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Reus: apunts culturals d’actualitat (2009-2017) aplega els articles 

que Xavier Filella Fargas va publicar mensualment a Reusdigital.cat 
entre 2009 i 2017 i que segueixen el fil de l’actualitat cultural reusenca 

vista des del Centre de Lectura, del qual en va ser president des de juny 

de 2011 a juny de 2017.  

 
La publicació es complementa amb un apèndix, altres articles  publicats 

a diferents mitjans informatius (Diari de Tarragona, Més Reus) i als 

programes d’activitats del Centre de Lectura del curs 2011-2012. 
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Retalls d’història 
 
 

La Biblioteca del Centre de Lectura prepara pel mes d’octubre una exposició gràfica 

sobre les dedicatòries que cent cinquanta personalitats han estampat a l’àlbum d’honor 

de l’entitat al llarg dels seus cent cinquanta anys d’història.  

 

 Aquest recorregut per més d’un segle de la història del país ens dóna una 

perspectiva de qui i com van visitar la nostra ciutat i perquè van ser còmplices de la 

moguda cultural o l’efervescència política del moment.  

 

 Sorprèn la capacitat del Centre d’aglutinar personalitats de tots els camps 

artístics (teatrals, musicals, art, cinema), literaris, polítics o socials i resulta sorprenent 

esbrinar per quin motiu es va apropar cada un dels personatges a l’entitat degana de 

Catalunya. Atrets pel seu prestigi, pel ressò públic, perquè portaven els seus 

espectacles  teatrals o musicals al Bartrina o al Fortuny, perquè hi exposaven, o 

venien convidats a pronunciar-hi conferències, a participar en jurats de premis literaris, 

a impartir classes magistrals sobre llengua o política o a impartir conferències 

inaugurals d’un nou curs.  

 

 Quina altra mostra podria donar una perspectiva històrica tan important com 

aquesta quan podem veure plegats en una mateixa exposició a Pérez Galdós, Lerroux, 

Pestaña, Benavente, Rusiñol, Sagarra, Alfons XIII, Pau Casals, Joaquim Mir, Opisso, 

Manuel de Falla, Margarida Xirgu, Macià, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, José Hierro, 

Blas de Otero, Joan Oró, Joan Brossa, Noah Gordon, Carles Santos, Vázquez 

Montalbán, Lluís Llach, Oriol Bohigas, i així fins a cent cinquanta. 

 

 

 La nostra història es pot ensenyar amb aquesta selecció, feta sota el mestratge 

de Pere Anguera, o també amb altres tries que es podrien preparar sobre temàtiques 

diverses. Fins i tot resultaria interessant saber quines persones que van fer cap al 

Centre no hi van signar a l’àlbum d’honor, uns per mandra o desídia, altres perquè no 

van gosar demanar-los-hi, i alguns perquè van ser convidats per una secció o una 

institució al marge de la presidència de l’entitat. 

 

 

 La història està feta de retalls, de moments puntuals i ara amb la perspectiva 

històrica que ens dóna el pas del temps podrem apreciar a cop d’ull quines activitats 

van reeixir o  van sobresortir en cada època. L’exposició dels autògrafs del Centre pot 

ser una bona oportunitat per a aquells que encara tenen curiositat per saber qui som i 

d’on venim. 

 

 

setembre 2009 
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Cosir el país 
 
En els darrers anys van sortir veus recordant l’anomenada “Catalunya-Ciutat”. En la 

majoria dels discursos de l’expresident Maragall hi planava sempre aquesta idea.  

 

 Vivim en un país petit i penso que aquest concepte l’hauríem de tornar a 

introduir en el debat del dia a dia. I no només per associar-lo a un concepte ideològic 

com defensaven la gent del noucentisme, ni a la rivalitat ciutat-pagesia, ni per 

enfrontar l’ecologisme amb la modernitat. No es tracta de confrontar políticament 

Barcelona i Catalunya sinó que cal pensar-la com a sinònim de progrés, equilibri i 

benestar.  

 

 La “Catalunya Ciutat” ens l’hauríem de plantejar en primera instància amb la 

idea que el país tanqui definitivament les cicatrius que es mantenen obertes en les 

infraestructures i les comunicacions territorials. Apropar els pobles a les ciutats, les 

ciutats a les capitals, en un país de dimensions tan petites com el nostre no pot ser 

que costi tant. 

 

 Necessitem una capital forta, Barcelona, però no resulta comprensible que amb 

el pas del temps la capital es distanciï cada vegada més de la resta del país i només 

es pensi en connectar-la amb la zona metropolitana. 

 

 Paradoxalment avui les distàncies des del territori a la capital s’allunyen i cada 

vegada triguem més per recórrer la mateixa distància. Si vas per carretera, velocitats 

màximes de 80 o velocitats variables de 40 a 80; si vas en tren, problemes en les mal 

anomenades “mitja distància” i “rodalies”; si busques autobús necessites fer un 

“màster” en recorreguts, estacions i horaris. Si hi vas de cara la nit ja pots oblidar-te 

del transport públic. 

 

 Com a ciutadans d’un país modern no s’entén que no disposem de transports 

públics que acostin, per exemple, cada hora, Tortosa amb Girona; o per parlar de 

qüestions més domèstiques, sobta que per anar des de Reus a l’aeroport del Prat els 

trens no facin parada a l’estació del Prat i hagin d’anar fins a Sants per tornar enrere i  

passar novament pel Prat.  

 

 Si repensem una “Catalunya-Ciutat” les distàncies entre els pobles i ciutats de 

Catalunya s’han de reduir en temps, ha de millorar la facilitat horària, l’accessibilitat. 

Altres països i regions europees ho fan des de fa molts anys i disposen de connexions, 

com a mínim,  cada hora i amb el mateix minut de pas. Resulta xocant que per 

connectar un país que fa tres-cents quilometres de llargària hagis d’estar sempre 

pendent d’unes rutes horàries irregulars i capritxoses. Caldria també superar 

l’anacronisme que encara representen unes “rodalies” només radials i que, des de 

Barcelona, s’acaben a Vilanova, al Maresme o al Vallès. Unes connexions continues 

haurien d’abastar el màxim de país, de punta a punta, de nord a sud, d’est a oest.  

 

 Si finalment, com sembla, aconseguim administrar des de Catalunya les 

infraestructures ferroviàries, aeroportuàries i viàries,  i s’acorda el nou Pla Nacional 

d’Infraestructures aquest hauria de deixar de pensar només en criteris de concentració 

demogràfica i defensar la cohesió territorial abans que res.  

 

 Es necessari cosir definitivament el país per a moure’ns amb facilitat per una 

autèntica “Catalunya-Ciutat” que apropi els catalans i ens faci un país de debò. Un 

plantejament que s’hauria d’estendre als altres àmbits socials o culturals. Qui en 

posarà els límits?        

octubre 2009 
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La naturalesa humana 

 

Quatre cents anys deuen ser molts anys però potser no tants com ens pensem. 

Resulta xocant comprovar com desprès de quatre segles la condició humana no ha 

canviat gaire. Han variat les condicions de vida de manera brutal, vivim anys i panys, 

gaudim d’un confort i un benestar impensable pels nostres avantpassats: disposem 

d’electricitat, de medecines miraculoses, de noves tecnologies, de nous transports que 

ens porten fins l’espai sideral, tenim de tot, però en el fons continuem mantenint totes 

les mancances pròpies de la naturalesa humana. Donem importància a les coses 

supèrflues,  acceptem de grat qualsevol bajanada que ens entretingui, rebutgem allò 

que requereixi una mínim esforç intel·lectual.  Som, com sempre, ben poca cosa, 

suren per tot arreu les nostres febleses, la nostra mesquinesa, la nostra incapacitat de 

fer-nos més savis cada dia.  

 

 Aquests dies, amb motiu de l’exposició multidisciplinar El carrer dels sonets que 

s’ha pogut veure a la Sala Fortuny del Centre de Lectura inspirada en els sonets de 

William Shakespeare publicats l’any 1609, hem pogut veure com la humanitat s’ha 

mogut sempre al voltant de les mateixes inquietuds, amb comportaments semblants.  

 

 La vida és efímera, el temps passa, fuig, i “només resta l’amor davant les 

misèries humanes” com el diu el poeta.  

 

 El sonet 66 ens ho recorda: 

 

 Cansat d’aquestes coses, vull una mort calmada: 
 contemplar com el mèrit ha nascut sense ajuda 
 i un no ningú s’adorna amb seda setinada, 
 i la fidelitat, per desgràcia abatuda, 
 
 i, per vergonya, el fals honor en llocs ben alts, 
 i la puresa rudement prostituïda, 
 i la vera excel·lència sense honors als portals 
 i la força per lleis inútils impedida, 
 
 i les arts emmudides per les autoritats, 
 i, com a savi, el foll controlant el talent, 
 i de les veritats dir-ne simplicitats, 
 i el bé captiu, del pitjor mal, ser-ne el servent. 
 
 Fora millor morir, de tot això cansat, 
 si no fos deixar sol el meu enamorat. 
 
 Exposicions com aquesta ens conviden a reflexionar i a oblidar, per uns 

moments, les sopes al cap que la societat moderna ens fa dia a dia.  

 

 Amb el pas del temps la gent viu millor però no millora. 

 

 

octubre 2009 
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La lucidesa de Bernhard 
 

 

Punt 6 Ràdio emet (cada quinze dies, els diumenges a 2/4 d’11 del matí) les lectures 

dramatitzades que el col·lectiu En Veu Alta de la Biblioteca del Centre enregistra des 

de fa unes setmanes i dóna gust descobrir en el cicle textos poc coneguts com el que 

ha traduït Josep Murgades de Thomas Bernhard.  

 

 En el cas que ens ocupa, El nebot de Wittgenstein, l’autor explica la seva 

amistat amb Paul Wittgenstein, el nebot del famós filòsof, i fa memòria d’aquest 

personatge que en vida va “exhibir” la seva lúcida bogeria.  

 

 Per a la gent que no coneix l’autor austríac, que escrivia en alemany, cal dir-los 

que Bernhard, un dels més reconeguts autors teatrals europeus del segle XX, va ser 

sempre molt crític amb la societat en la que vivia, podríem dir que se’l tenia més aviat 

per un “rebentaire”, per un antisistema. I  escrivia sempre amb la més nítida lucidesa 

mental, això sí amb bastant mala bava. No es deixava enlluernar pels 

convencionalismes socials ni s’empassava la quotidianitat amb la que la gent es deixa 

corrompre pel poder dominant i es fa interessadament amic del polític que ho manipula 

tot.  

 

 Bernhard maleïa els artistes anomenats “reproductors”, que es pensen que 

poden, impunement, fer-nos creure als altres que la seva obra paga la pena.  Aquells 

que porten “la ruqueria escrita a la cara”, que posen preu a les seves obres, que 

s’autodefineixen, sense modèstia, com a “artistes” i que nosaltres, la resta dels 

mortals, per una mala entesa educació, no gosem dir-los a la cara el que de veritat 

pensem de la seva obra.  

 

 Enemic dels falsos afalacs, Bernhard si que deia el que pensava i sempre ho 

va dir amb un to càustic, xocant, repetitiu, difícil d’acceptar per la gent criticada però 

fent servir un discurs brillant, intel·ligent, directe, ple de sensatesa, amb tot el sentit 

comú.  

 

 Ens veiem reflectits en els seus comentaris, ens hi reconeixem gaire bé, i 

observem com la nostra fragilitat humana ens porta, tot i que no ho vulguem, a 

comportar-nos, més vegades de les volgudes, com a éssers banals i vulgars. 

 

 Una delícia llegir, i escoltar, els textos de Bernhard, que en podem gaudir 

gràcies al magnífic coneixement de la llengua alemanya que demostra sempre Pep 

Murgades, el catedràtic Murgades.  

 

 

novembre 2009 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 
L’esperit de Lluís Pasqual 
 

Fa unes setmanes Lluís Pasqual va ser a Reus, a casa seva, per inaugurar el curs 

acadèmic del Centre de Lectura. Pasqual venia de Milà on es representava la seva 

darrera posada en escena, La Casa de Bernarda Alba de Lorca, amb Núria Espert i 

Rosa Maria Sardà entre altres artistes, muntatge que havia estrenat al Teatre Nacional 

de Catalunya l’abril d’enguany. I amb ell va tornar a flairar-se un esperit especial, 

aquell que molts que hem seguit des de fa anys el teatre a Catalunya trobàvem al 

Teatre Lliure dels anys vuitanta. La gent de teatre parla sovint d’aquest esperit del 

Lliure però jo quan hi penso hi veig sobretot a Fabià Puigserver i a Lluís Pasqual.  

 

 Aquest esperit no ha abandonat mai a Pasqual, és un intangible que només ell 

pot desprendre. Mentre parlava al Centre a molts ens evocà aquest gust per les petites 

coses, aquesta sensibilitat pels temes senzills, humans, de tocar tocar.  Com repeteix 

ell quan cita Lorca: l’important no és el que passa, l’important és què ens passa.  

 

 L’esperit de Lluís Pasqual emana de la saviesa, de l’estimació per les coses del 

dia a dia i del seu talent humà. L’excel·lència, la sensibilitat, no surt així com així, s’ha 

de cultivar, i això ens ho demostra en cada un dels seus muntatges, com ho ha fet 

darrerament amb La casa de Bernarda Alba, al vell estil, a l’estil Lliure. 

 

 Desconsola però una mica que una trajectòria artística com la de Lluís Pasqual 

no s’hagi a sabut aprofitar pel bé del país. Segurament això passa perquè som un país 

petit, sovint més pobletà del que voldríem, on ens qüestionem el bo i millor i sempre 

trobem excuses econòmiques per a no fer front a polítiques amb visió de futur.  

 

 D’on no n’hi ha no en raja, i un país que no destina més que un 1% a tota la 

cultura pública és un país que no creu en ell mateix. Com poden passar els anys 

d’aquesta manera tant absurda sense que s’hi posi remei? La política cultural pública a 

Catalunya està sota mínims, és una política cultural no creguda, en la qual els que la 

gestionen van fent la viu viu i gràcies. No sorprèn que fa uns dies la família del fotògraf 

Agustí Centelles hagués d’acordar la venda del seu important arxiu al Ministerio de 

Cultura. És clar aquí no disposem de cap duro per adquirir col·leccions 

imprescindibles. Hi ha coses que s’han de fer i prou, el contrari ens porta a l’estat 

vegetatiu, a un país de segona.  

 

 Lluís Pasqual déu estar preparant aquests dies Mannon Lescaut a l’Òpera de 

Lió, el mes de maig estrenarà al Piccolo Teatro de Milano Doña Rosita la soltera. 

Potser “quan sigui gran” el recuperarem per fer-lo còmplice de la política cultural no 

creguda del país i deixarem de llogar-lo de tant en tant.  

 

 

desembre 2009 
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Els incunables de la Biblioteca del Centre 
 
La Biblioteca del Centre de Lectura guarda en el seu fons de reserva diversos tresors, 

petites joies d’un gran valor bibliogràfic. Per un costat en destaquen vint incunables, 

catorze dels quals es van incorporar amb la deixa de Miquel Ventura de 1920, i per 

l’altra la col·lecció de llibres dels segles XVI, XVII i XVIII. 

 

 Precisament  amb motiu dels 150é aniversari de l’entitat, la Biblioteca prepara 

l’exposició “Incunables” que permetrà donar a conèixer a tota la ciutadania la 

importància d’aquests fons tan antics. Com sabem els incunables són llibres impresos, 

no manuscrits, abans de 1501 a Europa i que per tant tenen un alt valor històric; són 

edicions de les que, en alguns casos, se’n disposen de molt pocs exemplars en tot el 

món. La col·lecció del Centre aplega exemplars impresos al segle XV a ciutats com 

Venècia, Basilea o Lió. Justament un d’aquests es una edició raríssima de la qual no 

se’n coneix més que un altre exemplar a Roma. 

 
 La proposta d’exposició, feta pel col·lectiu En Veu Alta i la Biblioteca del 

Centre, se li ha encarregat a un artista d’aquí, el fotògraf Josep Borrell Garciapons 

perquè prepari un disseny gràfic i modern que condueixi l’espectador fins el “Sancta 

Santorum” on s’hi exposin aquests tresors amb més de cinc-cents anys de vida. 

 

 A Josep Borrell ja li coneixem moltes de les seves magnífiques exposicions 

fotogràfiques, artístiques, i també sabem de les seves col·laboracions habituals amb 

Bigas Luna, Carles Santos, Maria Elena Roqué, Bartolozzi, Ramon Gomis i 

darrerament amb Mariona Cuadrada amb qui edita uns espectaculars llibres de cuina. 

 

 Ben segur que la complementarietat entre la proposta de l’artista i l’acurat 

tractament bibliogràfic que en donaran les destacades professionals de la Biblioteca, 

farà que l’exposició resulti alhora sorprenent i suggestiva per l’espectador.  

 

 Els aniversaris serveixen per donar raó, per reforçar aquells aspectes que 

traspassen l’hemeroteca local i explicar detalls que sovint resten ocults pel gran públic.  

 

 L’exposició “Incunables” donarà encara més prestigi a l’entitat degana de 

Catalunya: el Centre de Lectura de Reus. 

 

gener 2010 
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Pere Anguera i Nolla (1953-2010) 
 

La mort de Pere Anguera deixa un buit insubstituïble a tot arreu: a la nostra ciutat, on 

participà activament en el seu entramat cívic i cultural (va ser president del Centre de 

Lectura i de l’Associació d’Estudis Reusencs), al seu país Catalunya, on es va 

relacionar amb el bo i millor del món universitari, i a la resta de l’Estat espanyol, on 

gaudia d’un gran reconeixement que el situava a nivell dels millors historiadors 

contemporanis. Gran investigador, citat i rellegit constantment pel món científic, ha 

deixat escrita una vastíssima feina que la perspectiva històrica deixarà com una de les 

més importants del país al tombant el segle XXI. 

 

 Pere Anguera va cohesionar el moviment intel·lectual a Reus esdevenint el 

millor oracle per a molts de nosaltres. Catedràtic d’història contemporània de la URV 

excel·lia també en molts altres camps del coneixement.  

 

 L’any 2003 amb motiu del seu 50é aniversari Mercè Costafreda, la seva muller, 

va editar el llibre “Un temps, una veu” que aplegava algunes opinions de destacades 

personalitats sobre el seu treball. Un volum que fa un repàs a l’obra de Pere Anguera 

produïda fins aquell dia, una anàlisi científicament rigorosa. 

 

 Ramon Amigó hi escriu sobre Tres llibres d’història local i diu: la historiografia 
reusenca ha rebut l’impuls que havia de menester – amb to de modernitat – amb 
l’arribada a la palestra de Pere Anguera a partir de l’últim quart del segle XX, A tota 
ciutat amb vinculacions humanes i econòmiques amb un entorn geogràfic extens, li 
convé de veure què ha passat al llarg del temps recent i per què ha passat. Quan 
aquest coneixement es vast i sòlid – com el que ens ha anat aportant Pere. Anguera – 
es pot fer front a les infraestructures polítiques de futur amb una major possibilitat 
d’encert. 
 
 Conxita Mir, diu que la ciutat de Reus es el petit laboratori on Pere Anguera ha 
après l’ofici d’historiador. El gabinet viu on ha contrastat de manera fecunda la validesa 
de la història per a proporcionar explicacions globals sobre complexos processos 
socials, Pere Anguera ha fet seva la pràctica historiogràfica sustentada en la 
racionalitat, el sentit comú, la intuïció, la imaginació i sobre tot la lògica interna del 
funcionament social. 
 

 Josep Fontana, escriu: Déu, rei i fam és possiblement el llibre més ambiciós de 
Pere Anguera. i una fita essencial en la historiografia del nostre carlisme. Déu, rei i fam 
és, no solament un gran llibre sobre el carlisme, sinó una obra essencial en la 
historiografia del segle XIX a Catalunya. 

 

 Pere Gabriel observa que Pere Anguera És un polígraf i un publicista. Molts 
son els temes que l’interessen i no sols escriu, sinó que també publica. Obert a una 
multiplicitat de temes i excitacions, defuig tanmateix l’actuació erràtica i, en qualsevol 
cas, la seva obsessió per la historia no és un vici solitari. Tot el que grata i llegeix ho 
publica. Té la suficient disciplina i intel·ligència per saber tancar les feines en el temps 
adequat. Sap acabar les coses i donar-los vida. 
 
 
 Borja de Riquer, en referir-se a una de les passions historiogràfiques 

d’Anguera, el catalanisme, afirma: el punt de partença de Pere Anguera ha estat la 
insatisfacció que li produïa l’atzucac en que semblaven estar ficats els estudis sobre el 
catalanisme del segle XIX. No s’acabava d’entendre com era possible que 
continuessin repetint-se tota una sèrie de tòpics, fabricats feia temps i normalment per  
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gent aliena al món historiogràfic, i que en canvi la recerca de debò, la basada en la 
utilització de documentació nova, gairebé semblava no interessar ningú. 
 

 Josep Maria Roig estudia  Anguera com  biògraf. Llegim: dels reusencs ho sap 
quasi tot de quasi tothom i d’alguns encara en sap més del que hom pot saber d’ell 
mateix. Però, la veritable obra biogràfica de Pere Anguera. és oral, i no solament per la 
seva conversa agradable sinó perquè se li pot preguntar per qualsevol persona més o 
menys historiable i la retratarà de seguida farcida de dades i anècdotes i també de 
referències, ocurrències i trifulgues i, a més, amb afecte i simpatia (això si es de Reus, 
diuen els malpensats i malparlats). 
 
 Manuel Vázquez Montalbán parla d’historiadors i historiats. Es curioso que 
cuando me enfrento al caso Pere Anguera, piense en él como historiador y como 
historiado.Yo no soy historiador. Yo estoy historiado y como personaje historiado 
necesito que historiadores del formato de Anguera nos ayuden a entender qué 
Catalunya, en relación con qué España y con qué sentido de la globalización, debe 
construirse. 
 
 Xavier Amorós manifesta: durant els anys que comparteixo ciutadania amb 
Pere Anguera he pogut ser testimoni de la seva activitat admirable i del seu esforç per 
assolir les qualitats a les quals ha aspirat sempre. He comprovat, sense error possible, 
la capacitat de treball que el caracteritza. 
 

 Àngel Duarte analitza la trilogia publicada entre el 82 i el 85 amb la que 

l’historiador donà a conèixer els resultats de la seva tesi doctoral i destaca que: lluny 
de modes pròpies del moment, allò que presidia la tasca d’Anguera era l’opció 
metodològica, molt més consolidada, d’història local i d’història problema. Els treballs 
d’Anguera revelaven ja aleshores el caràcter de baula que ell mateix assumia respecte 
de la tradició historiogràfica nostrada i respecte dels mestratges, plurals i rics, del 
moment. 
  
 La figura de Pere Anguera restarà associada amb la de molts altres reusencs 

il·lustres i esdevindrà la millor font de consulta per a les futures generacions.  

 

 Va viure intensament, va estimar i va morir a la seva ciutat: Reus. 

 

 

gener 2010 
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Magí Sunyer 
 
 

És difícil omplir els buits que van deixant en la nostra vida persones com Pere 

Anguera, la nostra societat el trobarà a faltar en molts aspectes. Reus, Catalunya, 

l’Estat espanyol han perdut una figura de primera línia.  

 

 Ara més que mai necessitem noves referències, nous guies. Si ha algú que pot 

fer-nos més lleugera la nova època que se’ns ve al damunt aquest és Magí Sunyer. 

Les figures no estan mai soles i darrere l’aurèola de Pere Anguera sempre se 

n’albirava una altre, la del seu “germà petit”, en Magí.  

 

 Companys de fatigues, van passar de compartir tertúlies i cafès amb Jaime 

Vidal i Alcover i Maria Aurèlia Campmany, a ser el duet més actiu sorgit de la nostra 

universitat durant les dues darreres dècades. Pere, l’investigador rigorós, Magí, el 

poeta, el narrador. L’un treballant intensament fins esdevenir personalitat de referència 

en el món de la història contemporània, l’altre movent-se principalment en el camp de 

la creació i l’edició literària. Tots dos han excel·lit en els seus camps professionals i 

alhora han estat capdavanters dels principals moviments cívics i culturals de les seves 

ciutats, Reus i Tarragona.  

 

 El panorama literari del Camp de Tarragona no seria el mateix sense les 

publicacions que han propiciat el Pere i el Magí: les edicions del Centre de Lectura, 

l’Associació d’Estudis Reusencs, la Història General de Reus, les edicions de “La gent 

del llamp”, el teatre complet de Puig i Ferreter, o de molts altres escriptors com Pin i 

Soler i Domènech Guansé. Aquestes col·leccions que ells han planejat esdevindran 

les principals fonts de consulta de futures generacions i donaran raó de moviments 

literaris com el del “Grup Modernista de Reus” (1897-1898), de la literatura que s’ha fet 

a casa nostra fins el segle XXI o de quines persones han format part dels moviments 

socials i culturals de casa nostra (el modernisme, el noucentisme,...) 

 

 Per això és molt probable que a Magí Sunyer li caigui al damunt la 

responsabilitat de tirar endavant, de moment més sol que la una, la tasca de continuar 

fomentant l’edició de llibres, sobretot en el camp de les editorials no professionals. I 

potser també hagi de lluitar sense l’empenta de Pere Anguera per engegar congressos 

i seminaris monogràfics que permetin donar llum a molts àmbits històrics i literaris que 

cal investigar. 

 

 La feina que se li gira li pot acabar passant factura a la pròpia creació literària, 

a la molt bona literatura que fa en Magí Sunyer, però és difícil deslligar la seva obra de 

l’activitat cultural del territori. La seva poesia és magnífica, mediterrània al cent per 

cent, i la seva narrativa el situa com uns dels escriptors amb més coneixement de la 

nostra llengua. 

 

 Aquest mes de febrer precisament el col·lectiu En Veu Alta dedica la seva 

sessió mensual a la poesia de Magí Sunyer. A la Biblioteca del Centre es llegiran 

poemes del recull  “Sirventés” i un poema inèdit: “Testament”.  

 

 Magí Sunyer és de Picamoixons (Valls), va néixer a l’Hospital de Reus, viu a 

Tarragona i representa per a molts aquell activista cultural tan genuí del Camp, “Gent 

del Camp, gent del Llamp”. 

febrer 2010 
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Cal Massó 
 

Resulta interessant veure les coses amb la perspectiva que dóna el temps 

transcorregut. A partir d’aquest mes Reus gaudeix, al complet, d’un equipament 

cultural de referència, el Centre d’Art Cal Massó.  

 

 Ara potser és el moment de recordar-nos de Josep Massó, d’en Pito Massó, i 

veure com gràcies a la seva complicitat es van posar les bases d’aquest nou centre. 

 

 Josep Massó va ser una persona sensible, atenta, sempre predisposada a la 

tertúlia i la defensa de la cultura. “La fotografia i la muntanya foren les seves passions” 

escrivia Pere Anguera l’any 2005. En Pito va morir aquell any a causa d’un accident de 

muntanya, d’una caiguda aparentment sense importància quan tenia més de vuitanta 

anys, als cingles del Montsant que tant havia estimat i fotografiat. Quina paradoxa! 
 
 Quan parlava amb ell l’any 2003 de la possibilitat que l’Institut de Museus de 

Reus li llogués la nau de l’antiga destil·leria que havia ocupat Persianes Cort va 

manifestar-me sense embuts quins eren els seus pensaments. En Pito s’estimava la 

destil·leria, l’edifici, i no volia que acabés com la resta dels edificis veïns, una colla 

d’unifamiliars estàndards i sense personalitat. Recordava les bombes de la guerra civil 

que van caure davant la façana del carrer Pròsper de Bofarull i la metralla que 

assenyala les seves pedres. Demanava, exigia, que no es restauressin, que es 

mantinguessin com a prova dels bombardeigs que va sofrir la ciutat. Va ser ell mateix 

qui propiciant el lloguer de la nau “que es destinarà pel llogater a sala d’exposicions i 

activitats relacionades amb l’art contemporani” impedia que l’edifici de la destil·leria 

seguís el mateix camí que les antigues cases veïnes: l’enderroc per a fer-hi habitatges 

particulars. 

 

 El posterior camí pel tal que l’equipament esdevingués finalment un centre 

cultural no va ser fàcil. Com sempre les coses s’han de fer sovint contracorrent, alguns 

artistes prefereixen mirar a curt termini, desconfien de propostes públiques obertes a 

tothom, prefereixen encomandes particulars, i per l’altra banda els estaments públics 

locals consideraven millor deixar-ho per a més endavant ja que estàvem immersos en 

la posada en marxa del Centre d’arts escèniques i amb l’excusa que uns anys més 

tard podríem disposar d’espais més importants. Uns anys més tard dels quals no 

podíem saber si la conjuntura seria favorable. Des de l’Institut Municipal de Museus, 

amb Jordi Suárez al capdavant i amb Marc Ferran com a director del Museu d’Art i 

Història, ens vam sentir molt sols però no volíem desaprofitar l’oportunitat. Salvador 

Juanpere també ens va recolzar. 

 

 Gràcies a la complicitat del Departament de Cultura de la Generalitat d’aquell 

moment, amb Assumpta Bailach com a directora general i Teresa Felip com a 

delegada territorial, es va presentar el projecte de Cal Massó a la convocatòria de 

Centre d’arts visuals de Catalunya (16 de novembre 2005). La subvenció atorgada pel 

Departament no va ser massa important, però el fet d’acceptar el projecte i donar-li 

suport públic contribuïa a recuperar per la ciutat l’art contemporani i no era fàcil fer-ho 

en el mateix moment en el qual  Reus amb el CAER s’acabava de situar al mapa 

públic de les arts escèniques del país i quan s’havia tancat el compromís econòmic del 

Departament de Cultura per tal de fer un nou Arxiu Comarcal i Municipal a la ciutat. Un 

equipament aquest del arxiu que es preveu que ens properes setmanes esdevingui 

també una realitat. 

 

 La idea del centre d’art contemporani vista amb bons ulls per Pito Massó es va 

anar fent cada vegada més creïble i encara la va fer més atractiva el suggeridor 

projecte arquitectònic que David Tapias i Núria Salvadó van dissenyar pensant no 
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només en la nau llogada sinó en tota la destil·leria. Una aposta moderna i diferent que 

després ha gaudit de reconeixement internacional. 

 

 L’obra es preveia que es faria en dues fases i tots pensàvem que no resultaria 

fàcil completar el projecte. Però vés per on les casualitats s’han anat encadenant i amb 

només sis anys s’ha passat de llogar la nau per a exposicions (gener 2004), a 

completar les fases 1 (el 2 maig 2007) i 2 (el 12 de març 2010) del projecte 

arquitectònic: En  morir Josep Massó, amb la seva neboda, Carme Barrull, vam 

acordar la transmissió de tota la destil·leria a l’Ajuntament (18 de juliol de 2006), i 

posteriorment l’actual regidora de Cultura, Empar Pont, va decidir presentar l’any 2009 

la fase 2 del projecte als Fons Estatals de Projectes per a ajuntaments, aconseguint 

uns nous recursos externs que han aconseguit el “petit miracle” d’enllestir 

l’equipament.  

 

 Un equipament que com es va dir a la inauguració del 2 de maig de 2007 “ens 
ha de permetre obrir noves portes a la cultura contemporània. El Centre d’art Cal 
Massó esdevé a partir d’avui el punt central de les propostes més contemporànies de 
les diferents disciplines artístiques. Pel Centre hi passaran propostes d’arts visuals, de 
nou circ, de teatre, de poesia, de cinema o de música contemporània.” 

 

 L’antiga destil·leria de licors ha esdevingut centre cultural públic per a la cultura 

contemporània, el sentiment que va expressar l’enyorat Josep Massó Vidal. Tot molt 

gratificant. Per molts anys! 

 

 

març 2010 
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Fernando Bernués, un home de teatre 
 

 

Fa uns dies va tornar a la nostra ciutat Fernando Bernués, aquesta vegada per dirigir 

l’espectacle “La dona justa” de Sandor Marai amb la seva companyia, Tantakka 

Teatroa. Fernando és una persona magnífica, amic dels seus amics, entranyable i 

sobretot ple de vitalitat. Amb ell hem compartit molt bones estones. La primera vegada 

que ens vam trobar, va ser la primavera de 2001 coincidint amb la representació de 

“Novecento, el pianista de l’oceà” al Bartrina, amb un Jordi Bosch esplèndid; després 

amb motiu del sorprenent espectacle que portà al teatre Fortuny l’any 2003:  “Mi 

suicidio”  d’Henry Roorda on digiria a Mario Gas en un espectacle on els petits detalls 

creaven l’atmosfera més adequada. Aleshores ens vam conjurar per estrenar algun 

dels seus propers muntatges al teatre Bartrina del Centre de Lectura. 

 

 No va ésser fins el gener de 2006 amb la primera temporada, la de l’entrada en 

funcionament  del Centre d’Arts Escèniques de Reus, el CAER, que llavors vivia un 

moment dolç, que es va acomplir el vell desig amb l’estrena de la versió catalana de 

“Adreça desconeguda” de Kresmann Taylor, amb un cara a cara impressionant entre 

Ramon Madaula i Jordi Bosch. Un èxit de públic i crítica que ha permès coproduir els 

seus dos nous espectacles en català, estrenats a Reus: “Carta d’una desconeguda” 

d’Stefan Zweig (la tardor de 2007) amb Emma Vilarasau, Marta Marco, Ivana Miño i 

Carlota Olcina i “La dona justa”, una versió teatral de la novel·la de l’escriptor hongarès 

Marai adaptada per Eduardo Mendoza, el mes de març passat i amb un altre 

repartiment de luxe: Rosa Novell, Àlex Casanovas, Cristina Plazas i Victor Pi.  

 

 Quan ens retrobem amb el Fernando ens fa gràcia preguntar-li en primer lloc 

quin muntatge seu guanyarà enguany el “premi espectacle revelació” dels premis Max. 

En aquesta professió del teatre es veu que tothom té el seu rol i al Fernando tot i ser 

un dels directors que ha fet més representacions amb la seva companyia basca (cal 

recordar els centenar de bolos del fenomen sociològic que va esdevenir “El florido 

pensil”), que ha dirigit cinema i televisió al país basc, sorprèn se l’hagi de descobrir 

cada any com un jovencell que comença. Però tampoc és estrany perquè la veritat és 

que els seus muntatges sempre sorprenen, captiven nous espectadors però es queden 

al marge dels productes més mediàtics o comercials. 

 

 

 L’hem vist treballar a Donosti amb la gent de la seva companyia i destaca la 

seva militància en una professió, la teatral, que cada vegada premia més la 

desestructuració, els freelance, i penalitza de manera descarnada les companyies 

estables. Algú s’ho hauria de fer mirar ja que no deu ser tan complicat que les 

institucions públiques i els centres de producció teatrals puguin coproduir espectacles 

amb companyies independents compromeses amb el fet teatral des d’una vessant 

intel·lectual i artística. El Centre d’Arts Escèniques de Reus n’ha estat un bon exemple 

i gràcies  al CAER els darrers espectacles de Tantakka Teatroa s’han pogut veure en 

català  per tot arreu.  

 

 Precisament fa unes setmanes compartint amb Fernando tertúlia amb Eduardo 

Mendoza, Rosa Novell i Koro Etxevarria,  parlàvem del difícil que es mantenir-se fidel a 

un discurs creatiu propi, ja que massa sovint s’han d’aparcar els projectes més volguts 

i els professionals es veuen obligats a dedicar-se durant llargues temporades als 

audiovisuals, telemovies i televisió, que donen més estabilitat i diners.  
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 En Fernando és un autèntic tot terreny teatral que no te cap problema per 

estrenar els seus espectacles en català i que manté una trajectòria impecable lluny 

dels circs mediàtics o elitistes.  

 

 Esperem que pugui tornar moltes vegades a assajar i estrenar muntatges a 

Reus i li desitgem molt d’èxit amb “La dona justa” que inicia temporada per Sant Jordi 

a Barcelona, al Teatre Borràs. 

 

 

 abril 2010 
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Amorós, Ferrater, Espriu 

 

El mes d’abril està farcit de novetats i activitats literàries. Ja fa uns quants anys que, 

degut a l’allau de presentacions i novetats editorials que s’hi arrepleguen, bastants 

escriptors prefereixen publicar una mica més tard, lluny de circs mediàtics que tot s’ho 

mengen.  

 

 Són els temps que corren, la societat va tan de pressa que no ens deixa temps 

per parar, observar i pensar. Tot esdevé immediat i sovint, banal. 

 

 Així ens trobem que en el Sant Jordi actual moltes coses ens passen pel 

davant sense que hi parem la més mínima atenció, com aquells missatges publicitaris 

que automàticament esborrem del nostre ordinador mental. Algunes informacions 

perquè no són novetat i altres perquè ens creiem que ja en sabem prou de tot, llisquen 

davant nostre sense que cap ens interessi de veritat. 

 

 Un exemple: el que potser succeeix darrerament amb la publicació de l’obra 

completa de Xavier Amorós. Enguany se n’ha presentat el quart volum (L’agulla en un 
paller II)  de més de mil pàgines i la majoria correm el risc que davant de tanta 

informació i tanta pàgina impresa acabem pensant, quins llibres més bonics i més ben 

editats! i ens limitem a col·locar-los, curosament, a una prestatgeria de la nostra 

biblioteca particular. 

 

 Hauríem de fer tota una altra cosa: llegir, o rellegir, aquests textos.  La 

publicació integral de les obres completes de Xavier Amorós ens permeten redescobrir 

moltes coses i veure com s’ha forjat la nostra història més recent, com hem arribat als 

nostres dies, els de l’actual societat reusenca i com venim d’un segle XX molt fosc, 

sobre tot fins la mort de Franco, data en la qual Amorós tanca les seves memòries. 

Aquestes ens donen una visió panoràmica, una perspectiva completa dels nostres 

temps, i del temps del “Reus de l’Amorós”. 

