 
els 50 anys de la creació del nostre Cineclub. Entre els actes 
programats hi ha una trobada dels cineclubs dels Països 
Catalans el 9 i 10 de novembre, la preparació d’una exposició 
commemorativa i, a banda de les projeccions de rigor, un 
seguit de xerrades a l’entorn del fet cinematogràfic.

Venanci Bonet

El 4 de desembre de 1969 s’inaugurà el Cineclub amb 
la projecció de Los olvidados de Luis Buñuel, presentada 
per Miquel Porter-Moix. Els fundadors del Cineclub foren 
Enric Roig, Pere Prats, Benet Oriol i Ramon Llop, entre 
altres. Els primers anys, i atesa la situació política de 
dictadura, el Cineclub no només fou un pretext per veure 
pel·lícules de poc abast a la nostra ciutat (el recent esclat 
del cinema d’art i assaig o les pel·lícules provinents dels 
països de l’est proporcionades per la Federación Española 
de Cineclubs), sinó que, aprofitant les presentacions i 
col·loquis, el Cineclub es va convertir en una plataforma 
per manifestar les inquietuds polítiques i socials en un 
moment en què no es podien expressar enlloc.
El 1979 es va crear la Secció de Ciències de la 
Comunicació i el Cineclub en va formar part. L’equip es 
va renovar i, a banda de jo mateix, van incorporar-s’hi 
Claudi Arnavat, Jom Pàmies i Lluís A. Font de Rubinat. 
En aquelles dues dècades el públic va respondre 
massivament i les sessions s’omplien. Cal recordar títols 
com El timbal de llauna, El matrimoni de Maria Braun, 
Bagdad Café, Cinema Paradiso com a grans èxits del 
Cineclub. A partir d’aquella època van començar a editar-
se fitxes per a cada projecció.
També en la dècada dels 90 van establir-se dos dies 
de projecció, els dijous i els divendres, i el nostre públic 
podia escollir el dia més idoni per assistir a la projecció. 
Aquesta modalitat va deixar-se de fer a la dècada del 
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COMUNICAT INFORMATIU ALS SOCIS I USUARIS DEL CENTRE DE LECTURA
SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les vostres dades han estat incorporades en un fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient la relació 
amb la nostra entitat, així com per a poder-vos enviar informació. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del 
Responsable del Fitxer, Centre de Lectura de Reus, amb domicili a 43201 Reus (Tarragona), Major, 15. Podeu exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en fitxer al domicili social 
de l’entitat i/o via correu electrònic a secretaria@centrelectura.cat, adjuntant fotocòpia del DNI.

Consell Directiu del Centre de Lectura
Presidència: Lluís Miquel Pérez. Secretaria general: Fina Masdéu. Intervenció general: Hèctor Fort. Secretaria del Consell Directiu: 
Rat Amigó. Tresoreria: Josep M. Farrés. Direcció de la biblioteca: Carme Just. Direcció d’activitats acadèmiques: Meritxell Blay. 
Direcció d’activitats culturals: Empar Pont. Direcció d’activitats científiques: Josep Lluís Pau. Direcció de relacions externes: 
Misericòrdia Dosaiguas. 

Delegacions del Consell Directiu
Comissaria de les obres d’ampliació del Centre de Lectura: Josep M. Balañà. Comissaria d’exposicions: Aida Marín. Delegació 
d’afers jurídics: Ricard Foraster. Delegació d’obres i manteniment: Alfred Lerga. Campus extens de la URV Humanitats: Josep 
Fàbregas. Campus extens de la URV Ciències: Xavier Correig.

Plenari de Juntes
Mesa del Plenari. Presidència: Joaquim Besora. Vicepresidència: M. Jesús Balañà. Secretaries: Carme Simó, Jordi Bages-Querol 
i Isabel Martínez. Vocalies: M. Glòria Mariné, Josep Cos, Jordi Huguet, Aida Marín i David Figueres.

Seccions. Comunicació: Xavier Robert (president), Xavier Arnavat, Xavier Guix, Isabel Martínez i Venanci Bonet. Ciències de 
l’Educació: Mariona Andreu (presidenta), Carme Just, Margarida Arnedo, Francesca Segarra i M. del Carme Simó. Música: M. Glòria 
Mariné (presidenta), Hye Sun Lee, Mar Granell, Núria París i Berta Cots. Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques: Joaquim Besora 
(president), M. Carme Safont, Rosa Novell, M. Mercè Folch i Montserrat Carles. Excursionista: Andreu Ferré (president), M. Jesús Balañà, 
Maria Toldrà, Nila Serrano i Francesca Guinovart. Ciències Exactes, Físiques i Naturals: Josep Cos (president), Josep Oliva, Joan 
Boqué, Jordi Bruno i Francesc Amorós. Tecnologia: Miquel Domingo (president), Guillem Robert, Aureli Trujillo, Jordi Huguet i Guillem 
Martínez. Secció d’Art: Aida Marín (presidenta), Ester Ferrando, Antoni Piñol, Albert Macaya i Jordi Abelló. Llengua i Literatura: 
Jordina Gort (presidenta), Meritxell Blay, Marina Mallafrè, David Figueres i Miquel Bonet. Geografia i Història: Jordi Bages-Querol 
(president), Frederic Samarra, Antoni Olmos, Joan Navais i Galo Sánchez.

Comissió de Garanties: Joan Ballester, Josep M. Balañà, Xavier Filella, Jordi Agràs i Josep Ramon Fuentes.





El Consell Directiu proposa

35è MEMORIAL JOSEP I LIESEL VIDAL
Divendres 4 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, acte de concessió del 35è Memorial Josep 
i Liesel Vidal, que convoquen el Centre de Lectura i 

l’Associació Vidal Llecha. El Memorial s’ha atorgat enguany ex 
aequo al Sindicato Andaluz de Trabajadores, referent des de 
fa quatre dècades per les seves lluites no-violentes, que l’ha 
convertit en el sindicat més represaliat d’Europa; i a Nasrin 
Sotoudeh, advocada iraniana defensora dels drets humans, 
especialment de dones i d’infants, que està en presó des de 
l’any 2010, on està complint condemnes de fins a 40 anys de 
privació de llibertat.

LLIÇÓ INAUGURAL DEL CURS ACADÈMIC 2019-2020
Dijous 17 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, 
lliçó inaugural del curs acadèmic 2019-2020 del Centre de 
Lectura, a càrrec de Francesc Xavier Grau Vidal, secretari 
d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i exrector 
de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que pronunciarà la 
conferència «La societat del coneixement». Presentarà l’acte 
Lluís Miquel Pérez, president del Centre de Lectura.
Francesc Xavier Grau Vidal (Lleida, 1958) és doctor en 
Ciències Químiques. Ha estat director del Departament 
d’Enginyeria Mecànica de la URV (1993-2000) i vicerector 
d’Infraestructures i TIC, d’Afers Acadèmics i Personal i de Política 
Acadèmica i Científica de la URV (2000-2006). Entre els anys 
2006 i 2014 fou el rector de la URV. Posteriorment, i fins al 
2016, fou director acadèmic de la Global University Network 
for Innovation. Així mateix, ha estat investigador a l’Institut 

de Mecànica de Fluids de Tolosa, al 
Centre per a la Investigació de la 
Turbulència de la NASA a Ames i al 
Departament d’Enginyeria Mecànica de 
la Universitat de Stanford. És autor de 
més de cent articles i comunicacions 
científiques i ha dirigit dotze tesis 
doctorals. De la seva trajectòria, 
en destaca, també, la coordinació 
del Panell Públic Assessor de Dow 
a Tarragona i la presidència de la 
Fundació URV, del Parc Científic del 
Turisme i l’Oci, de la Fundació de 
l’Observatori del Turisme, del Parc 
de la Indústria Enològica VITEC, de 
l’Associació Pol de Coneixement 
Catalunya Sud i de l’Associació 
Mesa Socioeconòmica del Camp de 
Tarragona, així com la vicepresidència 
del Centre Tecnològic de la Química 
de Catalunya; del Centre Tecnològic 
de la Nutrició i la Salut; dels Instituts 
Catalans d’Investigació Química, d’Arqueologia Clàssica, de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social i d’Investigació Sanitària 
Pere Virgili, i del Parc Científic i Tecnològic de Tarragona. Des 
de 2018 és secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat, 
des d’on planifica, dirigeix i executa les polítiques en matèria 
d’universitats i recerca. També és el responsable de dirigir la 
consolidació del sistema universitari català a l’espai europeu 
d’educació superior i de vetllar pel foment de la recerca i la 
innovació a Catalunya i per la seva projecció internacional.
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AULES DE FILOSOFIA PRÀCTICA
Els segons dijous de cada mes, de 19.30 a 20.30 h, al Cafè 
Teatre del Centre de Lectura, Jordi Branchart, llicenciat 

en Filosofia, conduirà les 
Aules de Filosofia Pràctica, 
un espai de debat on els 
participants podran conèixer 
sis autors de la filosofia a 
través de qüestions concretes. 
S’hi farà una aproximació 
a sis temes que tracten sis 
aspectes puntuals i que poden 
ser útils en el dia a dia de la 
nostra vida per tal que sigui 
més plena i feliç. Aquests 
temes són: la impopularitat 

(Sòcrates), la manca de diners (Epicur), la frustració (Sèneca), 
la ineptitud (Montaigne), el cor trencat (Schopenhauer) i les 
dificultats (Nietzsche). Entrada lliure. Pròximes sessions: 10 
d’octubre, 14 de novembre i 12 de desembre.

DIVULGA AL CENTRE. XERRADES COL·LOQUI SOBRE 
TEMES CIENTÍFICS
Els quarts dijous de cada mes, de 19.00 a 20.00 h, al 
Cafè Teatre del Centre de Lectura, l’Associació per a la 
Divulgació Científica al Camp de Tarragona (Divulga 
TGNA) conduirà unes xerrades col·loqui per a apropar la 
ciència i la tecnologia als participants. Entrada lliure. Pròxima 
sessió: dijous 24 d’octubre, conferència «Històries de la 
desmemòria: bussejant a través del nostre cervell», a 
càrrec del Dr. Jaume Folch, investigador del grup TecnATox de 
la URV i del CIBERNED.

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 les 19.30 h amb els escriptors i les 
escriptores de les novetats literàries que considerem més 
interessants. 

Dimarts 15 d’octubre: Digues un desig, 
de Jordi Cabré. Amb aquesta novel·la, 
premi Sant Jordi 2019, l’autor proposa un 
joc de miralls que enfronta un escriptor 
d’èxit amb una vida personal anodina 
amb el seu reflex, algú capaç de saltar-
se les normes, de seduir el perill, de 
córrer riscos per trobar-se a si mateix. 
Un camí que transita entre Barcelona 
i Cadaqués, i que li pot costar la 
vida. Jordi Cabré (Barcelona, 1974) 
ha publicat nombroses novel·les com 
Postal de Krypton, La pregària del Diable, Rubik a les 
palpentes, El virus de la tristesa i Després de Laura.

PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dijous 3 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga: Rafael Ramis (1880-1936). Catalanista, republicà, 
socialista i maçó (Edicions Cal·lígraf), de Joan Armangué 
Ribas. Rafael Ramis i Romans (Figueres, 1880-1936) fou 
mestre, periodista, polític i activista cultural. Va impulsar 
un model innovador d’escola laica a Figueres, va participar 
en la fundació de la Unió Federal Nacionalista Republicana 
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i va crear el setmanari Empordà Federal. 
També va ser regidor de l’Ajuntament de 
Figueres. Exiliat a París durant la Dictadura 
de Primo de Rivera, va ser un home de 
confiança de Francesc Macià i va participar 
en l’organització dels fets de Prats de 
Molló. També, durant el seu exili parisenc, 
la seva defensa del laïcisme el duria 
a incorporar-se a la maçoneria. Morí a 
Figueres, el 3 de gener de 1936. Va 

ser perseguit per maçó deu anys després de la seva 
mort. Joan Armangué Ribas és llicenciat en Ciències 
Econòmiques i Empresarials. Fou alcalde de Figueres entre 
els anys 1995 i 2007. Presentarà l’acte Lluís Miquel Pérez, 
president del Centre de Lectura.

Dilluns 14 d’octubre, a les 19.00 h, a la sala Emili 
Argilaga: Cataluña en Madrid. Una visión de Cataluña desde 
Madrid, d’Ignacio Buqueras Bach. Hi intervindran María 
José Figueras, rectora de la Universitat Rovira i Virgili; Joan 
Maria Mallafrè, president del Centre d’Amics de Reus; Anton 
Pont Amenós, president d’honor de Borges i de la Fundació 
Gresol; i Lluís Miquel Pérez, president del Centre de Lectura. 
En el llibre, Ignacio Buqueras aporta 
les seves vivències, experiències i 
reflexions durant 40 anys de vida 
a Madrid, on va presidir el Cercle 
Català de Madrid (1980-1984) i va 
signar durant cinc anys una columna 
dominical al diari ABC sobre la 
presència de Catalunya a Madrid. 
És autor de sengles biografies de 
Francesc Cambó i Josep Pla. 

Dijous 7 de novembre, a les 19.30 
h, a la sala Emili Argilaga: Roses al 
desert, de Joan Prats Sobrepere. 
Roses al desert (El Cep i la Nansa 
Edicions) és l’última novel·la de 
l’escriptor i professor Joan Prats 
Sobrepere (Reus, 1940), que va 
morir fa uns mesos. És una novel·la 
coral, que presenta les vides, les 
accions i els sentiments d’una colla 
de personatges que, impulsats 
per circumstàncies atzaroses, però 
també per la seva decisió, passen de la individualitat 
a la consciència col·lectiva. Esdevindran un grup que farà 
accions en comú, i que també compartirà les emocions. 
Reflectint l’ambient de l’any 1975, els personatges del 
relat posen en marxa escoles, cooperativa i empreses. 
Presentaran el llibre la filla de l’autor, Ariadna Prats Farré, i 
els germans, Pere i Antonieta Prats Sobrepere. Durant l’acte 
també s’interpretarà una cançó de l’autor.

LLIURAMENT DELS XXXIX PEMIS BAIX CAMP PER A 
JOVES ESCRIPTORS D’ÒMNIUM BAIX CAMP
Divendres 15 de novembre, a les 19.30 h, a la sala 
Emili Argilaga, lliurament dels XXXIX Premis Baix Camp per 
a joves escriptors de l’Òmnium Baix Camp, que compta 
amb tres premis corresponents a tres gèneres diferents: el 
VII Premi Josep Maria Gort i Sardà d’assaig breu, el XXXIX 
Premi Gabriel Ferrater de poesia i el XXXIX Premi Antoni de 
Bofarull de narrativa breu.





Programació de l’Escola de Lletres de la biblioteca

i de la Secció de Llengua i Literatura

IV JORNADES SOBRE LITERATURA DIGITAL 
Els dies 24 i 25 d’octubre, organitzades conjuntament amb 
el servei de Biblioteques Municipals de Reus (programació 
per confirmar).

«L’ESCOLA DE LLETRES I LA SECCIÓ DE LLENGUA I 
LITERATURA ENS PARLEN DE... MERCÈ RODOREDA»

Amb motiu del 50è aniversari 
de la segona edició d’Aloma, 
l’única novel·la dels anys 
trenta que Mercè Rodoreda 
no va rebutjar, l’Escola de 
Lletres i la Secció de Llengua i 
Literatura del Centre de Lectura 
organitzen un cicle d’actes 
dedicat a l’escriptora.

Del 5 al 29 de novembre, al vestíbul de la biblioteca: 
mostra bibliogràfica sobre la vida i l’obra de Mercè Rodoreda.

Dilluns 11 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, conferència «Mercè Rodoreda: vida i obra 
d’una dona rebel», a càrrec d’Anna Maluquer, rapsoda i 
poetessa.

Dijous 14 de novembre, a les 19.30 h, a 
la sala Emili Argilaga, lectura de fragments 
d’Aloma a càrrec del Col·lectiu En Veu Alta. 
Presentarà l’acte Joaquim Mallafrè, filòleg i 
patró de la Fundació Mercè Rodoreda.

CONFERÈNCIES
Dimarts 1 d’octubre, a 
les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga: «Joan Ferraté, la 
literatura com a diàleg». 
Salvador Oliva, professor de 
la Universitat de Girona, i Jordi 
Cornudella, editor, conversaran 
sobre els diaris Del desig, de 
Joan Ferraté. Presentarà l’acte 
Biel Ferrer, filòleg i membre de 
l’Associació Gosar Poder. Ho 
organitzen: Associació Gosar Poder i Escola de Lletres de la 
biblioteca.
D’entre l’obra del crític literari, traductor i poeta Joan 
Ferraté (Reus, 1924 – Barcelona, 2003), hi ha un text que 
ha aixecat força polseguera tot i ser inèdit: els seus diaris 
íntims, que va deixar preparats amb el títol Del desig. 
Escrits entre els anys 60 i 70, aquests diaris —breus, de 
maduresa— tracten del desig eròtic homosexual i de la 
relació que Ferraté va mantenir mentre vivia al Canadà amb 
el jove Daniel. Són uns diaris d’un altíssim nivell literari i 
intel·lectual, d’una introspecció depurada. L’obra pòstuma 
d’un intel·lectual europeu del segle xx. 





Dimarts 8 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga: «Robèrt Lafont, literat. Carta de navegar», a 
càrrec de Jaume Figueras, traductor. Enguany se celebra 

l’Any Robèrt Lafont, declarat 
pel Departament de Cultura 
de la Generalitat amb motiu 
del desè aniversari de la 
mort d’una de les figures 
cabdals de l’occitanisme del 
segle xx. Robèrt Lafont 

(Nimes, 1923 – Florència, 2009) ho va ser tot alhora: 
pensador, assagista, lingüista, sociolingüista, autor teatral, 
poeta, novel·lista, historiador de la literatura i medievalista, 
i també home d’acció política, amb un gran nord: la llengua 
occitana.

«NO DIRÉ RES DE MI.
NOVES MIRADES A GABRIEL FERRATER»

Dimarts 29 d’octubre, a 
les 19.30 h,
a la sala Emili Argilaga: 
«Poemes comentats», 
a càrrec d’Enric Blanes, 
filòleg. Presentarà l’acte 
David Figueres, president 
de l’Associació Gosar Poder. 
Ho organitzen: Associació 
Gosar Poder i Escola de 
Lletres de la biblioteca.

PRESENTACIONS DE LLIBRES
Divendres 18 d’octubre, a les 19.30 h, a 
la sala Emili Argilaga: El rastre del penitent, 
d’Eduard López Mercadé. Presentaran el 
llibre Anna Amill, Antònia Farré i l’autor. 

Dijous 21 de 
novembre, a les 
19.30 h, a la sala 
Emili Argilaga: El plaer 
d’escriure. Estudis sobre 

l’obra literària de Jordi Tiñena (Diputació 
de Tarragona), de diversos autors. 
Presentaran l’acte el filòleg Joaquim 
Mallafrè i l’escriptor i coordinador de 
l’obra Magí Sunyer.

Divendres 29 de novembre, a les 19.30 
h, a la sala Emili Argilaga: Dalí y Gala. 
Historia de una paranoia nihilista, de Maria 
Dolors Muntané. Presentació a càrrec del 
doctor Josep M. Cos, uròleg i metge dels 
Dalí fins a la mort de Gala.

Dilluns 2 de desembre, a les 19.30 h, a 
la sala Emili Argilaga: Regresar 
a China (Trotta), de Carles 
Prado Fonts. Presentació a 

càrrec d’Albert Nolla, traductor. El reusenc Carles 
Prado Fonts és un dels millors especialistes 
en literatura xinesa del país. A Regresar a 
China repassa la literatura i la història de la Xina 
del segle xx a través de tres autors canònics: Lu 
Xun, Lao She i Qian Zhongshu.





laCaixa
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS

DE BARCELONA

EXPOSICIONS
Fins al 3 de novembre, al vestíbul de 
la biblioteca, exposició bibliogràfica de M. 
Àngels Ollé.

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 de la biblioteca infantil.

Dijous 31 d’octubre: El misterio 
de Pont-Aven, de Jean-Luc 
Bannalec.

Dijous 28 de novembre: La 
memòria de la Vall Fosca, de Carles 
Mentuy.

Dijous 19 de desembre: 
conferència pendent de concretar.

VIVIM I DIVERTIM-NOS EN CATALÀ
Un espai programat per a aquest trimestre, conduït per 
joves, on es debaten temes entorn els dèficits de l’audició 
de música en llengua catalana, la lectura en català, el 
consum de teatre català, etc. L’enregistrament en àudio 
es podrà escoltar a través de Reusdigital.cat i constarà de 
quatre programes en els quals els joves exposaran les seves 
experiències en el món de la cultura i la llengua catalanes. 

BIBLIOTECA INFANTIL
TALLER INFANTIL
Dissabte 9 de novembre, d’11.30 a 13.00 h: «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 
i 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.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Club de lectura per a nens i nenes d’entre 11 i 14 anys, 
conduït per Marta Vidal. Els dijous 14 d’octubre, 11 de 
novembre i 9 de desembre, 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 dilluns 25 de novembre 
i 16 de desembre, de 17.30 a 18.30 h, a la sala de 
projeccions.