 

 En aquest nou volum de memòries hi retrobem episodis que ens recordem com 

anaven les coses abans de la recuperació de la democràcia i com la manca de 

llibertats i el desig de reivindicar un nou país produïa catarsis ara incomprensibles.  

Com ens podríem imaginar ara un recital de poesia com el del I Festival de Poesia 

Catalana al Price de l’any 1970 on, a l’antic recinte de boxa, s’hi van aplegar 3.500 

enfervorits espectadors. Algú es creuria actualment que un recital poètic pot aplegar 

més de cinquanta o cent persones? És clar que en aquell recital de poesia hi van 

coincidir Salvador Espriu, Gabriel Ferrater, Xavier Amorós, Joan Oliver, Joan Brossa, 

Agustí Bartra, Joaquim Horta, Francesc Vallverdú... 

 

 Per això resulta interessant rellegir, entre d’altres, l’article “Poesia al Price”, del 

quart llibre de memòries “Plou, però plou poc”, en el que Xavier Amorós parla del 

Festival de Poesia de fa quaranta anys, - es va celebrar el 25 d’abril de 1970-, i dóna 

detalls de la seva coneixença amb els germans Ferrater, el Gabriel i el Joan, de la 

correspondència i relació que va mantenir amb Salvador Espriu i de com va anar 

aquesta mítica vetllada poètica en la qual compartí tertúlia i espai amb els seus poetes 

més admirats. 

 

 Seguint el fil de les moltes informacions que ens dóna Xavier Amorós a les 

seves memòries, ben segur que podem esbrinar el com i el perquè de moltes coses. 

 

maig 2010 
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In memoriam 

 
 
Aquestes darreres setmanes ens han deixat dos personatges molt especials: Jaume 

Juan Magriñà i Antón Giménez Riba, el primer un apassionat del jazz, l’altra un 

entusiasta de la història del cinema. Les seves dèries han marcat les seves vides, 

plenes de satisfaccions i també d’atzucacs. 

 

 Sorprèn que ens els temps actuals encara hi hagin persones com aquestes, 

sensibles i desinteressades, que sacrifiquen el seu temps personal en el foment d’unes 

activitats culturals no tan sols no remunerades sinó sovint properes al cataclisme 

econòmic. Els recordo a tots dos anant, desesperats, a la recerca de suports 

d’empreses públiques i privades que els traguessin de la penúria que sempre ha 

envoltat als projectes culturals del nostre país. Com si els anés la vida. Ho feien tot, 

gestionaven, coordinaven, buscaven col·laboracions publicitàries, s’endeutaven, 

anaven a buscar els artistes a l’aeroport, els portaven amunt i avall, els ensenyaven 

Reus i fins i tot es “barallaven” amb qui convingués per tal de defensar “el seu festival”. 

 

 L’any 2003 Jaume Juan Magriñà va organitzar el primer Festival internacional 

de Jazz de Reus, i amb vuit anys va portar el bo i millor del panorama jazzístic 

europeu i americà, amb fortes enganxades econòmiques que només el seu carisma i 

tossuderia van possibilitar rescabalar-se’n. Hi ha hagut prou temps en aquests vuit 

anys per recuperar el cuquet del jazz a casa nostra, consolidar el seu equip per tal que 

el festival pugui continuar a Reus, però tots sabem que no serà el mateix, segur que 

trobarem a faltar el seu agosarament, la seva valentia, la seva lluita contra corrent i per 

damunt de tot els seus coneixements i gust per l’espectacle. 

 

 Una altra cosa és el Festival que Antoni Giménez Riba va voler crear a Reus 

l’any 2006, el Festival europeu de cinema i televisió “Memorimage” (films d’avui amb 

imatges d’ahir). La seva tenacitat, els seus coneixements cinematogràfics, els seus 

molts anys de treball a la filmoteca de la Generalitat, el van portar a idear un festival 

cinematogràfic inèdit i que amb la complicitat de la seva gent de Cinema-Rescat es va 

posicionar ràpidament a la primera línia dels certàmens de cinema de Catalunya. L’èxit 

el va superar ja que després de tirar endavant el projecte amb penes i treballs durant 

tres anys, uns anys marcats per les reduccions de les aportacions compromeses per 

les institucions, l’any 2009 va haver de traspassar el festival a una productora 

audiovisual professional que en pogués garantir la implicació dels sectors 

cinematogràfics i televisius i l’aportació dels recursos econòmics necessaris. Un acte 

de generositat del qual mig se’n penedia l’any passat quan va veure com la secció de 

cinema-rescat, i per tant la de recuperació de cinema antic, quedava pràcticament 

esborrada del festival. 

 

 Ens els anys que vaig fer de regidor de cultura i que van coincidir amb les 

propostes de Jaume Juan Magriñà i Antoni Giménez Riba en recordo d’altres 

iniciatives vinculades amb la celebració de festivals a la ciutat, la majoria sortides de 

gent ben intencionada, però potser cap d’aquestes aportava la vocació de servei públic 

que ells dos defensaven amb generositat. Compromesos amb el que feien, ells mai 

van decebre.  

 

 Esperem que el futur els guardi un petit forat en la historia cultural de la ciutat i 

que els festivals que ells van propiciar visquin molts anys. 

 

juny 2010 
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El millor homenatge 
 
 

Aquests dies s’ha  convocat el Congrés Internacional Pere Anguera que es durà a 

terme a Reus i Tarragona del 13 al 15 d’abril de 2011. Un congrés que debatrà sobre 

les “Identitats, símbols i mites de la contemporaneïtat a Catalunya i a Espanya”.  

 

 És el millor homenatge que es podia fer al malaguanyat Pere Anguera mesos 

després de la seva mort en plena maduresa intel·lectual. 

 

 Organitzat pel departament d’Història de la Universitat Rovira i Virgili amb el 

suport de la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus, el simposi aplegarà i bo i 

millor del món acadèmic català i espanyol amb la presència de destacats 

conferenciants europeus. La nòmina anunciada és de primer nivell: Joseba 

Agirreazkuenaga (Universitat del País Basc/EHU), Conxita Mir (Universitat de Lleida), 

Josep Fontana (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona), Maurizio Ridolfi (Universitat 

de Tuscia, Itàlia), José Álvarez Junco (Universidad Complutense de Madrid), Pere 

Gabriel (Universitat Autònoma de Barcelona), Eva Serra (Universitat de Barcelona), 

Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza), Ramon Arnabat (Universitat Rovira i Virgili), 

Juan Sisinio Pérez Garzón     (Universidad de Castilla La Mancha), Borja de Riquer 

(Universitat Autònoma de Barcelona), Montserrat Duch (Universitat Rovira i Virgili), 

Magí Sunyer (Universitat Rovira i Virgili), Anna Maria Garcia Rovira (Universitat de 

Girona), Xusto Beramendi (Universitat de Santiago de Compostela). 

 

 Em consta que tots aquest eminents catedràtics i professors universitaris han 

donat el vist i plau a la seva participació en el congrés de manera immediata i 

entusiasta i això es deu al respecte, a l’estimació que sentien pel doctor, pel catedràtic 

Pere Anguera el qual al llarg dels anys s’havia guanyat un gran prestigi i 

reconeixement. 

 

 El congrés s’organitzarà en quatre àmbits: “Història local: cultura, política i 

identitat”; “Construcció d’identitats nacionals i mites, símbols i representació”; 

“Liberalisme i antiliberalisme. El carlisme”; i “El catalanisme i les relacions Catalunya-

Espanya”. 

 

 Les sessions, que es faran al Centre de Lectura de Reus i al Campus 

Catalunya de la URV a Tarragona, comptaran amb una ponència en cada àmbit i la 

relació i debat sobre les comunicacions que s’hi presentin des d’ara fins el mes d’abril 

de 2011, en les dates de celebració del simposi. 

 

 Segurament d’homenatges a la figura de Pere Anguera se’n podrien haver fet 

molts i de formes molt diverses però si ens recordem d’ell, de com treballava, de la 

seva rigorositat i de la seva dèria i constància en organitzar seminaris i simposis al 

Centre de Lectura, dels quals en van quedar constància en moltes publicacions, penso 

que aquest congrés li resultaria molt atractiu.  

 

 El Congrés Internacional Pere Anguera serà un esdeveniment acadèmic de 

primera categoria, molt convenient en una època en la que dominen en el panorama 

cultural, social i polític de casa nostra una gran quantitat de propostes populistes i 

sovint banals. La desgraciada conjuntura de la seva mort prematura n’ha fet possible 

la celebració i que s’hi apleguin els més reconeguts catedràtics. 

juliol 2010 
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El Festival de música de Prades 
 
Aquest mes de juliol a Prades s’ha celebrat l’onzè Festival Internacional de música. Fa 

goig veure com poblacions amb migrats recursos econòmics mantenen fidelment les 

seves programacions culturals.  

 

 Darrere d’iniciatives com aquestes sempre hi ha d’haver un grup de gent que 

les propiciï, en aquest cas la gent del Quartet A4, que amb una dedicació estupenda i 

un ample coneixement del món musical són capaces d’implicar i atreure a figures 

destacades del camp docent i també a importants concertistes. Actuen com a direcció 

artística del festival que és el que es demana a qualsevol festival seriós.  

 

 La vila de Prades gràcies a l’empenta del seu Ajuntament i de persones com 

Josep Maria Planas, qui va estirar del carro durant bastants anys, ha sabut consolidat 

un festival que sense pretensions ha esdevingut distintiu i especial. Un festival que 

aprofita per presentar produccions musicals pròpies com les dels “Solistes de Santa 

Maria la Major” -que fa uns anys es coproduïen conjuntament amb l’Imac de Reus- i 

forma pedagògicament a més de cinquanta estudiants de clarinet de tot Catalunya. 

 

 Resulta interessant veure com aprofitant l’ocasió s’hi apleguen a Prades en el 

decurs del festival tant els alumnes dels cursos, com els estadants, estiuejants, 

parents i coneguts; i també molta gent de la comarca, de Reus, sobretot. Propostes 

com aquestes contribueixen a anar sumant i enguany la programació musical del 

festival s’ha vist prorrogada pels concerts de la orquestra jove de Camerata XXI (el 

“Conjunt Orquestral Simfònic”) i de la pròpia orquestra Camerata XXI. Cultura atreu 

cultura. 

 

 Els festivals de música de l’estiu que es consoliden i agafen solera -el Festival 

Internacional de Cambrils els darrers anys ha sabut mantenir un bon nivell artístic- són 

un bon termòmetre de la voluntat d’oferir cultura a tothom. 

 

 Esperem que Reus surti aviat de la buidor d’un estiu excessivament orfe 

d’activitats, situació poc comprensible en una ciutat culturalment important i de més de 

cent mil habitants. Darrere han quedat tots els concerts que es feien al Parc de Sant 

Jordi, a la plaça del Teatre, al claustre de l’Institut Salvador Vilaseca, al Xalet Serra, al 

Pavelló del distingits de l’Institut Pere Mata,...  

 

 Costa molt acostumar a la gent que surti de casa i que accedeixi amb 

naturalitat a concerts i altres propostes culturals; seria bo lluitar per mantenir les 

programacions, recuperar-les és més difícil.  

 

 

agost 2010 
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Els nostres traductors: Vallespinosa, Mallafrè, Murgades,... 
 
 
El dia 30 de setembre es celebra el Dia Internacional de la Traducció. Enguany Reus 

s’afegeix a la celebració que organitza a Catalunya l’Associació d’Escriptors en 

Llengua Catalana. L’acte es farà al Centre de Lectura amb la participació de traductors 

que llegiran alguns petits fragments dels textos traduïts.  

 

 És una bona ocasió per recordar-nos dels nostres traductors, dels de casa 

nostra, dels que en anys difícils van obrir camí i que tant han contribuït a la 

recuperació de la normalitat cultural del país.  

 

 Els anys seixanta i setanta va ser Bonaventura Vallespinosa qui des de la 

Secció de Literatura del Centre va treballar de valent per donar a conèixer molts autors 

estrangers ignorats, prescrits pràcticament pel règim franquista. Engrescat per 

companys de la secció com Xavier Amorós, Vallespinosa no tan sols s’acontentava en 

traduir, majoritàriament teatre, sinó que a més l’acabava representant, no sense 

dificultats, al propi Centre de Lectura. Memorables van ser les seves “Figuretes de 

Vidre” de Tennessee Williams o “La cantant calva” de Ionescu. Vallespinosa traduïa tot 

el que se li posava al davant, algunes vegades no des de la llengua original, però si 

que va traduir textos de Pirandello, Ugo Betti, Albert Camus, Cesare Pavese, Jean 

Racine, Ludovico Ariosto, Molière, Ionescu o Williams que la gent d’aquí desconeixia i 

que evidentment no els podia haver llegit mai en català.  

 

 Vallespinosa va marcar el recorregut en un moment molt fosc per a la nostra 

llengua; ell amb el seu activisme constant va contribuir a normalitzar el català i a 

equiparar-lo amb les altres llengües vives. El seu fons personal amb totes les seves 

traduccions va ser donat per la seva família al Centre de Lectura el mes de maig de 

2003. 

 

 El cuc de la traducció va arribar els anys vuitanta a les noves generacions que 

emergien vinculades al mateix Centre de Lectura: Joaquim Mallafrè i Josep Murgades, 

dos traductors que han excel·lit dins el panorama cultural de Catalunya, que han fet 

dels seus treballs “traduccions de culte”. Amb el seu nivell de coneixement de la 

llengua anglesa (Mallafrè) o alemanya (Murgades) es podrien haver dedicat únicament 

i professionalment al món de la traducció però tots dos van preferir treballar 

professionalment en el món universitari com a professor, com a catedràtic, deixant les 

traduccions per a encomandes molt concretes i potser més atractives que aquelles que 

es fan per obligació o per rutina. 

 

 Les traduccions de Joaquim Mallafrè, sobretot del “Ulisses” de Joyce, que li va 

portar anys de feina, passaran a la posteritat. Les seves riques versions, molt 

saboroses, de textos de Laurence Sterne, Samuel Beckett o del propi James Joyce 

(“Dublinesos”) han creat escola. Mallafrè també ha traduït Thomas More, Rudyard 

Kipling, Robert Graves, Henry Fielding, Henry Reed, W.H. Auden, Samuel Johnson i 

teatre de John Osborne, Harold Pinter o Ronald Harwood. 

 

 

 Josep Murgades ha fet un camí paral·lel al de Joaquim Mallafrè, els seus grans 

coneixements de la llengua alemanya han permès fer-nos arribar a tots els lectors 

catalans (una bona part de les seves traduccions s’han publicat a la revista “Els 

marges”) aquests gegants de la cultura germànica que sovint els consideràvem 

llunyans: Frank Kafka, Thomas Bernhard, Nietzsche, Freud, Goethe, Herman Hesse, 

Bertolt Brecht, Oskar Panizza, Karl Marx, Herta Müller,... 
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Està bé recordar-nos de com s’ha anat mitjanament normalitzant el panorama 

català de les traduccions i com a aquests tres noms il·lustres els van seguint unes 

noves fornades de filòlegs, Joan Cavallé per exemple, que ens han de permetre 

accedir als textos més rellevants de qualsevol autor universal en català. 

 

 

 El Dia Internacional de la Traducció és un bon dia per mirar d’eixamplar la 

xarxa de traduccions en català.  

 

 

setembre 2010 
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L’any Maragall 
 

Enguany s’esdevé els cent cinquanta anys del naixement de Joan Maragall, considerat 

el poeta de la “paraula viva”, i que era alhora una persona d'opinió influent mitjançant 

la seva activitat periodística. Amb aquest motiu se celebra “L’any Maragall”, que 

s’allargarà l’any 2011 en coincidir amb el centenari de la seva mort.  

 

 En aquest país vivim la cultura com una cosa excepcional. Només així podem 

entendre aquesta necessitat de celebrar anys monogràfics dedicats a personalitats 

dels nostres camps artístics, literaris, polítics o científics. El que hauria de ser una 

activitat cultural normalitzada i quotidiana no sorgeix mai de manera fluida i natural, 

gairebé sempre necessita justificacions i excuses que l’emparin. És una senyal 

inequívoca de que encara estem a anys llums d’altres països europeus que, amb crisi 

o sense crisi, conreen una  producció cultural constant, sistemàtica, lluny de la 

concepció supèrflua que es té aquí de la cultura.  

 

 Per això sorprèn veure la gran quantitat d’activitats de tota mena, arreu el país, 

que aporta l’entronització d’una efemèride com  “L’Any Maragall”: activitats 

institucionals, actes acadèmics, conferències, lectures dramatitzades, exposicions, 

representacions teatrals, rutes literàries,...  Enguany es veu que necessitem aquesta 

allau d’activitats sobre Joan Maragall (es pot consultar a la web: 

http://www.anymaragall.cat) de la mateixa manera que en anys precedents ens els 

podíem estalviar tranquil·lament i que, potser en els anys a venir, amb la consciència 

alliberada, no en calgui dir ni gall ni gallina. 

 

 A Reus aquest mes d’octubre la Biblioteca del Centre de Lectura i la Biblioteca 

Central Xavier Amorós s’han ajuntat per recordar l’obra del poeta i periodista. Així el 

col·lectiu En Veu Alta (veure la web: http://www.enveualtacultura.net) realitzarà dues 

sessions de lectures (la poesia el dia 19 al Centre i la prosa el dia 21 a la Biblioteca 

Xavier Amorós) que seran presentades per Montserrat Corretger (professora de 

literatura contemporània de la URV) i que comptaran amb la col·laboració musical de 

Xavier Pié. I el dissabte 30 d’octubre, la Biblioteca del Centre organitza una ruta 

literària pels indrets de la vida literària i personal del poeta: l’Arxiu Maragall, el Gran 

Teatre del Liceu, l’Ateneu Barcelonès i el Parc de la Ciutadella de Barcelona. 

 

 En els darrers temps s’han dedicat “anys” a personalitats com Gaudí (2002, a 

Reus que ens va servir per creure i redescobrir el nostre fill il·lustre), Verdaguer 

(2002), Dalí (2004), Picasso (2006), Rusiñol (2006), Mercè Rodoreda (2008), Ausiàs 

March (2009), Jaume Vicenç Vives (2010), Joanot Martorell (2010, al País Valencià),... 

 

 Benvingut sigui doncs l’Any Maragall (2010-2011), però seria millor que l’obra 

de Joan Maragall, com la dels altres creadors de la nostra cultura, trobessin el seu 

espai públic d’una manera regular i quotidiana, i que no fossin només flors de estiu. 

 

 

octubre 2010 
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Ricard Salvat i Reus 
 
 
Aquest mes de novembre s’acompleixen cinquanta anys des que Maria Aurèlia 

Capmany i Ricard Salvat van fundar l'Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (1960).  

 

 Per recordar l’efemèride a Barcelona, l’Associació d’Actors i Directors 

Professionals de Catalunya i l’Institut del Teatre han programat “Geografies Salvat” en 

record i homenatge al malaguanyat Ricard Salvat, doctor en Filosofia, catedràtic 

d'Història de les Arts Escèniques de la Universitat de Barcelona, acadèmic de la Reial 

Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, escriptor i director teatral.  
 
 És bo que fem memòria de tant en tant i recordem els nostres millors homes, 

els que han excel·lit en el seu camp. I el cas de Ricard Salvat és un de ben especial. 

Va néixer a Tortosa l’any 1934 i va desenvolupar la seva carrera principalment a 

Barcelona, al voltant de la mítica Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, el principal espai 

de ressorgiment del teatre català a la postguerra.  

 

 També està bé que recordem la seva trajectòria, irreprotxable i alhora 

incòmode a vegades pels estaments públics que no acceptaven la seva sinceritat i el 

seu talent. Persona educada, emotiva, sensible, compromesa socialment, va patir en 

la pròpia pell l’oblit institucional durant els darrers anys de la seva vida.  

 

 I és hora també de recordar que ell va mantenir sempre els vincles amb la seva 

gent. Amb Tortosa, on va organitzar la darrera dècada, contra corrent i amb dificultats 

econòmiques,  el Festival Internacional “Entrecultures”, del qual ara ni se’n parla. A La 

Canonja sempre hi va anar tornant, com a patró de la “Fundació Fòrum Cívic del 

Camp” amb la voluntat de projectar la cultura i el teatre arreu. I a Reus on sempre hi va 

tenir un peu posat. Des dels anys cinquanta fins als darrers anys 2005, 2006, quan 

vam acordar desenvolupar-hi un Museu de la Història del Teatre Català que comptaria 

amb bona part del seus fons teatrals recollits en la seva dilatada trajectòria. Una 

proposta que ell va veure rebutjada, abans de morir, durant la darrera legislatura 

municipal reusenca. Els devia semblar que parlar de Ricard Salvat era com parlar d’un 

xinès.  

 

 Recordem però la fidelitat i constància que sempre va mantenir amb Reus. 

Quan va venir el 5 de maig de 2005, acompanyat de Lluís Pasqual, per celebrar el 

centenari del Teatre Bartrina del Centre de Lectura, va escriure: De fet el primer cop 
que vaig actuar en un teatre-teatre, un teatre com Déu o les muses manen va ser aquí. 
“Mañana amanecerá” era el títol de l’obra d’Henry de Montherland. Érem molts joves, 
plens d’il·lusions, i aquí vàrem trobar una acollida i relació d’amistats continuades. Era 

el 14 de desembre de 1955. 

 
 

 Després va dirigir i va portar molts dels seus espectacles a Reus, durant els 

anys cinquanta i seixanta, convidat pels “Amics del Teatre” i pel “Teatre de Cambra de 

l’Agrupació Pericial del Centre de Lectura”, muntatges que es van veure tan al Teatre 

Bartrina com al Teatre Fortuny.  
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 Mai no vaig entendre quan venia amb la meva mare a visitar “Les Amèriques” 
que Reus tingués dos teatres i Tortosa cap, i tenia una mica de sentiment d’enveja. 
Per sort com vivíem (i ara hi torno a ser) a La Canonja em sentia d’aquesta ciutat de 
teatres, me la feia una mica meva. 
 
 Entre altres representacions destacades de l’EADAG dirigides per Ricard 

Salvat podem recordar les que va fer al teatre Fortuny: sobretot el 17 de maig de 1963  

amb “La Primera història d’Esther”, de Salvador Espriu que va comptar amb la 

presència del mateix escriptor i amb un repartiment de luxe (Maria Aurèlia Capmany, 

Fabià Puigserver, Montserrat Roig, Josep Maria Benet i Jornet,...); el 20 de novembre 

de 1963  “Santa Joana” de Bernard Shaw, i el 24 d’abril de 1964 quan s’havien de 

representar tres peces breus, d’Apel·les Mestres (La barca dels afligits), d’Emili 

Vilanova (Colometa la gitana) i de Joaquim Ruyra (En garet a l’enramada), que va ser 

suspesa per ordre governativa amb el conseqüent rebombori per part del públic ja 

assegut a les butaques. 

 

 Més endavant la gent del Teatre de Cambra va intentar portar  Ronda de mort a 
Sinera, una recopilació de textos de Salvador Espriu efectuada per Salvat, però que no 

va es va poder representar al Teatre Fortuny degut a la gran complexitat escenogràfica 

del muntatge. 

 

 Anys més endavant i per voluntat expressa de Ricard Salvat, qui en va voler fer 

una adaptació especial per Reus, la Ronda es va representar al Teatre Bartrina (23 de 

maig de 2002), produïda pel Teatre Lliure. Una representació excepcional que encara 

avui se’ns fa difícil entendre com va poder encabir-se en el petit escenari del Bartrina. 

Només la tossuderia de Ricard Salvat ho feu possible. 

 

 En els darrers anys de la seva vida els encàrrecs dels teatres públics a Ricard 

Salvat van anar desapareixent i l’últim que va dirigir va ser una proposta del Centre 

d’Arts Escèniques de Reus (CAER) amb un text d’un autor reusenc, Francesc Cerro: 

Mika i el paradís. 
 

 Reus i Ricard Salvat, Ricard Salvat i Reus sempre han estat un binomi present 

en el teatre català contemporani.  

 

 Potser que la ciutat se’n recordi algun dia i li pugui retre l’homenatge que aquí 

també es mereix. 

 

 

 

novembre 2010 
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Un nou llegat per a la ciutat 
 

 

Aquestes darreres setmanes ha començat la feina d’inventariar el “Llegat Pere 

Anguera Nolla”. L’important fons bibliogràfic que va anar aplegant Pere Anguera durant 

tota la seva vida, una vegada inventariat i catalogat, es dipositarà per voluntat de la 

seva vídua, Mercè Costafreda, a la nova biblioteca pública que porta el seu nom. 

Altres fons es destinaran a l’Arxiu i a l’Hemeroteca Municipals i al Centre de Lectura (a 

l’anomenat “armari Reus”). 
 

 Un fons bibliogràfic integrat per biografies, llibres d’història general, revistes 

d’història d’abast local, nacional i estatal, col·leccions sobre carlisme i nacionalisme i, 

sobretot, la història d’Espanya dels segles XIX i XX. A grans trets podem estar parlant 

d’uns quinze mil volums. 

 

 Resulta edificant comprovar que persones de la vàlua intel·lectual i personal 

com Pere Anguera i Mercè Costafreda pensin essencialment en el bé públic i que 

posin a l’abast de tota la ciutadania unes col·leccions bastides de manera privada amb 

tanta dedicació i esforç. 

 

 Nosaltres, la ciutat, en som els beneficiats. Reus s’ha construït culturalment a 

base de l’activisme de moltes persones i institucions, però també a partir de la 

generositat d’aquells que han llegat a la ciutat el treball i els coneixements que han 

anat acumulant amb els anys. Aquestes deixes han donat contingut a les nostres 

associacions i també als nostres museus i arxius municipals.  

 

 El Centre de Lectura no hauria esdevingut el principal ateneu de Catalunya 

sense el llegat bibliogràfic i artístic de Miquel Ventura, cedit durant les primeres 

dècades del segle XX. La donació de llegats d’importants intel·lectuals ha estat una 

constant en el temps i una senyal d’identitat del propi ateneu. En els darrers anys, per 

exemple, el Centre ha incorporat entre altres les deixes de Joaquim Santasusagna, 

Josep Iglésies (1992), Pere Cavallé (1999), Isidor Forniés (2000), Bonaventura 

Vallespinosa (2003), Josep Solé Barberà i Enric Prats, qui va donar la seva important 

col·lecció de goigs (2004). 

 

 Altres entitats han rebut importants fons personals d’acord amb la seva línia 

d’activitat artística: així l’Orfeó Reusenc disposa d’uns importants fons musicològics 

cedits pel mestre Estanislau Mateu i el Teatre Fortuny compta amb fons teatrals com el 

de la col·lecció Vila Cardona. 

 

 Tampoc podríem entendre els nostres museus sense els llegats que van 

justificar la seva creació per part de les famílies de Marià Fortuny Madrazo (1935) i de 

Salvador Vilaseca (1975), i les donacions de fons de Joan Rebull, Ceferí Olivé, Pedrol 

Rius i darrerament, la família de Cèsar Ferrater. 

 

 També els nostres arxius municipals s’han beneficiat de llegats personals de 

tota mena: polítics, comercials, industrials, artístics i culturals, entre els quals 

darrerament s’han incorporat les deixes de les famílies de Cels Gomis (2003) i 

d’Antònia Abelló Filella (2007).  

 

 La tasca de recopilar, catalogar i estudiar tots els llegats personals que la ciutat 

ha anat rebent els darrers segles correspon als nostres historiadors. Justament 

Precisament Pere Anguera és qui més n’ha parlat en els seus erudits estudis, 

defensant-ne la memòria històrica i agraint l’enriquiment cultural que cada un d’ells   
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ens ha proporcionat. Potser des de publicacions tant vàlides com l’Associació 

d’Estudis Reusencs o des de les Edicions del Centre de Lectura se’n podria fer un 

catàleg exhaustiu que fes justícia als llegats personals que el temps ha esborrat de la 

memòria col·lectiva sense deixar-ne petja.  

 

 Si ja en vida Pere Anguera anava donant molts exemplars de gran valor 

bibliogràfic a la Biblioteca del Centre de Lectura, sobretot de temàtica reusenca, ara i 

en propers anys podrem gaudir del que ha estat part important en la seva vida: l’amor 

pels llibres concretat en  una gran biblioteca de capçalera. 

 

 

 

desembre 2010 
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Ni premi Bartrina, ni premi Pedrol Rius, ni premi Prous i Vila, ni… 
 
Algú dirà “que no interessen a ningú” però la veritat és que resulta sorprenent i 

frustrant que Reus en els darrers dos o tres anys hagi perdut la majoria dels premis 

literaris que es convocaven, a excepció dels premis juvenils de l’Òmnium i el de poesia 

dels Amics de Reus.  

 

 Durant les darreres dècades Reus s’havia posicionat en l’apartat dels premis 

literaris amb una aposta molt específica i prestigiosa, per un costat amb un premi de 

teatre, lògic per la repercussió teatral que sempre ha tingut Reus dins el conjunt de 

Catalunya i per l’altra amb treballs de recerca i investigació històrica i social. Eren, són, 

els coneguts Premi Joaquim Maria Bartrina, de teatre, el Premi d’investigació Antoni 

Pedrol Rius i el Premi Beca de Recerca Memorial Prous i Vila.  

 

 Tots aquests premis a més a més permetien la publicació dels textos 

guanyadors a través d’editorials properes: Arola pel que fa al premi de teatre, 

l’Associació d’Estudis Reusencs i les Edicions del Centre de Lectura en el cas dels 

premis d’investigació.  

 

 Una cosa porta l’altra i la desaparició d’aquests premis acaba repercutint en les 

nostres editorials, buidant-les de sentit i contingut.  

 

 On presentaran els seus textos, les seves tesines, les seves investigacions els 

estudiosos locals i de la resta de Catalunya?  

 

 Sembla que de moment a la nostra ciutat, no.  

 

 Recordem les nòmines dels premis ara suspesos en el buit: 

 

 Han guanyat el premi Bartrina escriptors com Rosa Maria Isart, Miquel 

Argüelles, Beth Escudé, Vicent Tur, Marta Buchaca, Jordi Faura o Ferran Joanmiquel 

Pla. 

 

 El premi beca de recerca Prous i Vila: Margalida Tomàs, Xavier Ferré Trill, Pere 

Gebellí Borràs, Ramon Arnabat, Jordi Morelló, Antoni Gavaldà, Enric Aguadé, Josep 

Maria Arauzo, Montserrat Duch, Jordi Ginebra, Josep Lluís Savall,... 

 

 El premi d’investigació Pedrol Rius: Ramon Amigó, Joan Navais-Frederic 

Samarra, Joan Vernet Borràs, Ferran Jové, Xavier Amorós, Carles Maristany, Albert 

Arnavat, Jordi Tous, Eugeni Perea,... 

 

 Estem en un canvi de cicle però és evident que algú haurà de pensar en 

recuperar les convocatòries d’aquests premis i també de mirar de trobar una sortida 

per un premi de novel·la com el que amb tan bona voluntat i curta vida va engegar 

l’editorial Pragma fa set o vuit anys. 

 

 

gener 2011 
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Joan Margarit al Centre de Lectura 
 
 

 

El dijous 17 de febrer Joan Margarit presenta a Reus, al Centre de Lectura, "No era 

lluny ni difícil", el seu últim llibre de poemes que tanca la tetralogia encetada amb 

"Càlcul d'estructures" i seguida de "Casa de misericòrdia" i "Misteriosament feliç".  

 

 Segons expliquen els crítics: “en aquest llibre hi ha tot Margarit. El Margarit jove 
i enamorat, el fill, el marit, el pare. Hi ha les fotografies de la filla i de la mare i de la 
dona. Hi ha els edificis que ha projectat com a arquitecte i que aguanten el pas del 
temps. Hi ha la guerra i la postguerra, i la malaltia, i la modernitat. Calma. Tranquil·litat. 
I encara que sembli impossible, hi ha temps. Tot el temps que ha de venir encara i que 
Margarit viu amb consciència i dignitat. ‘La dignitat de no espantar-me del meu destí’. 
Poesia despullada de tot artifici.”  
 

 L'arquitecte i poeta segueix construint, en els quaranta set poemes d’aquest 

nou volum, una poesia sincera, nascuda del silenci, desvestida de tot ornament, que 

lluita contra l’oblit i que dóna compte del pas del temps.  

 

 Margarit és un poeta ben especial, allunyat dels clixés més comuns de la 

poesia i que ha esdevingut un dels escriptors més llegits a Catalunya en el seu gènere. 

Nascut a Sanaüja l’any 1938, va començar a escriure poemes en castellà els anys 

seixanta i des dels vuitanta escriu en català.  Des del 1975, Margarit i la seva 

família viuen a Sant Just Desvern, on també hi te l’estudi d’arquitectura que comparteix 

amb Carles Buxadé. Des del 1968, és catedràtic, jubilat actualment, de Càlcul 

d’estructures de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.  

 

 “Premio Nacional de poesia 2008” del Ministerio de Cultura i “Premi Nacional 

de poesia 2008” de la Generalitat per “Casa de Misericòrdia”, visitarà per primera 

vegada Reus en un acte organitzat per la Biblioteca del Centre, la qual continua 

estenent la seva xarxa d’activitats de difusió de la lectura cada vegada a més àmbits: 

clubs de lectura de novel·la negre i de novel·la històrica, taller d’escriptura per a adults, 

exposicions de fons bibliogràfics, cicles de lectures dramatitzades, l’hora del conte,  

presentacions de llibres, tallers de veu, i ara la presència “in situ” d’uns dels referents 

actuals de la nostra cultura.  

 

 L’acte del dia 17 comptarà amb l’interès afegit de la presentació de Jordi 

Llavina, poeta, crític literari i conegut comunicador televisiu.  

 

 Esperem que la Biblioteca del Centre ens continuï sorprenent cada vegada més 

sovint amb propostes tan interessants com aquesta. 

 

 

febrer 2011 
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Núria Espert i Reus 
 

 

En la llarga, prolífica i excel·lent trajectòria teatral de Núria Espert, Reus hi ha estat 

present d’una manera regular i constant.   

 

 Aquestes darreres setmanes l’hem pogut tornar a veure al Teatre Bartrina, en 

el monòleg La violación de Lucrecia de William Shakespeare. Una actuació destacada, 

densa, d’aquelles que només pot fer una “autèntica bèstia teatral” com l’Espert.  

 

 La història i tradició del teatre a Reus ve de molt lluny, ha estat una constant de 

les darreres dècades. Un petit recorregut per les vingudes que Núria Espert ha fet a 

Reus ens ho confirma.  

 

 De molt jove, amb dinou anys, abans dels seus primers grans èxits a 

Barcelona, va venir a Reus el mes de juny de 1954 amb la Compañia del Teatro de 

Camara de Barcelona per tal de representar Medea, en la versió de Juan German 

Schroder, una representació que va tenir lloc a la Plaça del Castell amb la participació 

de figurants de l’Orfeó Reusenc. (27-6-1954, 22,30 Festivales de España) 

 

 Abans de crear companyia, va interpretar al Teatre Bartrina el 1956, pel Teatre 

de Cambra del Centre de Lectura, La veu humana de Cocteau amb traducció de 

Bonaventura Vallespinosa.  

  

 Després, ja amb companyia pròpia, va actuar moltes vegades al Teatre 

Fortuny: Gigí de Colette (1959), El comprador de horas de Jacques Deval (1961), El 
deseo bajo los olmos d’Eugene O’Neill (1963), Maria Rosa d’Àngel Guimerà (1963), 

Nuestra Natacha d’Alejandro Casona (1966) o Divinas palabras de Valle Inclán (1977).  

 

 El 1978 actua a les ordres d’un joveníssim Lluís Pasqual a Una altra Fedra, si 
us plau de Salvador Espriu. Amb Pasqual ha participat en muntatges de referència, 

sobretot en una nova posada en escena de Medea d’Eurípides (1981) i a La casa de 
Bernarda Alba de Lorca, que es va representar el 2009 al Teatre Nacional de 

Catalunya. 

 

 Els anys 80, Núria Espert, que aleshores era codirectora del Centro Dramático 

Nacional va tornar al Fortuny com a actriu, sovint portada per l’AET, l’Associació 

d’Espectadors de Teatre, amb muntatges antològics com Doña Rosita la soltera o el 
lenguaje de las flores de García Lorca o Las criadas de Jean Genet. El 1985 actua al 

Parc de Sant Jordi amb Salomé d’Oscar Wilde. El 1990 interpreta Maquillaje de 

Hisashi Inoue i el 1994 El cerco de Leningrado de Sanchis Sinisterra, les dues 

representacions una altra vegada al Teatre Fortuny. 

  

 L’any 1996 enregistra a Reus, a l’escenari del Fortuny, la pel·lícula de Ventura 

Pons Actrius, amb un repartiment que comparteix amb Anna Lizarán, Rosa Maria 

Sardà i Mercè Pons, i amb guió d’un altre coneixedor del teatre reusenc dels anys 

seixanta, Josep Maria Benet i Jornet. 

 

 A la reobertura del Teatre Bartrina  l’any 1997 estrena l’espectacle Oscura Raíz 

amb textos de Garcia Lorca, una vegada més a les ordres de Lluís Pasqual, el qual 

s’encarrega amb aquesta obra de reinaugurar el teatre. Torna al Bartrina el 2001 amb 

Poemas y Canciones amb textos de Brecht i músiques de Weill i el 2004 amb una altra 

direcció de Pasqual: La brisa de la vida  de David Hare. 
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 Intervé al Teatre Fortuny en una coproducció del Centre d’Arts Escèniques de 

Reus i el Teatro Abadia de Madrid el 2007 amb l’espectacle Play Strindberg de 

Durrenmatt, acompanyat de José Luís Gómez i Lluís Homar amb direcció de Georges 

Lavaudant. Posteriorment, l’any 2008 hi representa un vodevil de Georges Feydeau: 

Hay que purgar a Totó, amb direcció també de Lavaudant. 

 

 És difícil trobar una actriu, una artista del nivell internacional de Núria Espert, 

que hagi treballat tant, que s’hagi compromès amb el teatre de forma personal, fent-se 

càrrec durant molt anys de companyia pròpia i que hagi excel·lit en els camps de la 

interpretació i la direcció teatral i operística.  

 

 Resulta encara ara sorprenent veure la seva força i energia a dalt d’un 

escenari, en un esplèndid exercici del que podríem anomenar art de debò, d’aquell que 

es diferencia, des del primer gest i la primera paraula, d’aquelles altres 

representacions segurament meritòries però a la vegada prescindibles. 

 

 Una ciutat teatral com Reus necessita sovint la presència d’actrius com Núria 

Espert.  

 

 

març 2011 
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Cent anys del primer Congrés d’Ateneus de Catalunya (1911) 
 
 
Aquests dies, del 15 al 17 d’abril, es compleixen cent anys de la celebració del I 

Congrés d’Ateneus de Catalunya que es va fer al Centre de Lectura, aleshores la 

primera entitat cultural de Catalunya. 

 

 Coincideixen les dates amb una altra efemèride destacada a la ciutat: el 

Congrés Internacional Pere Anguera que portarà a Reus i a Tarragona, del 13 al 15 

d’abril, el bo i millor del món acadèmic nacional i internacional especialista en història 

contemporània. Un congrés del qual se’n publicaran les ponències, els diversos 

estudis sobre els quatre àmbits del congrés i la setantena de comunicacions que s’han 

rebut des d’universitats catalanes, espanyoles i estrangeres.  

 

 Des del Centre de Lectura caldria recordar enguany, potser a la tardor, aquell 

primer congrés d’ateneus que Jaume Simó Bofarull, president del Centre, organitzà 

amb una idea molt clara: un esdeveniment cultural de primer ordre, amb la implicació 

de “tot el país”.   

 

 Pere Anguera ho explica al seu llibre “El Centre de Lectura de Reus, una 
institució ciutadana”, publicat per Edicions 62 l’any 1977:  “La idea del Congrés fou 

molt ben acollida arreu del país: les companyies de línies fèrries oferiren preus 

especials per als congressistes participants i els organismes oficials com ara la 

Diputació i els Ajuntaments de Lleida, Reus i Barcelona hi aportaren la seva 

cooperació econòmica, el darrer amb mil pessetes, mentre que el de Reus n’oferia 

cinc-centes. L’Estació Enològica i l’oficina local de Correus també hi van prestar la 

seva col·laboració.” També detalla: “Els actes del Congrés estaven estructurats en 

setze comissions que abastaven la més àmplia gamma dels coneixements 

humanístics, socials i científics. Sota la presidència d’Emili Briansó, alcalde de la 

ciutat, de Pere Coromines i de Jaume Simó, es pronunciaren setanta-dues ponències 

entre les quals es destaquen les d’Eduard Fontseré, Jaume Aguadé, Josep Recasens, 

J.M. Tallada, Francesc Layret, Antoni Rovira i Virgili, Josep M. de Sucre, Marcel·lí 

Domingo, Felip Pedrell, Adrià Gual, Joan Puig i Ferreter i Jaume Simó”. 

 

 Amb motiu del centenari del I Congrés d’Ateneus des del Centre de Lectura 

seria interessant proposar unes jornades que fossin punt de trobada per reflexionar 

sobre el món de la cultura i els  camps que s’hi han obert en els darrers cent anys. De 

com han evolucionat el pensament, el moviment associatiu, les polítiques culturals 

públiques, com hi ha influït l’estat del benestar; en quins formats i noves tècniques 

s’estan desenvolupant i com es creu que evolucionaran la creativitat artística, la 

ciència i la cultura en els propers anys, tant en el context nacional com l’internacional.  

 

 En les jornades hi podrien participar destacades personalitats dels camps 

artístics, literaris, humanístics i també persones rellevants de l’àmbit del pensament, la 

crítica i la gestió dels recursos culturals.  

 

 Les ponències i taules rodones podrien tractar temàtiques com: L’evolució de 

l’humanisme, El paper de les acadèmies de les ciències, L’abast de la ciutadania a la 

cultura, La creació audiovisual i cinematogràfica, nous formats, noves tecnologies, El 

futur dels escriptors i de l’edició literària, El futur escènic, La multidisciplinarietat 
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artística, La internacionalització de la cultura, Noves eines de comunicació, el món 

digital, Noves polítiques d’equipaments culturals o La refundació dels ateneus. 

 

 Una altra oportunitat, perquè, amb la complicitat d’estaments culturals públics i 

privats, el Centre de Lectura de Reus torni a ser, cent anys després,  el lloc apropiat 

per reflexionar sobre el món de la cultura. 

 

 

abril 2011 
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La consolidació del Trapezi 
 

L’any 1997 va començar el camí del Festival Trapezi, el primer Festival públic de circ 

de Catalunya. En aquells moments el regidor de Cultura de Reus, Josep Maria Galofre 

i el de Vilanova, Josep Lluís Vidal, amb l’assessorament i coneixement dels tècnics 

municipals Alfred Fort i Bienve Moya, van aplegar esforços per tal d’il·lusionar i donar a 

conèixer una altra vessant de les arts escèniques: el circ contemporani,  fins aleshores 

sense presència en les programacions teatrals catalanes. 

 

 Tirar endavant una idea d’aquestes característiques no era gaire fàcil i 

consolidar-la en el temps encara resultaria més difícil. L’èxit i la bona valoració artística 

que el festival internacional va obtenir els primers anys van fer albirar grans 

expectatives però que dissortadament gairebé sempre anaven acompanyades de 

dubtes existencials, sobretot en matèria econòmica. El Festival s’anava centralitzant 

alternativament a una de les ciutats, repartint-se l’esforç econòmic de manera biennal. 

 

 Tot i la gran repercussió mediàtica que anava assolint el Trapezi i la bona 

implicació dels sectors circenses, la ciutat de Vilanova comunica a Reus el mes de 

desembre de 2000 que per raons econòmiques i polítiques no podria incloure el 

festival en els pressupostos municipals de 2001. Va ser llavors quan Reus va decidir 

fer un pas endavant i assumir en solitari la organització del Trapezi amb caràcter 

anual. 

 

 Amb el suport de tot el consistori municipal, el qual va permetre d’adaptar-ne el 

pressupost municipal, es va lluitar a partir de 2002 per tal d’aconseguir un festival 

sostenible econòmicament i consolidar-lo definitivament com un esdeveniment cultural 

de país liderat des de Reus. 

 

 És així com amb la creació del Centre d’Arts Escèniques de Reus l’any 2005 i 

la redacció de les Bases pel seu desenvolupament es va trobar la fórmula perquè la 

ciutat no assumís en solitari el pressupost d’un “esdeveniment nacional”. Es van 

acordar, dins el Contracte Programa entre el Departament de Cultura de la Generalitat, 

la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus quines partides assumirien 

cadascuna de les administracions pel conjunt del Centre d’Arts Escèniques de Reus i 

es va decidir que el pressupost total inclouria el conjunt de les programacions dels 

teatres Fortuny i Bartrina, les produccions escèniques del CAER i els festivals Cos i 

Trapezi. Resumint, que reconeixent l’esforç econòmic que Reus feia per les arts 

escèniques i el seu compromís amb el teatre al llarg dels anys, el Departament de 

Cultura aportaria les quantitats necessàries en el marc del Centre d’Arts Escèniques, 

resultant-ne unes aportacions finals del 50% per part de la Generalitat, del 34% per 

l’Ajuntament de Reus i del 16% per la Diputació de Tarragona. 

  

 Un acord en conjunt que integrant-se dins el CAER equilibrava les aportacions 

de les administracions i deixava sense arguments a qui considerava que l’Ajuntament 

de Reus guiava un projecte de país en solitari. 

 

 Han passat uns quants anys més, enguany s’arriba a la quinzena edició del 

festival que han dirigit fins ara artísticament, amb dedicació  i moltes complicitats, Bet 

Miralta i Jordi Aspa, d’Escarlata Circus. 

 

 La ciutat s’ha anat fent seva cada vegada més la moguda que el festival li 

reporta: la vinguda de milers de visitants que ens coneixen per primera vegada o hi 

tornen cada any, omplint les nostres places i racons, teatres, carpes, restaurants, 
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hotels, comerços,...  i també el valor afegit que representa acollir anualment a 

professionals del circ de tot el món en les millors condicions. 

 

 Aquest és un festival ara com ara més que consolidat, que com totes les coses 

se’n pot optimitzar la seva gestió econòmica, però que no pot ser qüestionat ni posat 

en dubte. L’hem fet gran, hem obtingut ressò amb ell, hem destacat amb les propostes 

artístiques i  sorprenents que s’hi han vist i hem contribuït a tornar prestigiar Reus com 

una ciutat tradicionalment teatral amb una oferta normalitzada i quotidiana de 

programacions teatrals, musicals, de dansa, de teatre de gest o de circ. 

 

 És una marca de ciutat que no podem perdre i, ens agradin individualment més 

o menys els espectacles escènics, no hi podem renunciar com a membres de la 

col·lectivitat. Consolidar propostes importants costa molt, perdre el que tenim ho poden 

fer en un dia.  

 

 Llarga vida al Trapezi.  

 

maig 2011 
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L’Escola de Lletres, una nova oferta cultural del Centre de Lectura 
 

 

El curs vinent iniciarà les activitats una nova proposta cultural per a la ciutat, l’Escola 

de Lletres.    

 

 La Biblioteca del Centre de Lectura, que en els darrers anys ha liderat bona 

part de les iniciatives de difusió literària de casa nostra, ha bastit un nou projecte, molt 

atractiu, obert a públics diferents i a totes les edats.  

 

 L’oferta docent, que s’oferirà també en la franja matinal, serà extensa i variada: 

cursos d’escriptura que impartirà Ramon Sanz, tallers d’escriptura que donarà Jordi 

Llavina (autobiografies, poesia), taller d’escriptura per a joves, taller de llenguatge 

cinematogràfic, cursos d’oralitat amb diferents nivells de lectura, recitació, conta 

contes,   tècnica vocal i nous grups de conversa en anglès i francès. L’Escola també 

preveu introduir cursos de restauració de documents i d’enquadernació. 

 

 La programació de l’Escola de Lletres afegirà a les activitats organitzades per la 

Biblioteca (les sessions En Veu Alta de lectures dramatitzades, l’hora del conte i els 

tallers de ciència divertida per a la canalla, els clubs de lectura de novel·la negra, 

novel·la històrica o de bestsellers) els cicles  “Veus literàries al Centre” amb xerrades 

de destacats escriptors, en la línia de les que han protagonitzat Joan Margarit o 

Ramon Solsona, “Pinzellades literàries”, amb la presentació de llibres d’escriptors del 

Camp de Tarragona i de joves escriptors, l’organització de rutes literàries i la 

realització de  “Trobades d’escriptors”. 

 

 La Biblioteca també vol destacar trimestralment un dels seus llibres, “Els 

tresors de la Biblioteca” que recollirà informació i contextualitzarà aquestes joies que 

formen part de l’ànima del Centre.  

 

 Des de fa anys funcionen al Centre les escoles de Dansa, Música i Teatre, ara 

s’hi afegeixi una nova línia per a públics de totes les edats: l’Escola de Lletres de La 

Biblioteca.  

 

 Ja us hi podeu anar inscrivint.  

 

 

juny 2011 
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Ramon Ferran Pagès, un artista generós 
 

Aquestes darreres setmanes s’ha inaugurat a la seu de la Fundació Caixa Tarragona 

l’exposició retrospectiva “El Grup de Tarragona 1970-1972. Pintura, gravat, esmalt”,  

una mostra, comissariada per la crítica d’art Assumpta Rosés, que presenta gairebé 

una cinquantena d’obres, totes elles datades entre 1970 i 1972, de vuit artistes pioners 

en l’art contemporani a casa nostra. Entre ells, Ramon Ferran Pagès, l’artista més 

influent i decisiu en moltes de les propostes artístiques dels últims quaranta anys.  

 

 Aprenent al taller de l’escultor Pau Figueras, es va formar inicialment a l’escola 

d’art del Centre de Lectura, on va tenir com a mestres a Modest Gené d’escultura, 

Lluís Ferré de dibuix, Ferré Revascall de pintura, Pere Vidiella d’anatomia i Emili 

Argilaga de perspectiva. Va exposar les seves primeres obres al "VII Saló d'Artistes 

locals". El 1947 ingressa, becat per la Diputació de Tarragona, a l'Escola Superior de 

Belles Arts de Sant Jordi, Facultat de Belles Arts de Barcelona, on es llicencià en 

escultura i gravat. 

 

 El 1953 va obtenir el primer premi d'escultura en la "I Exposició d'Art 

Universitari de Barcelona" i en el "Concurso provincial de Arte de Reus". Els anys 

1962, 1964, 1966 i 1973 va obtenir medalles d'or a "l'Exposición Nacional de Bellas 

Artes de Madrid".  

 

 Ha participat en moltes exposicions de pintura, gravat i medallística a ciutats de 

tot el món: Madrid, Barcelona, París, Anvers i Liège (Bèlgica), Cracòvia (Polònia), 

Vancouver (Canadà), São Paulo (Brasil), Stuttgart (Alemanya), Alexandria (Egipte), 

Tokio i Sapporo (Japó), Bolonya, Florència, Parma, Milan i Carpi (Itàlia), Cali 

(Colòmbia) i Caracas (Veneçuela), entre d’altres. És membre corresponent de la Reial 

Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.  

 

 Conegut popularment per la seva obra pública, que a Reus s’ha incrementat 

aquests darrers anys amb la dona treballadora, el monument a la sardana o els llapis, 

però sobre tot per ser el “pare” dels nostres gegants, els quals ha fet, refet, reconstruït 

i replicat amb saviesa i entusiasme.  

 

 Però caldria reivindicar en moments com els actuals la seva implicació amb la 

societat: va lluitar per crear l’Escola Taller d’Art de Reus, de la Diputació de Tarragona, 

de la que en va ser director (1979), va aglutinar al seu voltant els artistes que volien 

defugir del clixés més tòpics i caducats; va influir en la trajectòria de joves artistes que 

començaren la seva carrera els anys vuitanta; i ha contribuït a la recuperació dels 

nostres ajuntaments democràtics conduint la regidoria de Cultura en uns moments 

sense recursos i ens els que calia obrir noves portes i sortir de la foscor artística pròpia 

de l’època.    

 

 És de destacar també la seva estimació per la docència, ensenyant la seva 

depurada tècnica a noves generacions. Artista d’una gran generositat, ha donat moltes 

de les seves obres al Centre de Lectura i a l’Institut Municipal de Museus de Reus. 

 

 Continuem necessitant de persones com Ramon Ferran per avançar i millorar 

la comunitat.  

 

 

juliol 2011 
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El memorial per la pau Josep Vidal i Llecha 
 

Josep Vidal i Llecha és un d’aquells reusencs il·lustres a qui reconeixem gràcies a la 

toponímia local –té un carrer amb el seu nom a Reus-, l’anomenada d’una sala de la 

Biblioteca del Centre de Lectura i també per l’emblemàtica convocatòria del Memorial 

per la Pau que enguany arriba a la vint-i-setena edició.  

 

 És just recordar figures de personatges com Josep Vidal i Llecha. Va ésser 

magistrat d’audiència i jutge durant la Generalitat republicana. Exiliat a Mèxic durant la 

guerra civil, després va anar a Pensilvània (EUA), on connectà amb Pendle Hill, 

institució quàquer dedicada a l’experimentació i l’estudi socioreligiós. Professor a les 

universitats de Michigan, com a professor de llengua i literatura espanyola i francesa, 

l’estatal d’Indiana i de Pensilvània, desenvolupà la seva tasca docent des del 1963 fins 

al 1977 a la Universitat de Towson (Maryland).  

 

 Va col·laborar amb nombroses institucions i organitzacions dels Estats Units i 

de tot el món dedicades a afavorir la pau. També va donar suport al col·lectiu 

d’objectors de consciència del nostre país en els anys anteriors a la transició 

democràtica. 

 

 També va conrear l’escriptura amb novel·les com “Blanquerna” el 1967 i l’estudi 

“!E.u.r.e.k.a.!, coloquio sobre el futuro imperfecto: homenaje a George Orwell” l’any 

1975, un clam a la reconciliació universal. 

 

 Va morir l’abril del 1983, a Nova York. 

 

 És en memòria d’aquesta personalitat que l’Associació Josep Vidal i Llecha, 

presidida honoràriament per la seva vídua, Liesel Vidal, manté la vocació de donar 

suport a iniciatives solidàries que, treballant des del voluntariat i l’anonimat, lluiten per 

causes humanitàries, en defensa de valors com la pau i el desenvolupament.  

 

 En les vint-i-sis convocatòries precedents el Memorial ha estat lliurat a 

personalitats com Arcadi Oliveres, Vicenç Ferrer, Marie Laffranque, Isabel Correig 

Blanchar i col·lectius com les Brigadas Internacionales de la Paz, el Col·lectiu 

d’insubmisos presos, Elkarri, Forces de Pau No Violentes, Xarxa del Decreixement, 

Associació Social Andròmines, Women’s Lobby «Center for Women War Victims» de 

Zagreb o el Moviment de Solidaritat Internacional.  

 

 Caldrà estar amatent a la nova edició d’aquest any, que se celebrarà el 

divendres 7 d’octubre al Centre de Lectura, per saber quina persona o col·lectiu s’ha 

fet mereixedor de la consideració del jurat del premi.  

 

 El Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha és una marca de ciutat que a Reus 

ens identifica. 

 

 

agost 2011 
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Traductors reusencs al català del japonès i el xinès 
 
 
Fa un any en aquestes línies parlàvem dels “nostres traductors al català”, gent de casa 

nostra que van obrir camí, com el pioner Bonaventura Vallespinosa, o els que els van 

succeir, excel·lint sobre manera: Joaquim Mallafrè, Josep Murgades, Joan Cavallé,...  

 

 Aquest mes de setembre, amb motiu del Dia Internacional de la Traducció, que 

se celebra el 30 de setembre, podrem repassar la trajectòria d’una nova generació de 

traductors reusencs, dos companys d’estudis de l’Escola Puigserver que van orientar 

la seva vida professional cap a l’estudi i traducció del japonès i el xinès, dos idiomes 

orientals de gran complexitat i dificultat.  

 

 Albert Nolla (Reus, 1974) és traductor del japonès i de l’anglès (ha traduït Paul 

Auster, Coetzee, Naipaul), i compagina aquesta tasca amb la docència a la Facultat de 

Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, on imparteix 

classes de llengua, cultura i literatura japoneses. 

 

 Ha traduït del japonès a autors com Natsume Soseki, Junichiro Tanizaki, 

Yasunari Kawabata i Haruki Murakami i ha obtingut diversos premis per les seves 

traduccions, com el Premi Ciutat de Barcelona de Traducció en Llengua Catalana 2005 

per la traducció de la novel·la “Tòquio Blues”, de Murakami. Precisament d’aquest 

reconegut novel·lista japonès també ha traduït al català altres textos com “Kafka a la 
platja”, “After dark”, “Pircing” o “De què parlo quan parlo de córrer”. 
  

 Carles Prado-Fonts (Reus, 1975) és llicenciat en Traducció i Interpretació per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (1998), on també es va doctorar en Traducció i 

Estudis Interculturals (2005) amb una tesi sobre el paper dels traductors en el 

naixement de la literatura xinesa moderna. Ha fet estudis de llengua i cultura xineses a 

Beijing Language and Culture University of Westminster of California Los Ángeles. 

 

 Des de l’any 2004 és professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC. 

Imparteix docència de les assignatures «Literatura xinesa» i «Literatures de l’Àsia 

Oriental: segles XIX i XX», i coordina les àrees de literatura, cultura i pensament de 

l’Àsia Oriental. També col·labora amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la 

Universitat Pompeu Fabra. 

  

 Ha traduït al català “Pan Gu crea l’univers: Contes tradicionals xinesos” i “Diari 
d’un boig i altres relats” de Lu Xun (accèssit del Premi Jaume Vidal i Alcover de 

Traducció 2001). Com a investigador, estudia les tensions entre la literatura xinesa i 

sinòfona moderna i contemporània i el sistema literari global. Ha editat (amb David 

Martínez) “Narratives xineses: ficcions i altres formes de no literatura”(2008). 

  

 El divendres 30 de setembre (19.30 hores) els podrem escoltar a tots dos a la 

xerrada que faran al Centre de Lectura en la primera de les activitats de tardor 

programades pel Centre i que comptarà amb la col·laboració del col·lectiu En Veu Alta 

qui compartirà amb Albert Nolla i Carles Prado la lectura d’alguns fragments de les 

seves traduccions. 

setembre 2011 
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L’IEC, l’acadèmia catalana de les humanitats i les ciències 
 

L’any 1907 es va crear l’Institut d’Estudis Catalans i el 1911 a proposta del seu 

president Enric Prat de la Riba, es va decidir crear-hi dues noves seccions: la Secció 

Filològica i la Secció de Ciències. 

 

 Enguany se celebra doncs el centenari d’aquestes dues seccions. Si parlem de 

la Secció Filològica, trobem entre les personalitats que la van constituir a Antoni M. 

Alcover -president-, Josep Carner, Pompeu Fabra, Àngel Guimerà i Joan Maragall. 

 

 La vitalitat de la llengua catalana ha avançat molt en aquests cent anys i això 

ho ha pogut fer gràcies a la normalització lingüística que ha impulsat la nostra 

acadèmia de les lletres, establint l’any 1913 les “Normes ortogràfiques”, redactades 

amb aportacions tan importants com les de Pompeu Fabra. 

 

 L’IEC és la nostra institució cultural més important, la que vetlla per al 

desenvolupament de la cultura catalana en tots els àmbits: la llengua, les ciències, la 

filosofia, les ciències socials, la biologia i la tecnologia. 

 

 És en el marc de la coincidència del centenari de les seccions Filològica i de 

Ciències de l’IEC amb un altre important centenari, la celebració al Centre de Lectura 

de Reus del I Congrés d’Ateneus de Catalunya l’any 1911, en el qual el president de 

l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, llicenciat i doctor en Sociologia per la 

Universitat de Chicago (EUA), llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i doctor 

en Dret (Sociologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona,  impartirà el dilluns 24 

la conferència inaugural del curs 2011-2012 del Centre. Una conferència que 

estrenaran les jornades “sobre el present i el futur de la cultura” que portaran a Reus a 

importants personalitats de diferents àmbits de la cultura el mes de novembre (dies 3, 

4, 10 i 11). 

 

 La presentació de Salvador Giner anirà a càrrec de Joaquim Mallafrè, professor 

i traductor, que forma part de la direcció de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis 

Catalans. 

 

 Qui malauradament no podrà assistir a la conferència serà un altre destacat 

ciutadà reusenc, en Ramon Amigó Anglès, membre corresponent, fins a la seva mort 

el 16 de setembre passat, de la Secció Filològica de l’IEC. 

 

 La ressenya que la Institució li va dedicar el definia: 

 

 Considerat una «figura senyera de la recerca onomàstica a Catalunya» -tal com 

se’l va qualificar, recentment, en l’homenatge que se li va retre durant el Congrés 

Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques- era un referent per als estudiosos 

d’aquesta matèria i un ferm defensor i divulgador de la cultura i la llengua catalanes.  

 

 Segons Josep Moran, director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC, Amigó «era 

el mestre de tota una generació d’erudits del Camp de Tarragona». D’ell, en destaca 

no només que «era una persona excel·lent i generosa, en tots els sentits, sinó un 

científic molt rigorós i que va crear una gran escola». 

 

 Ramon Amigó ha deixat molta feina feta però trobarem a faltar el seu 

mestratge. Reus ha perdut un savi i el nostre nivell intel·lectual se’n ressentirà.  
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En la conferència inaugural del nou curs 2011-2012 del “seu” Centre de 

Lectura, el record a Ramon Amigó hi planarà nostàlgicament, evocant-nos la magnífica 

conferència que l’any passat ens va donar. 

 

  

 

octubre 2011 
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Ernest Lluch, in memoriam 
 
L’any 2000 ETA va assassinar a Ernest Lluch. Onze anys després, el passat mes 

d’octubre,  la banda va anunciar la seva renúncia a qualsevol tipus de violència per tal 

de defensar les seves idees.  

 

 Tota una paradoxa. Hi han coses que si a cop calent resulten incomprensibles, 

ara, amb la perspectiva que dóna el temps transcorregut, encara ens deixen més 

perplexos. 

 

 Ernest Lluch era un home bo, economista, polític, ministre de sanitat i consum 

de 1982 a 1986 en el govern de Felipe González, catedràtic d’història de les doctrines 

econòmiques a la Universitat de Barcelona, rector de la Universidad Menéndez y 

Pelayo, diletant, melòman, una persona amb sentit comú i de bons sentiments.  

 

 Coneixia molt bé Reus, sobretot el Centre de Lectura. Col·laborador de la 

Revista del Centre, va donar diverses conferències a la sala d’actes, n’era usuari de la 

seva Biblioteca on hi havia remenat molts papers, mantenia el contacte personal amb 

el seu amic Pere Anguera i assistia a concerts al Teatre Fortuny.  

 

 Ernest Lluch insistia en l’abandonament de les armes. Es veu que això ETA no 

ho podia admetre. ETA el va matar per defensar el mateix que ara anuncia amb la 

seva habitual pompa i parafernàlia. Tot molt absurd. Ja ho és que siguis la víctima 

injusta de la ruleta russa dels violents, però és que en el cas d’Ernest Lluch l’acte 

criminal va ser dirigit, intencionat, fruit d’una paranoia que considerava infame que algú 

demanés, de cor, una cosa tan obvia com la pau i l’entesa entre pobles.  

 

 La condició humana es capaç de qualsevol cosa, del millor (Ernest Lluch) i del 

pitjor (ETA). Fins i tot pot resultar que uns i altres acabin demanant el mateix. El que 

passa és que un, el millor, ara ja no hi és. 

 

 

 

novembre 2011 
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El Centre recupera la ruta literària sobre el Grup Modernista de Reus 
 
Aquest mes de desembre, el dissabte dia 17,  el Centre de Lectura a través de l’Escola 

de Lletres de la Biblioteca recupera, i alhora afegeixi a l’oferta cultural de la ciutat, la 

ruta literària sobre el “Grup Modernista de Reus”. Aquesta ruta escrita a partir d’una 

selecció de textos de Magí Sunyer amb la col·laboració en el seu disseny de Rosa 

Pagès es va realitzar durant el Sant Jordi de 2010 per encàrrec de l’Àrea de Cultura de 

l’Ajuntament de Reus. 

 

 La nova proposta del Centre gestionada d’acord amb Còdol Educació  forma 

part d’Espais Escrits, la xarxa catalana que aplega les rutes literàries del país, es 

realitzarà de manera permanent tot l’any i s’oferirà a instituts, centres d’ensenyament i 

als grups de persones interessades en conèixer aquesta part de la nostra història.  

 

 Sortint de la plaça del Teatre i passant pel carrer de Jesús, la plaça del 

Mercadal, Cal Rofes, el Museu d’Art i Història a la plaça de la Llibertat, la plaça de 

Prim i acabant al Centre de Lectura, la ruta ens acostarà a la història del “Grup 

Modernista de Reus” (1897-1898) i a alguns dels textos dels autors que en van formar 

part, repassant imatges i referents del Reus del tombant dels segles XIX i XX. 

 

 El “Grup Modernista de Reus” es va constituir a l’escalf de la tertúlia de la 

llibreria-impremta que Josep Aladern (Cosme Vidal) va obrir al carrer de Jesús, al 

número trenta-u, l’any 1897 i que va impulsar un moviment literari, social i intel·lectual 

que es va perllongar durant els primers anys del segle XX. El formaven Josep Aladern, 

Màrius Ferré, Hortensi Güell, Miquel Ventura, Peré Cavallé, Ròmul Salleres, Plàcid 

Vidal, Joan Puig i Ferreter, Xavier Gambús i Antoni Isern. Alguns d’ells van participar 

en la creació del grup de manera més ocasional que d’altres, seguint camins 

intel·lectuals diversos en anys posteriors. 

 

 Com publicaven els seus membres a la revista “La nova Catalunya”: “Venim 

plens d’esperances i de forces, pròpies de la joventut, a lluitar per Catalunya i per a 

totes les manifestacions de vida catalanes. No recularem davant de res, mentre que se 

pugui vèncer amb la vida”[…] “Els que verament estimem l’art, tenim la obligació de no 

deixar passar més sense protesta lo que està passant amb la nostra literatura. Som un 

poble diferent del castellà i no devem seguir son exemple, aplaudint estupideses i 

glorificant nul·litats que indirectament ens han portat a una ruïna moral i intel·lectual, 

vertadera causa de la nostra ruïna material”.  

 

 El lema, que presideix la intervenció artística a la plaça del Teatre “Alçament 

d’una partida” de Francesc Vidal, compendia la seva ideologia: “En filosofia, érem 

escèptics; en literatura, modernistes; en art, futuristes; en catalanisme, ultra-radicals; i 

en sociologia, àcrates”.  

 

 En uns moments de crisi com els actuals en que s’estan fent tants passos 

enrere i que afecten greument al nostre migrat discurs cultural -només cal veure a la 

nostra ciutat com es tanquen els nostres equipaments museístics els diumenges i 

festius- el Centre fa aquest nou pas endavant per estructurar i recuperar una part de la 

nostra història.  

 

 A veure si propostes com aquestes ens ajuden a pujar una mica la nostra 

autoestima.          

desembre 2011 
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Josep Maria Fontana Bertrán investiga l’assassinat de Prim 

 
 

El sociòleg Josep Maria Fontana Bertran, nascut a Barcelona però que es considera 

reusenc, com ho eren els seus pares i avis, ha realitzat un exhaustiu treball 

d’investigació històrica sobre un dels magnicidis de la història de l’Estat espanyol 

encara no aclarits: l’assassinat de Joan Prim i Prats.  

 

 El seu treball ha estat publicat aquestes darreres setmanes per l’Editorial Akrón 

dins la col·lecció Akrón historia: “El magnicidio del General Prim. Los verdaderos 

asesinos”. El llibre, de més de quatre-centes pàgines, indaga i escodrinya un per un 

els integrants de l’escamot de l’atemptat i teoritza per qui estaven dirigits i pagats. 

Quina mà negre n’estava al darrere del magnicidi? Com és que no es va aclarir de bo 

de bo el crim? Estirant el fil a partir d’una conversa casual mantinguda amb les 

germanes Esperanza i Boni Pérez, de Montejo de la Sierra, en la qual assenyalaven 

com a assassí de Prim al capatàs de Santuy (Ramón García), Josep Maria Fontana ha 

desenvolupat durant sis anys les investigacions que l’han portat a treure’n unes 

conclusions clares i definitives.  

 

 Fontana detalla totes les teories possibles basant-se en un fons documental i 

bibliogràfic molt extens i relacionant-hi també un acurat índex onomàstic i toponímic. 

Repassa fil pel randa el sumari de l’assassinat que va donar peu al llibre d’Antoni 

Pedrol Rius “Los asesinos del General Prim”, explica els anteriors atemptats frustrats, 

cita recurrentment als principals biògrafs de Prim: Pere Anguera, Olivar Bertrand, 

Piqueras Arenas o Rueda Vicente i en resum fa una bona capbussada per aquells 

anys convulsos de la història d’Espanya, la segona meitat del segle XIX, plens de 

sang, curull de conspiradors i de complots, un temps de revolució i contrarevolució, de 

canvis constants de règim polític. 

 

 L’assassinat de Prim, el 27 de desembre de 1870, és probablement un dels fets 

que van tenir més transcendència, ja que el militar reusenc va ser determinant en la 

caiguda dels Borbons (1868) i en l’entronització d’una nova dinastia. 

 

 Josep Maria Fontana es desplaçarà des de Madrid, on resideix, fins a Reus el 

divendres 13 de gener per tal de presentar el seu darrer llibre, amb les seves teories 

sobre el magnicidi de Prim, al Centre de Lectura. Un espai aquest del Centre que 

l’autor coneix molt bé. 

 

 Un bon tast per tal de recuperar la vida i obra d’una figura carismàtica de la 

història, la de Joan Prim i Prats, mentre ens anem acostant al bicentenari del seu 

naixement, l’any 2014.  

 

gener 2012 
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La cultura com a element transformador de la societat 
 

 

La cultura és un tret diferencial que marca camí, que ens dóna raó d’existència. 

Necessitem aquest valor afegit que transforma als individus d’una comunitat i els fa 

millors. Des de fa molt anys la ciutat de Reus hi ha cregut i n’ha fet senyera. 

 

 Una base important de l’oferta cultural s’ha bastit en les anomenades “entitats”, 

aquelles que s’han estructurat al llarg dels anys i que suporten les seves pròpies 

estructures.  

 

 El Centre de Lectura, entitat cultural de referència, en va obrir camí l’any 1859 

quan va aconseguir aplegar a un grup d’intel·lectuals delerosos d’estendre el 

coneixement i la cultura a la col·lectivitat, ensenyant a llegir als obrers i cuitant per la 

seva total alfabetització. Moltes generacions d’activistes culturals hi han aportat, durant 

aquests més de cent cinquanta anys, el seu impuls personal (artistes, escriptors, 

ensenyants, historiadors, polítics,...) primer durant la Renaixença Catalana, després en 

el Modernisme i el Noucentisme, ara en l’època actual.  

 

 Entitats històriques com l’Orfeó Reusenc (fundat l’any 1918) que integra una 

àmplia massa coral i que aposta continuadament per la cultura tradicional catalana, 

com la Societat El Círcol (1852), un club cultural i recreatiu que ha mantingut vius 

equipaments com el Teatre Fortuny i en el seu dia el Teatre Circ, com l’Associació de 

Concerts de Reus (1921) que s’han mantingut constant en les programacions musicals 

de la ciutat i que els anys vint programava a músics com Pau Casals, Arthur 

Rubinstein, Emili Vendrell o Ottorino Respighi, com el Centre de documentació de 

cultura popular Carrutxa (fundat l’any 1983), com el Centre d’Amics de Reus (1979) 

ubicat a la casa nadiua del pintor Marià Fortuny, com Bravium Teatre, associació que 

ha evolucionat des de 1951 fins a esdevenir un autèntic casal d’entitats, com la 

Germandat de Santa Llúcia que s’ha tornat a obrir camí.  

 

 Moltes altres associacions culturals s’han creat a redós d’aquestes entitats amb 

propostes més conjunturals, més sectorials, per a joves, d’art, fotografia, teatre, dansa, 

sardana, música, cant coral, castells... 

 

 Totes tenen en comú que actuen dia a dia sense afany de lucre i com a 

element d’integració social.   

 

 

 En les darreres dècades, a partir els anys 80, la forta aposta del sector públic 

municipal ha contribuït a bastir una xarxa important d’equipaments (teatres, 

biblioteques, museus, arxius, centres d’art). 

 

 La suma de l’oferta civil amb la pública dóna peu a un assemblatge potent, que 

ens pot posicionar com a ciutat esdevenint-ne un aspecte distintiu i destacat.  

 

 En moments de dificultats com els actuals -vivim immersos en l’incertesa i la 

voràgine de la crisi econòmica- és més necessari que mai que la societat civil i 

l’administració pública puguin treballar plegats, buscant complicitats, optimitzant 

recursos, compartint espai.  

 

 Les entitats donen en alguns casos uns serveis més rendibles, més sostenibles 

econòmicament, que els que presta en exclusiva l’administració pública.  
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 Resulta doncs raonable que l’administració doni suport a les entitats civils, 

perquè són necessàries i perquè sempre han treballat amb recursos limitats: el millor 

sembla establir convenis de suport pels serveis que presten i així generar-ne la 

màxima eficiència.  

 

 Reus compta amb un teixit cultural civil i públic de primer ordre que ens 

identifica. L’entramat cultural civil i públic i la seva estratègica complementarietat ens 

dóna oportunitats de futur.  

 

febrer 2012 
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“Hipòtesis d’arquitectura”  i “Present continu”  
 

Dins la programació cultural de la ciutat aquest trimestre s’han programat dues 

novetats interessants que han aplegat a diverses generacions.  

 

 Per un costat la trobada d’arquitectes “Hipòtesis d’arquitectura”, una sorpresa 

molt agradable allunyada dels tòpics als que associem normalment als arquitectes. En 

una disposició en cercle que va omplir la sala Fortuny del Centre de Lectura el debat 

va sorgir com si res, a partir la brillant intervenció de l’ecòleg Salvador Rueda, 

arquitectes veterans i prestigiosos com Alfons Soldevila, Coque Claret, Dani Calatayud 

van contrastar parers amb noves generacions: Bet Capdeferro, Daniel González, 

Jesús Cardona,  la gent de H arquitectes. Es va discutir sobre l’energia, sobre el 

mastodòntic malbaratament que se n’ha fet en les construccions modernes. 

 

 La novetat de la proposta coordinada per David Tapias va sorprendre a més 

d’un, acostumat a assistir a actes més convencionals amb un format més previsible. La 

complicitat de l’Escola d’Arquitectura de Reus de la URV,  del col·legi d’arquitectes de 

Tarragona, de l’Escola d’Arquitectura de la Salle de Tarragona va construir una 

atmosfera plaent i confortant on joves professionals i arquitectes reconeguts van 

exposar els seus plantejaments. 

 

 Per altra banda a Reus també s’ha presentat una altra novetat: “Present 

continu”, una proposta d’art contemporani organitzada conjuntament pel Centre de 

Lectura i la Galeria Piñol que planteja uns diàlegs intergeneracionals entre artistes 

contemporanis dels anys 80 i 90 i  artistes emergents que han triat obres dels primers 

per tal de reinterpretar-les. Carles Amill, Salvador Juanpere, Albert Macaya, Rufino 

Mesa, Joan Rom, Aureli Ruiz són revisats per Cinta Mata, Roger Caparó, Clàudia 

Egea (Iger Angué), Núria Rion, Gisela Pau, Enric Llevat i Jordi Erola. Les dues 

exposicions permeten veure com han evolucionat els suports artístics. Hem passat de 

l’obra pictòrica, corpòria, a tractaments visuals (vídeo) i  nous materials. 