TRESORS DE LA BIBLIOTECA
Rodoreda, Mercè. Aloma. 
2a ed. rev. Barcelona: 
Edicions 62, 1969
El juny de 1969 
Edicions 62 publicava 
en el número 59 de la 
col·lecció El Balancí la 
nova versió d’Aloma, 
l’única novel·la d’abans 
de la guerra que Mercè 
Rodoreda va acceptar 
recuperar. La faixa 
promocional deia: «La 
novel·la que consagrà 
Mercè Rodoreda, premi 
Crexells 1937, refosa en 
la plenitud del seu art.» 

Escrita a mitjan anys 30 (abril 1936) i refeta 30 anys més 
tard (1967-1968), en plena maduresa literària i personal, 
la versió revisada del 1969 és la que ella va donar per 
definitiva, i ha fornit generacions de lectors catalans. La 
història de la relació entre la noia de divuit anys que viu a 
la torre familiar de Sant Gervasi i el cunyat vingut d’Amèrica, 
plena de sentiments contradictoris, i les experiències que 
viu en el curs de l’any 1934 a Barcelona faran que aquella 
adolescent aprengui a plantar cara a la vida.

OFERTA FORMATIVA
Taller de narrativa (novel·la)
Professor: Jordi Ledesma. Edat: a partir de 18 anys
Nombre màxim d’assistents: 15
Horari: dijous, cada quinze dies, de 18.30 a 20.30 h, 
d’octubre a gener
Data d’inici: 10 d’octubre. Preu: 80 € socis / 130 € no socis
Places limitades. En cas d’arribar al màxim d’inscripcions es 
valorarà la possibilitat de fer un altre grup els dimarts.

Taller d’enquadernació
Professora: M. Rosa Molas. Edat: a partir de 18 anys
Places limitades. Horari: de 17.00 a 20.30 h
Opció A: els dimecres 
Inici del curs: 23 d’octubre. Finalització: 27 de maig de 2020 
(91 hores)
Preu: 270 € (inclòs material), en dos pagaments a l’octubre 
i al març
Opció B: els dijous
Inici del curs: 24 d’octubre. Finalització: 28 de maig de 2020 
(91 hores). 
Preu: el mateix que l’opció A.
Inscripcions: de l’1 al 20 d’octubre (antics alumnes) / del 14 
al 21 d’octubre (alumnes nous, si queden places lliures).
Per cursar aquest taller cal ser soci del Centre de Lectura.

AVANÇ GENER-MARÇ
Taller de Lectura en Veu Alta
Professora: Rosa Mateu
Edat: a partir de 18 anys. Periodicitat: setmanal
Els dilluns de gener a juny de 2020, de 19.00 a 20.00 h.
Curs organitzat conjuntament amb la Secció de Ciències 
Socials, Polítiques i Econòmiques. P
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Les activitats de les Seccions

SECCIÓ DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ
50 ANYS DEL CINECLUB
Amb motiu del 50è aniversari de la creació 
del Cineclub del Centre de Lectura, la Secció 
de Ciències de la Comunicació ha preparat 
un programa extraordinari d’actes. Els que 
estan confirmats de l’últim trimestre del 
2019 són els següents:

Dilluns 7 d’octubre, a les 20.00 h, a la sala Emili 
Argilaga: conferència «L’època daurada d’un gènere 
fosc», a càrrec de Josep M. Martí, periodista i professor 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’acte s’inclou en 
la programació del Cineclub dels dimecres cinèfils «Cinema 
negre. Els gàngsters a Hollywood».

De l’11 al 31 d’octubre, a la sala Fortuny: exposició «Mac 
cartellista», produïda per la Filmoteca de Catalunya [vegeu-
ne més informació a la pàg. 17].

Dilluns 21 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga: conferència «La tradició dels cineclubs», a càrrec 
de Juan Manuel Garcia Ferrer, membre del Cineclub de 
l’Associació d’Enginyers de Barcelona.

Del 8 de novembre al 28 de desembre, a la sala Fortuny: 
exposició «Història dels 50 anys del Cineclub de Reus» 
[vegeu-ne més informació a la pàg. 17].

Dissabte 9 i diumenge 10 de novembre, a la sala Emili 

Argilaga: XIV Trobada de Cineclubs dels Països Catalans, 
organitzada per la Federació Catalana de Cineclubs.

Divendres 13 de desembre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga: acte commemoratiu del 50è aniversari del Cineclub.

SECCIÓ DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
CURS «TEMPS DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA»
La Secció de Ciències de l’Educació del Centre de Lectura i 
el Centre de Recursos Pedagògics Baix Camp organitzen el 
curs «Temps de transformació educativa». 
L’escola no es pot mantenir al marge de la intensa 
transformació social, econòmica i laboral. De fet, hauria de 
formar part del motor del canvi repensant noves formes de 
donar resposta a les necessitats dels centres, el professorat i 
l’alumnat. Dur a terme aquesta tasca és especialment difícil, 
ja que cal dissenyar noves fórmules i models d’actuació, que 
impliquin la projecció d’un bagatge professional important i 
també el desplegament de vincles extensos en el marc de 
l’empatia, la confiança i la reflexió pedagògica conjunta. El 
conjunt de propostes d’aquest curs vol contribuir a aquesta 
nova mirada que ajudi a ampliar la visió d’aquest nou 
paradigma educatiu. Les sessions tindran lloc els dimarts de 
les 19.00 a les 21.00 h a la sala Emili Argilaga.

15 d’octubre: Inauguració del curs a càrrec de Jean-Marc 
Segarra, director dels Serveis Territorials del Departament 
d’Educació; i conferència «Transformar l’educació: que 
no ho canviem tot per tal que tot segueixi igual», a 
càrrec de Juana Sancho, doctora en Pedagogia i catedràtica 





del Departament de Didàctica 
i Organització Educativa de 
la Universitat de Barcelona; i 
Fernando Hernández, doctor 
en Psicologia i catedràtic de la 
Facultat de Belles Arts de la UB.

22 d’octubre: conferències 
«Com aprenem?», a càrrec 
de Xavier Torrell, director 
de l’Escola Doctor Alberich i 
Casas; i «Construïm ponts de 
comunicació», a càrrec de David 
Roco, director de l’Escola Prat de 
la Riba i Meritxell Tomàs i M. 

Jesús Navarro, mestres de l’Escola Prat de la Riba.

5 de novembre: Conferència «Reflexions sobre la 
complexitat de la transformació educativa», a càrrec de 
Boris Mir, director adjunt del programa Escola Nova 21.

12 de novembre: Conferències «Projecte Amara Berri», a 
càrrec de Lluïsa Vicente, director de l’Escola Mas Clariana 
de Cambrils; i «Projecte Magnet», a càrrec de Núria Sabaté, 
directora de l’Escola Marià Fortuny.

19 de novembre: Taula rodona amb Núria Saló, ceramista 
i autora del conte Ralet, ralet..., que parlarà de «Creativitat 
a la llar d’infants»; i Rat Cebrian, mestra i contacontes, que 
parlarà d’«A punt per explicar històries?».

26 de novembre: Clausura del curs amb les conferències 
«Espais i temps d’aprenentatge», a càrrec de Mireia 
Aguado, mestra de l’Escola Marià Fortuny; i «Les aules del 
futur», a càrrec de Jean-Marc Segarra, director dels Serveis 
Territorials del Departament d’Educació. 

ACTE D’HOMENATGE A M. ÀNGELS OLLÉ
Dijous 24 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga, acte 
d’homenatge a la pedagoga i escriptora M. Àngels Ollé (Sant 
Sadurní d’Anoia, 1937 – Reus, 2019).

SECCIÓ DE CIÈNCIES SOCIALS, POLÍTIQUES I ECONÒMIQUES
EL LICEU VISITA REUS
Pol Avinyó, musicòleg i crític d’òpera, presenta 
les òperes de la temporada del Gran Teatre 
del Liceu.

Dilluns 28 d’octubre, a les 19.30 h, a 
la sala Emili Argilaga: Doña Francisquita, 
d’Amadeu Vives, que es representarà al Gran 
Teatre del Liceu del 10 al 17 de novembre, 
amb direcció escènica de Lluís Pasqual.

DOCUMENTALS
Divendres 8 de novembre, a les 19.00 h, a la sala Emili 
Argilaga, projecció i presentació del documental DesConnectats, de 
Toni Royo. La concepció radial i en termes de negoci privat de les 
infraestructures a l’Estat espanyol i la seva afectació a un territori 
perifèric des de tots els punts de vista, com les Terres de l’Ebre, 
és el motor del documental, que utilitza com a fil conductor una 
conferència que el catedràtic d’Economia Germà Bel va pronunciar 
a Amposta el setembre del 2016. El documental repassa, també, la 
ineficiència dels organismes o eines de planificació a les Terres de 
l’Ebre, com ara l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques 
de l’Ebre (Idecé), i la inexistència de nous projectes de mobilitat a 
llarg termini, en bona mesura perquè fa anys 
o dècades que continuen 
pendents de resoldre’s.





Dilluns 25 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, debat i projecció del documental Els nens de la 

motxilla (Motxiladun Umeak), un 
producció d’ETB que tracta sobre els 
efectes que la política d’allunyament 
dels presos bascos té en els seus 
familiars i, en concret, en els infants, 
obligats a viatjar centenars de 
quilòmetres per visitar els seus 
pares i mares empresonats. Després 

de la projecció s’encetarà un debat amb Xabier Madariaga, 
director del documental; Laura Masvidal, membre de 
l’Associacio Catalana pels Drets Civils i companya de Quim 
Forn; i Joseba Azkarraga, portaveu de la xarxa ciutadana 
SARE a favor dels drets dels presos, fugits i deportats bascs.

PRESENTACIONS DE LLIBRES
Dijous 10 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga: Sobre la República catalana. Escrits de Dret 
Constitucional i de Dret Internacional (Llibres del 
Segle), d’Hèctor López Bofill. El procés català cap a la 
independència ha suscitat un gran nombre de qüestions 

vinculades a la democràcia, als drets 
fonamentals, a la teoria de la constitució i al 
dret internacional públic.

Hèctor López Bofill (Badalona, 1973) és 
jurista i escriptor. Doctor en Dret i professor 
de la Universitat Pompeu Fabra. És autor 
de vuit llibres i de més de trenta articles en 
matèria de dret públic i de teoria política. 
També és autor de cinc novel·les, un recull 
de contes, cinc llibres de poesia i tres llibres 

d’assaig, i ha obtingut alguns dels premis més importants de les 
lletres catalanes, com el Josep Pla de Narrativa, l’any 2003 per 
la novel·la L’últim Evangeli, o la Flor Natural dels Jocs Florals de 
Barcelona per La revolució silenciosa (2001).