 

 Com diu el comissari de l’exposició, Albert Macaya, les preguntes són obertes: 

“com miren els artistes emergents l’art del nostre entorn dels anys 80 i 90? Quin vincle 

hi estableixen? Hi ha continuïtats, ruptures, reaccions? Compta l’art del Camp de 

Tarragona amb constants o referents comuns al llarg del temps? O més aviat els 

artistes joves senten la tradició recent com un llast i emprenen camins divergents?”. 

Preguntes imprescindibles en un context de creació artística.  

 

 Els fons d’art del Centre de Lectura i de la Galeria Pinyol (antiga Galeria Telax) 

donen per molt, com també ho podrien donar per a futures edicions els fons d’art 

contemporani municipal i els de la galeria Art Loft. 

 

 L’arquitectura i l’art contemporani no estan gaire presents en l’oferta cultural de 

casa nostra. A “Hipòtesis” i a “Present Continu” el debat i la reflexió crítica ha resultat 

molt enriquidor.  

 

març 2012 
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Dues noves propostes al Centre de Lectura 

 

El Centre de Lectura continua incrementant la seva graella d’activitats i obrint nous 

camps culturals. Aquest mes d’abril s’hi organitzen les 1es Jornades del Videoclip  i el 

Seminari “Premsa i Societat”. 

 

 Internet ha propiciat la difusió de nous gèneres que van més enllà del vídeo 

convencional agafant força les plataformes per a la promoció de videoclips musicals.   

 

 Sota l’organització de la productora Àcid Factory durant els dos dies de les 

jornades (13 i 14 d’abril) es debatrà amb realitzadors, discogràfiques i plataformes 

audiovisuals. Reflexionaran sobre els nous formats d’edició el realitzador Raúl Sueves, 

Marc Prades i Albert Alcoz del portal venuspluton.com, i el director de cinema i 

documentals Àlam Raja. Una taula rodona completada amb personalitats destacades 

del món audiovisual com Ramon Balagué, realitzador de videoclips i director del 

programa “Concerts privats” de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, i Eulàlia 

Iglesias, professora de nous formats audiovisuals de la Universitat Rovira Virgili i una 

sessió de videoclips, completarà l’àmplia oferta. Una proposta oberta a nous públics i 

inèdita en el panorama cultural de la ciutat. 

 

 Uns dies després, del 26 d’abril al 4 de maig, tindrà lloc a la sala d’actes del 

Centre una altra proposta, la celebració del seminari “Premsa i Societat. Aspectes 

polítics, econòmics i culturals” sota la coordinació de Josep Fàbregas (URV) i 

l’historiador Joan Navais. Com diu el programa del seminari: “Reus ha estat referència 

en molts àmbits, en la premsa també. Apropar la història de la premsa als nostres 

estudiants i als interessats en aquesta temàtica és una manera de destacar aquesta 

contribució i donar a conèixer una font documental que va més enllà de ser una simple 

font d’informació”.  

 

 Una magnífica ocasió per saber com a evolucionat la premsa des de 1800 fins 

ara i veure com s’ha passat del format escrit al digital. Ponències de personalitats tan 

destacades com Carlos Martínez Shaw, acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història, 

catedràtic d’Història Moderna de la UNED i crític d’història moderna, els professors de 

la URV: Lluís Navarro Miralles, Xavier Moreno, Magí Sunyer, Josep Fàbregas i 

estudiosos com Marc Ferran, Victoria Rodrigo i Joan Navais ens parlaran dels orígens 

de la premsa a Reus, de les publicacions a Europa a l’edat moderna, de la premsa 

humorística, de la premsa modernista, de la premsa falangista de la postguerra o de la 

premsa històrica. El seminari clourà amb una taula rodona que analitzarà el present i 

futur de la premsa a la nostra societat i en la que hi participaran destacades 

personalitats del periodisme de casa nostra.   

 

 

 Després de l’èxit de les programacions del Centre de Lectura dels mesos 

anteriors, amb el seminari sobre Gabriel Ferrater, la primera trobada sobre 

arquitectura, les jornades commemoratives del centenari del I Congrés d’Ateneus de 

Catalunya o el Cicle d’hivern d’art contemporani, ara s’obren pas noves iniciatives que 

completen un trimestre de primavera al Centre sobreeixit d’activitats destacades: 

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Reus. Homenatge a Ramon Amigó, el 65é 

Concurs Exposició Nacional de Roses, l’especial d’activitats de Sant Jordi o el Cicle 

Veus Literàries amb Jaume Cabré, Jordi Llavina, Rafael Nadal,... Les xifres avalen 

l’interès públic que les propostes generen: el Centre presenta un balanç social de 

1.300 persones diàries que gaudeixen dels seus serveis i de 133 noves propostes 

d’activitats programades entre abril i juny.  

abril 2012 
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Premis literaris al Centre de Lectura 

 

Aquests dies passaran pel Centre de Lectura reconeguts escriptors catalans que han 

excel·lit en els seus darrers treballs: Sebastià Alzamora, Jordi Llavina, Jaume Cabré, 

Rafael Nadal, Isabel Olesti, Montserrat Corretger, Ramon Sanz.   

 

 El darrer premi Sant Jordi, el de 2011, el va guanyar Sebastià Alzamora amb 

Crim de sang. Escriptor, crític literari i gestor cultural que forma part del nucli 

generacional anomenat "Els Imparables", conjuntament amb Hèctor Bofill i Manuel 

Forcano i amb els quals publicà l'assaig programàtic Dogmàtica imparable: Abandoneu 
tota esperança (2005). Es dóna a conèixer amb el poemari Rafel (1994). 

Posteriorment, publica, entre d'altres, Apoteosi del cercle (1997), Mula morta (2001) i 

El benestar (2003). Part de la seva obra poètica ha estat aplegada en antologies 

conjuntes, com per exemple Imparables (2004). Com a narrador és autor de L'extinció 

(1999), Sara i Jeremies (2002); i La pell i la princesa”(2005). Escriu també l'assaig 

Gabriel Janer Manila: L'escriptura del foc (1998). Crim de sang recrea un episodi 

històric de la matança de religiosos a mans de nuclis anarcosindicalistes a la 

Barcelona de l'estiu del 1936. La novel·la està plantejada com un thriller, com una 

novel·la negra d'investigació policíaca. 

 

 Sebastià Alzamora serà a Reus el dilluns 14 de maig* acompanyat, en una 

presentació conjunta, de Jordi Llavina, l’escriptor vilafranquí que dóna cursos a 

l’Escola de Lletres del Centre i va guanyar el premi Vicent Andrés Estellés 2011, en 

l’apartat de poesia amb Vetlla, un poema (presentat al premi com Entrada de fosc), 

que parteix d'un argument narratiu: l'ambigua relació entre un noi una noia l'any 1984, 

un llibre de poemes regalat per ella al noi permet recuperar la memòria d'aquesta 

relació molts anys després.  Jordi Llavina  es va donar a conèixer l'any 2001 en 

guanyar el Premi Josep Pla de narrativa amb la novel·la Nitrato de Chile. En el terreny 

de la poesia, el 2006 va guanyar el Ciutat de Mallorca gràcies al recull La Corda del 
Gronxador, i l'any 2007, el Premi Alfons el Magnànim de poesia en llengua catalana 

amb l'obra Diari d'un setembrista”. Actualment col·labora al programa “L'ofici de viure” 

de Catalunya Ràdio a la secció dels “mails d'amor”. Va rebre també el Premi de la 

crítica Serra d'Or. 

 

 El dilluns 21 de maig tornarà al Centre l’escriptor català viu més traduït: Jaume 

Cabré que parlarà de la seva obra i del seu darrer llibre Jo confesso, premi de la 

Crítica Catalana 2012, atorgat per l'Associació d’Escriptors en Llengua Catalana  com 

la millor obra narrativa en català del 2011. Va néixer a Barcelona el 1947. Ha publicat 

diverses novel·les entre les quals destaquen La Teranyina (1984), Fra Junoy o l'agonia 
dels sons (1984), Senyoria (1991), L'ombra de l'eunuc (1996), Les veus del Pamano 

(2004) i Jo confesso (2011). Destaquen també dos volums de narracions: Llibre de 
preludis (1985) i Viatge d'hivern (2000).  S'ha dedicat, al mateix temps, a la ficció 

televisiva i ha creat i escrit tres sèries: La Granja (TV3, 1988-1991), Estació d'Enllaç 

(TV3, 1994-1998) i Crims (TV3, 1999). També ha debutat en teatre amb l'obra Pluja 
seca (2001) al Teatre Nacional de Catalunya. Ha rebut cinc vegades el premi Crítica 

Serra d'Or, tres vegades el premi de la Crítica Catalana i molts altres premis com el 

Sant Jordi, el Prudenci Bertrana o el Joan Crexells. 

 

 El dimarts 5 de juny es presentarà Quan érem feliços de Rafael Nadal, 44è 

Premi Josep Pla de Narrativa, un dels llibres més venuts aquest Sant Jordi. L’escriptor 

gira la mirada enrere per recordar la Girona dels 50 i 60, l'ambient de la postguerra en 

què va créixer, acompanyat d'onze germans. Rafael Nadal (Girona, 1954) va ser 

director d'El Periódico de Catalunya des del 2006 fins al 2010. També fa participar en 
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l'arrencada del diari ARA, actualment forma part de La Vanguardia i col·labora amb 

TV3 i RAC1. 

 

 

maig 2012 

 

(*): El 14 de maig de 2012 Sebastià Alzamora no es va poder desplaçar a Reus: La 

sessió literària anà a càrrec de Jordi Llavina qui parlà del seu poema premiat als 

Premis Octubre Vetlla) 

 

 

 



51 
 

 

Deu anys de l’Any Gaudí a Reus 
 

Ara fa deu anys que la ciutat es trobava immersa en la commemoració del 150è 

aniversari del naixement de l’arquitecte reusenc. Aquests dies ho hem pogut 

rememorar amb una nova visita que Daniel Giralt Miracle ha fet a Reus, al Centre de 

Lectura, per tal de dialogar amb el teòleg selvatà Armand Puig sobre el simbolisme de 

la Sagrada Família.  

 

 Amb Daniel Giralt-Miracle, comissari de l’Any Gaudí 2002, vam poder compartir 

moltes iniciatives que complementaren la corrua d’ activitats i esdeveniments que es 

van celebrar sobre tot a Barcelona i a Reus, encara que el programa es va 

desenvolupar també a altres poblacions com Astorga, Madrid, Mataró, Palma de 

Mallorca, Riudoms, Santa Coloma de Cervelló,… 

 

 A Reus van tenir lloc alguns  esdeveniments molt exitosos i que encara formen 

part de la memòria de Daniel Giralt Miracle: l’espectacle “Bateig de foc de Gaudí” que 

Comediants va crear sobre el naixement de Gaudí i que omplí de foc, color i música el 

centre històric de la ciutat el 25 de juny, les projeccions de llum i so que es va dur a 

terme del 14 al 30 de juny al campanar de Sant Pere, les exposicions Gaudí estudiant 
a Reus (un passeig per l’institut on estudiava), Gaudí&Reus que mostrà la descoberta 

de la revista L’arlequí, que un jove Gaudí editava amb Josep Ribera i Eduard Toda, o 

el seminari sobre Antoni Gaudí que es va celebrar al Centre de Lectura.    

 

 Durant el 2002 la figura de Gaudí va agafar forma a la nostra ciutat: rutes, 

exposicions de tota mena, presentacions de llibres, activitats didàctiques, concursos, 

audicions, xerrades i homenatges que culminaren amb la realització de l’escultura 

“Gaudí adolescent” d’Artur Aldomà, situada molt a prop de la casa natal de l’arquitecte. 

 

 Recuperar la figura de Gaudí a Reus no va ser fàcil, durant molts anys ens vam 

mantenir al marge per aquell absurd prejudici que Gaudí no va deixar obra a Reus. La 

carrera d’arquitectura la va estudiar a Barcelona, és clar, i a la ciutat comtal va 

dissenyar  ben aviat grans projectes arquitectònics, fins i tot alguns previstos per a 

Reus que no van reeixir. Però la construcció d’un edifici o d’un equipament cultural no 

depèn de la voluntat del propi arquitecte sinó de la conjuntura i els poders econòmics 

que el  sostenen. Gaudí tenia els seus mecenes a Barcelona i per això hi va deixar allí 

una part important de la seva petja. Paradoxalment, l’altre arquitecte cabdal del 

modernisme, Lluís Domènech i Montaner, si que va rebre encàrrecs de prohoms 

reusencs, construint quatre edificis a la ciutat. Un pintor pot anar amb el quadre sota el 

braç; la culminació i execució d’un projecte arquitectònic sempre està penjat del fil de 

l’encàrrec econòmic. Reus, a partir de 2002, a partir de l’any Gaudí, ha fet molts 

esforços, inicialment des dels Museus de Reus i després amb la creació del Gaudí 

Centre, per evidenciar el caràcter i la genialitat d’un conciutadà que ha traspassat 

fronteres.  

 

 

juny 2012 
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Gènesi: articles sobre la creació i recuperació d’espais culturals a Reus a partir els 

anys noranta. 

 

Gènesi (1):  El Consorci del Teatre Bartrina 
 

Amb aquest escrit s’inicia una sèrie d’articles que volen acostar al lector a la gènesi de 

la recuperació o la creació de diferents equipaments culturals de la ciutat de Reus en 

les dues darreres dècades.  

 

 Molta gent desconeix com va ser possible recuperar el Teatre Bartrina i quin 

model de teatre es volia tirar endavant amb la seva reconstrucció.  

 

 El Teatre Bartrina va néixer per subscripció entre els socis del Centre de 

Lectura l’any 1905, una construcció dirigida per l’arquitecte Francesc Batlle i que 

ocupà una bona part dels jardins del casal dels marquesos de Tamarit, el qual seria 

pocs anys després, l’any 1921, la seu definitiva del Centre. Des de la representació de 

Lo primer amor de Josep Martí Folguera aquell 19 de març de 1905 fins ara la 

vicissituds per les que el teatre ha passat han estat moltes, amb alts i baixos durant 

aquests més de cent anys.  

  

 L’any 1918 el teatre amplia i reforma les seves instal·lacions fins al carrer de 

l’Abadia, segons projecte de l’arquitecte Josep Simó Bofarull, transformant-lo de dalt a 

baix. És llavors quan el teatre del Centre passa a anomenar-se Teatre Bartrina en 

reconeixement al poeta i filòsof Joaquim Maria Bartrina. L’any 1924 s’hi construí la 

platea mòbil que ha perdurat  en el temps i que constitueix un dels principals trets 

identitaris de l’equipament  que permet utilitzar el pati de butaques per a activitats 

culturals diverses com el tradicional Concurs Exposició Nacional de Roses o 

representacions teatrals que s’aparten del model a l’italiana.  

 

 Abans de la guerra civil el Teatre mantingué molta activitat gràcies a “Els amics 

del Teatre del Centre de Lectura” que es constituïren l’any 1929 a redós de la Secció 

de Literatura. També hi arribà el cinema sonor l’any 1930.  Arran el bombardejos de 

1937 el Teatre quedà clausurat fins a la represa d’activitats l’any 1948 coincidint amb 

la reobertura del Centre de Lectura.   

 

 En ple franquisme hi van sorgir iniciatives destacades com la creació del Teatre 

de Cambra del Centre de Lectura,  l’any 1955, sota la direcció de Bonaventura 

Vallespinosa. El Teatre de Cambra  feia producció pròpia i també portava importants 

companyies de teatre independents. En una segona fase un nou projecte de Teatre de 

Cambra, impulsat entre d’altres per Joan Ballester, va sorgir l’any 1968 com a 

continuador del Teatre de Cambra de l’Agrupació Pericial que Xavier Amorós havia 

impulsat l’any 1962 al Teatre Fortuny. Ens anys posterior es va fundar el  cineclub 

(1969) i durant l’etapa de la transició democràtica s’hi succeïren una corrua de 

programacions de teatre compromès amb el moment polític del país i que apostava pel 

ressorgiment del teatre català i pel teatre universal de repertori. Tot aquest tràfec 

s’hagué de simultaniejar amb unes condicions físiques del teatre bastant lamentables 

degut a la concessió que durant molt anys permeté fer sessions diàries de cinema 

comercial havia malmès molt les instal·lacions.  

 

 A partir els anys vuitanta i ja en plena democràcia es quan sorgeix una nova 

iniciativa: el conveni entre el Centre de Lectura i un nou grup teatral nascut a la ciutat, 

el Col·lectiu de Teatre La Vitxeta. Aquest conveni, redactat en forma de document 

(1988), pretén recuperar el malmès teatre i dotar-lo d’una activitat continuada de  
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producció i programació que doni sentit a una remodelació integral de l’equipament. En 

col·laboració amb l’Institut Municipal d’Acció Cultural (Imac) el teatre aconsegueix 

omplir una programació anual intensa que permet superar el tòpic creat els anys 

vuitanta que amb la recuperació del Teatre Fortuny a Reus no li cal cap més teatre 

professional. 

 

 És en  aquest nou context  que sorgirà l’actual Consorci del Teatre Bartrina que 

gestiona el teatre Bartrina després la seva reinauguració l’any 1997: 

 

 L’any 1991 es donen tota una sèrie de coincidències que permetran plantejar la 

fins llavors “utòpica” rehabilitació: l’arquitecte Anton Maria Pàmies n’havia fer una 

projecte inicial de reforma, el Centre de Lectura i el col·lectiu La Vitxeta mantenen viva 

la seva reivindicació i justificació del projecte  i Xavier Amorós és senador a Madrid on 

realitza, conjuntament amb altres reusencs (polítics i altres personalitats del món 

teatral com el director Lluís Pasqual), gestions amb el ministre de Cultura, Jordi Solé 

Tura, i el ministre d’Obres Públiques, Josep Borrell, per tal que s’inclogui al teatre en 

una addenda a la llista de teatres públics que el Govern de l’Estat té previst recuperar 

a tota Espanya.  

 

 És en aquell moment, quan s’albira una oportunitat real de tirar endavant el 

projecte, que el Centre de Lectura torna a expressar la seva vocació de servei públic 

que ja va inspirar la seva creació  l’any 1859 quan es va fundar per ensenyar a llegir i 

alfabetitzat als obrers i comerciants de la ciutat. El Centre donarà a la ciutat el dret de 

superfície de l’espai que ocupa el teatre per tal que aquest sigui reconstruït, renunciant 

a cobrar-ne cap traspàs ni cap lloguer, però manifestant la voluntat de participar en la 

gestió que el nou equipament necessiti. Amb aquesta fórmula al cedir-se el dret de 

superfície a l’Ajuntament, no la propietat del teatre que continua essent del Centre, el 

projecte pot incorporar-se a la llista del ministeri i rebre el 50% del pressupost de les 

obres per part del Ministerio de Obras Publiques i una altra aportació per l’equipament 

escènic del Ministerio de Cultura.  

 

 Després de molts debats, reunions i la redacció d’un projecte de funcionament 

(1995) que posés les bases de com hauria de funcionar el nou teatre, el Centre de 

Lectura i l’Ajuntament signen davant notari l’escriptura de cessió del dret de superfície, 

inicialment per trenta anys, per tal de “constituir un ens de gestió suficient i paritari per 

assegurar el manteniment i la gestió del teatre, per tal de desenvolupar-hi una 

programació permanent d’espectacles de dansa, música, teatre, cinema i qualsevol 

altra manifestació artística i-o cultural d’interès públic” per un total de 250 dies a l’any. 

De fet el Centre de Lectura es reserva el dret de poder utilitzar el teatre durant 115 

dies a l’any per a activitats pròpies, clàusula que el Centre de Lectura no ha utilitzat 

fins ara degut al consens institucional que s’ha mantingut d’ençà la creació del 

Consorci del Teatre Bartrina l’any 1997 i perquè també des d’un punt de vista operatiu 

resultaria complicat que la gestió de l’equipament no es portés íntegrament des del 

Consorci. 

 

 El Consorci del Teatre Bartrina el formen sis representants de l’Ajuntament i sis 

representants del Centre de Lectura, la línia artística la decideixi una Comissió 

Artística, en l’actualitat formada per Lluís Pasqual, Ramon Gomis i Xavier Graset,  el 

pressupost el dota majoritàriament l’Ajuntament de Reus, tot i que el Centre de Lectura 

encara hi fa una aportació simbòlica d’un 1% i es fa càrrec de les despeses generades 

per la utilització del teatre acordades pel Consorci. Un model singular que ha fet 

sostenible un teatre que pot funcionar amb uns recursos limitats i òptims en no haver-

hi cap lloguer d’ús i no haver-se formalitzat cap compra per part de l’Ajuntament.  

           juliol 2012 
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Gènesi (2): La Biblioteca Central Xavier Amorós 
 

Disposar d’una biblioteca pública a Reus ha necessitat d’un llarg camí, el que va des 

de 1870 fins l’any 2003 quan es va poder inaugurar la Biblioteca Central Xavier 

Amorós que porta el nom de l’insigne i estimat escriptor reusenc. La sort per a la ciutat, 

mentre transitava per aquesta anomalia, va ser que l’any 1859 a Reus s’hi havia creat 

la primera biblioteca patrimonial de Catalunya, la del Centre de Lectura, gràcies a 

l’empenta, entre d’altres, de Güell i Mercader o Joaquim Bartrina, els quals lluitaven 

per estendre la lectura i la cultura a les classes obreres i que uns anys més tard Miquel 

Ventura hi va aportar un important fons de llibres (uns quinze mil, entre ells quinze 

incunables) esdevenint una de les biblioteques de referència del país. 

 

 Ho explicava Enric Aguadé, el primer director de la Biblioteca Xavier Amorós, 

en un article escrit amb motiu de la posada en marxa del flamant equipament instal·lat 

a l’antic escorxador: “la Biblioteca Municipal va estar a punt d’obrir-se diverses 

vegades al públic: l’abril del 1870, un acord de la corporació municipal decideix que el 

millor lloc per ubicar una biblioteca és al carrer Ample, i l’alcalde va anar a Madrid per 

a aconseguir subvencions del Ministerio de Fomento. Es van aconseguir, però l’obra 

no es realitzà. Per Sant Pere de 1875 es va inaugurar la Biblioteca Municipal al segon 

pis de l’edifici de l’Ajuntament, amb poc èxit d’assistència. El 1876 el llavors director de 

l’Institut de segon ensenyament, senyor Eugeni Mata, va proposar que la biblioteca 

d’aquell centre passés a ser biblioteca pública, esperant així subvencions municipals. 

Entrat ja el segle XX, cap al 1914, l’Agrupació Excursionista de Reus, on hi havia 

intel·lectuals del prestigi de Josep Iglésies i Salvador Vilaseca, va demanar al 

consistori que aprofités la crida que havia fet la Mancomunitat de Catalunya per a 

construir biblioteques populars. L’Ajuntament va acordar acollir-se a aquella 

convocatòria. El Secretari va informar que havia rebut una comunicació de la 

Mancomunitat on es deia que s’havia adjudicat a la ciutat de Reus la biblioteca popular 

sol·licitada. Per algun motiu desconegut, s’abandonà la idea. Durant la República, 

Ventura Gassol, Conseller de Cultura de la Generalitat, va proposar la creació de 35 

biblioteques populars a Catalunya, una d’elles a Reus. El bienni negre ho va impedir”. 

A la segona meitat del segle XX, la proposta d’una biblioteca pública a Reus es va 

anar demorant una vegada darrera l’altra. Els fons bibliogràfics acumulats durant 

aquests anys van passar per la casa Rull, després per l’Arxiu Històric de la plaça del 

Castell i finalment s’han pogut integrar al fons de reserva de la biblioteca central.  

 

 La tasca de suplència que ha fet durant més d’un segle la Biblioteca del Centre 

de Lectura ha estat clau en el plantejament del nou sistema de lectura pública que 

Reus necessitava de cara al segle XXI. Segons el mapa de lectura pública de la 

Generalitat de Catalunya la població de Reus necessita entre quatre i cinc biblioteques 

que apropin la lectura a tota la ciutadania. 

 

 Així l’any 1999 l’Ajuntament estableix el Sistema Municipal de Biblioteques per 

tal de desenvolupar i desplegar la xarxa de lectura a la ciutat (fomentant la lectura, 

facilitant el préstec domiciliari, possibilitant la consulta de documents, donant accés als 

fons documentals, donant suport als estudiants, complementant activitats 

d’alfabetització i activitats pels més petits i informació especialitzada per a tothom) i 

planteja un conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat 

per tal de construir una biblioteca central que actuï com a nucli irradiador de la nova 

xarxa. El Ple de l’Ajuntament de Reus, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2000, 

va acordar “el conveni de cooperació entre l’Ajuntament de Reus i el Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la col·laboració en la construcció,  
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moblament i equipament d´una biblioteca que presti els serveis de biblioteca central 

comarcal i de biblioteca central urbana”.  

 

 En aquestes negociacions hi intervenen l’alcalde de Reus Sr. Lluís Miquel 

Pérez, la Regidoria de Cultura i el Conseller de Cultura Sr. Joan Maria Pujals. Per tirar 

endavant el conveni de cooperació la Generalitat exigeix que en el desplegament de la 

xarxa es tingui en compte al Centre de Lectura, que se’n mantingui la viabilitat 

econòmica de la seva biblioteca i que se’n garanteixi el futur, sobre tot de cara a una 

possible davallada de socis del Centre que pogués impedir la seva sostenibilitat. 

També s’acorda obrir l’accés de la Biblioteca del Centre, especialment als joves fins a 

23 anys.  

 

 Així s’acaba establint durant el 2003 un conveni per 25 anys entre l’Ajuntament 

i el Centre “per a la integració de la Biblioteca del Centre de Lectura a la xarxa de 

lectura pública de Reus” que decideix: una compensació econòmica, l’accés públic 

dels joves reusencs fins els 23 anys a la Biblioteca del Centre de Lectura, la connexió 

entre els catàlegs de la Biblioteca del Centre de Lectura i el Servei Municipal de 

Biblioteques i traspàs d’informació especialitzada, l’establiment de préstec 

interbibliotecari entre les biblioteques per consulta en sala i l’accés públic al catàleg de 

Biblioteca del Centre de Lectura.  

 

 El Conveni s’aprova en una Assemblea Extraordinària del Centre de Lectura el 

dia 26 de març de 2003, la qual va comptar amb l’aprovació majoritària dels assistents 

(49) amb només 2 abstencions. El Ple de l’Ajuntament de Reus l’acordà, per 

unanimitat, el 4 d’abril de 2003, uns dies abans de fer-ne la signatura pública l’alcalde 

de Reus i el president del Centre de Lectura (Pere Anguera Nolla), coincidint amb la 

inauguració de la Biblioteca Central Xavier Amorós, el 22 d’abril amb presència del 

llavors Conseller de Cultura Sr. Jordi Vilajoana.  

 

 A partir de 2003 es va obrir una nova etapa del sistema de lectura pública a la 

ciutat amb la redacció d’un Pla de Biblioteques que contemplava el desplegament de 

nous equipaments per tal de complementar l’oferta de la Biblioteca Central (que en 

pocs anys va superar els cent mil volums) i la Biblioteca del Centre de Lectura 

(actualment amb més de 250.000 volums). A hores d’ara una nova biblioteca 

municipal, la que porta el nom de l’historiador Pere Anguera, està construïda i només 

falta implementar, en futurs mesos, la seva posada en funcionament.   

 

 Reus haurà fet una part del camí que el sistema de lectura pública del país 

marca. Quan acabi l’actual crisi econòmica potser arribarà el moment definitiu de posar 

Reus com a referència cultural en polítiques de proximitat, les que permeten que 

centenars de persones utilitzin diàriament les seves biblioteques.  

 

agost 2012 
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Genèsi (3): l’Institut Municipal de Museus de Reus 
 
 
La política cultural de la ciutat sempre ha tingut un parent pobre: els museus. Resulta 

xocant veure el poc coneixement que la ciutadania reusenca té de les peces que s’hi 

col·leccionen, conserven i exhibeixen. Estimar-se la ciutat hauria d’anar lligat amb 

l’interès pels nostres museus. 

 

Quan anem de viatge a l’estranger, a França o a Alemanya, veiem grans 

equipaments museístics però també per tot arreu hi trobem petits equipaments locals, 

petits museus, ben senyalitzats, ben promocionats dels quals els seus vilatans se’n 

senten orgullosos. Per a ells cada bocí de la seva història és motiu de record i de 

reconeixement a aquelles persones que van ajudar a construir la seva identitat. 

 

 Els museus de Reus han necessitat sempre de la voluntat d’uns quants 

entusiastes (pocs) que s’hi han deixat la pell davant la indiferència general. En 

Salvador Vilaseca en va ser el pioner quan l’any 1933 va ser designat director del 

Museu Municipal, reorientant i complementant la seva col·lecció prehistòrica particular 

amb la captació de nous materials artístics i patrimonials locals i comarcals,  

instal·lant-ho tot plegat a cal Rull, la seu del primer museu municipal (inaugurat el 14 

d’abril de 1934). Els fons es van anar incrementant amb motiu de la guerra civil per tal 

de salvaguardar objectes valuosos de la més que probable destrucció.  El 15 de 

setembre de 1961 es va inaugurar un nou equipament, amb més espai, als baixos de 

la Plaça de la Llibertat, amb una exposició permanent que durà uns quants anys i que 

oferia un recorregut des de la prehistòria fins arribar als artistes del XIX (Fortuny al 

capdavant) i el XX. 

 

 Anys més tard, el mes d’agost de 1982, l’Ajuntament de Reus va crear la 

Fundació Pública “Museu Comarcal de Reus” per tal d’instal·lar la col·lecció Vilaseca a 

l’edifici del Raval de Santa Anna, antiga seu del Banc d’Espanya a Reus.  

 

 Des dels anys trenta del segle passat fins a començaments de segle XXI el 

fons municipals s’han  anat incrementant considerablement, sobretot amb moltes 

deixes, constituint un catàleg patrimonial de primer ordre: amb una important col·lecció 

d’arqueologia; un atractiu fons d’art del XIX i el XX que incorporà a banda de Fortuny, 

Tapiró, Galofre o Rebull als artistes contemporanis dels anys 80 i 90; una gran 

quantitat de ceràmiques i patrimoni etnogràfic; el nou arxiu de fotografies 

documentades amb la creació de la Fototeca Municipal (1995); els fons del llegat 

Pedrol Rius; i la resta de mobiliari, estris i documents relacionats amb la història i vida 

de les nostres personalitats més il·lustres.  

 

 Amb tots aquests antecedents es quan l’any 2000 es promou l’elaboració d’un 

Pla de Museus que plantegi la tematització i treballi per desplegar els museus amb 

millors condicions de conservació i exhibició. És així com es crea, l’any 2001, l’Institut 

Municipal de Museus de Reus, un organisme autònom nascut amb la voluntat de 

possibilitar una millor gestió i projecció dels museus municipals. L’IMMR decideix 

organitzar-se temàticament amb quatre museus ben definits: Art i Història (plaça 

Llibertat), Arqueologia (raval Sant Anna), Centre de la Imatge (que s’acabarà ubicant al 

Mas Iglésies l’any 2006) i Arts Visuals (amb l’espai de conservació a la plaça de la 

Llibertat i un centre de difusió en un espai propi: a partir de 2007 el Centre d’Art Cal 

Massó). 
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 Com sigui que els recursos econòmics municipals dedicats als museus sempre 

han estat minsos en relació al pressupost municipal es plantejà el desplegament dels 

museus amb la voluntat que cada un pugui anar consolidant-se i eixamplant-se en  

futurs anys: s’estudià duplicar la superfície del Museu d’Art I Història (el projecte es va 

desestimar l’any 2008) i ampliar el Museu Salvador Vilaseca amb les cases contigües 

del carrer Vallroquetes, propietat de l’Ajuntament. Així mateix s’establiren acords de 

col·laboració amb els museus nacionals d’Arqueologia i el d’Art de Catalunya per tal de 

vincular-ne les seves col·leccions.  

 

 Els darrers anys l’embranzida que l’IMMR va generar, amb la posada en marxa 

dels nous equipaments del Mas Iglesias i del Centre d’Art Cal Massó, sembla que 

s’hagi aturat i que les possibilitats d’ampliació i millora dels equipaments dormi el 

somni dels justos. Cal recuperar una visió ample del tema i considerar el pressupost 

assignat als museus com una inversió de present i de futur i no com una despesa 

prescindible. Els museus de Reus són els dipositaris del llegat artístic i patrimonial que 

ens han fet els nostres avantpassats. Ara hauríem de ser capaços d’aprofitar l’eina que 

representa l’Institut Municipal de Museus per tal de presentar-los a la ciutadania d’una 

manera renovada i més atractiva, sempre rigorosa.  

 

 Si considerem l’augment de visitants que la ciutat va rebent cada vegada més i 

hem sabut aprofitar la figura d’un arquitecte universal com Antoni Gaudí per dirigir-los 

cap al centre d’interpretació “Gaudi Centre”, amb més raó podríem aprofitar la 

conjuntura i mostrar-los, cofois, tot aquest immens fons  patrimonial que ara guardem 

quasi clandestinament. 

 

 Els nostres museus no només ens identifiquen: ens defineixen. Siguem 

ambiciosos, invertim en posar-los a punt, la ciutat en sortirà beneficiada en tots els 

camps, l’econòmic també. L’Institut Municipal de Museus es va crear per això.  

 

 

setembre 2012 
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Gènesi (4): El Centre de la Imatge Mas Iglesias 
 

El 27 de gener de 2007 s’inaugurà el Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus per tal 

d’acollir tots els fons fotogràfics catalogats, provinents de la Fototeca Municipal, creada 

a partir l’any 1990 sota el mestratge de Josep Maria Ribas Prous, així com el material 

audiovisual i d’imatges en moviment relacionades amb Reus i la seva àrea d’influència 

que nodreixen la Cinemateca Antoni Martra Badia.  

 

 Amb la posada en marxa de l’equipament, que gestiona l’Institut Municipal de 

Museus, culmina tot un procés de molts anys en els quals la feina de l’Agrupació 

Fotogràfica de Reus ha resultat cabdal.  

 

 La constància en la recuperació de col·leccions d’importants fotògrafs pioners 

com Eduard Borràs, Manuel Cuadrada, Salvador Ferré, Josep Maria Magrané, Josep 

Massó, Jordi Olivé, Josep Ornosa, Enric Pàmies, Estanis Pedrola, Josep Prunera, 

Albert Prunera, Francesc Subirà,... i la celebració continuada de certàmens com les 

“Biennals de Fotografia”, les “Mostres Estatals d’art fotogràfic”, les “primaveres 

fotogràfiques”, les “medalles Gaudí” dels Premis Reus de Fotografia o el reconegut 

Fotosport que organitza el C.N. Reus Ploms, han acabat bastint uns fons fotogràfics de 

qualitat internacional que s’han pogut complementar amb moltes col·leccions locals 

cedides per particulars, institucions o famílies, per fotògrafs professionals o amateurs. 

 

 L’altre pilar que dóna sentit al Centre de la Imatge és la creació de la 

Cinemateca, batejada en honor d’un dels pioners del cinema reusenc: Antoni Martra 

Badia. A partir la posada en marxa, coordinada amb la Unitat d’Investigació del 

Cinema de la URV amb Pedro Nogales i José Carlos Suárez al capdavant, s’han pogut 

recuperar importants documents fílmics de començament del segle XX i s’han pogut 

classificar i catalogar també el material que molts afeccionats particulars van 

enregistrar en els anys cinquanta o seixanta.  

 

 La constitució del Centre de la Imatge Mas Iglesias posa a disposició de tothom 

un servei públic que garanteix la continuïtat del nostre patrimoni fotogràfic i 

cinematogràfic, permet que no es perdi la feina que durant molts anys van fer  

entusiastes de la fotografia i del cinema amb un voluntarisme digne d’admirar. Amb la 

posada en marxa de l’equipament els objectius del Centre poden resultar més 

ambiciosos: amb producció pròpia, recolzant la investigació i mirant d’esdevenir alhora 

un espai per a la reflexió i el pensament. 

 

 Que està en el bon camí ho demostra que altres ciutats n’han seguit l’exemple i 

han apostat per models semblants. L’any 2009 l’Ajuntament de Barcelona va crear el 

Centre de la Imatge al Palau de la Virreina. En la línia del document fundacional de la 

Fototeca Municipal de l’any 1992, el  Centre de la Imatge és un servei cultural públic 

que aplega, documenta, investiga, conserva i difon el patrimoni fotogràfic i 

cinematogràfic relatiu a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència.  

 

octubre 2012 
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Gènesi (5): el Centre d’Art Cal Massó 
 

 

Arribar a disposar a Reus d’un espai per a la creació i l’art contemporani no ha estat un 

camí fàcil: van haver de donar-se moltes coincidències i vicissituds.  

 

 Hi havia una necessitat peremptòria d’avançar cap a un nou model d’espai per 

a l’art que trenqués amb el concepte de sala o galeria convencional que s’havia utilitzat 

els anys 80 quan va emergir tota una nova generació d’artistes que exposaven amb 

regularitat a la Sala Fortuny del Centre de Lectura, a la Sala Reus del Museu d’Art i 

Història, o que es buscaven la vida a la Galeria Telax (ara Galeria Antoni Pinyol), a la 

Galeria Rebull (tancada fa anys) o a la nova Art Loft de l’Anquins. 

 

 Els canvis en els formats i una nova visió de l’art que defuig del 

convencionalisme exclusiu de la tela pintada, reclamava aquest nou espai.  

 

 És així quan l’any 2003 s’arribà a un primer acord amb Josep Massó Vidal per 

tal de cedir en lloguer la nau annexa a la fàbrica de licors, un edifici industrial de 1920 

obra dels arquitectes Pere Caselles i Pau Montguió, que s’havia de protegir 

patrimonialment segons voluntat del propietari.  

 

 En Josep Massó va ser un personatge important, compromès amb la cultura 

reusenca, sobretot amb la fotografia i l’excursionisme, company de joventut de Gabriel 

Ferrater. Ell va insistir en preservar la destil·leria de l’especulació urbanística instant a 

destinar-la a l’ús cultural. És per tot això que es va signar un contracte que lligava tant 

l’Ajuntament, a través l’Institut Municipal de Museus, com a la propietat per tal de 

convertir-lo en centre d’art públic. La seva mort accidental a finals de l’any 2004 va 

precipitar un acord de permuta amb els seus hereus que permeté a la ciutat adquirir la 

propietat de l’antiga fàbrica de licors i encarar la seva rehabilitació dins la xarxa 

d’espais d’art que llavors desplegava la Generalitat de Catalunya.  

 

 Segons el mapa d’equipaments culturals elaborada pel Departament de 

Cultura, Reus disposaria d’un espai de referència per a les arts escèniques (el Centre 

d’Arts Escèniques de Reus) i un espai d’arts visuals (el Centre d’Art Cal Massó) que 

complementaria els centres de Barcelona i Lleida (la Panera) i els projectats a Girona i 

Tarragona.  

 

 Així doncs, i amb pocs recursos, es va procedir a la rehabilitació de la 

destil·leria en dues fases, en la primera es reformaria la nau d’uns 300 m2 i en una 

segona tongada es procediria a la reforma integral de la fàbrica. L’obertura el 4 de 

maig de 2007, amb la primera fase acabada, va tancar aquell mandat municipal, 

aportant un nou espai a la ciutat, el qual va despertar sorpresa i admiració. El treballs 

dels arquitectes David Tapias i Núria Salvadó van rebre tot tipus de reconeixements 

dins el món del disseny arquitectònic. De fet la segona fase, que ampliava la superfície 

a 800 m2, es va poder dur a terme gràcies als fons estatals del “Plan de Inversiones 

del Gobierno de España”, reestrenant-se el 12 de març de 2010. La seva rehabilitació 

va ser exposada a la Biennal de Venècia d’Arquitectura l’any 2008 i va ser també 

finalista a la VI Biennal Alejandro de la Sota de reforma i rehabilitació el 2009. 

 

 El Centre d’art Cal Massó va néixer com un camp de treball per experimentar 

noves creacions, per tal de projectar una nova imatge innovadora i moderna a la xarxa 

cultural més convencional i està equipat amb les tecnologies més modernes del món 

audiovisual, amb connexió en banda ample a la Xarxa Transversal  de Catalunya i 
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amb possibilitats d’exposar, acollir art multimèdia i exhibir alhora tot tipus d’espectacles 

musicals, artístics o escènics.  

 

 El cost de la inversió que va fer la ciutat va ser molt petit, degut a la permuta 

per a l’adquisició i al suport econòmic públic que va rebre de les administracions 

nacionals i estatals. Les despeses actuals de funcionament i manteniment són 

realment assumibles i òptimes per a una ciutat de més de cent mil habitants. Per això 

resulta xocant veure que en l’actualitat no gaudeix de programació pròpia i que 

s’utilitza com si fos un espai convencional d’exposicions de temàtica diversa. 

 

 Per a tota aquella generació d’artistes reusencs i catalans que van emergir els 

anys vuitanta i que s’han anat obrint camí en molts camps creatius, i que són els que 

donaven sentit a la creació d’aquest Centre d’Art Cal Massó, ha de resultar una 

indignitat veure com un espai que ha costat tant d’aconseguir ara roman en un punt 

mort preocupant.  

 

 La crisi econòmica no hauria de justificar passos enrere que només 

aconsegueixen fer cada vegada més retrògrada i apàtica la nostra societat.  

 

 

novembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

Gènesi (6):  El Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER) 
 

Entendre el perquè es va crear a Reus l’any 2005 el Centre d’Arts d’Escèniques no és 

gaire difícil. La tradició teatral reusenca ve de molt lluny, no és casual que es 

mantinguin vius tants teatres a una ciutat mitjana de Catalunya: Fortuny, Bartrina, 

Bravium, Orfeó Reusenc, IES Baix Camp  (l’Escola del Treball), La Salle, La Palma 

(teatre d’estiu) i la Sala Santa Llúcia (recuperada l’any 2007) i tampoc estranya que 

amb tantes activitats l’entramat escènic s’hagi ampliat amb una oferta de festivals 

internacionals, com el Trapezi, de circ, o el Cos, de teatre gestual.  

 

 Després de molts anys de programar el bo i millor del teatre català i estatal a la 

xarxa de la ciutat, semblava el moment d’avançar cap a un teatre complet. Aquell que 

no només es dedica a programar i tirar endavant propostes locals o amateurs sinó que 

hi incorpora l’arrel creativa. Els teatres són espais per a la recepció d’espectacles però 

queden coixos, incomplets, si no poden produir, preparar espectacles professionals.  

 

 Amb la creació del primer centre productor públic de teatre a Catalunya fora de 

Barcelona s’avançava en la definició d’un model de producció en xarxa. No és 

plantejava un model descentralitzador que tragués forma ni contingut als centres de 

Barcelona (Teatre Lliure, TNC), es tractava de sumar, de crear complicitats, de fer 

xarxa, compartir projectes econòmicament més sostenibles i irradiar l’oferta a tota 

Catalunya amb tres nous centres teatrals, ubicats en aquelles ciutats que la trajectòria 

i activitat teatral ho recomanava (Reus, Girona, Terrassa).  

 

 Els centres de producció han d’acollir als creadors, als artistes, per tal de 

desenvolupar els seus projectes, creant un focus cultural potent amb visió universal. 

Els artistes han d’anar a treballar als espais de creació i aquests no tenen perquè estar 

situats exclusivament a la capital. El que dóna sentit a la creació del Centre d’Arts 

Escèniques de Reus és aquesta possibilitat d’esdevenir espai de trobada de creadors i 

artistes, siguin d’on siguin, ja que una distribució equilibrada per tot el territori eixampla 

les possibilitats d’apropar els centres als professionals.  

 

 El Centre d’Arts Escèniques de Reus va demostrar des del començament que 

produir des de Reus i fer després temporades a Barcelona o fer gires per Catalunya i 

Espanya era possible. Això ho va ser de l’any 2006 al 2008. Les hemeroteques i les 

programacions teatrals ho demostren, les cartelleres n’anaven plenes. Una altra cosa 

és el que passa en l’actualitat quan sembla que el centre de Girona (Teatre el Canal)  

ha agafat el relleu del de Reus pel que fa a projecció pública i que el CAER espera 

superar l’actual crisi econòmica per tal de renéixer. O no. Esperem que un projecte 

interessant, identitari com aquest, superi les vacil·lacions conjunturals al que està 

sotmès.   

 

 Parlem però de la gènesi del Centre d’Arts Escèniques de Reus, de com es va 

tirar endavant el projecte. El Departament de Cultura de la Generalitat va presentar, el 

13 de desembre de 2004 a l’Auditori del Macba, el Pla 2005-2007: Una visió territorial 

“per tal de consolidar l’estructura productiva catalana en els sectors audiovisual, 

editorial, musical, de les arts visuals i teatrals, impulsant la difusió cultural, creant nous 

centres i esdevenint referents creatius a nivell nacional i internacional”.  

 

 El Pla dels centres d’Arts Escèniques definia els centres com “un espai cultural 

promogut per l’administració local amb el suport del Departament de Cultura. Els 

centres estaran ubicats en “territoris creatius”, municipis on s’estiguin desenvolupant 

projectes culturals d’abast i interès de país, amb capacitat per projectar la pròpia 

creació més enllà de Catalunya, un espai per fer, per produir obres de teatre, dansa, 



62 
 

circ, carrer,... Un centre generador de continguts per als circuits de difusió artística, un 

centre que impulsi la relació entre creadors i públic, un centre interlocutor amb el teixit 

artístic del territori”. Els objectius a assolir eren: aconseguir una línia i una personalitat 

pròpies, generar espectacles amb un segell diferenciat i amb “marca pròpia”, gaudir 

del reconeixement general del sector teatral, esdevenir espais de trobada per als 

creadors catalans, de la resta de l’Estat i estrangers, fomentar el gust de veure teatre 

com a experiència personal i col·lectiva, incorporar nous públics a la sensibilitat teatral 

i identificar i ser plataforma per als creadors locals. 

 

 Tot això amb la implicació del territori, defensant un teatre de qualitat,  buscant 

la internacionalització, adaptant i optimitzant els recursos a les necessitats pròpies de 

cada Centre. En resum, el Pla plantejava la consolidació d’una Xarxa de Centres d’Arts 

Escèniques que integrin centres de producció, creació i difusió d’arts escèniques. 

 

 La notícia de la creació del CAER la va donar la Consellera de Cultura de la 

Generalitat, la Sra. Caterina Mieras, l’Alcalde de Reus, Sr. Lluís Miquel Pérez, i el 

President de la Diputació de Tarragona, Sr. Joan Aregio quan van anunciar el 10 de 

juny de 2004, a Reus, la creació del primer centre nacional de producció escènica fora 

de Barcelona, donant peu a la signatura d’un Conveni, que contemplava inicialment un 

contracte programa per a quatre anys (2005-2008). La direcció artística per a aquest 

període se li encarregaria a Ferran Madico.  

 

 S’acordà: desenvolupar el Centre d’Arts Escèniques a Reus, inicialment, com 

una Àrea del Consorci del Teatre Fortuny de Reus, tot i que podrà desenvolupar les 

seves activitats tant al Teatre Fortuny, com al Teatre Bartrina i, si s’escau, en altres 

espais de la ciutat. Cal recordar que quan es plantejava inicialment el projecte es 

considerava idoni ubicar-lo al Teatre Bartrina, però el fet de disposar d’un consorci 

totalment públic al Teatre Fortuny va aconsellar, des d’un de vista pragmàtic, 

formalitzar-lo al Consorci del Fortuny.  

 

 Les bases pel desenvolupament del centre, que es van redactar per la 

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Reus (publicades a Papers de Cultura, l’any 

2006) en definien l’objecte: el Centre d’Arts escèniques de Reus tindrà com a finalitats: 

coordinar la programació escènica dels teatres públics de Reus, organitzar els festivals 

escènics d’àmbit internacional que es celebrin a la ciutat, produir i coproduir 

espectacles de qualsevol disciplina escènica (teatre de text, teatre gestual, circ, dansa 

contemporània, música o espectacles multidisciplinars), explotar els teatres públics i 

les produccions o coproduccions en les que hi participi, irradiar les seves activitats a 

l’àmbit d’influència del Camp de Tarragona, Catalunya, l’Estat espanyol així com 

participar en projectes europeus relacionats amb les arts escèniques, i contribuir al 

desplegament de la xarxa nacional de producció escènica. 

 

 El nou projecte va ser pioner en incorporar la producció escènica a uns teatres 

perifèrics de vocació nacional. Unes noves produccions que des d’una visió 

multidisciplinar poden treballar tots els camps i gèneres vinculats amb les arts 

escèniques:  el teatre de text, el teatre gestual, el circ, la música o la dansa 

contemporània. 

 

 Vuit anys després de la seva creació, mentre es redacta des del Departament 

de Cultura de la Generalitat el Pla Estratègic de Cultura 2021 i un nou Pla 

d’Equipaments Culturals, veiem més necessari que mai consolidar i garantir les 

aportacions que fan els centres d’arts escèniques de Catalunya (TNC, Teatre Lliure, 

Centre d’Arts Escèniques de Reus, Teatres del Canal, Centre d’Arts Escèniques de 

Terrassa) de cara a la normalització de l’oferta teatral pública del nostre país.   

desembre 2012 
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Gènesi (i 7):  el nou Arxiu Comarcal i Municipal 
 

El nou edifici que integra l’Arxiu Comarcal del Baix Camp i l’Arxiu Municipal de Reus va 

ser inaugurat el 5 de juny de 2010 i va prendre el relleu als dos equipaments que 

acollien, per separat, els documents custodiats al Castell del Cambrer de la plaça del 

Castell i a l’antic col·legi Rubió i Ors. La inauguració de l’equipament, amb entrada pel 

carrer Sant Antoni Maria Claret, la van compartir el Conseller de Cultura de la 

Generalitat (Josep Manel Treserres), l’Alcalde de Reus (Lluís Miquel Pérez) i el 

President del Consell Comarcal del Baix Camp (Josep Masdéu).  

 

 Al mes de setembre de 2006 la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Reus van signar el conveni pel qual el Departament de Cultura atorgà una subvenció 

de 3.280.646 euros a l’Ajuntament per tal de construir i equipar el nou arxiu. El projecte 

arquitectònic de Núria i Jordi Oliveres Boix, guanyadors del concurs públic d’idees, 

contemplava la urbanització conjunta del nou arxiu amb el que seria un nou Centre 

d’Assistència Primària, el CAP Horts de Miró.  

 

 L’acord establert entre la Generalitat i l’Ajuntament, i consensuat amb el 

Consell Comarcal del Baix Camp, va permetre superar el greu problema d’espai i 

emmagatzament de documents que la ciutat sofria durant la primera dècada del segle 

XXI. L’Arxiu Comarcal a la plaça del Castell estava col·lapsat i els importants fons 

documentals municipals estaven repartits, a part del Col·legi Rubió Ors, en diferents 

espais municipals, patint perquè no se’n perjudiqués la seva bona conservació.  

 

 El nou arxiu té una superfície construïda de 2120 m2 i útil de 1912 m2, 

distribuïts en planta baixa i tres plantes més amb la possibilitat futura d’edificar-ne una 

quarta planta, té una capacitat inicial per tal d’instal·lar-hi 16.000 metres lineals de 

documentació repartides en 13 sales de dipòsits, un dels quals és per a suports 

especials (fotografies, pel·lícules, material informàtic) i una altra és per a documentació 

de gran format (pergamins, cartells, plànols,...). L’arxiu també consta d’una sala de 

consulta oberta al públic en general, d’una sala d’actes polivalent i d’una biblioteca i 

hemeroteca auxiliars. 

 

 Una inversió sufragada per la Generalitat que va comptar des de bon 

començament amb la complicitat de Ramon Alberch, subdirector general d’Arxius de la 

Generalitat i que va permetre integrar la gestió del nou arxiu amb dos arxivers al 

capdavant: Sabí Perís (Arxiu Comarcal) i Ezequiel Gort (Arxiu Municipal). 

 

 L’operació va resultar molt profitosa per a la ciutat ja que a més de disposar  

d’aquest modern i actualitzat arxiu, es van alliberar els espais que fins aleshores 

s’utilitzaven, sense cap cost de retorn. El col·legi Rubió i Ors es destinava a guardar 

els elements del seguici festiu de la ciutat i l’important edifici patrimonial del Castell del 

Cambrer, declarat Bé d’Interès Nacional, espera encara un nou destí que permetrà 

solucionar algunes de les mancances culturals que Reus encara pateix: sales 

d’exposicions, centres de documentació, espai de divulgació,... L’origen d’aquests 

antics arxius els trobem l’any 1982 quan el conseller Max Canher i l’alcalde Josep 

Abelló acordaren tirar endavant l’Arxiu Comarcal, que es va inaugurar el 16 de 

desembre de 1986 i l’any 1995, quan es va decidir adaptar l’antic col·legi Rubió Ors 

com a arxiu general i administratiu de l’Ajuntament de Reus.  

 

 Ara, uns anys més tard, sembla que podem respirar tranquils pel que fa als 

importants fons documentals que el nostre arxiu atresora, conscients que el nou 
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equipament es va construir en un moment oportú ja que en les actuals circumstàncies 

econòmiques difícilment podria escometre’s.   

 

 Els molts pergamins, alguns del segle X i XI, els fons de paper i tota la 

documentació arxivada ens dóna la possibilitar d’estudiar la nostra història: la 

demografia, la genealogia d’importants personalitats històriques, els mercats, els 

cementiris, l’heràldica, l’hemeroteca local,... i investigar: documents mercantils i 

notarials, llicencies d’obres i d’activitats, els mapes, la sanitat, les actes municipals, el 

clima, la nutrició, les festes, les publicacions de diferents associacions culturals, 

socials o esportives, alguns importants arxius privats i personals i un llarg etcètera de 

fons que en el seu conjunt contribueixen a reforçar la nostra autoestima com a 

població.  

 

 

 

gener 2013 
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Joan Ferraté, deu anys després 
 

 

Joan Ferraté i Soler va néixer a Reus el 1924 i morí a Barcelona el 12 de gener de 

2003. Aquestes darreres setmanes l’hem pogut recordar a Reus en la sessió En Veu 

Alta que el Centre de Lectura li dedicà. Josep Murgades en va fer una brillant 

presentació subratllant que tota literatura està inspirada en la mateixa literatura i les 

actrius del col·lectiu En Veu Alta en llegiren alguns dels poemes inclosos al Catàleg 
General 1952-1981. 
 
 Entre el públic assistent Jaume Aguadé i el seu amic i company d’estudis al 

col·legi dels padres de la Sagrada Família, Xavier Amorós. Precisament ha estat 

Amorós qui ens ha donat més pistes de la formació dels germans Ferraté,  

dels seus estudis a Reus, de les seves estades al Mas del Picarany i també de la seva 

saga familiar, burgesa, empresarial. Gràcies a ell podem entendre l’alt nivell 

intel·lectual que assoliren el Joan i el Gabriel i la influència que irradiaven a la germana 

petita: l’Amàlia Ferraté. La major part de la seva formació la van rebre a casa seva i 

quan van arribar a l’escola ja amb nou o deu anys estaven molt més il·lustrats i 

preparats que els companys amb qui es trobarien. Podem conèixer una mica més de 

Joan i de Gabriel Ferrater repassant els llibres de memòries Temps estranys o llegint 

el darrer article que Xavier Amorós els va dedicar amb motiu del “Seminari Gosar 

Poder” que sobre Gabriel Ferrater es va celebrar l’any passat al Centre i que ha estat 

publicat al número 123 de les Edicions del Centre de Lectura: El Ferrater i els Ferraté 
de Reus.  

 

 Joan Ferraté va anar a estudiar a Barcelona i l’any 1953, es va llicenciar en 

Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona, però les circumstàncies el portaren a 

exercir la docència primer a Cuba i finalment a Canadà, a la Universitat d’Alberta, on 

va donar classes de literatura espanyola i de literatura comparada fins que es va jubilar 

l’any 1985.  

 

 Durant anys va conrear la crítica literària, un camp on hi va fer una gran 

aportació, la traducció i la poesia. El seu ample coneixement de la literatura universal, 

lector contumaç, ell mateix deia que estava “podrit” de literatura, li permeté veure les 

coses des d’una perspectiva literària universal. 

 

 La seva producció poètica és la que va donar motiu a la lectura En Veu Alta 

d’alguns dels seus poemes aplegats al Catàleg General 1952-1981, sobre el qual l’any 

1997 l’Associació d’Estudis Reusencs publicà un important estudi de Víctor Obiols: 

“Elements intertextuals en l’obra poètica de Joan Ferraté”.  

 

 Aquest passat mes de gener coincidint amb els deu anys de la seva mort  s’han 

fet diverses activitats culturals al voltant de la seva figura i a la revista digital 

elnuvol.com, amb l’encapçalament “10 anys sense Joan Ferraté”, s’hi van publicar 

diversos articles de Salvador Oliva, Victor Obiols, Jordi Gràcia i Enric Blanes, Joan de 

Dios Monterde i Bernat Puigtobella que enriqueixen els estudis de la “jornada i 

evocació” que l’any 2004, amb motiu de la seva mort, va organitzar a Barcelona, amb 

la col·laboració de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Reus,  l’Aula Carles Riba i la 

Residència d’Investigadors i on hi van participar: Carles Miralles, Víctor Obiols, Jordi 

Cornudella, Ramon Gomis, Francesc Parcerisas, Pep Vila, Laureà Bonet, Jordi Amat, 

Jordi Gràcia, Jordi Malé i Josep Murgades.  

 

 Amb  la publicació de les actes d’aquesta jornada del 27 de febrer de 2004 

dedicada a Joan Ferraté ens podem fer cabal de la importància i transcendència d’un  
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personalitat com la de Joan Ferraté, no tan conegut en l’àmbit català com el seu germà 

Gabriel però d’un nivell intel·lectual universal. 

 

 Joan Ferraté va tornar a Reus el 28 de gener de 1987 amb motiu de la 

inauguració de l’Institut Gabriel Ferrater que porta el nom del seu germà.  

 

 Unes setmanes abans de morir, va manifestar que volia deixar una part de la 

seva biblioteca al Centre de Lectura, però l’acordada entrevista amb la delegació 

reusenca no va poder tenir lloc degut a la seva mort sobtada uns dies abans de la 

trobada prevista.  Ara la deixa i documentació de Joan Ferraté està a cura de Jordi 

Cornudella, marmessor del seu llegat.   

 

 

 

 

febrer 2013 
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20 anys de la Galeria Antoni Pinyol 
 

 

El 22 de maig de 1992 va obrir portes la Galeria Telax, actual Galeria Antoni Pinyol.  

 

 L’espai cultural que ocupa dins el panorama cultural reusenc és avui més 

necessari que mai. Vivim immersos en un dia a dia tan mediocre que reconforta 

reconèixer actituds i propostes d’aquesta mena. Una trajectòria feta amb dos valors 

ara menyspreats: la quotidianitat i el compromís. Exposició rere exposició.  

 

 No és fàcil mantenir-se fidel a una concepció artística com la que defensa la 

galeria: la creativitat demana esforç i amplitud de mires, viure intel·ligentment allunyat 

de la gran massa, que consumeix sovint tot allò que està poc elaborat, és una bona 

opció. La banalització i comercialització de la cultura ens pot acaba resultant indigesta, 

insuportable, per això reconforta trobar projectes com els d’Antoni Pinyol, la Dolors 

Blasi i tota la seva penya.  

 

 El compromís ve de lluny quan es crea a Reus la Galeria Telax, al carrer Dr. 

Vilaseca 12. A partir d’aquí les continuades exposicions, els premis Telax, amb una 

vintena de convocatòries, i el trasllat de la galeria l’any 2002 al carrer del Vidre 11, 

rehabilitant els baixos i la façana de la casa pairal que el seu  besavi havia construït 

sota la direcció de l’arquitecte Pere Caselles i esdevenint l’actual Galeria Antoni Pinyol. 

Una rehabilitació acurada i precisa com l’hi és pròpia a un arquitecte sensible i brillant. 

Un espai adaptat per a totes les tecnologies.   

 

 Quantes exposicions individuals (Antoni Xaus, Bartolozzi, Josep Royo, Rufino 

Mesa, Joan Casals, Carles Amill, Albert Macaya, Salvador Juanpere, Aureli Ruiz, Àlvar 

Calvet, Ester Ferrando,...) i col·lectives, quants premis (Jordi Abelló, Lídia Pérez, Núria 

Fernández, Àurea Bellera,...), quants jurats (amb alguns col·laboradors fixes: Joan 

Casals i Rafel Arasa), quantes complicitats d’artistes i diletants, quants col·laboradors 

(Assumpta Rosés, Carme Puyol,...), quantes sortides internacionals, quants 

muntatges, quants catàlegs editats! Tot un món, un món artístic, un món cultural, un 

món universal.  

 

 Esperem que Reus pugui continuar gaudint durant mols anys de l’empenta 

d’Antoni Pinyol i desitgem que propostes honestes, serioses i  valentes com les de la 

galeria, prosperin en uns moments en que la crisi econòmica ho posa tot en qüestió.  

 

 

 

març 2013 
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Xavier Amorós fa noranta anys 
 
Xavier Amorós, fill de Rodolf Amorós Cabré de Pradell (Priorat) i de Maria Solà Miret 

de Maials (Segrià), va néixer a Reus el 7 d'abril de 1923. El seu pare era un dels 

propietaris d'un comerç de teixits “Las Americas” situat al carrer Llovera, un home ple 

de bonhomia que estimava els llibres i el teatre. 

.  

 Amb motiu del seu aniversari, a Pradell de la Teixeta se li retrà un merescut 

homenatge el dissabte 6 d’abril, a les 7 de la tarda, a la sala sindical. L’Ajuntament el 

nomenarà Fill Adoptiu del poble i es presentarà la reedició del poemari Enyoro la 
Terra, finalista del premi Carles Riba de 1960 i de la Carta a Pradell que va escriure fa 

uns anys adreçada al poble del seu pare. 

 

 L’any 1937 amb l’esclat de les primeres bombes a Reus la seva família el va 

enviar a casa del seu oncle expastisser, a Pradell, on ho va passar gairebé un any. Diu 

Xavier Amorós a El camí del morts: “Els primers temps de Pradell em van semblar, 

podríem dir, arcàdics. Aquell any va nevar i encara que vam avorrir la neu glaçada, la 

mateixa que ens va fer tanta il·lusió les primeres hores d’haver caigut, totes les fonts i 

fontetes del terme es van avenar. Per tots els barrancs baixava un doll d’aigua 

cristal·lina de debò i pel barranc del pas, el que presidia la vall que configura el món de 

Pradell, el doll es convertia en una mola d’aigua que feia tot el goig de la terra. Quan 

va venir la primavera tot va enverdir esplèndidament; va créixer l’herba per les 

garrigues i els conreus i tota la vall lluïa sota del sol quasi diari”.  

 

 El nou llibre editat per Obrador Edèndum Enyoro la terra. El Pradell de sempre  

ha anat a cura d'Elena de la Cruz Vergari, amb  pròleg de l’alcalde de Pradell, Miquel 

Cabré, un estudi introductori d’Antoni Nomen i uns comentaris als poemes elaborats 

per Cosima Vergari, segons les indicacions del mateix autor. També incorpora 

l’audiovisual en DVD: Enyoro la terra, a viva veu,  d’Antoni Pérez-Portabella.  
 

 La presentació d’aquest llibre tindrà la seva rèplica a Reus el dia 10 d’abril, al 

Centre de Lectura, en una nova sessió En Veu Alta, aquesta vegada dedicada 

especialment a un dels nostres poetes més representatius, el qual ha rebut, entre 

d’altres, el Premi Carles Riba (1964) i el Premi de Literatura Catalana (Poesia) de la 

Generalitat de Catalunya (1983). Ha cultivat, a més, el periodisme literari, l’assaig i la 

crítica i, de manera especial, la crítica autobiogràfica, narrada, segons Joaquim Molas, 

sota “l’observació i la universalització, amb detallisme, i amb un to poètic i irònic 

alhora, viu i senzill, de conversa”.  

 

 

 El refugi a Pradell, al Priorat, i tots els records de quan tenia catorze anys li van 

inspirar aquest recull entranyable format per dotze poemes.  

 

 

Sóc al Pradell de les cinc del matí, 

a la deu mateixa de l’aigua. 

Veig els barrancs de tres en tres 

i els pins malaguanyats, 

i començo a comprendre 

el perquè de les coses meves. 

 

Jo també moriria  

com les vinyes que moren pujant. 

I em dol no tenir set 
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mentre la gana és viva. 

I oblido, 

al migdia, 

a l’ombra,  

dins la flaire animal 

de la figuera. 

 

Sento el colp de molts càvecs alhora, 

com si hagués romput 

la corda del temps. 

 

Evoco 

aquell fang nobilíssim 

que feia dolorosa 

la partença. 

 
 
 
 

abril de 2013 
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Bigas Luna, un senyor amb classe 
 

 

Vaig conèixer personalment a Bigas Luna els primers mesos de 2000 quan a través 

del contacte del fotògraf Josep Borrell Garciapons es va oferir per col·laborar amb 

Reus i ampliar l’oferta cultural de la ciutat, incorporant-hi el món audiovisual, i de 

retruc, el cinema. Mesos més tard ens va convidar al seu mas de la Riera i ens va 

rebre de manera entranyable com feia normalment amb els seus convidats: fent petar 

quatre trons, quatre coets, coincidint amb l’arribada.  

 

 Des de llavors el seu tracte i afabilitat ens ha resultat exquisit. Bigas era un 

gentleman, una persona amb classe, amic dels seus amics, compromès, defensor 

d’una visió laica i intel·lectual de la vida. Com a creador defensava sovint apostes que 

s’allunyaven expressament de les monòtones i estereotipades convencions que 

dominen l’actual oferta cultural. Com a persona era un gran conversador, dialogant, 

respectuós amb tothom. Dominava com el millor el context en el qual es movia i podia 

mostrar-se alhora transgressor i ésser políticament correcte.  

 

 Ell s’estimava Reus i el Camp de Tarragona, li agradava comparar Reus, 

Tarragona, Valls, el Priorat, les terres de l’Ebre amb la Califòrnia catalana. Per això va 

ser fàcil engegar i compartir projectes cinematogràfics amb ell, fets   des de 

l’entusiasme, contraposats als pressupostos desorbitats que la indústria del cinema 

necessita. 

 

 Havia pensat sovint en comprar-se una casa a Reus, on deia que “s’hi podia 

trobar de tot”. Va col·laborar l’any 2000 amb el Centre de Lectura en el cicle d’art 

contemporani “Desig” de la sala Fortuny que dirigia Ester Ferrando, uns treballs que 

giraven al voltant de la simbologia de la maternitat, la llet i l’alletament (les “lactatios”). 

La instal·lació estava formava dotze dibuixos de lactants i dotze porrons plens de llet. 

 

 Va venir a Reus, l’any 2001, a La Palma, ha presentar amb la col·laboració 

d’Andreu Buenafuente i la gent de El Terrat, la pel·lícula Son de mar, filmada a partir la 

novel·la de Manuel Vicent, una projecció que va comptar amb la presència de Leonor 

Watling i Jordi Mollà i que va omplir el recinte, a l’aire lliure. Uns mesos abans havia 

participat en el Calendari 1999+1 que va realitzar Josep Borrell i en el qual hi havia 

propostes de Andreu Buenafuente, Aureli Ruiz, Manel Llauradó, Marcel Pey, Carles 

Santos, Mariaelena Roqué, Quim Font, Dolors Juanpere, Rafel Bartolozzi, Josep Sala i 

Rufino Mesa.  Bigas va fer la proposta del mes de juny de 2000, amb una de les seves 

recurrents “lactatios”.  

 

 Amb la coordinació de Catalina Pons va instal·lar a Reus un taller de creativitat 

audiovisual. el “Taller Bigas Luna Reus” (TBL), amb la voluntat de traspassar els seus 

coneixements a gent jove, a nous creadors. Ell taller es va situar a La Palma del 2002 

al 2005 i va gaudir d’un èxit i requesta espectacular. Cada any hi participaven vint-i-

quatre joves del Camp de Tarragona i de tota Espanya però la demanda va arribar ha 

ser de vuit-cents sol·licitants. Anys més tard  va ampliar el Taller Bigas Luna a 

Saragossa. Li agradava ensenyar a editar, a interpretar la llum, a veure amb un cop 

d’ull el millor enquadrament. Bigas tenia un do innat, captava de manera instintiva la 

millor presa, la millor imatge. Podríem dir que els seus ulls eren com un objectiu 

perfecte.  

 

 Cada any portava al taller a professionals de la fotografia, de la imatge o del 

cinema. De padrina dels seus cursos vam tenir a Aitana Sánchez Gijón i  Leonor 

Watling. 
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 També va voler donar suport al Festival Europeu de Curtmetratges de Reus  i 

per això va decidir crear un premi, que personalment lliurava cada any. L’objecte que 

donava era una pedra, la imatge que també definia els seus tallers de cinema a Reus i 

que “ens identificava amb el nostre caràcter mediterrani”.  

 

 Bigas, quan va poder i els seus productors cinematogràfics li permetien, va 

voler rodar algunes pel·lícules a casa nostra. Primer “La teta i la lluna” (1994), que va 

localitzar, sobretot, a Valls, Torredembarra, Creixell, i també a  l’hospital de Sant Joan 

de Reus. L’any 2006 va voler recrear el món de les noies de barri a Yo soy la Juani 
situant l’acció principal a Bonavista i per extensió a Reus: al pont del Barri Gaudí, a la 

plaça del Teatre, al Teatre Bartrina on Verònica Echegi assistia a un càsting idealitzat 

per un munt de “juanis”, a un mas abandonat a la sortida de Bellisens,... i ho va voler 

fer comptant amb tota la penya “dels tunnings”, els  quals assistien amb els seus 

flamants vehicles, bocabadats, a l’enregistrament dels videoclips que configuraven el 

film.  

 

 Aquest darrers mesos Bigas pensava en localitzar a Tarragona, a la Platja 

Llarga i a les Palmeres la nova producció: l’adaptació de Mecanoscrit del segon origen 

de Manuel de Pedrolo. Un projecte ara avortat i que s’espera es pugui replantejar de 

cara a un futur sense ell.  

 

 Vaig poder retrobar-me amb Bigas al concert que Ute Lemper va fer al Teatre 

Fortuny el 5 de maig de 2012, unes setmanes abans que se li diagnostiqués la funesta 

malaltia que l’ha portat a la mort aquest 6 d’abril. Una mort que va assumir amb 

dignitat i com un senyor, discretament, allunyant-la per voluntat pròpia de cerimònies i 

actes públics.  

 

 Anem perdent llençolets, sense ell tots plegats serem una mica més orfes.  

 

 Bigas Luna és un personatge irrepetible. El recordem i el recordarem. 

 

 

abril 2013 
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La recuperació dels teatres Fortuny i Bartrina  
 
Per entendre la tradició i activitat teatral que sempre ha tingut la ciutat de Reus cal fer 

una mica de repàs als principals equipaments que ara l’identifiquen: els teatres Fortuny 

i Bartrina.  

 

 Els històrics Teatre Fortuny (1882) i Teatre Bartrina (1905) van ser recuperats 

com a teatres públics l’any 1988 i l’any 1997 respectivament. Ambdós van ser 

construïts al tombant del segle XX per entitats culturals de la ciutat. 

 

 Els processos pels quals han transitat els dos teatres tampoc es poden 

entendre sense conèixer els seus precedents i la força d’una tradició teatral que, a 

Reus, arrenca de molt abans d’inaugurar-se el teatre Fortuny, amb la construcció al 

segle XVIII del Teatre Principal o de les Comèdies.  

 

 Tant el Fortuny com el Bartrina tenen en origen un nexe comú i és que 

sorgeixen del teixit civil, de la voluntat de persones particulars, privades. La possibilitat 

de ser gestionats des de l’administració pública no es planteja fins a la recuperació de 

la democràcia, els anys 70-80, quan la societat civil, assumeix que no en pot mantenir 

l’explotació.  

 

 Però per explicar l’evolució dels dos teatres, cal situar els precedents del teatre 

a Reus. Les primeres manifestacions teatrals es vinculen als segles XVII i XVIII, amb 

els diferents “gremis” i els seus “balls parlats” que es representaven pels carrers. Els 

primers antecedents en la construcció d’un teatre estan documentats el 1671 quan 

Bernat de Barberà va cedir un edifici i un corral al raval de Monterols per construir-hi 

una “casa per a representar comèdies” i fer-ne cessió a l’Hospital. Com sigui que el 

projecte no tirava endavant, el 1754, el Consell de la Vila donà permís per a un altre 

edifici al carreró de Santa Anna i el 1759 començaren les obres. El teatre es va acabar 

en dos anys i va ser el segon, cobert, construït a Catalunya i un dels pocs d’Espanya.  

 

 Segons explica Joaquim Santasusagna, “les quadrilles” de comediants tindrien 
doncs, lloc per anar a Reus, i l’aprofitaren; fins i tot s’hi representà òpera italiana. 
L’Hospital l’explotava i el 1770 va obtenir reial privilegi per celebrar-hi balls públics. 

L’any 1779 s’hi va fer una nova intervenció a càrrec dels pintors Josep Perruquetti i 

Pere Pau Muntanya. El 1829 s’efectuà una altra reforma, a càrrec del pintor italià 

Francesco Lucini i es donà al local tota la forma el·líptica que fou possible. Les 

activitats d’aquest “Teatro”, en castellà, com era anomenat abans d’assolir el nom 

definitiu de “Teatre Principal” van ser moltes fins el seu enderrocament l’any 1891. S’hi 

feien representacions de vers i cant, no cal dir que sempre en castellà a excepció de 

les darreres èpoques en què s’hi va introduir el català.  

 

 El Teatre Principal va coincidir amb la publicació de dues revistes teatrals, “El 

Juglar”, la primera del seu gènere a Catalunya i “El entreacto”. El Principal compartí 

vida amb altres teatres a l’aire lliure com “Jardins del Tívoli”, construït l’any 1861, 

“Jardins de l’Euterpe”, del 1865, i amb altres teatrets més modestos com el Novetats 

(antic Saló Filharmònic o Cafè de Reus), el Teatre de l’Alhambra (que acabà sent la 

Sala Nova) i amb l’existència de representacions teatrals que es feien en domicilis 

particulars, a les golfes, a l’hort, i fins i tot a l’alcova, i a les quals assistien familiars i 

veïns.  L’any 1882, el Principal va coincidir amb el Teatre Fortuny, i va passar a ser 

conegut popularment com el Teatre Vell quina decadència va plantejar la necessitat de 

comptar amb un nou equipament, “digne de la ciutat”.  
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 Després de la revolució de Setembre les monges carmelites abandonaren el 

seu convent situat a la plaça de les Monges, que va passar a ser Plaça de la Revolució 

i que és l’actual plaça Prim. I és aquí, en el solar de l’antic convent, on comença la 

història del Teatre Fortuny, aquell que es considera que omple les expectatives 

ciutadanes en el camp teatral i satisfà la vanitat de la classe social rica i potent que 

existeix a la ciutat. 