Dilluns 18 de novembre, a les 19.30 h, a 
la sala Ramon Amigó: 50 poetes de la terra 
(Edicions Pedraseca). El llibre és un poemari 
solidari que va néixer per iniciativa d’Imma 
Forment i Pau Civit. Els beneficis de la venda 
del llibre es destinen a l’ONG Proactiva Open 
Arms. Al llibre hi ha contes curts, poesia clàssica, 
poesia eròtica, poesia visual, poesia gràfica... I, 
sobretot, poesia reivindicativa del que està vivint 
Catalunya i de la migració en pasteres pel Mediterrani, una visió 
dels poetes sobre la realitat amb què treballa cada dia Open 
Arms. Durant l’acte de presentació s’interpretaran alguns dels 
poemes, que ha musicat Irma Forment. 

CICLE PAU I DRETS HUMANS
Divendres 22 de novembre, 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.





ESCOLA ESSENCIALISTA
Dijous 17 d’octubre i 28 de novembre, a les 20.00 h, a 
la sala seccional, xerrades de Carmen Lastra i Liliane Vouillon 
sobre la figura de l’escriptora i filòsofa Sundari.

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. Tots els actes tindran lloc a la 
sala Emili Argilaga.

Dimarts 8 d’octubre, a les 18.00 h: «Les comunitats 
jueves a la Corona d’Aragó des de 1391 a 1492», a càrrec 
d’Andreu Lascorz.

Dimecres 16 d’octubre, a les 18.00 h: presentació del 
llibre El Qohelet del Antiguo Testamento, de Manuel Gómez 
Díaz, amb pròleg d’Andreu Lascorz.

Dilluns 4 de novembre, a les 19.30 h: «Aljamies 
judeocatalanes als responsa medievals», a càrrec 
d’Annabel González i Montserrat Moreno. 

Dijous 5 de desembre, a les 19.30 h: presentació de la 
comunitat jueva Chabad Lubavitch de Barcelona, a càrrec 
del rabí David Libersohn.

SECCIÓ D’ART
Divendres 11 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, presentació de la novel·la Pentimento, d’Antoni 
Real. El protagonista de Pentimento descobreix el pintor 
modernista Aleix Clapés, un artista extraordinari 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. El 
fons d’art del Centre de Lectura conserva un retrat 
de Joaquim Bartrina pintat per Clapés. 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. 

SECCIÓ EXCURSIONISTA
Dijous 3 d’octubre, a les 19.30 h, a la 
sala Rosa Magrané, conferència «El camí 
de Shikoku. 1.200 km de pelegrinatge 

per 88 temples japonesos», a càrrec de Vicent 
Sanahuja.

Diumenge 6 d’octubre, excursió Foradada-Montsonís-Santa 
Maria de Salgar (la Noguera).

Dijous 24 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Rosa 
Magrané, projecció de l’audiovisual L’altiplà bolivià, de Joan 
Anton Padró.

Del 31 d’octubre al 3 de novembre, assistència al 43è 
Aplec Excursionista dels Països Catalans, que 
tindrà lloc a Arles (Vallespir).

Dijous 7 de novembre, a les 19.30 h, a la 
sala Rosa Magrané, projecció de l’audiovisual 
Illa de la Palma, de Maria Toldrà.

Dijous 14 de novembre, a les 19.30 h, a la 
sala Rosa Magrané, taller pràctic de Wikiloc (I).





Diumenge 17 de novembre, assistència al 
55è Dia del Camí de Muntanya, que tindrà 
lloc al Pla de Santa Maria.

Dijous 21 de novembre, a les 19.30 h, 
a la sala Rosa Magrané, taller pràctic de 
Wikiloc (II).

Dijous 28 de novembre, a les 19.30 h, 
a la sala Emili Argilaga, presentació de la ruta 100 fites 
per a la desconnexió. 2.300 km caminant pel Pirineu per 
iniciar la jubilació, a càrrec d’Enric Cáceres i Jaume Canet. 
Es tracta d’una ruta que Cáceres i Canet, ambdós metges, 
van realitzar l’any 2018 i que els va portar des de la 
Mediterrània fins al Cantàbric al llarg del vessant francès 
dels Pirineus. El camí de tornada va recórrer el vessant 
espanyol pirenaic fins al Cap de Creus. 2.300 quilòmetres en 
100 etapes.

Dijous 12 de desembre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, projecció de l’audiovisual Viatge al Vietnam i 
Cambodja, de Mercè Bessó.

Diumenge 15 de desembre, excursió de Nadal (indret per 
determinar).

Dijous 19 de desembre, a les 20.00 h, a la sala Rosa 
Magrané, festa de Nadal.

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 
tres reportatges sobre Vietnam.

Dilluns 7 d’octubre: «Vietnam: el regne Xampa». Nha Trang, 
la ciutat banyada pel mar de la Xina. La cultura Xampa i les 

restes arqueològiques. Visita a les illes i el sorprenent aquari. 
Danang i el museu més important d’aquesta cultura. Hoi An,  
Patrimoni de la Humanitat i ciutat museu.

Dilluns 18 de novembre: Hue, ciutat imperial. Un 
recorregut per aquesta ciutat declarada Patrimoni de la 
Humanitat ens porta al recinte imperial de la dinastia 
Nguyen. La ciutat imperial i la ciutat prohibida.  Recorregut 
per riu del Perfum. Les tombes imperials i les muntanyes de 
marbre.
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Dilluns 16 de desembre: Màgia i misteri a Halong. Nin 
Binh, porta al món càrstic de la badia de Halong. Un preludi 
anomenat la Halong verda. Recorregut pels bells paratges. 
Les coves de Trang Ann. La badia de Halong. Visita a les 
coves. La pagoda del Perfum i la collita de l’arròs.





Exposicions a la Sala Fortuny
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De l’11 al 31 d’octubre: «Mac cartellista». Macario Gómez Quibus, 
més conegut com a Mac, és un personatge de vital importància per a la 
història del cinema del nostre país per la seva gran aportació artística 
en forma d’obra gràfica cinematogràfica. Pintor, dibuixant, il·lustrador 
i cartellista, Mac (Reus, 1926 – Olesa de Montserrat, 2018) inicia la 
seva trajectòria en l’obra gràfica treballant per a empreses com Estudio 
Domínguez i Esquema on, a més de la seva tasca habitual, realitza 
anuncis per a premsa escrita amb ploma i participa ja en la creació 
d’alguns cartells cinematogràfics. Posteriorment, s’independitza i 
treballa per compte propi per a segells com Tandem Films, Mahier Films, 
Cosmos Films, Rosa Films, Suevia Films, CB Films i per a productores 
de Hollywood que operaven a l’Estat espanyol –entre les quals cal 
destacar Universal, Paramount, MGM, United Artist i la Fox. L’autor deixa 
darrere seu més de tres mil cartells cinematogràfics, peces que han 
de ser vistes com a obres pictòriques més enllà de simples pòsters de 
cinema. Admirat per grans personalitats com Charlton Heston o Kirk 
Douglas, Mac és una figura irrepetible. La creativitat, l’expressivitat i la 
transgressió són algunes de les seves qualitats. La quantitat de la seva 
producció, la qualitat de les seves creacions i l’adaptació de l’autor als 
diferents gèneres feien absolutament necessària aquesta revisió de la 
seva obra que ara us proposem. Exposició organitzada per la Filmoteca 
de Catalunya i la Secció de Ciències de la Comunicació amb motiu del 
50è aniversari del cineclub del Centre de Lectura.

Del 8 de novembre al 28 de desembre: «Història dels 50 anys del 
Cineclub de Reus». Exposició produïda per la Secció de Comunicació, en 
què es repassarà la història dels 50 anys del Cineclub.





Exposicions al vestíbul del Centre de Lectura

Del 28 d’octubre al 21 de novembre: 
«Joaquim Cabezas. Viure la fotografia». 

L’any 2008, el fotògraf Joaquim Cabezas 
Rectoret (Barcelona, 
1935 – Tarragona, 
2019) va cedir en 
dipòsit el seu fons 
documental a la 
Generalitat de Catalunya 
per ser dipositat a 
l’Arxiu Històric de 
Tarragona. Tarragoní 
d’adopció, Cabezas fou 
un referent en el món 
de la fotografia a la 
ciutat, i la seva rellevant 
producció en l’àmbit de 
la fotografia artística 
—que li va valdre 
diversos reconeixements 
nacionals i 
internacionals— es va 
complementar amb una 

intensa activitat en el terreny més patrimonial de la fotografia 
com a col·leccionista de material fotogràfic i fotografia antiga. La 
mostra dona una perspectiva general de l’autor i la seva obra. 
És una exposició que va organitzar l’any 2018 l’Arxiu Històric de 
Tarragona amb la direcció tècnica i el finançament dels Serveis 
Territorials de Cultura a Tarragona i va participar al festival 
internacional de fotografia SCAN 2018. Inauguració i visita 
comentada de l’exposició: 28 d’octubre, a les 19.30 h.

Del 23 de novembre al 14 de desembre: «53è Concurs 
Aplec Baix Camp». Exposició de fotografies del concurs que 
convoca des de l’any 1967, i de manera ininterrompuda, la Colla 
Sardanista Rosa de Reus, amb motiu de l’Aplec Baix Camp que 
s’organitza a l’ermita de Misericòrdia durant la Festa Major de 
Misericòrdia. El concurs es convoca per a totes les persones 
aficionades a la fotografia amb els temes «Aplec Baix Camp» 
i «Costums tradicionals dels Països Catalans». El veredicte i el 
lliurament de premis, així com també la inauguració de l’exposició, 
tindran lloc el 23 de novembre, a les 20.00 h, al vestíbul del 
Centre de Lectura.





Les activitats de les escoles del Centre

ESCOLA DE TEATRE
Dissabte 9 de novembre, de 10.00 a 14.00 

h, a la sala Hortensi Güell, taller d’educació de la veu: «Veu 
i cant». L’impartirà Francesca Masclans, cantant, actriu, 
professora de cant i directora d’escena. El curs es dividirà 
en dues parts. En la primera, s’analitzaran els aspectes més 
importants d’una tècnica vocal saludable i a l’abast de tothom, 
mitjançant el coneixement de l’òrgan fonador i les parts del cos 
que intervenen en el cant. En la segona, es treballaran aspectes 
pràctics i concrets a partir de les aportacions del mateix alumnat, 
mitjançant exemples reals de cançons. S’hi aplicaran les nocions 
tècniques treballades i s’hi afegirà el treball interpretatiu i artístic 
específic de cada tema escollit. El taller està adreçat als alumnes 
de l’Escola de Teatre.