 

 Consten uns primers intents per part de l’ajuntament de l’època per engegar el 

projecte del Teatre Fortuny, però fracassen i aleshores el propi alcalde, l’alcalde 

Pascual, impulsa particularment una societat anònima que es dirà “Teatro Casino” 

(1880), amb la finalitat de construir un teatre sota la perspectiva de cedir-lo en 

explotació i lloguer. Era una època en què l’explotació d’un teatre produïa beneficis. 

Prohoms de la ciutat, comerciants, exportadors… en serien els accionistes i autèntics 

propietaris. L’Administració local ho va beneir però no hi va participar. Segons 

l’historiador Pere Anguera, els impulsors del Teatre Fortuny són entusiastes de la 
Restauració i la majoria propers als sectors moderats monàrquics, defensors de les 
formalitats democràtiques però temorosos del procés de radicalització dels sectors 
populars.  
 
 El projecte es va encomanar a l’arquitecte Francesc Blanch, imitant en part els 

plantejaments d’altres teatres, com el Liceu de Barcelona.  A les plantes superiors de 

l’edifici es va instal·lar la societat recreativa El Círcol. 

 

 El teatre Fortuny va ser arrendat, en primer moment, als empresaris del Teatre 

Principal de Barcelona, que van programar per a la inauguració el 16 de novembre de 

1882, l’òpera Faust de Gounod, precedida per la interpretació de l’himne “A Fortuny”, 
del compositor reusenc Olivi Oliva. En consonància amb l’estil dels impulsors del 

teatre, el teló de boca, reprodueix el quadre del pintor Marià Fortuny: La papallona. De 

bon començament la societat encarregada de gestionar-ne l’explotació no va acabar 

de funcionar i es va vendre l’edifici a un dels membres d’aquesta societat, el 

comerciant Josep Boule. Els seus hereus, l’any 1919, el van vendre a la societat El 

Círcol. El Círcol es va annexionar el teatre, va renunciar a gestionar-lo directament, i el 

va llogar.  

 

 La programació del Fortuny ha estat, des de sempre, molt intensa. Guimerà, 

Pitarra, Rusiñol, Martí Folguera…, molta lírica (òperes, operetes, sarsueles), varietés, 

balls de carnaval organitzats per El  Círcol, projeccions de cinema mut fins al 1939… 

Les companyies en trànsit que anaven, seguint la línia del ferrocarril, de Barcelona a 

Madrid i a la inversa, feien temporada al Teatre Fortuny. La situació geogràfica de la 

ciutat ho propiciava. Segurament l’època més dolenta va ser els anys seixanta quan es 

va convertir exclusivament en cinema comercial, el que va provocar una davallada de 

representacions teatrals i va malmetre l’estat físic del teatre.  

 

 El teatre Bartrina presenta el mateix ideari que el dels seus fundadors, el 

Centre de Lectura: un grup de ciutadans que s’associen per afavorir el conreu de les 

arts i la lectura en particular, perquè consideren els llibres, la música, el teatre… com a 

elements d’enriquiment personal que poden proporcionar a les classes més populars 

una millor formació i, per tant, més possibilitats. 

 

 El Centre de Lectura integra segments diversos de la societat: intel·lectuals del 

moment, comerciants, administratius, petits empresaris compromesos amb la 

renovació del país, obrers que es mouen en la línia d’unes idees més 

revolucionàries… El Centre de Lectura es fundà l’any 1859 i va anar de local en local 

fins l’any 1897 quan es va establir, de lloguer, al casal dels marquesos de Tamarit, al  
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carrer Major, número 15. El 1916, Evarist Fàbregas, mecenes destacat, va comprar 

l’edifici i el va cedir a l’entitat. En la donació del casal dels Tamarit s’introdueix una 

clàusula, recalcada també als estatuts de l’entitat per la qual només és pugui utilitzar 
(l’edifici) per a tasques exclusivament culturals i que en cas de la dissolució de l’entitat, 
passi amb tots els seus bens al poble de Reus i que l’Ajuntament en sigui 
l’administrador. No es tracta doncs d’una associació per al lleure, ni de rendiments 

econòmics, sinó d’una agrupació amb esperit de servei públic per la millora social i 

cultural de la ciutadania. 

 

 Pel que fa al teatre, el Centre de Lectura havia gestionat durant la segona 

meitat del segle XIX els “Jardins de l’Euterpe” i havia programat alguna temporada al 

Teatre Principal. També havia proposat a la societat El Círcol de gestionar, 

conjuntament, el Teatre Circ (un teatre d’estiu, prefabricat, de fusta) però finalment, es 

va considerar millor disposar d’un teatre propi, el que acabarà essent el Teatre 

Bartrina.  

 

 El 1904 el Centre de Lectura disposa d’un teatre d’estiu als jardinets de l’entitat 

amb gran èxit de públic el que provoca que l’any següent, el 1905, s’hi fessin unes 

petites obres, es cobrís i es convertís en el Teatre del Centre de Lectura, avui Bartrina. 

A la revista del Centre de Lectura del febrer de 1904, es publica tota una declaració 

d’intencions pel que fa a la necessitat de disposar d’un altre teatre a la ciutat, malgrat 

que ja funcionessin el Fortuny i el Teatre Circ. Llegim textualment “cal un altre teatre 
per revitalitzar la vida cultural de la ciutat. El teatre del Centre de Lectura neix amb la 
voluntat de fer cultura i apartar-se del teatre que es pot veure a la ciutat, perquè a 
Reus encara no ha arribat la modernitat, l’avantguarda cultural que ja floreix per tot 
Catalunya. L’any 1908 arriba el cinema i s’hi instal·la un cinematògraf Gaumont amb la 

corresponent instal·lació elèctrica.  Deu anys més tard, el 1918 s’inicia un nou procés 

de construcció i millora: es passa del gas a l’electricitat i s’enderroquen unes cases al 

carrer de l’Abadia per guanyar espai, tot mantenint l’estructura inicial. També el teatre 

del Centre de Lectura passa a dir-se Teatre Bartrina, en homenatge al poeta i activista 

Joaquim M. Bartrina, estretament vinculat durant la seva curta vida al Centre de 

Lectura. Aquesta reforma segueix un projecte de Josep Simó Bofarull i manté 

l’estructura original ideada per J. Batlle l’any 1905. La decoració anà a càrrec de 

l’escenògraf del Teatre Romea de Barcelona, Josep Rocarol. El Centre de Lectura 

torna a reivindicar “la necessitat que té la ciutat d’un teatre dedicat a les arts 
escèniques, un altre teatre”. Es curiós que aquesta necessitat es va tornar a esgrimir 

setanta anys després, per endegar la definitiva remodelació del Bartrina. 

 

 

 

LA GUERRA CIVIL I LA PENOSA SUPERVIVÈNCIA.  

 

 Els processos de recuperació dels dos teatres. 

 

 Els processos històrics dels dos teatres han seguit camins paral·lels però 

independents. La seva activitat responia plenament a les inquietuds pròpies dels 

diferents sectors que els utilitzaven, burgesos o menestrals. És clar que durant la 

guerra i la postguerra tot això se’n va anar en orris. Sortosament, els dos edificis es 

van salvar dels bombardeigs. Després de la guerra els teatres van ser intervinguts pel 

règim franquista i no fou fins als quaranta que van registrar alguna activitat, sempre 

vetllada, vigilada i censurada pels que manaven. “Temps estranys”, com diu el poeta 

Xavier Amorós. Però a partir dels cinquanta alguna cosa s’hi anava fent: el Teatre de 

Cambra fundat per Bonaventura Vallespinosa ofereix una programació arriscada al 

Bartrina, programant l’Agrupació Dramàtica de Barcelona. Una jove Núria Espert hi va 

estrenar La veu humana, de Cocteau, traduïda al català per Vallespinosa. Això era el  
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1955 i 1956. Després el Teatre de Cambra passà al Fortuny durant dues temporades 

però va resultar un error i el 1958 va plegar veles. El 1962 l’Agrupació Pericial amb 

Xavier Amorós i Joan Ballester al capdavant ho torna a intentar fins al 1967. Ricard 

Salvat, Núria Espert, Salvador Espriu, Maria Aurèlia Capmany, Fabià Puigserver, entre 

molts altres, participaren en tots aquests projectes. 

 

 Mentre tant el Fortuny és explotat per l’empresari Vila Cardona, llogater de El 

Círcol i alterna el cinema amb representacions teatrals. La Compañía de Teatro 

Clásico, d’Alejandro Ulloa, per exemple, hi feia temporades de quinze dies, amb una 

obra diferent cada dia. 

 

 Però també al Bartrina s’hi projecta cinema comercial, que gestionen diversos 

empresaris. Els anys 1968 i 1970 es torna a crear el Teatre de Cambra i el 1969 neix 

el Cineclub, que encara existeix, i que programa cada setmana pel·lícules en versió 

original. Els anys setanta la programació del Bartrina torna a tenir un cert nivell amb La 

Cuadra, de Sevilla, Els Joglars, els primers espectacles dirigits per Lluís Pasqual, com 

La setmana tràgica i Leonci i Lena… 

 

 Al Fortuny, el 1972, Lluís Pasqual que encara era un estudiant, havia estrenat 

el seu primer muntatge Reus, París i Londres per encàrrec d’una companyia 

d’assegurances que celebrava un aniversari. El 1979 es crea l’Associació 

d’Espectadors de Teatre, AET, en el si d’una petita entitat, el Bravium Teatre, que 

utilitza el Fortuny per a les seves representacions i programa les millors obres del 

circuit professional català i estatal recuperant per al públic reusenc una programació 

continuada. 

 

 Però els dos teatres es trobaven en un estat lamentable, gairebé ruïnós. Les 

obres de restauració eren imprescindibles. Al Fortuny no s’havia fet mai cap tipus 

d’intervenció seriosa i ja era centenari. Es va tancar el 1983 i es tornarà a obrir, ja 

restaurat, el 1988.  

 

 El 1983 es forma un nou grup de teatre, el Col·lectiu de teatre La Vitxeta que 

resultarà cabdal en la recuperació del Bartrina. El 1988, quan s’inaugura el remodelat 

Teatre Fortuny, encapçala juntament amb el Centre de Lectura una campanya 

ciutadana per recordar i reivindicar la necessitat d’un altre teatre a la ciutat.  El títol del 

manifest era “El Bartrina, un teatre necessari” i es comprometia, com així ho va fer, a 

generar continuades propostes fent evident que el segon teatre, el Bartrina, podia tenir 

vida pròpia, plena d’activitat i contingut. El Col·lectiu de teatre la Vitxeta, des de 1983 

fa produir molts espectacles i en va fer més d’un centenar de representacions al 

Bartrina. També, a partir del 1989, l’Institut Municipal d’Acció Cultural hi va programar 

temporades regulars que van contribuir a recuperar un públic més inconformista. 

 

 La reconstrucció i recuperació dels teatres Fortuny i Bartrina una vegada 

recuperada la democràcia l’any 1979 només es podia fer a través de l’administració 

pública, això era evident malgrat que, en un primer moment, la societat El Círcol, 

propietària del Fortuny, va intentar fer-ho amb aportacions privades, accionistes, etc. i 

el suport de l’administració només en forma de subvencions. Però era una idea difícil  

de realitzar. Llavors, a començaments dels anys vuitanta, Max Canher, en una visita a 

Reus, parla del Fortuny. Tot això coincideix en el temps amb la voluntat política de 

desplegament d’una sèrie de teatres nacionals per part del nou govern de la 

Generalitat que presidia Jordi Pujol. Max Canher, conseller de Cultura, considera que 

el teatre de la plaça de Prim és ideal per començar amb l’esmentada política –que es 

va començar i acabar aquí-  i es posa fil a l’agulla, amb el President del Círcol, Josep 

Grau Bellido i el vicepresident Tomàs Barberà al capdavant. Es rehabilitarà el teatre i 

es convertirà en públic. La Generalitat paga les obres i es crea un Consorci l’any 1988  
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entre Generalitat, Diputació i Ajuntament (52%, 33% i 15% respectivament) que en 

portarà la gestió artística i administrativa. Com que la Generalitat hi posa més diners 

decideix com i qui ha de portar el teatre. Es nomena gerent a Josep Maria Fargas 

Cardeñas, qui ho va ser fins l’any 2004. La inauguració del Fortuny renovat va ser tot 

un esdeveniment social: Lluís Pasqual com a mestre de cerimònies, Montserrat 

Caballé i el mestre Zanetti, al piano.  

 

 Tothom estava content, malgrat que l’Ajuntament, de color polític diferent al del 

govern de la Generalitat, se sentia marginat quan no se li demanà parer pel que fa a la 

gestió directa del consorci. El Círcol estableix un nou contracte de lloguer. 

 

 Nou anys després, el 1997, es recupera el Bartrina seguin plantejaments ben 

diferents. Va caldre molt de temps, constància i una fe cega i sorda, perquè des de la 

pròpia Generalitat es considerava que no hi havia necessitat d’un altre teatre. Fabià 

Puigserver, s’encarregà de motivar a la parròquia: “Si deixeu que es perdi aquest 
teatre –el Bartrina– mereixeu pena de mort”, va dir Puigserver.   

 

 La suma de moltes coincidències va permetre afegir la reforma del Bartrina a la 

llista de teatres que el Ministeri d’Obres Públiques, d’acord amb el Ministeri de Cultura, 

rehabilitava per tot l’Estat espanyol, amb un pla de suport a ajuntaments i 

administracions autonòmiques. Una gestió coordinada en la qual el Centre de Lectura i 

l’Ajuntament es van posar d’acord per tal de superar diversos requisits públics, el més 

important, la titularitat del teatre. En aquest sentit, el Centre de Lectura va ser molt 

generós i va cedir el dret de superfície del solar per trenta anys a l’Ajuntament. També 

s’havia de demostrar la capacitat de generar activitat continuada una vegada reobert 

l’equipament. El temps ho ha certificat i el Bartrina a partir del 1998 ha tancat les 

temporades amb un alt índex  d’ocupació. 

 

 La tasca d’aconseguir el finançament va ser dura i molt diferent a la del 

Fortuny, que va liderar la Generalitat. En el cas del Bartrina el projecte el liderava el 

propi ajuntament i el MOPU, al 50 %, el Ministeri de Cultura s’encarregava de 

l’equipament tècnic de l’escenari i el Centre de Lectura del seguiment de les obres.  

 

 El Bartrina remodelat i de titularitat municipal es va inaugurar el 21 de maig de 

1997. La inauguració també va ser una gran festa, però totalment diferent a la del 

Fortuny. Lluís Pasqual va muntar un espectacle especial, Benvinguts, amb textos de 

Frederica Montseny, M. Aurèlia Capmany, Montserrat Roig i Mercè Rodoreda que van 

interpretar les actrius Montse Guallar, Emma Vilarasau, Montserrat Salvadó i Dolors 

Juanpere, acompanyades per l’Orquestra Camerata XXI. Però la inauguració va durar 

deu dies, amb un cicle d’espectacles, coordinat pel mateix Pasqual, en  què el propi 

director i Núria Espert van estrenar La oscura raíz de Garcia Lorca. La companyia 

d’Antonio Canales, Els Joglars, l’Orquestra de cambra del Teatre Lliure, el Col·lectiu 

La Vitxeta, … formaven part del cartell del cicle inaugural. Per a la gestió es va crear 

un consorci format per l’Ajuntament i el Centre de Lectura que supervisa i autoritza la 

programació i en té cura del pressupost. Un Consorci paritari entre les dues 

institucions en què l’Ajuntament hi aporta en gran part el pressupost i el Centre de 

Lectura hi fa una aportació percentual petita renunciant a cobrar-ne un lloguer.  

 

 Vint-i-cinc anys i setze anys després, respectivament, el Teatre Fortuny i el 

Teatre Bartrina continuen mantenint viva la llarga tradició teatral reusenca.  

 

 Reus a més a més manté vius altres equipaments teatrals d’entitats 

reusenques: Bravium Teatre, Orfeó Reusenc, La Salle, Santa Llúcia, IES Baix Camp, i 

el teatre d’estiu de La Palma. Tota una xarxa  de Teatres de Reus que cal mantenir i 

potenciar.  
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 És la nostra obligació superar els actuals temps de crisi econòmica i mantenir 

el nivell d’activitat dels teatres de la ciutat en memòria dels nostres avantpassats i en 

benefici i profit dels ciutadans actuals i futurs.  

 

 

 

maig, juny i juliol 2013 
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Els Centres d’Estudi, una xarxa bàsica 

 

Quan parlem del món de la cultura tenim tendència a destacar-ne les parts més  

vistoses, més mediàtiques: els espectacles, les exposicions, els concerts,... tot allò que 

té més impacte i que representa un esdeveniments especial o extraordinari.  Gairebé 

ens passa desapercebut el treball quotidià, constant, regular,  que presten 

associacions com la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, una entitat 

que aplega a hores d’ara a uns 120 centres d'estudis locals.  

 Creada l’any 1992  dóna cobertura informativa, suport, assessorament i difusió 

a les entitats adherides, integrant una bona part dels centres d’estudis dels territoris 

del domini lingüístic català: Catalunya, les Illes, Catalunya Nord, el País Valencià, 

l’Alger i la Franja, tot i que de centres encara en trobaríem molts més escampats arreu 

on es parla català. 

 Molts centres d’estudis es van constituir a partir els anys 70 i 80 a partir de la 

recuperació de la democràcia. Cap a la segona meitat dels anys 80 hi havia la 

consciència i la necessitat d'articular propostes conjuntes i de crear una plataforma de 

coordinació. El pas definitiu es va concretar l’abril de 1991 en el primer Congrés de 

Centres d’Estudis celebrat a Lleida. Són associacions sorgides de la societat civil que 

articulen culturalment el món local i comarcal funcionant gràcies al voluntarisme de la 

seva massa social. Alguns són centres de caràcter oficial, dependents de governs 

autonòmics, diputacions, consells insulars o ajuntaments.  

 Aquesta, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, és una xarxa 

bàsica, que ens dóna identitat com a poble i que basteix una autèntica estructura 

d’estat cultural. Treballant amb discreció i amb molta solitud des del món local els 

centres d’estudis ofereixen un ventall ingent de publicacions (les publicacions dels 

centres d'estudis cobreixen la divulgació específica de cada comarca o població), de 

treballs de recerca històrica, de ciències naturals i socials, d’estudis sobre el nostre 

patrimoni i sobre la cultura en general. 

 La coordinadora té la seva seu a l'Institut d'Estudis Catalans i sota la 

presidència de Josep Santesmases està realitzant una gran feina cultural, possibilitant 

l’intercanvi entre centres, coordinant i organitzant la celebració de congressos, creant 

eines de difusió d’esdeveniments a través dels butlletins informatius, promocionant les 

revistes i publicacions dels centres i treballant plegats amb l'Institut Ramon Muntaner 

(Irmu), creat l’any 2003  a iniciativa de la pròpia coordinadora, per tal de consolidar i 

estructurar l’oferta dels centres.  

 L’Institut Ramon Muntaner, dirigit per Carme Jiménez, és un exemple, el primer 

a Catalunya, d’estructuració d’un treball conjunt entre la societat civil i l’administració 

pública. La meitat del seus membres són aportats per la Coordinadora i l’altra pel 

Departament de Cultura. Una manera de treballar diferent, aquesta de la fórmula 

compartida, sempre amb recursos molts limitats però alhora molt rendibles i optimitzats 

al màxim, que ens ensenya que no cal que tots els equipaments nacionals tinguin base 

a Barcelona. I és que la seu de l’Institut Ramon Muntaner (www.irmu.org) està situada 

en un edifici històric de Mora La Nova, el Mas de la Coixa, demostrant que el treball en 

xarxa i pensat amb voluntat territorial també es pot irradiar, en aquest cas, des de les 

Terres de l’Ebre. Els 10 anys que l’Institut celebra enguany han permès superar amb 

bona nota, les reticències que tot projecte nacional amb seu fora de la capital de 

Catalunya suscita.  
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 La Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana (www.ccepc.org) va 

guanyar el Premi Nacional de Cultura l’any  2007 i enguany ha estat la institució que 

ha presentat la candidatura del Centre de Lectura de Reus al Premi Nacional de 

Cultura 2013. Una distinció que honora al Centre de Lectura, institució coneguda per la 

seva important biblioteca patrimonial i per la seva intensa trajectòria i activitat cultural, 

però també per ser un dels centres d’estudis referents del país. 

 Un reconeixement que es podria fer extensiu als centres d’estudis de la nostra 

comarca adscrits a la Coordinadora:  a Riudoms, a Mont-roig, a l’Hospitalet de l’Infant 

(creat enguany); de les comarques meridionals: Alcover, Altafulla, Montblanc, Santa 

Coloma de Queralt, Tarragona, Torredembarra, Torroja de Priorat, Valls, Vila-rodona, 

Vila-seca; de les Terres de l’Ebre: Amposta, Flix, Horta de Sant Joan, La Sènia, Mas 

de Barberans, Santa Bàrbara, Ulldecona;  al més d’un centenar de centres de la resta 

de poblacions de domini lingüístic català i a tots aquells Centres d’Estudi no adscrits a 

la coordinadora i que encara són molts (Alforja, Cambrils, Falset, La Canonja, La 

Selva, Roda de Berà, Salou, Vilallonga, etc). 

 

agost 2013 
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Els tallers d’escriptura 
 
 

Estem a les portes d’un nou curs acadèmic i observem que cada vegada agafen més 

protagonisme els cursos de perfeccionament personal. A les continuades ofertes 

d’ensenyaments musicals, teatrals, de belles arts o d’idiomes s’hi ha afegit, d’uns anys 

ençà, els tallers d’escriptura. Podem dir que, ara com ara, estan de moda. 

 

 Hom coneix l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès que a partir de l’èxit 

aconseguit per un dels seus alumnes avantatjats: Ildefonso Falcones (L’Esglèsia del 
mar, 2006) s’ha posicionat com un centre de referència d’ensenyament literari i 

d’edició de nous textos. Tanmateix la llista s’ha vist folgadament incrementada els 

darrers anys: l’Escola d’Escriptura de la Casa de Cultura de Salt, l’Aula d’Escriptura de 

Girona, la recent creada Escola de Lletres l'Odissea de Vilafranca del Penedès, 

l’Escola de Lletres de Tarragona i el Taller d’Escriptura del Centre de Lectura, nascut 

aquest a redós de l’Escola de Lletres del Centre.  

 

 Segurament l’ensenyament de l’escriptura desperta més suspicàcies que el de 

la música, el teatre o l’expressió plàstica. Estem avesats als ensenyaments reglats 

dels conservatoris musicals, de l’Institut del Teatre o de l’Escola de Belles Arts, que 

ens aporten coneixements tècnics que si bé no garanteixen el talent sí que 

proporcionen tècnica i base, però no estem acostumats als tallers que ensenyen a 

escriure. És a partir d’aquí quan hem entès que per escriure no n’hi ha prou amb una 

predisposició personal autodidacta. Llegir, estar documentat, ajuda al procés de 

l’escriptura, però aprendre’n la tècnica també n’és imprescindible.  

 

 Els tallers d’escriptura aporten especialització i tenen per objectiu desenvolupar 

la creativitat dels participants, ajuden a créixer literàriament els entusiastes aprenents 

d’escriptors. Avui en dia es donen cursos de narrativa, de millora de textos, de 

biografia, de guió de cinema, d’oralitat, de creació dramàtica, de lectura en veu alta, de 

comentaris de textos, etc., que poden ser fins i tot complementaris als estudis de 

l’assignatura de llengua. Sota la conducció d'un professional, es proposa una 

experimentació literària que impulsa l’alumne a escriure els seus propis textos.  

 

 A Reus, l’Escola de Lletres del Centre ofereix cada any, a partir del mes 

d’octubre, diferents cursos i tallers. Escriptors com Jordi Llavina, que hi va donar un 

curs d’autobiografia o de Rosa Mateu, que hi imparteix tallers «en veu alta» i d’oralitat, 

s’afegeixen a l’oferta de curs íntegre, d’octubre a juny, que l’escriptor Ramon Sanz 

Tardío ha anat impartint els darrers anys i que s’ha tornat a programar pel 2013-2014.  

 

 Al davant d’una escola d’escriptura cal que hi hagi un professional qualificat per 

a aquests ensenyaments. A Reus, Ramón Sanz Tardío ha sabut crear escola i 

comptar amb una massa fidel d’alumnes que, any rere any, accedeixen a un millor 

nivell d’escriptura. Ramon Sanz va néixer a Madrid el 1972, és llicenciat en Filologia 

Hispànica i ha viscut en diverses ciutats espanyoles, abans d’establir-se a Reus, on 

combina la docència amb aquests cursos d’escriptura a l’Escola de Lletres del Centre 

de Lectura de Reus i a l’Escola de Lletres de Tarragona. L’any 2002 va obtenir el 

Premio Esquío de Poesía pel llibre La lluvia en los relojes (2003). El 2008 va guanyar 

el Premio de Poesía Vicente Presa pel llibre Todo prodigio cansa (2009). En català, ha 

guanyat l’accèssit del premi Conte de Narrativa Breu El Puig de València (2009) amb 

el relat en prosa Carta de navegació i l’any 2010 el V Premi Especial de Poesia Goleta 

i Bergantí que concedeix l’Ajuntament del Masnou amb el poemari Els pressentiments 
exemplars. Ha estat convidat a participar a diversos congressos i actes culturals. 
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Diferents revistes literàries i antologies han publicat textos seus. És autor d’articles de 

crítica literària sobre diversos autors catalans i de l’àmbit hispànic i també d’algunes 

traduccions, com la selecció de poemes del poeta Joan-Elies Adell. 

 

 Arriba la tardor, és hora d’apuntar-nos al curs que ens agradi, podem triar i 

remenar, millorar els idiomes, la dansa, els nostres coneixements musicals o plàstics, i 

també la nostre escriptura.  

 

 L’Escola de Lletres del Centre de Lectura, sorgida a l’empara de la Biblioteca 

del Centre, s’ha consolidat els darrers anys. Esperem que aviat es puguin veure els 

resultats d’aquests tallers d’escriptura i que l’edició de textos de nous autors 

esdevingui usual i quotidiana. 

 

 

 

setembre 2013 
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L’arquitecte Rafael Moneo al Centre de Lectura 

 
Aquest nou curs acadèmic 2013-2014 del Centre de Lectura, marcat per la concessió 

del Premi Nacional de Cultura 2013 que el Consell de la Cultura i les Arts ha atorgat a 

la institució, comptarà amb la lliçó inaugural d’un dels arquitectes més destacats del 

panorama nacional i internacional: Rafael Moneo.  

 

 Rafael Moneo va néixer a Tudela (Navarra) el 1937. Va ser professor de 

l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid i de la de Barcelona, compaginant 

el disseny arquitectònic amb l’ensenyament. Treballa a Nova York, a l’Institut 

d’Arquitectura i Estudis Urbans, mentre fa classes a l’Escola d’Arquitectura Cooper 

Union. A més a més, ha impartit classes a l’Escola Politècnica Federal de Lausana 

(Suïssa) i a les universitats de Princeton i Harvard. També va ser degà de l’Escola de 

Disseny de la Universitat de Harvard, entre 1985 i 1990, on actualment és professor i 

primer titular de la càtedra Josep Lluis Sert d’Arquitectura. 

 

 Ha dissenyat, entre d’altres, el Museu d’Art Romà de Mérida (1986), l’estació 

d’Atocha de Madrid (1992), l’aeroport de San Pablo de Sevilla (1992), l’Ajuntament de 

Múrcia (1998), l’Auditori de Barcelona (1999), el Kursaal de Sant Sebastià (1999), 

l’Arxiu Real i General de Navarra de Pamplona (2003), el Centre d’Art i Naturalesa 

d’Osca (2006), l’ampliació del Museu del Prado de Madrid (2006) i el nou Museu del 

Teatre Romà de Cartagena (2008). Entre els seus projectes internacionals destaquen 

el Museu Davis del Wellesley College de Massachusetts (1993), el Museu d’Art 

Modern i Arquitectura d’Estocolm (1998), l’hotel i edifici per a oficines a la Potsdamer 

Platz de Berlín (1993-1998), la catedral de la Nostra Senyora de Los Ángeles (EUA, 

1996), la Biblioteca de la Universitat de Lovaina (Bèlgica, 1998), l’ampliació del Museu 

de Belles Arts de Houston (2000), la residència oficial de l’ambaixador espanyol a 

Washington (2004) i el Chace Center, l’edifici integrat de l’Escola de Disseny de Rhode 

Island (EUA, 2008).  

 

 Rafael Moneo ha rebut un gran nombre de distincions com el Premi Arnold W. 

Brunner Memorial de l’Acadèmia Americana de les Arts i les Lletres (1993), el Schock 

Prize de les Arts Visuals d’Estocolm (1993), el Premi Pritzker d'Arquitectura (1996), el 

premi Antonio Feltrinelli de l’Acadèmia Nacional del Lincei de Roma (1998), el Mies 

van der Rohe de Barcelona (2001), del Royal Institute of British Architects (2003) i del 

Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (2006) i l'any 2012 va ser 

distingit amb el premi Príncep d'Astúries de les Arts. 

 

 No és casualitat que la inauguració de curs del Centre la faci una personalitat 

del món de l’arquitectura. Precisament l’any 2008 la va impartir Oriol Bohigas, tot i que 

en aquell moment va parlar com a President de l’Ateneu Barcelonès. Les activitats que 

es desenvolupen al Centre de Lectura volen abastar tots els àmbits de la cultura i tot i 

que hi predominen els actes vinculats amb la vessant literària (biblioteca, foment de la 

lectura, presentació de novetats editorials,...), artística o històrica, l’arquitectura també 

hi té el seu racó. Els darrers anys s’hi celebren, amb regularitat, les trobades 

“Hipòtesis d’Arquitectura” organitzades per tres despatxos d’arquitectura: David 

Tapias, Bet Capdeferro/Ramon Bosch i Gustau Gili. Fins ara s’han realitzat tres 

jornades: «Energia», febrer del 2012; «Habitar (ús, confort, salut)», setembre del 2012, 

«Tècnica», febrer 2013, i està programada la quarta trobada «Aprenentatge» pel 6 de 

febrer de 2014 a l’escenari del Teatre Bartrina. Les trobades d’arquitectura del Centre 

de Lectura van néixer d’una doble necessitat: “crear un espai de reflexió sobre 

arquitectura, un lloc de trobada pels arquitectes, estudiants d’arquitectura i altres 

professionals –enginyers, biòlegs, constructors, etc.– del nostre territori i aprofitar les 

sinergies creades al voltant d’aquest espai de debat per aprofundir en alguns temes 

centrals de l’arquitectura d’avui i de sempre, i generar noves preguntes”.  
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 La lliçó inaugural de Rafael Moneo tindrà lloc el dilluns 28 d’octubre, a les set 

de la tarda, i serà presentada per dos arquitectes de casa nostra, Jordi Sardà i Anton 

Pàmies, els quals han col·laborat regularment amb el prestigiós arquitecte. 

 

 Rafael Moneo s’ha afegeix així a la llarga llista de celebritats que han volgut 

aportar els seus coneixements a aquest acte acadèmic, que en anys anteriors ha 

comptat entre d’altres amb Josep Fontana Lázaro, Salvador Giner, Lluís Pasqual, el 

pare Batllori o Alexandre de Riquer, i que obre la llarga corrua d’activitats culturals que 

proposa el Centre de Lectura.  

 

octubre 2013 
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La Revista del Centre de Lectura, de «l’Eco» al format digital  
 

L’edició de revistes ha estat una constant al Centre de Lectura. Amb denominacions 

diverses, i etapes més o menys reeixides, han estat vàries les capçaleres que s’han 

editat durant els 154 anys de vida de l’entitat. En el seu conjunt els articles publicats 

constitueixen un important fons per a la recerca històrica i literària. Ara que el Centre 

de Lectura n’ha presentat una nova edició, la novena època de la Revista del Centre, 

en format digital (www.centrelectura.cat/revista) podem veure com ha evolucionat  

l’edició d’articles d’opinió, des dels seus orígens noucentistes fins a un present 

dominat per les noves tecnologies i internet. Hem passat de la tipografia, d’un 

plantejament en fulls impresos que lluitava per alfabetitzar i donar cultura a la població, 

a una xarxa d’informació exhaustiva en la qual la dispersió i la globalització de la 

informació obliga a buscar nous canals d’exposició. 

 

 La primera capçalera, que es va publicar el novembre de 1859, va ser la 

promoguda per un jove Josep Güell i Mercader: El Eco del Centre de Lectura, 

subtitulat com a “periódico de literatura y de intereses materiales y morales”, aparegué 

en cinc etapes diferents, sortint i desapareixent a compàs i neguit dels seus impulsors i 

redactors, i sotmeses també a la conjuntura econòmica i social del moment. En la 

primera època la periodicitat va ser setmanal, durà fins al 31 d’agost de 1860 i en les 

seves pàgines es reflectien els objectius bàsics del Centre de Lectura: la difusió 

cultural i la constatació dels molts problemes de la societat de llavors. Es combatia el 

joc i s’enaltien les virtuts cíviques. Els escrits, inicialment en castellà, havien d’anar en 

compte amb la rigorosa Llei de Premsa que imperava.  

 

 La segona època comença el gener de 1862 i acabà el 3 de novembre, amb 47 

números publicats i ja s’hi fa alguna aportació en català. El responsable és Josep 

Macip a qui acompanyen entre d’altres Ciril Freixa (el primer president del Centre) i 

Tomàs Lletget (president a partir de 1861).  

 

 El 1870 s’enceta una nova època com a “periodico cientifico, literario y 
artistico”, amb sortida cada diumenge, i en la qual hi participen Eduard Toda, Lluís 

Quer, Tomàs Lletget, Pere Cavallé i Francesc Gaudí (germà de l’arquitecte), i que a 

poc a poc s’anà esllanguint, renaixent l’any 1872, en format quinzenal, amb l’impuls de 

Joaquim Maria Bartrina. S’apostà en aquesta època per la literatura: “El Eco del Centro 
de Lectura es un periódico puramente literario al que le estan vedadas las 
controversias politicas y las defensas de partido”. La missió de El Eco és “proporcionar 
medio a la juventud inteligente: he aquí el objeto primordial de esta publicación”.   

 

 La quarta etapa de El Eco s’inicià el gener de 1877, sota la direcció de Josep 

Martí Folguera, el qual se n’encarregarà fins al 30 de juliol de 1878, fent-se’n càrrec a 

continuació el seu cosí Josep Miró Folguera, amb  la publicació de tres números al 

mes, fins al 1882. S’hi publicà la primera prosa catalana: Una conversa d’Artur Gallard, 

alguns poemes en català i en castellà, com La mariposa de Bartrina, articles sobre la 

història de Reus a càrrec de Pere Gras i Bellvé i col·laboracions de Ricard Guasch i 

Antoni Serra Pàmies. Coincidint amb la mort de Joaquim Bartrina l’any 1880 se li 

dedicà un sentit monogràfic. El seu germà Francesc Bartrina publicà l’any 1882 el 

poema Íntimas, escrit en català com tots els seus poemes.  

 

 A partir de 1897 surt la cinquena i darrera època de El Eco, amb direcció 

d’Eugeni Mata, des del 3 de març i fins al 21 de novembre, data en la qual es nomenat 

president del Centre, essent substituït en la direcció de la revista pel seu col·laborador 

Àngel Maria Sancho. Se’n publiquen 65 números fins al 26 de juny de 1898. La 

capçalera del periòdic és dibuixada i signada per Tomàs Bergadà, professor de dibuix  
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al Centre i hi col·laboren articulistes com Güell i Mercader, Joan Montseny (Federico 

Urales), Joaquim Borràs, Hortensi Güell i la resta de membres dels grup modernista de 

Reus: Josep Aladern Màrius Ferré, Pere Cavallé,...  

 

 Durant la segona meitat del segle XIX es publicaren altres capçaleres de 

revistes: El porvenir, un periòdic de quatre pàgines editat l’any 1860, coincidint amb el 

final de la primera edició de El Eco i dirigit per Güell i Mercader. Al començament del 

XX: Arts, vinculada al moviment modernista, de la qual se’n van editar quatre números 

l’any 1906. La revista Atheneum es publicà mensualment entre l’octubre de 1910 i 

l’agost de 1911 amb Jaume Simó com a director.  

 

 La Revista del Centre de Lectura (primera època de 1883 a 1884, i segona 

època de 1901 a 1904), és la capçalera que s’ha mantingut fins als nostres dies i que 

ara comença la novena època, en format digital. Arrenca amb un consell editorial 

format per Josep Fàbregas Roig (professor d’Història Moderna de la URV i Secretari 

General del Centre) i Jaume Massó Carballido (arqueòleg i president del Consell 

Cultural del Centre), el disseny d’Eduard González i els següents apartats: articles 

d’opinió i pensament, audiovisuals, llibres en pdf, les edicions del Centre i la connexió 

amb el Raco (Revistes catalanes amb accés obert) on es poden consultar les revistes 

de les èpoques anteriors.  

 

novembre 2013 
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Un premi dedicat 
 
 

El dia 8 d’octubre el Centre de Lectura va recollir a Barcelona, al Saló del Tinell, el 

Premi Nacional de Cultura 2013 davant les màximes autoritats del país i del món de la 

cultura.  

 

 El passat 22 de novembre se’n va fer una recepció institucional al Centre que 

comptà amb la presència del Plenari del Consell de la Cultura i les Arts (CoNCA), amb 

el seu president al capdavant, el poeta i lingüista Carles Duarte, acompanyat d’Isona 

Passola, Valentí Puig. Gemma Sendra, Mercè Gisbert i la directora del consell Silvia 

Muñoz.  

 

 Carles Duarte i Montserrat, nascut a Barcelona l’any 1959, és una personalitat 

important de l’àmbit cultural català, actual director de la Fundació Lluís Carulla -entitat 

gestora del Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí-, és autor de volums de 

poesia com Tríptic hebreu, El somni, El Silenci, El centre del temps o Els immortals. La 

seva obra poètica ha estat recopilada al volum S’acosta el mar (2010). Els seus llibres 

han estat traduïts al castellà, el francès, l’italià, l’alemany, l’islandès, el romanès o 

l’hebreu. Com a lingüista ha estat deixeble i col·laborador dels professors Antoni Maria 

Badia i Margarit i Joan Coromines, a qui va ajudar entre 1979 i 1989 en l’elaboració del 

seu Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. És autor, a més, 

d’una Gramàtica històrica del català, en 3 volums, en col·laboració amb Àlex Alsina, i 

del llibre de narracions Ulls encendrats. 

 

 A l’acte institucional de recepció del premi Carles Duarte hi va pronunciar la 

conferència «El CoNCA i el model de polítiques culturals». Abans de la xerrada es va 

voler explicar als presents a qui anava dedicat el premi, qui se l’havia de fer seu.  

 

 La llista de dedicatòries va ser llarga: als socis actuals, als que ho han estat un 

dia o altre i a la resta de ciutadans de Reus; als socis més fidels que des de fa molts 

anys creuen en el Centre i que mantenen viva l’estima dels seus pares i avis vers la 

institució; a tots el presidents (el reglament inicial el va promoure Güell i Mercader), 

des de Ciril Freixa, Tomàs Lletget, passant, entre d’altres, per Josep M. Morlius, Isidor 

Frias, Eugeni Mata, Lluís Quer, Antoni Serra Pàmies, Evarist Fàbregas, Jaume Simó 

Bofarull, Pere Cavallé, Pau Font de Rubinat, Jaume Roig (fins a la guerra civil)  i Enric 

Aguadé, Josep Blanch, Emili Argilaga, Ramon Amigó, Jordi Escoda, Xavier Amorós, 

Josep Maria Balañà, Joan Ballester, Pere Anguera i Jordi Agràs (els últims 65 anys); 

als integrants dels consells directius, seccions i comissions de garanties que han 

mantingut viu l’esperit del Centre aquests 154 anys; a dues persones que hi van deixar 

la vida: la bibliotecària Regina Figuerola (1937) i l’estimat Albert Via Roig (2010); als 

socis d’honor del Centre: Andreu Rodríguez, Joaquim Mallafrè, Josep Murgades, 

Rafael Ferré, Rosa Magrané, Liesel Vidal, Jordi Escoda, Ramon Ferran, Gabriel 

Ferraté Pascual, Antoni i Gabriel Paricio, Gerard Ricart Quintana, Xavier Amorós i la 

Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Reus; a les institucions que hi donen 

suport: Ajuntament de Reus, Diputació de Tarragona,  Departament de Cultura de la 

Generalitat, Consell de la Cultura i les Arts, Institut Ramon Muntaner, Coordinadora de 

Centres d’Estudis de Parla Catalana i Universitat Rovira i Virgili;  a les empreses i 

fundacions privades que hi han col·laborat els darrers anys; a les entitats de Reus, 

sempre còmplices, i a les institucions del país amb qui es comparteixen anhels, com la  

Federació d’Ateneus de Catalunya; als treballadors de la casa; a la llarga llista 

d’intel·lectuals i estudiosos que hi han col·laborat sempre de manera desinteressada i 

entregada, cal recordar les personalitats que han pronunciat les diferents lliçons 

inaugurals de curs: Rafael Moneo, Josep Fontana Lázaro, Salvador Giner, Lluís  
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Pasqual, Oriol Bohigas, Martí de Riquer, el Pare Batllori, Lluís Llach, Martí Pol, Vicent 

Andrés Estellès, entre d’altres; als molts professionals que hi imparteixen cursos i 

coneixements i als directors de les escoles de dansa, teatre, lletres, idiomes, música i 

art; als pares dels alumnes que porten als seus fills a les escoles del Centre i a la 

Biblioteca; als proveïdors que han suportat amb paciència les penúries econòmiques 

consubstancials d’una institució cultural com el Centre; als molts donants de 

col·leccions bibliogràfiques que engrandeixen el valor patrimonial de la Biblioteca; a la 

memòria de personatges, alguns dels quals van tenir el Centre com una segona casa: 

Miquel Ventura, Joaquim Bartrina, Francesc Bartrina, Eduard Toda, Hortensi Güell, 

Francesc Gras i Elies, Josep Martí Folguera, Evarist Fàbregas (el nostre mecenes més 

important), Josep Recasens i Mercader, Josep Iglèsies, Salvador Vilaseca, 

Bonaventura Vallespinosa, Joaquim Santasusagna, Josep Maria Prous i Vila, Josep 

Vidal Llecha,...; a la família Musté Recasens que va cedir al Centre el refugi de Mont-

ral; a tots aquells artistes i familiars d’artistes que han contribuït amb la donació 

d’obres seves a enriquir el fons d’art del Centre: Roig i Soler, Baldomer Galofre, 

Joaquim Mir, Pau Gargallo, Joan Miró, Josep Maria Subirachs, Joan Rebull, Joan 

Brossa, Ramon Ferran, Salvador Juanpere  i una llarga llista d’artistes dels segles XIX, 

XX i contemporanis; als escriptors i investigadors que han cedit els seus treballs per a 

la col·lecció de les Edicions del Centre; als directors i col·laboradors de les vuit 

èpoques de la Revista del Centre i als que ara inicien el nou projecte, en format digital, 

de la novena etapa i a totes les persones que pensen que només fomentant la cultura i 

la formació podem millorar individualment i col·lectiva, guanyant identitat com a poble.  

 

 En resum, el Premi Nacional de Cultura 2013 es va dedicar a tothom que fa 

possible el dia a dia d’aquesta Universitat Popular que és, pel nostre país, el Centre de 

Lectura.  

 

desembre 2013 
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L’èxit de l’Antena del Coneixement 
 

Ja fa cinc anys (va crear-se el 2007) que la Universitat Rovira i Virgili, va engegar un 

nou projecte amb voluntat d’irradiar coneixement al nostre àmbit territorial: el Campus 

Extens Antena del Coneixement. La iniciativa ha resultat molt exitosa i dóna gust veure 

com tretze municipis com Tarragona, Reus, Tortosa, Cambrils, Salou, Valls, Calafell, 

Amposta, Torredembarra, La Sènia, Vandellòs/L’Hospitalet, Móra d’Ebre i Santa 

Coloma de Queralt  acullen amb regularitat i quotidianitat les diferents propostes 

d’activitats que les antenes programen. A tall d’exemple, l’informe presentat al rectorat 

de la URV el passat dia 12 de desembre, detalla 225 activitats de les antenes durant el 

curs 2012-2013, amb un mostrari de tipologies que abasten tots els camps de la 

ciència i el coneixement, amb conferències, jornades i tallers, clubs de lectura, 

concerts, projeccions i debats, exposicions, taules rodones, publicacions, treballs de 

recerca, etc.  

 

 A l’acte de celebració de l’aniversari al Paranimf del Rectorat hi va participar el 

grup «Arran» -format per Laia Carreras, Maria Carreras i Marcel Casellas-, que va 

oferir un recital sobre Salvador Espriu i  s’exposaren, al vestíbul, les fotografies «Les 

quatre estacions» de Josep Borrell Garciapons -una exposició coproduïda entre 

l’Antena i el Centre de Lectura de Reus-. El rector, Francesc Xavier Grau, va fer un 

elogi del projecte descentralitzat que desplega la Universitat Rovira i Virgili i que ha 

esdevingut referència per a altres universitat europees i per diferents organismes de la 

OCDE.  L’excel·lència del projecte també va ser destacada pel president de la 

Diputació, Josep Poblet, institució, que conjuntament amb l’Institut Ramon Muntaner i 

des del primer moment, ha col·laborat decididament en la seva implantació territorial. 

 

 Per veure l’impacte que el projecte està assolint al nostre territori només cal 

observar el llistat de poblacions que hi han mostrat interès i que aspiren a acollir en el 

futur noves activitats de l’Antena: El Vendrell, Constantí,  Deltebre, Montblanc, La 

Selva del Camp, Alcover, Alfafulla, Santa Bàrbara, Gandesa, la Pobla de Mafumet, 

Falset, La Fatarella, Vinebre, Els Guiamets,... 

 

 El model triat per desenvolupar les activitats del campus consisteix en la 

concertació d’un conveni de col·laboració entre la URV i les ciutats antenes, sota la 

coordinació d’un responsable a cada ciutat i la direcció de la vicerectora Encarnació 

Ricart. En el cas de Reus l’Antena del Coneixement està ubicada al Centre de Lectura, 

entitat que amb la coordinació del seu Secretari General, el professor d’Història 

Moderna de la URV Josep Fàbregas Roig, s’encarrega de programar una dotzena 

d’activitats trimestrals que s’afegeixen a les coproduccions, cursos i projectes 

compartits entre les diferents antenes.  

 

 En resum, un model d’èxit, avançat i pioner, que demostra que podem fer 

arribar el coneixement i per tant l’enriquiment personal a tot el nostre àmbit geogràfic, 

trencant el tabú de que l’accés a la cultura i al coneixement només interessa a unes 

quantes persones. 

 

 Per molts anys!  Necessitem de projectes com els de l’Antena de la URV, amb 

el qual la universitat demostra el seu compromís amb el territori i que ens ajuda a 

recuperar autoestima.  

 

 

gener 2014 
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Jornades d'història sobre Prim al Centre de Lectura 
 

Amb el títol «Joan Prim i Prats, personalitat política i militar» tindran lloc el mes de 

març, al Centre de Lectura, unes jornades dedicades a la personalitat, la vida i el 

context històric en el qual va viure Prim, un exponent del segle XIX espanyol i català. 

Militar i conspirador, va ser present en nombroses operacions polítiques.  

 

 En els actes de celebració del segon centenari del naixement de Prim algunes 

institucions han donat a la seva mort i a la conservació de les despulles un excessiu 

protagonisme, descurant el que fou una trajectòria vital intensa, amb un lideratge 

descomunal. Prim va ser membre destacat del Partit Progressista, oposat al 

reaccionarisme del Partit Moderat, durant el regnat d’Isabel II (1833-1868) i va obtenir 

un gran prestigi en campanyes exteriors a l’Àfrica, a les colònies del Carib i a Mèxic 

que li va merèixer diversos reconeixements nobiliaris. 

 

 Les grans passions de Prim foren la milícia i la política, en les quals la seva 

actuació, plena de contradiccions, es va veure immersa en les convulses estratagemes 

polítiques de l’època. Defensor dels interessos catalans a Madrid, va protagonitzar 

pactes incoherents a tort i a dret. Es va oposar al general Espartero –regent i líder del 

Partit Progressista-, va reprimir la revolta popular de La Jamància a Barcelona i, a 

partir del 1860, fou l’ànima de les conspiracions per a derrocar Isabel II. El triomf del 

cop d’estat de 1868 i l’inici del període polític conegut com el Sexenni Democràtic el va 

dur a la presidència del consell de ministres, formant la cúpula política de l’estat, 

juntament amb el general Francisco Serrano.  

 

 Les jornades sobre Prim al Centre de Lectura oferiran el relat i la interpretació 

de la seva vida i les actuacions militars i polítiques que són, al cap i a la fi, les que li 

han donat notorietat.  

 

 El programa s’inaugurarà el 13 de març amb una exposició sobre els fons 

bibliogràfics sobre la figura de Prim que es conserven a la Biblioteca del Centre de 

Lectura i a l’Institut de Museus de Reus. La Biblioteca Central Xavier Amorós exposarà 

els seus fons propis i s’editarà conjuntament tota la bibliografia sobre Prim que es pot 

consultar en aquestes institucions amb el suport de la Comissió del Bicentenari de 

Prim de Reus. 

 

 A continuació es projectarà la pel·lícula Prim del director José Buchs 

(Santander 1893, Madrid 1973). Aquest film sonor de 1930, en blanc i negre, d’uns 90 

minuts, amb argument de Francisco Agramonte, guió del mateix Buchs, fotografia 

d’Enrique Blanco, produït per la productora Forns / Monís / Oliván, es va estrenar amb 

gran èxit al Teatre Fortuny de Reus el 4 de febrer de 1931 (es va projectar durant una 

setmana) pocs dies després d'haver-ho fet a Madrid i a Barcelona. Ara ha estat cedit 

per la Filmoteca Nacional pel seu passi a la sala d’actes del Centre de Lectura. El film 

es va rodar als escenaris naturals de la història de Prim i a Reus es filmà davant dels 

quarters i al fossar vell amb vistes del campanar.  

 

 A la seva fitxa artística hi trobem el següent repartiment: Rafael María de Labra 

(general Joan Prim), Carmen Viance (Isabel), Matilde Vázquez (Fernanda), Manuel 

San Germán (Rafael Casademunt, periodista), Felipe Fernansuar (capitán José 

Alberni), Rafael Luis Calvo (general Ramón María Narváez), Rafael Crisbal (José Paúl 

y Angulo), Antonio Mata (almirante Juan Bautista Topete), Santiago Aguilar (Amadeo 

de Saboya), Francisco Cejuela (criado). Un document històric que ens aproparà la 

figura d’aquest reusenc des d'una visió idealitzada i romàntica. 
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Les jornades continuaran el divendres i el dissabte 14 i 15 de març en quatre 

sessions dobles a càrrec d’especialistes que presentaran les respectives ponències: 

Marc Ferran (Institut Municipal de Museus de Reus) i Jaume Massó (IMMR) debatran 

sobre «Joan Prim en el context reusenc», Mercè Costafreda (Centre de Lectura) i Joan 

Navais (CdL) parlaran sobre «L'actuació parlamentària de Prim, l'episodi de Mèxic i la 

Guerra d'Àfrica», Lluís Ferran Toledano (UAB) i Ramon Arnabat (URV) exposaran  «La 

guerra dels Set Anys, carlins versus liberals», i clouran les jornades les aportacions de 

dos personalitats de la història contemporània: Borja de Riquer (UAB) i Josep Fontana 

(UPF) que explicaran el «Context general del segle XIX a Catalunya i a l'Estat 

espanyol». 

 En resum unes jornades organitzades des del Centre de Lectura, obertes a 

tothom, coordinades per Mercè Costafreda i Joan Navais, i fetes en col·laboració amb 

l’Institut Ramon Muntaner i la Fundació Privada Mútua Catalana, que contribuiran a 

donar a conèixer el context en qual va viure i es va moure Prim, aquest “conspirador” 

que biografià magníficament l’enyorat historiador Pere Anguera. 

 

 

 
febrer 2014 
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Cicles literaris 
 

Els darrers anys hem vist que la programació quotidiana d’activitats literàries a Reus 

s’ha normalitzat i que no cal esperar a que arribi Sant Jordi per parlar de novetats 

editorials o per reconèixer la trajectòria d’escriptors catalans. 

 

 Al Centre de Lectura des de la creació de l’Escola de Lletres de la Biblioteca 

l’any 2011 i amb la complicitat de la seva Secció de Llengua i Literatura, presidida ara 

per Magí Sunyer, professor de Literatura Catalana de la URV, membre de la junta 

directiva de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i una de les 

persones més actives en la defensa de la edició i creació literària al Camp de 

Tarragona i que va agafar el relleu a l’anterior presidenta de la secció, la filòloga Fina 

Masdéu, es programen amb regularitat diferents cicles que complementen una llarga 

llista de presentacions de llibres.   

 

 Així hem pogut veure i escoltar dins el cicle de xerrades «Veus Literàries al 

Centre» a escriptors en llengua catalana tant destacats com Joan Margarit, Ramon 

Solsona, Maria Mercè Roca, Jaume Cabré, Lluís Solà, Josep Santesmases, Ramon 

Gomis, Jordi Llavina, Rafael Nadal, Jordi Cervera, Andreu Carranza, Josep Vallverdú, 

Lluís Foix,...  

 

 I ara ens disposem a rebre a la sala d’actes del Centre, el dimarts 18 de març, 

a Imma Monsó, personalitat important del panorama de les lletres catalanes, Premi 

Nacional de Cultura 2013, escriptora que ha treballat de professora de llengües 

estrangeres.  Imma Monsó i Fornell (Lleida, 1959) comença la seva trajectòria com a 

narradora el 1996, amb la publicació del llibre de contes Si és no és, premi Ribera 

d'Ebre, i la novel·la No se sap mai (1996). L'any 1998 guanya amb la novel·la Com 
unes vacances, el premi Prudenci Bertrana i premi Cavall Verd-Blai Bonet de narrativa. 

El 2001 publica la novel·la Tot un caràcter i més tard es dedica al gènere del conte i la 

narració curta amb Millor que no m'ho expliquis (2003) i Marxem, papà. Aquí no ens hi 
volen (2004). També ha publicat un estudi en clau irònica sobre les semblances entre 

el poble català i el japonès, Hi són però no els veus (2003). Continua la seva producció 

literària amb les novel·les Un home de paraula (2006), premi Salambó i Maria Àngels 

Anglada, Una tempesta (2009) i La dona veloç (2012), que va rebre el premi Ramon 

Llull.  

 

 Es preveu que el mes maig, el dia 13, passi pel Centre de Lectura Joan 

Francesc Mira, un altre destacat escriptor català (València, 1939) i actual president 

d’Acció Cultural del País Valencià.  

 

 La programació de les anomenades «Pinzellades literàries», que van comptar 

inicialment amb escriptors de casa nostra com Lurdes Malgrat, Lluís Figuerola, 

Montserrat Corretger o Xavier Jové ha donat peu a una altra fórmula, «Lletres del 

Camp», on es repassa trimestralment la trajectòria d’un escriptor del Camp de 

Tarragona. Cicle que va engegar Fina Anglès aquest any 2014 –va ser presentada per 

Lurdes Malgrat- que segueix aquest dimarts 4 de març amb Eugeni Perea –

presentació de Jaume Massó- i que més endavant, entrada la primavera, es dedicarà 

al recorregut literari d’una escriptora reusenca: Maria Lluïsa Amorós.  

 

 En la sessió del 4 de març tindrem una bona ocasió per saber de la bona feina 

que fan autors com Eugeni Perea Simón (Riudoms, 1953),  doctor en Història Moderna 

i arxiver que ha publicat llibres de narrativa: Llibre verd e apòcrif: llegendes de 
Riudoms (Centre de Lectura, 1981), Gastronomia divina (Destino, 1994); de descripció 

i viatges: Toponímia del terme i de la vila de Riudoms (Marin, 1979), Toponímia de la  
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Morera de Montsant (Fundació Roger de Belfort, 1984), Les mallorquines (Destino, 

1997). Ha guanyat el premi Rovira i Virgili d'assaig (2007) per Els pòlders de la 
memòria, i el Premi Internacional de Literatura Antonio Machado (2012) per Rellotges 
d'arena. 

 

 Amb tots aquests cicles literaris, les sessions En Veu Alta, les trobades 

d’escriptors i de traductors, la celebració cada any, el 21 de març, del Dia Mundial de 

la Poesia –que enguany es dedicarà al poeta Joan Vinyoli, coincidint amb el centenari 

del seu naixement, amb una lectura En Veu Alta presentada per Jordi Llavina, 

comissari de l’Any Vinyoli- i les continuades presentacions de llibres que es fan al 

Centre de Lectura i també amb les activitats proposades des dels nostres equipaments 

públics, com la Biblioteca Xavier Amorós, o des d’altres associacions culturals de la 

ciutat, podem conèixer de primer mà l’estat actual de la literatura catalana, la qual 

necessita, més que mai, difusió, suport i poder gaudir de la nostra atenció en uns 

moments de tantes dificultats pels nostres escriptors i per a la cultura en general.  

 

 

 

març 2014 
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Joies de la Cinemateca Antoni Martra Badia 
 
 
El Centre de la Imatge Mas Iglésies va néixer l’any 2007 per tal d’integrar i difondre el 

magnífic fons documental fotogràfic i cinematogràfic creat a la ciutat per pioners 

d’aquests camps artístics a començaments del segle XX. Un patrimoni de tots 

preservat ara en aquest equipament municipal de referència del nostre país i que 

aplega el patrimoni fotogràfic i cinematogràfic relatiu a la ciutat de Reus i la seva àrea 

d’influència. És de rebut agrair la feina feta aquestes darreres dècades per les 

persones i institucions que ho han canalitzat, com Josep Maria Ribas i l’Agrupació 

Fotogràfica de Reus, el C.N. Reus Ploms i Fotosport, pel que fa a la Fototeca, i la 

família Martra i la Unitat d’Investigació del Cinema de la URV en el cas de la 

Cinemateca. 

 

 Avui parlem de la Cinemateca Antoni Martra Badia, batejada en honor d’un dels 

pioners de la fotografia i del cinema reusenc. Vinculat al Centre de Lectura, va ser 

membre del seu Consell Directiu els anys 1903-1904, Antoni Martra Badia (1874-1939) 

es va dedicar a retratar i filmar la ciutat, els seus esdeveniments i la seva gent i a 

aconseguir pel·lícules d’altres autors per a la seva exhibició i preservació. Fundà la 

Sala Reus el 1906, una antiga barraca de fusta adaptada instal·lada a l’antiga plaça 

dels Quarters, ara plaça de la Llibertat. Martra era un personatge enamorat de la 

fotografia i el cinema del qual se’n conserven dues pel·lícules, la de 1929 sobre les 

festes de Reus, que va rodar amb Amadeu Valveny, i un film domèstic de 1934 amb 

imatges de les noces del seu fill. 

 

 Per veure’n la importància dels fons que ha anat incorporant la Cinemateca, 

creada a partir l’arxiu Martra, només cal fer un breu repàs a unes quantes de les joies 

que s’han pogut recuperar de la destrucció gràcies a la gestió de la Unitat 

d’Investigació del Cinema, comandada per José Carlos Suárez i Pedro Nogales i la 

restauració de la Filmoteca de Catalunya. Un preuat llegat fet, entre d’altres, a partir 

d’importants documents fílmics de començament del segle XX, salvats de la 

degradació física per Antoni Martra Badia i complementats amb altres documents 

enregistrats per cineastes amateurs els anys quaranta, cinquanta i seixanta que s’han 

pogut classificar i catalogar gràcies a molts afeccionats particulars, institucions i 

famílies.  

 

 Vegem-ne un tast:  

 

 El 21 de juny de 2006 es van presentar a Reus quatre pel·lícules recuperades 

de l’arxiu Martra: Carnaval de Reus (1908), Funerali di Don Carlo a Varese (1909). 

Despedida de Bombita (1913) i Reus, sus fiestas y monumentos (1929). Aquests films 

i un documental de Canal Reus TV es van recollir en un DVD commemoratiu titulat 

«Imatges de la Memòria» i que va comptar amb el patrocini d’Antoni Martra i Solé.  

 

 Carnaval de Reus, d’Albert Marro, és el film professional més antic de Reus 

trobat (1908), rodat per la casa Barcelona Hispano Films i que va ser estrenat a la Sala 

Reus  amb la finalitat de contrarestar l’impacte que els espectacles Graner oferien al 

Teatre Bartrina. La pel·lícula reprodueix fidelment el Carnaval celebrat a la ciutat, 

l’arribada del Rei Carnestoltes a l’estació del Nord, la desfilada del diumenge, el ball de 

danses a l’actual plaça del Mercadal i la desfilada de carrosses del dimarts de 

carnaval. 
 

 El film Funerali di Don Carlo a Varese, que va ser exhibida al Museu del 

Carlisme de Navarra l’any 2012, ubicat a Estella-Lizarra, va esdevenir notícia  
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destacada entre els cercles arxivístics i cinèfils. La pel·lícula és un documental històric 

que recull imatges reals dels funerals que es van fer a la localitat italiana de Varese 

l’any 1909 en honor d’un dels darrers pretendents carlins al tron espanyol, Carles VII.  

 

 Despedida de Bombita (1913), d’Enrique Blanco,  mostra l’última “corrida”, el 19 

d’octubre de 1913, de Ricardo Torres amb el toreros Joselito, Rafael el Gallo i 

Regarterin. Un document d’alt valor cinematogràfic, ja que és una de les  filmacions 

més antigues conservades de la productora Iberia Cines, predecessora dels 

laboratoris Madrid Film.  

 

 Reus, sus fiestas y monumentos” (1929), film semiprofessional d’Antoni Martra i 

Amadeu Valveny, es va estrenar al Teatre Bartrina el 22 de desembre de 1929 i 

recollia originàriament quaranta minuts de filmació amb els carrers de la ciutat, actes 

ciutadans, escenes de Salou i imatges de les festes de Santa Marina, Sant Pere, 

Setmana Santa i Corpus. 

 

 L’any 2007, del mateix fons de l’arxiu Martra, es va identificar un altre film: 

Cretinetti Re dei ladri (1909), una comèdia italiana, dirigida i interpretada pel còmic 

francès André Deed, restaurada per la Filmoteca de Catalunya i tres filmoteques 

italianes. Aquest film va ser projectat al Memorimage d’aquell any juntament a una 

altra filmació recuperada a Montblanc de l’arxiu de Núria Torné: Las fiestas de Reus en 
honor de Ntra. Sra. de la Misericòrdia (1929) que recull durant 12 minuts les festes del 

25è aniversari de la coronació de la marededéu de Misericòrdia i on s’aprecien 

diversos actes de la commemoració i es reconeixen indrets de Reus com el Teatre 

Circ, el passeig Mata i l’estació del ferrocarril i es veuen imatges de l’arribada de les 

autoritats i la processó de la vint-i-quatrena.  

 

 A aquesta primera llista de pel·lícules recuperades se n’hi han d’afegir moltes 

més: els importants fons no professionals que han llegat a la Cinemateca entitats com 

el Centre de Lectura, el Reus Deportiu i particulars i famílies.  

 

 Repassem la llista de cineastes reusencs que Pedro Nogales, l’investigador de 

la URV, detalla l’any 2006 al llibre El cine no professional a Reus, editat per la 

Fundació Privada Liber. De la primera meitat del segle XX  i que van filmar moltes 

imatges del Reus, la comarca i el país d’aquells moments destaquen a nivell 

semiprofessional: Joan Torrents Sardà, Josep Busquets i Fabregat (Niepce) i des d’un 

àmbit més domèstic: Antoni Escolà Gibert, Francesc Llevat Rosell, Miquel Martí Roig i 

Joaquim Oliva Mestre. De la segona meitat del segle XX, fins als any setanta, 

sobresurt la intensa activitat de cineastes amateurs, que es movien al voltant de 

concursos provincials i locals, com: Josep Maria Baiges Jansà, Josep Bargalló Badia, 

Josep Batista Adell, Antoni Cavallé Maresma, Sebastià Civit Barberà, David Constantí 

Cunillera, Antoni Escolà Salvadó, Josep Maria Gort Sardà, Gonçal de la Guàrdia 

Boronat, Víctor Guix Castellví, Francesc Jané Badia, Jordi Llaberia Escuté, Marc Maré 

Massó, Antoni Martra Nolla, Francesc Mercadé Bosch, Josep Maria Mitjà Martí, 

Joaquim Prats Besora, Llorenç Reverter Llagostera, Lluís Ripoll Querol, Josep Roca 

Aguiló, Josep Romeu Clofent, Josep Maria Rull Bertomeu, Rafael Saludes Ramos, 

Jordi Vall Cirè, Anton Maria Vidal Colominas,... 

 

 Del prestigiós fons de Francesc Llevat Rosell,  films cedits a la cinemateca pel 

Centre de Lectura, resulten imprescindibles i sobresurten entre d’altres, els 

documentals històrics Visita del Comte Ciano a Tarragona (1939), Concentración 
Provincial de FET y de las JONS (1939) i Visita de Franco a Reus l’any 1942.   

 

 També són significatius els fons cedits, recentment, per Antoni Ros, de Salou, 

que han donat peu a la sèrie de documentals «Parlem de Salou», repàs del Salou de  
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la primera meitat del segle XX, les festes i tradicions de la vila, la seva vida quotidiana i 

els records que hi han quedat. 

 

 I així successivament podríem anar resseguint el fil del patrimoni recuperat que 

fins ara es trobava guardat en arxius i calaixos diversos, a punt de malmetre’s, i que 

s’han salvat gràcies a la Cinemateca Antoni Martra Badia i la Filmoteca de Catalunya.   

 

 Una feina de recerca i de salvament del nostre patrimoni cinematogràfic pensat 

com a servei públic, que caldria anar incentivant i promocionant constantment des de 

l’òptica pública. 

 

 La memòria i generositat dels seus donants particulars mereix el nostre 

agraïment i el respecte més sincer. Haver-ho posat a l’abast de tothom els honora.   

 

 

 

 

abril 2014 
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Temps de roses 

 
Arriba el mes de maig, el mes de la llum, i ens trobem a les portes d’un nou concurs de 

roses del Centre de Lectura, una de les tradicions de trajectòria més llarga a la ciutat 

de la que se celebra la seixanta setena edició. 

 

 La gent de la ciutat no se la pot perdre: no és usual veure la platea d’un teatre 

tant esplèndid com el Teatre Bartrina convertit en un roserar. El contrast entre la llum 

pròpia del teatre, els colors de les roses i la fragància perfumada que impregna el 

recinte sorprèn a qui no ho ha vist mai. Potser els que ho tenim molt a mà no li donem 

la importància que es mereix, o potser sí, perquè la quantitat de persones que la 

visiten cada any és molt llarga.  

 

 És de destacar que en un esdeveniment com aquest s’hi trobin implicades 

tantes persones i institucions i sobta que el certamen es pugui mantenir des d’una 

òptica estrictament amateur, amb uns cultivadors que no ho fan per motius econòmics 

sinó per mantenir viva la tradició de les generacions que els han precedit.  

 

 La rosa és un dels símbols de la nostra ciutat i per això tampoc ens estranya 

que l’Ajuntament hagi dedicat un roserar públic, al Mas Iglesias, a una de les 

destacades rosaristes que va contribuir a prestigiar el concurs del Centre de Lectura, 

la senyora Joaquima Gallisà de Rueda. És també un element de promoció de ciutat 

des d’un punt de vista turístic i cultural, allò que s’anomena «turisme cultural» i que 

atrau famílies senceres. L’exposició és un espectacle d’aquells pels quals paga la 

pena fer quilòmetres i que hauríem de saber treure rèdit de la senya d’identitat que 

dóna a la ciutat.   

 

 El certamen comparteix enguany dates amb les altres ciutats roseristes de 

Catalunya que mantenen vius els seus concursos: Sant Feliu (56ena exposició al 

Palau Falguera), Calella (47ena edició), El Vendrell (18ena edició). Va ser una llàstima 

que Cubelles deixés de programar el seu concurs, des de 2007, quan ja n’havia 

organitzat 24 convocatòries. També, i coincidint amb el Concurs Exposició Nacional de 

Roses de Reus, l’Ajuntament de Barcelona organitza el XIV Concurs Internacional de 

Roses Noves de Barcelona per a cultivadors professionals al parc Cervantes de 

Barcelona (del 9 a l’11 de maig) i els dies 10, 11 i 12 de maig una convenció sobre 

roses: Barcelona Rose Convention «Roses in the Sun» al Palau de Pedralbes 

organitzada amb l’Asociación Española de la Rosa i a l’empara de la World Federation 

of Rose Societies. Un esdeveniment que aportarà la possibilitat que alguns experts 

sobre la rosa es desplacin a Reus per veure i conèixer l’exposició comissariada per 

Rafel Ferré.  

 

 De la mateixa manera que Girona ha sabut promocionar «Girona temps de 

flors»,  que omple una setmana cada any de flors els monuments, patis i jardins. Des 

de Reus hem de ser capaços d’estendre pel país la genuïtat i espectacularitat de la 

nostra mostra floral.  

 

 El 67è Concurs Exposició Nacional de Roses del Centre  es celebrarà des del 

matí del dissabte 10 de maig, quan tindrà lloc la inauguració, el lliurament de premis i 

la glosa de l’exdegà del col·legi de Periodistes de Catalunya i exdirector de Ràdio 

Reus Josep Maria Martí, coincidint amb els noranta anys de la ràdio a Reus.  La 

primera transmissió radiofònica a les nostres comarques va tenir lloc el mes de gener 

de 1924 al Centre de Lectura. L’exposició de Roses romandrà oberta la tarda del 

dissabte, el diumenge 11 i dilluns 12, matí i tarda, a la platea del Teatre Bartrina.  

maig 2014 
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Xavier Grau, un bon rector 
 

 

La bona feina que Francesc Xavier Grau Vidal ha realitzat com a rector de la URV, 

queda evidenciada per les dades assolides per la nostra universitat.  

 

 La URV disposa de dotze centres propis: les facultats de Química, de Lletres. 

de Medicina i Ciències de la Salut, de Ciències de l’Educació i Psicologia, de Ciències 

Jurídiques, d'Economia i Empresa, d’Enologia, d'Infermeria, de Turisme i Geografia; 

les escoles tècniques superiors d'Arquitectura, d’Enginyeria i d’Enginyeria Química  

i dos centres adscrits: el Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA, Reus) i 

l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES), a Tortosa, des dels quals 

s’imparteixen prop de cinquanta ensenyaments de primer i segon cicle. A més, també 

s’ofereixen postgraus, doctorats i màsters.  

 

 El desplegament territorial de la URV ha estat exemplar aconseguint crear una 

xarxa que apropa la universitat a diverses poblacions del Camp de Tarragona i que 

arriba fins a les Terres de l’Ebre. 

 

 La docència de la URV ha ofert el darrer curs 3040 places de Grau de 39 

ensenyaments, 47 Màsters universitaris de postgrau i 27 doctorats i ha incorporat 

3.149 nous estudiants.  D’un total de 11.689 estudiants, 739 s’han matriculat en 

Ciències, 2.570 en Ciències de la Salut, 5.571 en Ciències Socials i Jurídiques, 2003 

en Enginyeria i Arquitectura, 806 en Arts i Humanitats. La taxa de rendiment 

universitari (la proporció entre els crèdits aprovats i els crèdits matriculats, de la URV 

és força destacada arribant al 83,3% , amb uns totals de persones titulades de 2.215 

en graus, 647 màsters i 165 tesis llegides.  

 

 Capítol especial mereix la recerca i la investigació. Des del rectorat s’ha 

propiciat una línia molt rigorosa per tal d’afavorir aquests camps. Per aconseguir un alt 

nivell de qualitat en aquest terreny s’han potenciat els instituts de recerca i els centres 

d’innovació, claus per a la transferència de tecnologia.  

 

 En relació a la producció i productivitat científica s’han publicat 996 articles a 

publicacions Web of Science, un 7,1 % dels articles publicats per les universitat 

catalanes. La URV se situa en 22a posició en el rànquing d’universitats espanyoles pel 

que fa al nombre de publicacions i és la cinquena universitat catalana en quantitat de 

documents indexats. Quan es calculen les publicacions per PDI permanent de les 

universitats públiques espanyoles, la URV  passa a ocupar la tercera 

posició del rànquing. En el rànquing segons citacions per article, de les 80 universitats 

de l’Estat analitzades a l’Essential Science Indicators (ESI) n’apareixen 47 que 

destaquen per ser les més actives científicament i la URV, amb 11,33 citacions per 

article, té la 10a posició de l’Estat i la 4a de Catalunya. 

 

 També ha estat un model d’èxit, estratègic per la URV, el Campus Extens 

Antena del Coneixement. Amb una missió territorial s’ha desplegat amb la complicitat 

de administracions i institucions per tot el territori, desenvolupant la vessant 

sociocultural i incorporant la universitat a noves capes de població.  

 

 Francesc Xavier Grau va néixer a Lleida l’any 1958, estudiant de Reus, es va 

doctorar en Ciències Químiques. Va ser nomenat rector l’any 2006. Abans havia estat, 

entre altres càrrecs acadèmics. vicerector d'Ordenació Acadèmica i de Recerca, 

d'Ordenació Acadèmica i Professorat, i d’Infraestructures i Noves Tecnologies, així 

com director del Departament d'Enginyeria Mecànic. És autor o coautor de més de 80  
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publicacions en llibres i revistes científiques, i ha estat l’investigador principal de 18 

projectes i ajuts a la recerca finançats en convocatòria pública. Com a professor, ha 

impartit cursos relacionats sobretot amb fenòmens de transport, mecànica de fluids, 

dispersió de contaminants, modelització i simulació de processos industrials.  

 

 No deu haver estat fàcil en moments de crisi econòmica com els actuals 

continuar amb el desplegament i consolidació de la URV. Això encara dóna més valor 

a la feina feta per Xavier Grau. Els vuit anys de rectorat –és la limitació de mandats 

que s’autoimposa la universitat i que potser s’hauria d’estendre a altres camps públics-  

són suficients per tal d’evidenciar una encertada línia de treball i deixar empremta. 

 

 

juny 2014 
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Salvador Juanpere exposa a Sant Cugat 
 

L’artista “reusenc” de Vilaplana Salvador Juanpere presenta a Sant Cugat l’exposició 

«Sculptoris forma», una retrospectiva que repassa la seva dilatada i esplèndida obra 

escultòrica. Obres, com diu ell mateix al programa de l’exposició, que “parlen dels 

propis processos de l’escultura, dels seus materials, de les seves eines i instruments i 

el seu pensament”. 

 

 Santcugatenc d’adopció, Juanpere finalment exposa a la ciutat on resideix i ho 

fa en un espai emblemàtic i imposant: el Claustre i la sala Capitular del Monestir de 

Sant Cugat. L’exposició es pot visitar fins al 14 de setembre. 

 

 Abans d’accedir al recinte ja podem trobar una instal·lació a l’aire lliure, 

traslladada expressament des de Palafrugell on s’exposa permanentment a l’espai 

d’escultura contemporània Can Mario de la Fundació Vila Casas. «Socle des formes» 

(Peanya de les formes), una peça en acer Cortén inspirada  en Piero Manzoni i que 

suporta diverses formes planes i uns lingots de bronze.  