Avanç dels tallers monogràfics de teatre del 2020
Dissabte 18 de gener: Preparació al càsting, a càrrec de Pep 
Armengol.

Dissabte 14 de març: Teatre i consciència, a càrrec d’Anna Sabaté.

Dissabte 16 de maig: Teatre físic, a càrrec de Roger Ribó.

ESCOLA DE MÚSICA
22, 23 i 24 d’octubre, a les 19.00 h, a la sala d’audicions: 
audicions d’alumnes de grau professional.

Dimarts 17 de desembre, a les 19.30 h, al Teatre Bartrina: 
concert de Nadal.

ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES
Els dimarts 8, 15 i 22 d’octubre, de 16.30 a 19.00 h, 
taller de pintura japonesa Sumi-E «Diàlegs de tinta i aigua», 

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. 
Els participants al taller aprendran, 
entre altres coses, a realitzar diferents 
pinzellades a partir de la posició del 
pinzell i aplicar l’aiguada japonesa sobre 
el paper d’arròs. La tècnica Sumi-E és un 
art oriental d’estètica harmònica i subtil, 
amb una manera particular d’interpretar la natura.

ESCOLA DE DANSA
Novembre (data per determinar): seminari de clàssic.
Del 19 al 24 de novembre: Fotografies de totes les 
alumnes per grup classe, a diverses dependències del Centre 
de Lectura, per a la felicitació de Nadal.

Divendres 22 de novembre, a les 19.30 h: flashmob de tots els 
alumnes de l’escola.
Del 9 al 21 de desembre: classes obertes de Nadal.
Dimecres 18 de desembre, a les 18.30 h, al Teatre Bartrina: El projecte 
«La Pe i el Cordi fan ballar l’escola» proposa la representació del conte 
El trencanous, amb la participació dels alumnes de diverses escoles de 
Reus.
Dijous 19 de desembre, a les 18.30 h, al Teatre Bartrina: Representació 
del conte El trencanous, a càrrec dels alumnes de la disciplina de clàssic de 
l’Escola de Dansa. 
Del 27 al 31 de desembre: Cursets de dansa.
Els dies 23, 27 i 28 de desembre: Actuacions de 
dansa al carrer amb el conte El trencanous.
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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 quart trimestre del 2019 són 
les següents: 

Dimarts 1 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
«Joan Ferraté, la literatura com a diàleg». Salvador Oliva, 
professor de la Universitat de Girona, i Jordi Cornudella, 
editor, conversaran sobre els diaris Del desig, de Joan Ferraté. 
Presentarà l’acte Biel Ferrer, filòleg i membre de l’Associació 
Gosar Poder. Ho organitzen: Associació Gosar Poder i Escola de 
Lletres de la biblioteca.

Dilluns 21 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Emili Argilaga: 
Conferència «La tradició dels cineclubs», a càrrec de Juan 
Manuel Garcia Ferrer, membre del Cineclub de l’Associació 
d’Enginyers de Barcelona. Activitat organitzada per la Secció de 

Ciències de la Comunicació amb motiu del 50è aniversari del 
Cineclub del Centre de Lectura.

Dimarts 5 de novembre, a les 19.00 h, a la sala Emili 
Argilaga: Conferència «Reflexions sobre la complexitat de 
la transformació educativa», a càrrec de Boris Mir, director 
adjunt del programa Escola Nova 21.

Dimarts 12 de novembre, a les 09.30 h, al Teatre Bartrina: 
«Ciència al Teatre», amb motiu de la Setmana de la Ciència 
que organitza la URV.

Dijous 14 de novembre, a les 19.30 h, a la sala Emili 
Argilaga, lectura de fragments d’Aloma a càrrec del Col·lectiu 
En Veu Alta. Presentarà l’acte Joaquim Mallafrè, filòleg i 
patró de la Fundació Mercè Rodoreda. L’acte forma part del cicle 
dedicat al 50è aniversari de la segona edició d’Aloma, l’única 
novel·la dels anys trenta que Mercè Rodoreda no va rebutjar, 
que organitzen l’Escola de Lletres i la Secció de Llengua i 
Literatura.

Dimarts 19 de novembre, a les 19.00 h, a la sala Emili 
Argilaga, taula rodona amb Núria Saló, ceramista i autora 
del conte Ralet, ralet..., que parlarà de «Creativitat a la llar 
d’infants»; i Rat Cebrian, mestra i contacontes, que parlarà 
d’«A punt per explicar històries?». L’acte forma part del curs 
«Temps de transformació educativa», que organitzen la Secció 
de Ciències de l’Educació i el Centre de Recursos Pedagògics 
Baix Camp.





Els clàssics 
del «cineclubisme»

• TT/19 • cicles monogràfi cs •
Els dimecres cinèfi ls
Sala d’actes del Centre • 19:30 •

13 novembre 2019. 19:30 
Le notti di Cabiria
Las noches de Cabiría
Director: Federico Fellini
Itàlia, 1957. VOS. 110 min

27 novembre 2019. 19:30 
El manuscrito 
encontrado en Zaragoza
Director: Wojciech Has
Polònia, 1965. VOS. 182 min

11 desembre 2019. 19:30 
Repulsion
Repulsión 
Director: Roman Polansky
R.U., 1965. VOS. 105 min

2 octubre 2019. 19:30 

La Kermesse héroique
La Kermesse heroica
Director: Jacques Feyder 
França, 1935. VOS. 115 min

16 octubre 2019. 19:30 
The quiet man
El hombre tranquilo 
Director: John Ford
EUA, 1952. VOS. 129 min

30 octubre 2019. 19:30 
Det sjunde inseglet
El septimo sello
Director: Ingmar Bergman
Suècia, 1957 VOS. 96 min

2 octubre 2019. 19:30 
Xerrada col·loqui sobre el tema del cicle

El “cineclubisme” 
a Catalunya

Comissari de l’exposició commemorativa dels 40 
anys de la Federació Catalana de Cineclubs, que es 
podrà visitar a la Filmoteca de Catalunya

Membre de varis cineclubs des dels 70, entre els 
quals destaca el de l’Escola d’Enginyers. 

Conjuntament amb Martí Rom, ha editat diverses 
monografi es sobre directors de cinema. 

És membre de l’Associació Catalana de crítics i 
escriptors cinematogràfi cs (ACCEC) i col·labora en 
diverses publicacions cinematogràfi ques.

Enginyer, geògraf i escriptor cinematogràfi c
Juan Manuel García Ferrer

21 d’octubre 2019
Sala d’actes. 19:30

Cinema negre

• TT/19 • cicles monogràfi cs •
Els dimecres cinèfi ls
Sala d’actes del Centre • 19:30 •

20 novembre 2019. 19:30
Criss Cross
El abrazo de la muerte
Director: Robert Siodmak
EUA, 1949. VOS. 88 min

4 desembre  2019. 19:30 
Where the Sidewalk Ends
Al borde del peligro
Director: Otto Preminger
EUA, 1950. VOS. 114 min

18 desembre 2019. 19:30 
The Big Heat
Los sobornados
Director: Fritz Lang
EUA, 1953. VOS. 90 min

9 octubre 2019. 19:30
The Maltese Falcon
El halcón maltès
Director: John Huston
EUA, 1941. VOS. 100 min

23 octubre 2019. 19:30
Out of the Past
Retorno al pasado
Director: Jacques Tourneur
EUA, 1947 VOS. 97 min

6 novembre 2019. 19:30
White Heat
Al rojo vivo
Director: Raoul Walsh
EUA, 1949. VOS. 114 min

9 octubre 2019. 19:30
Xerrada col·loqui sobre el tema del cicle

L’època daurada 
d’un gènere «fosc»  

Gran afeccionat tant a la novel·la negra 
i com el cinema negre.

Té una col·lecció de llibres i DVD’s sobre el tema 
titulada: “Negra i Criminal”. 

Ja va pels 2500 exemplars.

Periodista, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona
Josep M. Martí Martí

7 d’octubre 2019
Sala d’actes. 20:00 h

Els gàngsters a Hollywood
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TEMPORADA 
2019/2020

• Any L • Curs 50 •
Carrer Major, 15 43201 REUS

Programadors: 
Venanci Bonet, Marcel Banús i Jom Pàmies

CineClub del Centre 
de Lectura de Reus

Els divendres 
a les 9 del vespre 
al Teatre Bartrina     

www.centrelectura.cat

Divendres, 13 setembre 2019
Visages villages
Cares i llocs
Directors: Agnès Varda i JR
França, 2017. VOS. 94 min

Una col·laboració artística entre la vetera-
na directora Agnès Varda (de la Nouvelle 
vague) i l’artista gràfic urbà i fotògraf JR 
(Jean René), un jove francès conegut per 
les seves impactants obres visuals que 
consisteixen en enormes intervencions 
gràfiques en vehicles, carrers i teulades 
de diverses ciutats de tot el món. 

Divendres, 20 setembre 2019
Manbiki kazoko
Un afer de família
Director: Hirokazu Kore-eda
Japó, 2018. VOS. 121 min

Osamu i el seu fill es troben amb una 
nena al mig d’un fred glacial. Al princi-
pi, i després de ser reticent a acollir la 
nena, l’esposa d’Osamu acceptarà cui-
dar-la quan s’assabenti de les dificultats 
que afronta. Tot i que la família és pobra 
i amb prou feines guanya diners sufici-
ents per sobreviure a través de petits de-
lictes, viuen feliços tots junts, fins que un 
imprevist revela secrets ocults, posant a 
prova els llaços que els uneixen.

Divendres, 27 setembre 2019
The Favourite
La favorita
Director: Yorgos Lanthimos
Regne Unit, 2018. VOS. 119 min 

L’acció transcorre a principis del segle 
XVIII. Anglaterra està en guerra contra 
França. Una reina debilitada, Anne (Oli-
via Colman), ocupa el tron, mentre que 
la seva amiga Lady Sarah (Rachel Weisz)
governa a la pràctica el país en el seu 
lloc, a causa del precari estat de salut 
i al caràcter inestable de la monarca. 
Quan una nova serventa, Abigail (Emma 
Stone). apareix en palau el seu encant 
sedueix Sarah.

Divendres, 4 octubre 2019
The Old Man & the Gun
El vell i el fusell
Director: David Lowery
EUA, 2018. VOS. 93 min

Narra una història real, la de Forrest 
Tucker, un lladre de bancs que va passar 
la major part de la seva vida a la presó o 
intentant escapar-ne. De fet, va aconse-
guir escapolir-se en divuit ocasions i va 
cometre el seu darrer atracament a l’any 
2000 quan ja tenia 80 anys.

Divendres, 11 octubre 2019
If Beale Street Could Talk
El blues de Beale Street
Director: Barry Jenkins
EUA, 2018 VOS. 119 min

Basada en la novel·la de James Baldwin, 
“If Beale Street Could Talk”, la pel·lícula 
segueix a Tish, una dona de Harlem em-
barassada i recent promesa que lluita 
contra rellotge per demostrar la innocèn-
cia de la seva parella.

Temporada Tardor 2019     any del cinquantenari
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Amb el suport de 

Divendres, 25 octubre 2019
Maya
Maya
Directora: Mia Hansen Love
França, 2018. VOS. 107 min 

Desembre de 2012. Després de quatre 
mesos de captiveri a Síria, dos periodis-
tes francesos són alliberats. 

Gabriel, el més jove, té una mica més 
de 30 anys. Després de passar revisions 
mèdiques i contestar moltes preguntes, 
pot estar amb la seva família i la seva 
núvia. Transcorren unes setmanes, i in-
capaç de trobar un rumb a la seva vida, 
decideix anar a la Índia, on va créixer. Allà 
coneixerà Maya

Divendres, 15 novembre 2019
Doubles vies (Non fi ctión)
Dobles vides
Director: Olivier Assayas
França, 201. VOS. 108 min

A Alain, un reeixit editor parisenc, i a Léo-
nard, un dels seus autors de tota la vida, 
els costa acceptar completament el món 
digital actual i la crisi de la mitjana edat. 
Quan es reuneixen per debatre sobre el 
nou manuscrit, Alain ha de trobar una ma-
nera elegant de dir-li a Léonard que s’està 
quedant enrere, d’exposar-li els seus dub-
tes, mentre que l’esposa d’Alain, Selena, 
creu que per fi Léonard ha aconseguit 
realitzar la seva obra mestra.

Divendres, 22 novembre 2019
The White Crow
El ballarí
Director: Ralph Fiennes
 Regne Unit, 2018 VOS. 127 min

Rússia, 1961. Rudolf Nureyev, el ballarí 
de ballet més gran de tots els temps, vi-
atja per primera vegada fora de la Unió 
Soviètica com a membre de la prestigio-
sa Kirov Ballet Company. Tot i que el KGB 
segueix de prop els seus passos i mal-
grat el gran perill que comportava llavors 
la deserció, Nureyev fugirà prenent una 
decisió que podria canviar el curs de la 
seva vida per sempre.

Divendres, 13 desembre 2019
Da xiang xi di er zuo
An Elephant Sitting Still
Un elefant esperant assegut
Director: Hu Bo
Xina, 2018. VOS. 234 min. 

Durant tot un dia, des de l’alba fins al 
vespre, la càmara persegueix de prop a 
quatre personatges, i les seves circums-
tàncies, que intenten escapar de l’espiral 
descendent en què es troben immerses 
les seves vides. 

La seva il·lusòria esperança és pujar al 
tren que els portarà a veure l’elefant que 
espera assegut.

Divendres, 20 desembre 2019
Grâce à Dieu
Gràcies a Déu
Director: François Ozon  
França, 2018. VOS. 137 min

Per casualitat, un home s’assabenta que 
el sacerdot que va abusar d’ell quan era 
un boy-scout segueix treballant amb 
nens. Es llança a un combat al qual 
s’uneixen altres víctimes del sacerdot, 
amb la finalitat d’alliberar-se dels seus 
sofriments. Però les repercussions i 
conseqüències dels seus testimonis no 
deixaran a ningú indemne. Basada en el 
cas real d’un sacerdot de Lió, acusat el 
2016 d’abusar sexualment de desenes 
de nens.

CineClub del Centre 
de Lectura de Reus
Els divendres 
a les 9 del vespre 
al Teatre Bartrina     
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TEMPORADA 
2019/2020

• Any L • Curs 50 •
Carrer Major, 15 43201 REUS

Programadors: 
Venanci Bonet, Marcel Banús i Jom Pàmies

CineClub del Centre 
de Lectura de Reus

Els divendres 
a les 9 del vespre 
al Teatre Bartrina     

www.centrelectura.cat

Divendres, 13 setembre 2019
Visages villages
Cares i llocs
Directors: Agnès Varda i JR
França, 2017. VOS. 94 min

Una col·laboració artística entre la vetera-
na directora Agnès Varda (de la Nouvelle 
vague) i l’artista gràfic urbà i fotògraf JR 
(Jean René), un jove francès conegut per 
les seves impactants obres visuals que 
consisteixen en enormes intervencions 
gràfiques en vehicles, carrers i teulades 
de diverses ciutats de tot el món. 

Divendres, 20 setembre 2019
Manbiki kazoko
Un afer de família
Director: Hirokazu Kore-eda
Japó, 2018. VOS. 121 min

Osamu i el seu fill es troben amb una 
nena al mig d’un fred glacial. Al princi-
pi, i després de ser reticent a acollir la 
nena, l’esposa d’Osamu acceptarà cui-
dar-la quan s’assabenti de les dificultats 
que afronta. Tot i que la família és pobra 
i amb prou feines guanya diners sufici-
ents per sobreviure a través de petits de-
lictes, viuen feliços tots junts, fins que un 
imprevist revela secrets ocults, posant a 
prova els llaços que els uneixen.

Divendres, 27 setembre 2019
The Favourite
La favorita
Director: Yorgos Lanthimos
Regne Unit, 2018. VOS. 119 min 

L’acció transcorre a principis del segle 
XVIII. Anglaterra està en guerra contra 
França. Una reina debilitada, Anne (Oli-
via Colman), ocupa el tron, mentre que 
la seva amiga Lady Sarah (Rachel Weisz)
governa a la pràctica el país en el seu 
lloc, a causa del precari estat de salut 
i al caràcter inestable de la monarca. 
Quan una nova serventa, Abigail (Emma 
Stone). apareix en palau el seu encant 
sedueix Sarah.

Divendres, 4 octubre 2019
The Old Man & the Gun
El vell i el fusell
Director: David Lowery
EUA, 2018. VOS. 93 min

Narra una història real, la de Forrest 
Tucker, un lladre de bancs que va passar 
la major part de la seva vida a la presó o 
intentant escapar-ne. De fet, va aconse-
guir escapolir-se en divuit ocasions i va 
cometre el seu darrer atracament a l’any 
2000 quan ja tenia 80 anys.

Divendres, 11 octubre 2019
If Beale Street Could Talk
El blues de Beale Street
Director: Barry Jenkins
EUA, 2018 VOS. 119 min

Basada en la novel·la de James Baldwin, 
“If Beale Street Could Talk”, la pel·lícula 
segueix a Tish, una dona de Harlem em-
barassada i recent promesa que lluita 
contra rellotge per demostrar la innocèn-
cia de la seva parella.

Temporada Tardor 2019     any del cinquantenari
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Teatre Bartrina:

Programació Tardor 2019

Dissabte 5 d’octubre, a les 21.00 h
Ovelles, de Carmen Marfà i Yago Alonso. 
Text i direcció: Carme Marfà i Yago Alonso. 
Interpretació: Biel Duran i Albert Triola i Sara 
Espígul / Gemma Martínez. Durada: 80 minuts. 
Preu: 15 €, 12 € i 9 €.
El Víctor, l’Alba i l’Arnau, tres germans de 

Barcelona, es troben per decidir què fer amb una insòlita 
herència. Però aviat s’adonaran que el que semblava un regal 
caigut del cel pot capgirar la seva realitat. Aferrats a unes vides 
que no els satisfan, s’enfronten a una decisió que posarà a prova 
la seva relació de germans. Ovelles reflexiona, en clau d’humor, 
sobre la frustració d’una generació molt marcada per la crisi.

Diumenge 6 d’octubre, a les 12.00 h 
Adéu Peter Pan, de la Cia. Festuc Teatre. Adaptació del text 
clàssic: Ingrid Teixidó. Direcció: Pere Pàmpols. Interpretació: Ingrid 
Teixidó i Pere Pàmpols. Durada: 50 minuts. Preu: 6 €.
A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten les 
històries que li explica el seu avi, amb qui passa totes les 
tardes jugant a ser Peter Pan. Però de sobte, una nit, els nens 
perduts s’enduran la Maria de la seva habitació cap al País de 

Mai Més. Aleshores, les aventures 
les viurà en primera persona. Un 
espectacle de titelles i actors, 
sensible i divertit, que buscarà en 
tot moment la complicitat de petits 
i grans.

Del 18 al 20 d’octubre 
XXII Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual – 
COS 2019

Dissabte 26 d’octubre, a les 21.00 h
Una gossa en un descampat, de Clàudia 
Cedó. Direcció: Sergi Belbel. Interpretació: 
Pep Ambròs, Anna Barrachina, Queralt 
Casasayas, Vicky Luengo, Xavi Ricart i 
Maria Rodríguez. Durada:  90 minuts. 
Preu: 20 €, 15 € i 12 €.
La Júlia i en Pau esperen un nen. 
Ella està de cinc mesos quan l’embaràs es complica. En una 
setmana hauran de fer-se a la idea que perden el seu fill. 
Passaran per moments difícils, intensos, feliços, dramàtics i 
còmics, alhora, tot un garbuix. Una gossa en un descampat 
explica la història de superació d’aquesta parella que, com 
tantes altres, haurà d’enfrontar-se al fet de parir una criatura 
morta. Aprendre alguna cosa de tot això. Plantar cara al 
monstre de les pròpies pors.

Diumenge 27 d’octubre, a les 18.00 h
Cita amb els àngels. Joan Isaac i Sílvia 
Comes homenatgen Silvio Rodríguez. 
Durada: 75 minuts. Preu: 12 € anticipada / 
15 € a taquilla.
Posada de llarg del disc Cita amb els 
àngels, en què els dos músics han retut 
tribut a Silvio Rodríguez traduint alguns 





dels temes del trobador cubà al català. Amb nuesa escènica i 
tan sols amb les seves veus i una guitarra, el duet ha volgut 
portar als escenaris l’essència del mestre de la cançó universal. 
L’homenatge a Rodríguez inclou cançons de totes les seves 
èpoques, des d’Unicorn o Petita serenata diürna fins a petites 
joies d’un cançoner extens.

Dissabte 2 de novembre, a les 21.00 h
Leiho bat zabalik. Jabier Muguruza, en concert. Veu i sampler: 
Jabier Muguruza. Guitarres elèctriques: Ander Mujika. Durada: 75 

minuts. Preu: 12 € anticipada / 
15 € a taquilla.
L’últim disc de Jabier Muguruza, 
el quinzè com a cantautor, 
porta canvis profunds pel que 
fa la instrumentació: deixa de 
banda la base acústica que l’ha 
caracteritzat per acompanyar-

se de les guitarres elèctriques d’Ander Mujika i els ambients 
electrònics de Carasueño. D’aquesta manera, transporta la seva 
obra a un nou paisatge sonor.

Del 6 al 9 de novembre
XII Festival Internacional de Cinema de Reus
Memorimage 2019
Diumenge 10 de novembre, a les 18.00 h

Qui ets?, de Màrius Serra. 
Direcció: Joan Arqué. 
Interpretació: Òscar Muñoz, 
Judit Farrés i Roger Julià. 
Durada:  90 minuts. Preu: 
15 €, 12 € i 9 €. Menors de 
12 anys: 10 €, 8 € i 6 €.
Llullu, nascut amb paràlisi 

cerebral, ha d’anar amb cadira de rodes i mai no podrà caminar. 
En un càmping de l’Empordà, on passen uns dies en família, el 
seu pare es queda embadalit veient com corre el cosí del Llullu 
i té un somni: algun dia veurà córrer son fill. Acompanyat de la 
mare i la germana, passejaran el Llullu per tot el món, atraient 
les mirades de persones molt diferents. Fins que un dia, el 
somni es farà realitat.

Dissabte 16 de novembre, a les 21.00 h
Vaselina, de Gabriele di Luca. Direcció: 
Sergi Belbel. Interpretació: Lluïsa Castell, 
Joan Negrié, Artur Busquets, Karin Barbeta 
i Joan Miquel Reig. Durada: 90 minuts. 
Preu: 20 €, 15 € i 12 €.
Els Estats Units, juntament amb els països 
aliats, acaben de bombardejar Mèxic 
per destruir-ne totes les plantacions de 
droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un animalista 
convençut i defensor dels drets civils, cultiven grans quantitats 
de marihuana al seu pis per intentar donar el gran cop de les 
seves vides: invertir el funcionament del mercat i exportar-
la a Mèxic. A ells dos, s’hi afegirà Wanda, una noia obesa i 
insegura, i Mina, la mare de Fil, una dona frustrada que acaba 
de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del vici que sempre 
l’ha perseguit. Tot es complica quan, després de quinze anys 
d’absència, torna a casa el pare de Fil i l’exmarit de Mina.

Diumenge 24 de novembre, a les 18.00 h
Claudia, de la Cia. La Conquesta del Pol Sud. Autoria i 
interpretació: Claudia Victoria 
Poblete Hlaczik, Carles F. Giua 
i Eugenio Szwarcer. Direcció: 
Carles Fernández Giua. Disseny 
de l’espai i vídeo: Eugenio 
Szwarcer. Durada: 80 minuts. 





Preu: 15 €, 12 € i 9 €. Espectacle en castellà.
Claudia Victoria Poblete Hlaczik puja a l’escenari per explicar 
la seva experiència personal. Aquesta enginyera de sistemes, 
nascuda a Buenos Aires, protagonitza un impactant i emotiu 
testimoni en primera persona per explicar com va assumir 
la seva verdadera identitat en descobrir que els seus pares 
biològics havien estat torturats i assassinats. 

Dissabte 30 de novembre, a les 21.00 h
Celebraré mi muerte, de la Cia. Teatro del 
Barrio. Producció i direcció: Jordi Èvole, Alberto 
San Juan i Víctor Moriña. Interpretació: Marcos 
Ariel Hourmann. Durada: 80 minuts. Preu: 15 
€, 12 € i 9 €. Espectacle en castellà.
El 28 de març de 2005, la vida del metge 
Marcos Ariel Hourmann va canviar per sempre. 
Una pacient de més de 80 anys arriba a 
urgències de l’hospital on treballava. Sotmesa 
a terribles dolors, el pronòstic li donava una 
esperança de vida de només unes hores. La 
pacient i la seva filla li van pregar que acabés 

amb el seu patiment. Marcos, saltant-se el protocol mèdic, li 
va administrar 50 mg de clorur de potassi. La dona va morir 
als pocs minuts i Hourmann va deixar escrit a l’informe allò 
que havia succeït. Uns mesos després, rebia una notificació del 
jutjat: estava acusat d’homicidi. És l’eutanàsia un assassinat? 
És ètica? És just tractar a Marcos d’assassí? Aquestes preguntes 
es plantegen a l’escenari, on el mateix doctor explica la seva 
història.

Diumenge 1 de desembre, a les 18.00 h
El secret de la senyora Melody, de Camerata XXI–Orquestra 
Ciutat de Reus. Narrador: David Puertas. Durada: 60 minuts. 
Espectacle recomanat de 3 a 10 anys. Preu: 6 €.
La senyora Melody no surt mai a passejar sola. Sempre demana 

a algú que l’acompanyi: a vegades hi va amb la seva amiga 
Fuga, a vegades amb el senyor Contrapunt i a vegades amb 
els nens de la veïna, els petits Pizzicats.

Dissabte 14 de desembre, a les 21.00 h
La dansa de la venjança, de 
Jordi Casanovas. Direcció: 
Pere Riera. Interpretació: 
Pablo Derqui i Aina Clotet. 
Durada: 80 minuts. Preu: 
20 €, 15 € i 12 €.
Una parella se separa 
després d’anys de 
matrimoni. El divorci els 
obliga a resoldre com 
s’han de repartir les hores 
d’un fill menor d’edat. Han 
fet un pacte. Però avui, a la casa on havien fundat la seva 
història en comú i tot just quan ja s’anaven a acomiadar sense 
deixar més víctimes pel camí, el pacte es trenca i alguna cosa 
esclata.

Dissabte 21 de desembre, a les 21.00 h
Concert de Nadal, de Camerata XXI–Orquestra Ciutat de Reus. 

Dijous 26 de desembre, a les 19.00 h
El poema de Nadal, de Josep M. de Sagarra. Interpretació: 
Josep M. Puig i Baiget. Música: Xavier Pié. Durada: 60 minuts. 
Espectacle gratuït.





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 2019 dels socis numeraris:
16 € al mes.





Dia a dia          (116 motius per apropar-te al Centre)

ACTIVITATS Més informació a la pàg.

OCTUBRE 2019

dt. 1 10.00 h Exposició bibliogràfica de M. Àngels Ollé. Fins al 3 de novembre Vestíbul biblioteca 10
dt. 1 19.30 h Acte «Joan Ferraté, la literatura com a diàleg» Sala Emili Argilaga 8
dc. 2 19.30 h Cineclub: Cicle «Clàssics del cineclubisme»: La Kermesse héroique (La Kermesse heroica), de Jacques Feyder Sala Emili Argilaga 21
dj. 3 19.30 h Conferència «El camí de Shikoku. 1.200 km de pelegrinatge per 88 temples japonesos» Sala Rosa Magrané 15
dj. 3 19.30 h Presentació del llibre Rafael Ramis (1880-1936). Catalanista, republicà, socialista i maçó, de Joan Armangué Sala Emili Argilaga 7
dv. 4 19.30 h Lliurament del 35è Memorial Josep i Liesel Vidal Sala Emili Argilaga 5
dv. 4 21.00 h Cineclub: The Old Man & The gun (El vell i el fusell), de David Lowery Teatre Bartrina 22
ds. 5 21.00 h Ovelles, de Carmen Marfà i Yago Alonso Teatre Bartrina 24
dg. 6 08.00 h Excursió Foradada-Montsonís-Santa Maria de Salgar (la Noguera)  15
dg. 6 12.00 h Adéu Peter Pan, de la Cia. Festuc Teatre Teatre Bartrina 24
dl. 7 19.00 h Viatjant amb en Santi Nogués: Vietnam: el regne Xampa Sala Emili Argilaga 16
dl. 7 20.00 h Conferència «L’època daurada d’un gènere fosc», a càrrec de Josep M. Martí Martí Sala Emili Argilaga 21
dt. 8 16.30 h Taller de pintura japonesa Sumi-E Aula 42 19
dt. 8 18.00 h Conferència «Les comunitats jueves a la Corona d’Aragó des de 1391 a 1492» Sala Emili Argilaga 15
dt. 8 19.30 h Conferència «Robèrt Lafont, literat. Carta de navegar» Sala Emili Argilaga 9
dc. 9 19.30 h Cineclub: els dimecres cinèfils. Cicle «Cinema negre»: The Maltese Falcon (El Halcón maltés), de John Huston. Sala Emili Argilaga 21
dj. 10 19.30 h Aules de filosofia pràctica Cafè Teatre 6
dj. 10 19.30 h Presentació del llibre Sobre la República catalana. Escrits de Dret Constitucional i de Dret Internacional, d’Hèctor López Bofill Sala Emili Argilaga 14
dv. 11 19.30 h Presentació de la novel·la Pentimento, d’Antoni Real Sala Emili Argilaga 15
dv. 11 19.30 h Inauguració de l’exposició «Mac cartellista» Sala Fortuny 17
dv. 11 21.00 h Cineclub: If Beale Street Could Talk (El blues de Beale Street), de Barry Jenkins Teatre Bartrina 22
dl. 14 17.30 h Club de lectura juvenil Biblioteca infantil 10
dl. 14 19.00 h Presentació del llibre Cataluña en Madrid. Una visión de Cataluña desde Madrid, d’Ignacio Buqueras Bach Sala Emili Argilaga 7
dt. 15 16.30 h Taller de pintura japonesa Sumi-E Aula 42 19
dt. 15 19.00 h Curs «Temps de transformació educativa» Sala Emili Argilaga 13
dt. 15 19.30 h Els dimarts de l’Òmnium i el Centre de Lectura: Digues un desig, de Jordi Cabré Sala Ramon Amigó 6
dc. 16 18.00 h Presentació del llibre El Qohelet del Antiguo Testamento, de Manuel Gómez Díaz Sala Emili Argilaga 15
dc. 16 19.30 h Cineclub: els dimecres cinèfils. Cicle «Clàssics del cineclubisme»: The quiet man (L’home tranquil), de John Ford Sala Emili Argilaga 21

Amb conveni amb





ACTIVITATS Més informació a la pàg.

dj. 17 19.30 h Lliçó inaugural del curs acadèmic 2019-2020, a càrrec de Francesc Xavier Grau Sala Emili Argilaga 5
dj. 17 20.00 h Acte de l’Escola essencialista Sala seccional 15
dv. 18 19.30 h Presentació del llibre El rastre del penitent, d’Eduard López Mercadé Sala Emili Argilaga         9 
dl. 21 19.30 h Conferència «La tradició dels cineclubs», a càrrec de Juan Manuel Garcia Ferrer Sala Emili Argilaga 12
dt. 22 16.30 h Taller de pintura japonesa Sumi-E Aula 42 19
dt. 22 19.00 h Curs «Temps de transformació educativa» Sala Emili Argilaga 13
dc. 23 19.30 h Cineclub: dimecres cinèfils. Cicle «Cinema negre»: Out of the Past, de Jacques Tourneur Sala Emili Argilaga 21
dj. 24 19.00 h Divulga al Centre. Xerrades-col·loqui sobre temes científics Cafè Teatre 6
dj. 24 19.30 h Projecció de l’audiovisual L’altiplà bolivià Sala Rosa Magrané 15
dj. 24 19.30 h Acte d’homenatge a la pedagoga i escriptora M. Àngels Ollé Sala Emili Argilaga 13
dv. 25 19.30 h IV Jornades de literatura digital Sala Emili Argilaga 8
dv. 25 21.00 h Cineclub: Maya, de Mia Hansen Love  Teatre Bartrina 23
ds. 26 21.00 h Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó Teatre Bartrina 24
dg. 27 18.00 h Concert Cita amb els àngels, de Joan Isaac i Sílvia Comes Teatre Bartrina 24
dl. 28 19.30 h El Liceu visita Reus: Doña Francisquita, d’Amadeu Vives Sala Emili Argilaga 13
dl. 28 19.30 h Inauguració de l’exposició «Joaquim Cabezas. Viure la fotografia» Vestíbul 18
dt. 29 19.30 h Cicle «No diré res de mi. Noves mirades a Gabriel Ferrater»: conferència «Poemes comentats», a càrrec d’Enric Blanes Sala Emili Argilaga 9
dm. 30 19.30 h Cineclub: els dimecres cinèfils. Cicle «Clàssics del cineclubisme»: Det sjunde inseglet (El séptimo sello), d’Ingmar Bergman Sala Emili Argilaga 21
dj. 31 19.00 h Club de lectura de novel·la negra Sala de projeccions 10

NOVEMBRE 2019

dv. 1 08.00 h Assistència de la Secció Excursionista al 43è Aplec Excursionista dels Països Catalans  15
ds. 2 21.00 h Concert de Jabier Muguruza Teatre Bartrina 25
dl. 4 19.30 h Conferència «Aljamies judeocatalanes als responsa medievals», a càrrec d’Annabel González i Montserrat Moreno Sala Emili Argilaga 15
dt. 5 10.00 h Obertura de l’exposició bibliogràfica dedicada a Mercè Rodoreda Vestíbul biblioteca 8
dt. 5 19.00 h Curs «Temps de transformació educativa» Sala Emili Argilaga 13
dc. 6 19.30 h Cineclub: els dimecres cinèfils. Cicle «Cinema negre»: White heat, de Raoul Walsh Sala Emili Argilaga 21
dj. 7 19.30 h Presentació del llibre Roses al desert, de Joan Prats Sobrepere Sala Emili Argilaga 7
dj. 7 19.30 h Projecció de l’audiovisual Illa de la Palma, de Maria Toldrà Sala Rosa Magrané 15
dv. 8 19.00 h Projecció i presentació del documental DesConnectats, de Toni Royo Sala Emili Argilaga 13
dv. 8 19.30 h Inauguració de l’exposició «Història dels 50 anys del Cineclub de Reus» Sala Fortuny 17
ds. 9 10.00 h XIV Trobada de cineclubs dels Països Catalans Sala Emili Argilaga 12
ds. 9 10.00 h Taller monogràfic de teatre: «Veu i cant», a càrrec de Francesca Masclans Sala Hortensi Güell 19





ACTIVITATS Més informació a la pàg.

ds. 19 11.30 h Taller infantil «Contes per llepar-se els dits» Biblioteca infantil 10
dg. 10 18.00 h Qui ets?, de Màrius Serra Teatre Bartrina 25
dl. 11 17.30 h Club de lectura juvenil Biblioteca infantil 10
dl. 11 19.30 h Conferència «Mercè Rodoreda: vida i obra d’una dona rebel», a càrrec d’Anna Maluquer Sala Emili Argilaga 8
dt. 12 09.30 h Setmana de la Ciència de la URV Teatre Bartrina 20
dt. 12 19.00 h Curs «Temps de transformació educativa» Sala Emili Argilaga 13
dc. 13 19.30 h Cineclub: Cicle «Clàssics del cineclubisme»: Le notti di Cabiria (Las noches de Cabiria), de Federico Fellini Sala Emili Argilaga 21
dj. 14 19.30 h Taller pràctic de Wikiloc (I) Sala Rosa Magrané 15
dj. 14 19.30 h Aules de filosofia pràctica Cafè Teatre 6
dj. 14 19.30h Lectura d’Aloma, de Mercè Rodoreda, a càrrec del Col·lectiu En Veu Alta Sala Emili Argilaga 8
dv. 15 19.30 h Lliurament dels XXXIX Pemis Baix Camp per a joves escriptors  Sala Emili Argilaga 7
dv. 15 21.00 h Cineclub: Doubles vies, d’Olivier Assayas Teatre Bartrina 23
ds. 16 21.00 h Vaselina, de Gabriele di Luca. Teatre Bartrina 25
dg. 17 08.00 h Assistència al 55è Dia del Camí de Muntanya  16
dl. 18 19.00 h Viatjant amb en Santi Nogués: Hue, ciutat imperial Sala Emili Argilaga 16
dl. 18 19.30 h  Presentació del llibre 50 poetes de la terra Sala Ramon Amigó 14
dt. 19 19.00 h Curs «Temps de transformació educativa» Sala Emili Argilaga 13
dc. 20 19.30 h Cineclub: els dimecres cinèfils. Cicle «Cinema negre»: Criss Cross, de Robert Siodmak Sala Emili Argilaga 21
dj. 21 19.00 h Divulga al Centre. Xerrades-col·loqui sobre temes científics Cafè Teatre 6
dj. 21 19.30 h Taller pràctic de Wikiloc (II) Sala Rosa Magrané 16
dj. 21 19.30 h Presentació del llibre El plaer d’escriure. Estudis sobre l’obra literària de Jordi Tiñena Sala Emili Argilaga 9
dv. 22 19.30 h Conferència «Els objectius de desenvolupament sostenible des del territori», a càrrec Carme Gual Sala Emili Argilaga 14
dv. 22 19.30 h Flashmob dels alumnes de l’Escola de dansa Vestíbul 19
dv. 22 21.00 h Cineclub: The White Crow (El ballarí), de Ralph Fiennes Teatre Bartrina 23
ds. 23 20.00 h Inauguració de l’exposició «53è Concurs Aplec Baix Camp» Vestíbul 18
dg. 24 18.00 h Claudia, de la Cia. La Conquesta del Pol Sud Teatre Bartrina 25
dl. 25 19.30 h Debat i projecció del documental Els nens de la motxilla Sala Emili Argilaga 14
dt. 26 19.00 h Curs «Temps de transformació educativa» Sala Emili Argilaga 13
dc. 27 19.30 h Cineclub: els dimecres cinèfils. Cicle «Clàssics del cineclubisme»: Rekopis znaleziony w Saragossie
  (El manuscrito encontrado en Zaragoza), de Wojciech Has Sala Emili Argilaga 21
dj. 28  19.00 h Club de lectura de novel·la negra Sala de projeccions 10
dj. 28 19.00 h Divulga al Centre. Xerrades-col·loqui sobre temes científics Cafè Teatre 6
dj. 28 19.30 h Presentació de la ruta 100 fites per a la desconnexió. 2.300 km caminant pel Pirineu per iniciar la jubilació Sala Emili Argilaga 16





ACTIVITATS Més informació a la pàg.

dj. 28 20.00 h Acte de l’Escola essencialista Sala seccional 15
dv. 29 19.30 h Presentació de llibre Dalí y Gala. Historia de una paranoia nihilista, de M. Dolors Muntané Sala Emili Argilaga 9
ds. 30 21.00 h Celebraré mi muerte, de la Cia. Teatro del Barrio Teatre Bartrina 26

DESEMBRE 2019

dg. 1 18.00 h El secret de la senyora Melody, de Camerata XXI–Orquestra Ciutat de Reus Teatre Bartrina 26
dl. 2 19.30 h Presentació del llibre Regresar a China, de Carles Prado Fonts Sala Emili Argilaga 9
dc. 4 19.30 h Cineclub: els dimecres cinèfils. Cicle «Cinema negre»: Where the Sidewalk Ens, d’Otto Preminger Sala Emili Argilaga 21
dj. 5 19.30 h Presentació de la comunitat jueva Chabad Lubavitch de Barcelona Sala Emili Argilaga 15
dl. 9 17.30 h Club de lectura juvenil Biblioteca infantil 10
dc. 11 19.30 h Cineclub: Cicle «Clàssics del cineclubisme»: Repulsion (Repulsión), de Roman Polansky Sala Emili Argilaga 21
dj. 12 19.30 h Aules de filosofia pràctica Cafè Teatre 6
dj. 12 19.30 h Projecció de l’audiovisual Viatge al Vietnam i Cambodja, de Mercè Bessó Sala Emili Argilaga 16
dv. 13 19.30 h Acte commemoratiu del 50è aniversari del cineclub Sala Emili Argilaga 12
dv. 13 21.00 h Cineclub: Da xiang xi di er zuo (An Elephant Sitting Still / Un elefant esperant assegut), de Hu Bo Teatre Bartrina 23
ds. 14 21.00 h La dansa de la venjança, de Jordi Casanovas. Teatre Bartrina 21
dg. 15 08.00 h Excursió de Nadal  16
dl. 16 17.30 h Explica’m un conte Biblioteca infantil 10
dl. 16 19.30 h Viatjant amb Santi Nogués: Màgia i misteri a Halong Sala Emili Argilaga 16
ds. 17 19.30 h Concert de Nadal de l’Escola de música Teatre Bartrina 19
dm. 18 18.30 h «La Pe i el Cordi fan ballar a l’escola» Teatre Bartrina 19
dc. 18 19.30 h Cineclub: Cicle «Cinema negre»: The Big Heat, de Fritz Lang Sala Emili Argilaga 21
dj. 19 18.30 h Representació del conte El trencanous, a càrrec de l’Escola de dansa Teatre Bartrina 19
dj. 19 19.00 h Club de lectura de novel·la negra Sala de projeccions 12
dj. 19 19.00 h Divulga al Centre. Xerrades-col·loqui sobre temes científics Cafè Teatre 6
dj. 19 20.00 h Festa de Nadal de la Secció excursionista Sala Rosa Magrané 16
dv. 20 21.00 h Cineclub: Grâce à Dieu (Gràcies a Déu), de Françoise Ozon Teatre Bartrina 23
ds. 21 21.00 h Concert de Nadal, de Camerata XXI–Orquestra Ciutat de Reus Teatre Bartrina 26
dj. 26 19.00 h El poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra Teatre Bartrina 26
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