 

 El recorregut pel claustre del Monestir ens porta a fer un viatge per la producció 

de Juanpere des de 1987 a l’actualitat. L’elegància i coherència de l’obra de l’artista 

vilaplanenc es pot veure a les obres de «El taller de l’escultor» amb la reproducció del 

taller que l’escultor té a Mira-sol (Sant Cugat), les seves referències a Bernini, la 

col·lecció de cargolins de bronze que l’artista aplica a tot tipus de materials, la 

reposició d’instal·lacions impactants que en el seu dia vam poder veure al Tinglado 

número 2 del Port de Tarragona: «Profanatio VII» (1988) amb set grans àmfores de 

formigó tornejat; al Palau de la Virreina de Barcelona: «Paradigma +-» amb dotze 

empeses de llana crua i dotze agrupacions de fletxes de ferro colat; a l’Espai Volart de 

la Fundació Vila Casas: «Gli instrumenti dell’arte», reproduccions en fusta, a la manera 

d’un modelista de les eines pròpies de l’escultor que treballa la pedra.  

 

 També hi podem trobar les instal·lacions «Cajas metafísicas» (2007-2010) 

referenciada amb l’obra “Laboratorio de tizas” de l’escultor basc Jorge Oteiza; 

«Puntelli» (2003) amb una col·lecció de “puntellos”, reforços de marbre que necessiten 

les escultures clàssiques i que recorden peces escultòriques mítiques i «La creació» 

(2005-2014), la darrera obra de Juanpere, un apilament de sis pastilles de fang 

esculpides en marbre i que s’integra en una fornícula del claustre a manera d’imatge 

religiosa.  

 

 Salvador Juanpere Huguet (1953), es dedicà inicialment a la pintura, els seus 

treballs pictòrics tenien un fort component realista i més tard es decantà pel paisatge 

geomètric. Des del 1980 se centrà en l'escultura, primer en fusta i després amb pedra i 

diversitat de materials, tot introduint-hi una intensa càrrega conceptual. L'any 1996 

presentà l’exposició «Paradigma+-» al Palau de la Virreina de Barcelona. El 2001 amb 

«Teoria de catàstrofes»  guanya el Premi Julio Antonio d’escultura, obra que es a 

exposar, l’any 2002, al Centre de Lectura. El 2003 presenta «Nel mezzo del cammin» 

al MAMT. Va instal·lar l’escultura «Beyond» al parc d’escultures de Kyonggi, a Corea. 

El 2008 realitzà la instal·lació escultòrica al Metro de Barcelona (estació Roquetes): 

«Viatge global, Viatge local, Viatge personal». L’any 2011 presenta «Tributum» a la 

Reial Acadèmia d’Espanya a Roma. 

 
 Company d’estudis de Pere Anguera està molt vinculat al  Centre de Lectura on  

ha presentat diverses exposicions a la Sala Fortuny, ha cedit peces –la darrera 

«Gotterdamerung» instal·lada a la Sala Miquel Ventura de la Biblioteca- i ha col·laborat 

dissenyant el cartell i l’obra commemorativa del 150è aniversari de l’entitat (2009) i la  
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imatge del Congrés Internacional Pere Anguera d’Història Contemporània que va tenir 

lloc a Reus i Tarragona el 2011. 

 

 Pensador i treballador incansable, el 21 de novembre de 2006 va començar a 

publicar a internet «Blog de treball» que de manera regular, i fins a data d’avui, 

segueix l’actualitat artística i personal de l’artista. Precisament les Edicions del Centre 

van presentar a finals de 2009 el recull del blog fins al setembre d’aquell any. Prologat 

per Pere Anguera, l’amic deia del blog: “Hi ha un cert despullament, una mena de 

buidatge de sensacions i inquietuds, no com aquell que capgira el sac per abocar-ne a 

terra de forma anàrquica el contingut, sinó amb la placidesa de la confidència serena 

que t’acosta a la l’home veritable, sense retòriques vàcues, ni disfresses. Quantes 

lliçons d’estètica! I, també, més d’una vegada, d’ètica. Llegir les teves notes, Salvador, 

esdevé una experiència enriquidora en un sentit plural.” 

 

 Paga la pena anar seguint regularment en la intimitat de l’ordinador personal el 

blog de Salvador Juanpere però encara és més desitjable apropar-se a les seves 

propostes expositives. Ara podem gaudir, això sí a Sant Cugat, d’una proposta artística 

de primer nivell que dóna compte de l’evolució de l’artista els darrers vint-cinc anys. No 

us la perdeu.  

 

 

 

juliol 2014 
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Sis anys de Reusdigital.cat 

El món local necessita mes que mai de canals informatius que pensin amb clau de 

proximitat. La globalitat i el negoci s’ho menja tot. Molts mitjans que el seu dia van ser 

pioners ara es veuen obligats per qüestions de supervivència a integrar-se en xarxes 

nacionals o estatals deixant per a franges d’informació molt petites la vida local i 

comarcal. Només quan la noticia és espectacular, escandalosa o morbosa mereix un 

espai en els mitjans més potents. Com si la qüestió local no fos universal per ella 

mateixa. El que passa a Barcelona, Madrid, París, Londres també és local en el sentit 

més estricte de la paraula. Les persones  necessitem saber què passa a casa nostra, 

com passa i perquè. La informació dita local i comarcal, o sigui, de proximitat, és 

imprescindible. Ara per ara, però, es veu que no és rendible i, amb honroses 

excepcions – el sempre present Diari de Tarragona o la revista mensual NW –  cal que 

es refugiï en iniciatives com Reusdigital.cat, empreses gairebé heroiques que des 

d’una òptica estrictament periodística, amb professionalitat i en format digital en aquest 

cas, malden per seguir la vida ciutadana i explicar-la als afectats que també en som 

protagonistes. 

 El 23 d’abril de 2008 va iniciar camí el nou mitjà sota la direcció de Marià 

Arbonès i en aquests sis anys s’ha anat consolidant una estructura de treball que 

compta amb un cap de redacció, Enrique Canovaca i un bon equip de periodistes i 

tècnics que permeten anar resseguint l’actualitat de Reus, el Baix Camp, el Camp de 

Tarragona i que compta des de fan unes setmanes amb una atenció especial a la 

comarca germana del Priorat. Amb una mirada especial a les noves tecnologies, la 

redacció no defuig la bona informació periodística, sempre contrastada, la redacció de 

suplements extres d’especial rellevància i disposa a més d’una llarga llista de 

col·laboradors que signen amb regularitat articles d’opinió, permetent conèixer allò que 

ens està passant.  

 Sort en tenim de l’existència d’aquest mitjà de comunicació. Un projecte 

periodístic independent que pensa en vocació pública, que defensa paràmetres de 

qualitat i que no para de créixer. Instal·lat actualment a la seu d’Òmnium Baix Camp, al 

Raval Santa Anna, compartint espais amb l'aula de formació i d'ensenyament de la 

llengua catalana, lluita en l’actualitat per bastir i desenvolupar un nova emissora de 

ràdio local, necessària, la “Nova ràdio”, continuadora en certa manera de la tasca que 

durant anys va desenvolupar Punt 6 Ràdio que permetia donar sortida i veu a moltes 

entitats de casa nostra de tots els àmbits: culturals, lingüístics, socials, econòmics, 

esportius,... Estem a l’aguait que la nova emissora ompli el buit que ara pateix la ciutat 

i que amb normalitat  recuperi un espai de trobada que permeti noves complicitats per 

tal de treure la ciutat de l’estancament i grisor on s’ ha instal·lat darrerament.  

 Aprofitem les experiències de Punt 6 Ràdio i reusdigital.cat per tal d’anar 

millorant en el terreny del periodisme de proximitat, el que ens interessa. 

 

agost 2014 
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L’oferta docent del Centre de Lectura 

 

Des de fa molts anys el Centre ofereix una ample oferta d’ensenyaments artístics i 

realitza una important tasca de suplència a la ciutat en aquest camp. 

  

 L’Escola de dansa del Centre va ser fundada l’any 1948. Sota la a direcció de 

Maria Teresa Aguadé i la sots-direcció de Juny Cases un equip de professors 

garanteixen un ensenyament artístic de qualitat (Gemma Creus, Carmen Fernández, 

Assumpció Gómez, Betlem Llop, Montse Queralt, Àngels Rivero, Lourdes González, 

Betlem Prieto i Mònica Rincón). L’Escola està autoritzada pel Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (3 de febrer del 2000). És preparen 

alumnes pel nivell elemental de dansa, per les proves d’accés a l’Institut del Teatre de 

Barcelona i per a premis, concursos i mostres de dansa de Catalunya, València i 

l’estranger. També s’organitzen diferents activitats docents així com cursets, seminaris 

i sortides per assistir a espectacles de dansa. Compta amb un Gabinet de Nutrició i 

Dietètica pels alumnes i socis. Imparteix les especialitats de Dansa clàssica, Dansa 

clàssica espanyola, Dansa jazz, Dansa contemporània i Funky. 

 

 L’Escola de Teatre dóna ensenyaments de tots els nivells i realitza cursos i 

monogràfics de teatre durant tot el curs. Es tracta d’una escola d’iniciació i de formació 

oficial i professional per tal de poder accedir al món laboral i ser un pont d’accés a 

estudis superiors de teatre. Forma part de l’Associació Catalana d’Escoles de Teatre. 

També dóna assessorament i tutoria per tal d’accedir a Estudis Superiors d’Art 

Dramàtic i imparteix cursos de Grau elemental de Teatre: estudis d’Interpretació, 

Dansa (cos i moviment) i Música (veu i cant). Els cursos els imparteixen dos 

professors: Rosa  Mateu, pels alumnes a partir de 18 anys i Joan Martínez per a nens i 

joves. 

 L’Escola de Música del Centre, reconeguda per la Generalitat, utilitza els espais 

de l‘entitat per tal d’oferir cursos d’inici al llenguatge musical, sensibilització, 
introducció a la música, preparatori, Grau elemental i Grau professional, abastant des 

dels quatre als disset anys. La direcció va  a càrrec d’Anton Colom.  

 L’Escola de Lletres, creada fa pocs anys a l’empara de la Biblioteca del Centre, 

programa tallers d’escriptura per a adults (dirigits per Ramon Sanz) i altres cursos 

d’escriptura de contes infantils, còmic i tallers de lectura i veu.   

 

 L’Escola d’Idiomes ofereix cursos reconeguts d’anglès, italià i rus i l’Escola 

d’Arts Plàstiques introdueix en les diferent tècniques artístiques a nens a partir de set 

anys.  

 

 El Centre de Lectura es va crear l’any 1859 per alfabetitzar la població i 

ensenyar a llegir a les classes populars; ara lluita, entre molts altres fronts, per oferir  

ensenyaments de dansa, teatre, música, lletres, idiomes, art... 

 

 Per tirar endavant les escoles es necessita la complicitat de moltes famílies que 

vulguin donar estudis artístics als seus fills i així fer viable l’actual oferta docent. Molts 

hi porten els seus fills perquè creuen en el Centre, per la seva dilatada trajectòria 

(reconeguda amb la Creu de Sant Jordi el 1983 i el Premi Nacional de Cultura el 2013) 

i la seva privilegiada ubicació al centre de Reus.  

 

 Sostenir i gestionar totes aquestes escoles representa un gran esforç econòmic 

pel Centre. A partir els anys vuitanta es va legalitzar la plantilla del professorat i es van  
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consolidar els cicles d’estudis. L’any 1983, quan es va crear l’Imac, s’acordaren unes 

col·laboracions mútues entre el Centre i l’Ajuntament, col·laboracions que al llarg del 

temps s’han oblidat i que han portat, els darrers anys, a una situació difícil. La vocació 

de servei públic del Centre ha quedat demostrada i ha representat un augment 

destacable de costos de personal, d’estructura fixe, d’adequació d’espais i de recursos 

de gestió per a l’entitat que no és possible repercutir íntegrament als alumnes 

matriculats. Tot ensenyament reglat necessita de suport públic que permeti que hi 

accedeixin, amb un preu raonable, un important segment de la població. Trenta anys 

després el Centre ha d’assumir tot sol el seu compromís amb els ensenyaments 

artístics, ensenyaments que moltes ciutats ofereixen des d’una òptica municipal o des 

d’una concert públic/privat. En el cas del Centre agafa més rellevància l’especial 

dedicació i vocació del professorat, el qual durant anys ha lluitat per aconseguir el 

millor reconeixement acadèmic. Amb la normalitat amb la que s’ha fet tot plegat i 

veient el compromís personal aportat per tots aquests professionals sobta que aquest 

esforç ara no es vegi degudament correspost. Podríem viure en una ciutat sense 

escoles artístiques de qualitat?   

 

 A la ciutat hi conviuen ara dues ofertes importants, la del Centre i la de la 

Diputació de Tarragona, institució pública que assumeix els costos del Conservatori de 

Música i de l’Escola d’Art (ara a punt d’estrenar noves instal·lacions al carrer del Vent), 

una aposta molt oportuna en aquests moments. És d’esperar que l’Imac, Institut 

municipal d’acció cultural, que el seu dia es va crear per incentivar la creació, les 

activitats culturals i els ensenyaments artístics torni un dia o altre a recuperar el seu 

objectiu inicial i serveixi per ajudar a treballar, conjuntament, en benefici de la 

comunitat, sostenint i millorant l’oferta artística docent a la ciutat.  

 

 Aquest mes de setembre començaran les noves matriculacions de les escoles 

pel curs 2014-2015 del Centre de Lectura, una bona opció per a centenars de joves 

reusencs.  

 

 

 

setembre 2014 



104 
 

Daniel Giralt-Miracle torna al Centre de Lectura per tal de pronunciar la lliçó 
inaugural del curs 2014/2015  

El crític i historiador de l’art Daniel Giralt-Miracle és un bell conegut de la ciutat. Alguns 

el coneixen principalment pel seu comissariat de l’Any Gaudí 2002 que va permetre 

recuperar pels reusencs la figura del seu fill il·lustre: l’arquitecte Antoni Gaudí, però cal 

tenir en compte que la relació de Giralt-Miracle amb Reus ve de lluny: està casat amb 

una reusenca i coneix de primera mà les corrents artístiques que s’han donat a la 

ciutat. Cal conèixer la trajectòria de Daniel Giralt-Miracle per saber que parlem d’un 

dels principals coneixedors de l’evolució de l’art al nostre país.  

 

 Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona (UB) i en 

Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i diplomat 

en Disseny i Comunicació per la Hochschule für Gestaltung d’Ulm (Alemanya). Ha 

estat professor de l’Escola de Disseny Elisava (1966-1973), de la Facultat de Ciències 

de la Informació de la UAB (1978-1987) i de la Facultat de Belles Arts de la UB (1979-

1980). Cap del Servei d’Arts Plàstiques del Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya (1982-1987), director gerent de la Fundació Caixa Catalunya (1987-

1989), director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (1989-1994), creador i 

director de l’Espai Gaudí de la Fundació Caixa Catalunya (1995-2000) i director 

científic de l’Istituto Europeo di Design Barcelona (2004-2007). Ha comissariat més 

d’un centenar d’exposicions d’art, disseny i arquitectura i és autor de més de vint llibres 

i monografies sobre temes d’art, bells oficis, disseny i arquitectura. 

 

Fill de l’il·lustrador, dissenyador gràfic i impressor Ricard Giralt-Miracle va freqüentar 

personalment els tallers dels principals artistes catalans com Miró, Dalí, Subirachs, 

Tàpias,... Fruit de la seva relació directa amb els artistes va poder nodrir una col·lecció 

d’obra gràfica de primera magnitud.  Una col·lecció dipositada en gran part al Museu 

de Valls (amb dues deixes consecutives d’un centenar d’obres cadascuna). 

Precisament fa un parell d’anys va presentar a la Sala Fortuny del Centre de Lectura 

l’exposició «Una col·lecció molt particular»  amb un total de dotze obres de set artistes 

diferents que van tenir relació directa amb l’entitat, ja sigui perquè el seu dia en van fer 

expressament una obra gràfica per tal d’ajudar al Centre (Joan Miró, Josep Maria 

Subirachs, Joan Brossa) o perquè hi havien exposat algunes de les seves obres. A 

l’exposició s’hi van poder veure obres de Joan Miró (4), Joan Brossa (2), Hernández 

Pijoan (2), Salvador Juanpere (2), Josep Maria Subirachs (3), Joaquim Chancho (3) i 

Ramon Ferran (2).  

 

 Giralt-Miracle, els darrers anys ha presentat també diverses publicacions al 

Centre de Lectura: el llibre 3D Màgic Gaudí on es poden veure fotografies de Gabi 

Beneyto de les principals obres de l’arquitecte a Barcelona, en format de tres 

dimensions, amb descripcions del crític d’art i el llibre La Sagrada Família segons 
Gaudí: comprendre un símbol d’Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de la 

UB. 

 Ara torna al Centre de Lectura el divendres 24 d’octubre, a les 19.30 h, per tal 

de pronunciar la lliçó inaugural del curs acadèmic 2014-2015: «Reflexions a l’entorn 

del paisatge», una bona ocasió per a comprendre com l’art reinterpreta el nostre 

entorn. La presentació de l’acte anirà a cura de l’artista “reusenc” de Vilaplana, 

Salvador Juanpere.  

 

 Les lliçons inaugurals del Centre compten cada any amb destacades 

personalitats de diferents camps artístics, literaris o socials. En els darrers anys hi han 

participat Oriol Bohigas, Lluís Pasqual, Ramon Amigó, Salvador Giner, Josep Fontana 

Lázaro i Rafael Moneo.          octubre 2014 
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Geografies literàries  
 

Els darrers quinze anys les nostres comarques, i el país també, ha avançat molt en el 

desplegament del mapa literari català. Han sorgit moltes iniciatives que vinculen els 

escriptors amb el territori. Algunes d’aquestes es poden conèixer a les Jornades 

«Literatura com a patrimoni i desenvolupament del territori» que se celebren al Centre 

de Lectura.  

 

Des d’un de vista literari han anat apareixent diferents textos vinculats amb el 

nostre entorn: l’any 1998 Montserrat Corretger va escriure La terra del llamp, una 

antologia sobre el paisatge del Baix Camp, l’any 2007 Joan Cavallé va publicar 

Tarragona escrita, les edicions del Centre van recollir l’any 2007 les aportacions que 

Pere Anguera, Xavier Ferré, Fina Grau, Jaume Massó, Magí Sunyer, Guillem Jordi 

Graells, Eugeni Perea, Fina Masdéu, Margarida Aritzeta i Txell Granados feren a les 

jornades ««Reus a la literatura. Literatura de Reus», l’any 2008 Dolors Requena i Fina 

Masdéu van reunir en un llibre quatre Rutes literàries pel Baix Camp,  l’any 2009 

l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua Catalana van editar el llibre 

Literatura i paisatge, amb aportacions de Llorenç Soldevila, Josep Sebastià Cid, 

Eugeni Perea i Josep Santesmases, Margarida Aritzeta va publicar Narcís Oller, una 
ruta literària per Valls, ... 

 

Si parlem estrictament de rutes literàries aquestes han sortit com a bolets i 

molts d’elles porten incorporades l’edició d’un opuscle o una guia de l’itinerari. Joan 

Cavallé va escriure l’any 2001 la ruta Vicenç Andrés Estellés i la ciutat (Tarragona), 

Magí Sunyer, el més prolífic, les rutes Pin i Soler (2003), Maria Aurèlia Capmany 

(2005), Artur Bladé (2005), Josep Anton Baixeras (2007) i Olga Xirinachs (2009) i 

conjuntament amb Rosa Pagès la ruta del Grup Modernista de Reus;  Margarita 

Aritzeta es va encarregar de l’elaboració de la ruta Narcís Oller a Valls i la ruta Valls i 
La febre d’Or, Fina Masdéu va organitzar la ruta Gabriel Ferrater a Reus (2012), i així 

podríem continuar amb les experiències sobre Puig i Ferreter a La Selva del Camp, 

sobre Joan Perucho a Pratdip, sobre Ixart a Tarragona, etc 

 

Ara ens trobem en un moment important, en el qual algunes d’aquestes rutes 

literàries es poden i s’han de consolidar per tal que l’oferta arribi al públic en general i 

als escolars en particular. Pot passar que el voluntarisme i l’esforç que s’ha fet des de 

molts àmbits associatius del món local es perdi irremeiablement fruit de  la manca 

d’estructures i bagatge cultural que patim. Fa uns anys es va crear l’entitat, sense 

afany de lucre, «Espais escrits», que aplega en un web el mapa dels Països Catalans 

amb les rutes que s’hi han associat. L’itinerari està marcat en un mapa al qual s’hi 

accedeix des de google maps i hi inclou textos, fotografies, videos i lectures de 

fragments dels escriptors de cada ruta. Un pas endavant de cara la professionalització 

i millor difusió que aquestes iniciatives necessiten, de la mateixa manera que ho 

reclamen altres segments de la cultura, orfes d’ un suport públic mínim, bàsic, 

constant.  

 

Precisament en les jornades sobre espais i rutes literàries del Centre de 

Lectura es parla de les sis rutes de casa nostra adherides a «Espais Escrits» que 

treballen amb la voluntat de consolidar-se: la ruta del Grup Modernista de Reus, la ruta 

Mir-Manent (l’Aleixar i Maspujols), la ruta Narcís Oller (Valls), la ruta Àngel Guimerà (El 

Vendrell), la ruta Pin i Soler (Tarragona), la ruta Puig i Ferreter (La Selva del Camp). 

També es presenten durant les jornades espais d’escriptors, com el Centre Quim 

Soler, la literatura i el vi (El Molar), el Museu d’Alcover amb l’espai que dedica a 

Cosme Vidal (Josep Aladern) i la casa museu Àngel Guimerà (El Vendrell).  
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La ruta que es manté a Reus és la del Grup Modernista, els deu joves que l’any 

1898 es reunien al carrer de Jesús, a la llibreria La Regional propietat de Josep 

Aladern: Cosme Vidal, Plàcid Vidal, Hortensi Güell, Puig i Ferreter, Miquel Ventura, 

Màrius Ferré, Pere Cavallé, Ròmul Salleres, Xavier Gambús i Antoni Isern. Una ruta 

escrita per Magí Sunyer i elaborada per Rosa Pagès dins el projecte interdisciplinar 

«La ciutat moguda pel vapor», fruït d ‘un encàrrec de l’Ajuntament de Reus de l’any 

2009, que va ser recuperada pel Centre de Lectura l’any 2012, cedint-ne l’explotació a 

Còdol Educació, empresa reusenca que n’ha produït una versió molt interessant amb 

un tractament teatral i didàctic que porta els espectadors pels diferents indrets de la 

ciutat relacionats amb el membres del grup (des de la Plaça del Teatre, passant pel 

carrer de Jesús, la plaça del Mercadal, la plaça de Prim, la nau dels vermuts Rofes i 

acabant al Centre de Lectura).  Aquest dissabte dia 15 de novembre, dins el programa 

de les Jornades, s’ha programat novament aquesta ruta, així com també les rutes Mir-

Manent i  Narcís Oller, cadascuna a les seves poblacions. Abans, el dissabte dia 8 

s’han programat les rutes Àngel Guimerà, Pin i Soler i Puig i Ferreter.  Les persones 

que es vulguin inscriure  a alguna d’aquestes sis rutes ho poden fer a la secretaria del 

Centre de Lectura.  

 

Seria bo que les rutes literàries que es fan a cada població poguessin oferir-se, 

d’una manera reglada, als centres d’ensenyament (alumnes de tercer o quart d’Eso o 

primer de batxillerat) per tal que tots els escolars acabessin coneixent els seus 

referents literaris. O potser és somiar truites que es pugui fer això al nostre país? 

 

novembre 2014 
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Mecenatge cultural 
 

 

El darrers temps la percepció del mecenatge envers la cultura i en concret el suport a 

les associacions culturals sense afany de lucre ha anat canviant. Sortosament encara 

podem trobar empreses i fundacions que donen suport a projectes culturals concrets 

però s’ha perdut en gran manera el suport individual d’aquella gent que pensava que 

creia que ajudant esporàdicament o deixant en testament alguns dels seus estalvis o 

valors donava més raó a la seva existència.  

 

 És curiós veure que mentre segueix sense desenvolupar-se l’esperada nova llei 

del mecenatge encara hi hagin empreses importants les quals per qüestions d’imatge i 

de retorn del seus beneficis, com per exemple Repsol, col·laborin regularment amb la 

cultura i l’esport, i que altres empreses ubicades a la ciutat, com Beep, participin en 

projectes com en el que ara estan col·laborant (conjuntament amb la Fundació Privada 

Reddis) per tal de informatitzar les fitxes del catàleg de la Biblioteca del Centre de 

Lectura. Les entitats no ens podem queixar del suport que donen empreses del món 

local i altres Fundacions, aquí caldria fer esment de la Fundació Privada Mútua 

Catalana que tot i participar principalment en projectes de caràcter tarragoní també 

pensa en el territori de tot el Camp de Tarragona, ni tampoc del petit mecenatge que 

representen els propis associats que a part de gaudir d’uns serveis específics 

contribueixen al manteniment i continuïtat de les institucions. 

 

 Fa unes dècades les estructures culturals i socials del país no tenien gaire 

recorregut i molta gent es creia en la necessitat vital de fer mecenatge, ho considerava 

una obligació per l’efecte d’haver assolit un estatus social i econòmic determinat, per 

això es van poder constituir associacions i centres culturals gràcies a persones 

concretes que pensaven en el bé públic. En el cas del Centre de Lectura, per exemple, 

difícilment s’hauria pogut consolidar el seu projecte institucional, ni s’hagués pogut 

mantenir la seva biblioteca (la primera biblioteca de Catalunya, fundada l’any 1859), 

sense Evarist Fàbregas, el qual l’any 1916 va comprar la seu on l’entitat estava de 

lloguer des de 1896 (el Palau del Marquesos de Tamarit, al carrer Major). I actualment 

tampoc es podria continuar una política d’adquisicions de llibres sense la deixa 

econòmica testamentària que fa uns anys va fer al Centre la bibliotecària Maria 

Martorell Guerrera i que ara està arribant al seu saldo final.  

 

 Però malgrat aquesta darrera excepció es difícil rebre una donació particular 

que no sigui en espècies (llibres, documents, obres d’art,...) la qual sempre comporta 

un nou esforç pel seu manteniment, catalogació i salvaguarda.  

 

 Els temps són difícils, i és evident que la resolució de la problemàtica social ha 

de tenir prioritat però s’ha anat instaurant amb el pas dels anys la idea que les deixes 

personals i els mecenatges es contemplen principalment des d’una vessant 

confessional o religiosa i que la testamentària laica ha quedat en desús. D’una manera 

individual estaria bé que hi penséssim i que si algun dia hi estem en condicions de 

contribuir ens ho plantegem.  

  

 I què passa quan s’ha de liquidar una herència sense hereus. Sabem el que diu 

el Dret Civil Català -un dret que ve de lluny- quan parlem de deixes intestades i que 

obliga a destinar els recursos que rebi la Generalitat a entitats socials o culturals. El 

règim jurídic de la successió intestada a Catalunya arran de la regulació del llibre quart 

del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions diu: “Amb tot, parlar de la 

Generalitat en termes de successora és només una ficció, doncs en realitat l’herència 

que li és deferida és un patrimoni en liquidació. En aquest sentit, la Generalitat de  
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Catalunya ha de destinar els béns heretats o llur producte o valor a establiments 

d’assistència social o a institucions de cultura, preferentment del municipi de la darrera 

residència habitual del causant a Catalunya. Si no n’hi ha en el dit municipi, s’han de 

destinar als establiments o a les institucions de la comarca o, si tampoc no n’hi ha a la 

comarca, als de caràcter general a càrrec de la Generalitat”. 

 

 Potser acomplint amb eficàcia amb aquesta redistribució de les deixes 

intestades podríem contribuir a ajudar una mica, tal com marca la llei, a entitats socials 

i culturals que estructuralment ho necessiten. Algunes deixes es deuen produir... L’any 

2013 a la demarcació de Barcelona el Departament d’Economia i Coneixement va 

treure una convocatòria pública per tal de repartir herències intestades per un valor de 

2.489.887,49 euros a la província de Barcelona. Esperem que es pugui fer a casa 

nostra i que amb regularitat es vagin traient convocatòries.  

  

 Ara vivim en una paradoxa, amb la democràcia i la implantació de l’estat del 

benestar és evident que no necessitem viure de paternalismes i que l’estat hauria de 

garantir l’accés a la cultura en totes les seves formes però també està demostrat que, 

com passa en temps de crisi com els actuals,  al sistema li convé destinar els recursos 

que li siguin possibles, a part dels especificats pel Dret Civil Català, i defensar 

polítiques de mecenatge que consolidin projectes i que posin la gasolina necessària 

per superar la manca d’assignació de pressupostos culturals públics dignes.  

 

 L’únic que ens diferencia d’altres comunitats de conciutadans és la cultura i la 

llengua. Cal defensar-les  amb la mateixa fermesa que a les entitats socials.  

 

 

desembre 2014 
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«Ramon Amigó, el món dels mots», documental al Centre de Lectura 
 
El dijous 15 de gener la Secció Excursionista del Centre de Lectura retrà un nou 

homenatge a Ramon Amigó Anglès (1925-2011). Els seus reconeguts mèrits en 

matèria de toponímia, onomàstica, llengua, edició i correcció de textos, ensenyament 

del català i la seva estimació per l’excursionisme l’han convertit en una referència 

cabdal, en una figura irrepetible. Durant la sessió es projectarà el documental «Ramon 

Amigó, el món dels mots» que ha realitzat Santi Nogués amb la col·laboració musical 

de Jordi Domingo i la coproducció entre la Secció Excursionista i la Unió Excursionista 

de Catalunya. En el reportatge companys excursionistes, filòlegs i intel·lectuals donen 

la seva opinió sobre Amigó. 

 

Us tast del documental es va poder veure el passat 29 de novembre al Centre 

Cívic Teresa Pàmies de Barcelona en el decurs de les XX Jornades de Literatura 

Excursionista que va organitzar l’Arxiu Bibliogràfic Excursionista de la UEC de 

Barcelona i on es va presentar la publicació «Excursionisme i cultura» que aplega vint-

i-sis comunicacions sobre Amigó i l’excursionisme en general. Persones com Xavier 

Ferré, Francesc Sanahuja, Gener Aymamí, Joan Anton Rabella, Carles Albesa, Albert 

Masó Garcia, Eugeni Perea, Carles Capellas, Josep Ribas Tobella, Rosa Maria Plana, 

Jaume de Ramon i Vidal, Joan Cervera i Bateriu, Ferran Jové i Hortoneda, Fina 

Masdéu, Andreu Pujol del Pozo, Rafel Ferré Ferré, Andreu Ferré Ferré, Jordi 

Rodríguez i Marqués, Josep Murgades, Miquel S. Jassans, Isabel Serra i Freixa, Joan 

Pallarès-Personat, Joan Fuguet i Carme Plaza, Rafael Català Dalmau, Òscar Massó 

Garcia i Eliseu Peidró i Rami hi van dir la seva parlant de toponímia, natura, camins de 

muntanya, de literatura i del personatge homenatjat. 

  

I és que estimar el país és també estimar-se la seva natura, els noms de lloc, 

els racons que donen identitat. Per això es important la labor que fan els centres 

excursionistes i en aquest cas la Secció Excursionista del Centre de Lectura amb una 

trajectòria de més de cent deu anys d’existència.  

 

Rosa Magrané:  

 

El passat 21 de desembre ens ha deixat una altra figura destacada de 

l’excursionisme reusenc: Rosa Magrané Ferrando, persona compromesa amb el país i 

amb la ciutat que va tirar endavant moltes iniciatives vinculades a l’excursionisme 

cultural i científic, presidenta de la Secció Excursionista del Centre els anys del 

centenari i organitzadora el 2001 dels actes de la renovació de la Flama de la Llengua 

Catalana. Sòcia d’Honor del Centre de Lectura, la seva ha estat una tasca 

caracteritzada per la discreció, la continuïtat i la fidelitat. Per això el Centre la 

recordarà el dijous 29 de gener en un acte organitzat conjuntament per la Secció i el 

Consell Directiu de l’entitat.  

 

Les seves cendres estan enterrades al cementiri de Siurana, al costat del seu 

enyorat Montsant. A Rosa Magrané el seu company Ramon Amigó li podria haver 

dedicat ara el seu article «L’esquena mascla del Montsant» publicat en una de les 

carpetes de l’Agrupació Fotogràfica de Reus i posteriorment al llibre Amb penyals d’un 
blau cansat..., volum 61 de les Edicions del Centre de Lectura, que aplegà textos 

sobre el Montsant, la Mussara i les muntanyes de Prades. Escrivia Amigó, tancant 

l’article:  

 

“Montsant és ell mateix un poema no cantat amb paraules, ni dites ni escrites: és un 

fantàstic poema esculpit a la pedra pinyolenca i adornat amb estrofes de llum i 

d’ombra, de color monòton i de color vistós, d’arbres grans i petits, d’arbustos,  
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d’herbes i de flors, d’aigua i d’absència d’aigua, de silencis i fragàncies, i de fragments 

d’història de l’espiritualitat d’un poble”. 

 

Rosa i Ramon, Ramon i Rosa, dues persones que ens han fet estimar els mots 

i el paisatge. 

 

gener 2015 
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Anton Pàmies i Salvador Juanpere nous socis d’honor del Centre de Lectura 
 
La trajectòria vital de moltes persones dóna fe del seu compromís cívic i intel·lectual.  

Defensar els valors de la cultura de manera fidel i continuada no és fàcil. El Centre de 

Lectura ha volgut reconèixer a dues personalitats importants: l’arquitecte Anton 

Pàmies i l’artista Salvador Juanpere anomenant-los Socis d’Honor del Centre Lectura.  

 

Ambdos socis del Centre des de la dècada dels setanta han excel·lit en els 

seus camps implicant-se en molts projectes vinculats amb l’entitat i la ciutat.  

L’arquitecte Anton Pàmies, nascut a Reus el 1951, va realitzar el projecte de 

reconstrucció del Teatre Bartrina, una iniciativa que formava part d’un plantejament 

més ample: la recuperació del casc antic de Reus i d’una zona, la que comprèn la 

Plaça del Teatre, els carrers Concepció, Abadia i Racona i la Plaça del Baluart. La 

remodelació del Bartrina va permetre obrir un nou àmbit a la ciutat amb un equipament 

que dóna nova vida i possibilitats. De fet el projecte encara està per acabar. 

L’arquitecte reusenc també va redactar el projecte d’ampliació del Centre de Lectura al 

carrer Concepció després d’una llarga negociació amb l’Ajuntament que va portar, 

després d’haver comprat, incorporat o expropiat diverses cases, al projecte definitiu 

que l’any 2011 es va acordar, licitar i adjudicar (a l’empresa Tau Icesa) i que ara està 

aturat. Resulta evident que en els propers anys s’haurà de trobar una solució perquè la 

recuperació del carrer Concepció és una de les últimes taques que la ciutat haurà de 

borrar per tal de completar urbanísticament el centre històric de Reus.  

 

Anton Pàmies també ha participat en diverses reformes del Centre com l’aulari 

de música, les reformes de la casa de les escoles d’idiomes, la Sala Vidal-Llecha, 

l’hemeroteca-videoteca, el Cafè del Centre, la sala de compactes de la biblioteca, la 

Sala Hortensi Güell, la sala-arxiu del patrimoni, l’ascensor per a minusvàlids, les 

reformes de la Biblioteca, el vestíbul i lavabos del Teatre Bartrina (1991) i la primera 

reforma de la sala d’actes. Pàmies va ser Vice-president del Centre de Lectura durant 

la Presidència de Jordi Escoda (1976-80) i va pertànyer a diferents seccions del 

Centre, com les de Música i d’Art. Participant en la redacció dels Estatuts. 

 

Va cursar els estudis d’arquitectura a l’Escola de Barcelona (ETSAB) entre 

l’any1968 i el 1973, realitzant cursos de post-graduat en urbanisme a l´ETSAB amb els 

professors Manuel de Solà-Morales Rubió i Joan Busquets. És membre de l’Agrupació 

d’Urbanistes de Catalunya (AAUC) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i de la 

Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT). Va ser el Coordinador dins la 

Regió IV de l’àmbit d’Ordenació del Territori del Congrés de Cultura Catalana (1976-

77)i President de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d´Arquitectes de Catalunya 

(1985-1988). Des de l’any 2005 és professor i Director de l’Escola Politècnica Superior 

d’Arquitectura La Salle de Tarragona pertanyent a la Universitat Ramon Llull (URL). 

Director de l’Oficina del Pla d’ordenació Urbanística Municipal de Reus (POUM) 2009-

2011. President de l’àmbit de territori, Infraestructures i Medi natural del Pla Estratègic 

“Reus 2020”. Ha impartit diverses conferències d’arquitectura i urbanisme.  

 

Salvador Juanpere Huguet, nascut l’any 1953 a Vilaplana, és escultor i pintor. 

Ha alternat la seva carrera artística amb la de docent a l'Escola Massana de Barcelona 

(1987-2004) i actualment és professor agregat del Departament d'Escultura de la 

Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.  

 

A partir la dècada dels anys noranta presenta diverses exposicions que el 

situen com un dels artistes més destacats de l'anomenada “nova escultura catalana”:  

«Paradigma+-» al palau de la Virreina de Barcelona (1996), «Teoria de catàstrofes»  
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(2001), obra guanyadora del Premi Julio Antonio d’escultura, «Nel mezzo del cammin» 

al Museu Art Modern de Tarragona (2003). Va instal·lar l’escultura Beyond al parc 

d’escultures de Kyonggi, a Corea, el 2008 realitza la instal·lació escultòrica al Metro de 

Barcelona «Viatge global, Viatge local, Viatge personal», el 2011 va exposar 

«Tributum» a la Real Acadèmia Española de Roma i el 2014, al Claustre del Monestir 

de Sant Cugat, va presentar la retrospectiva «Sculptoris forma» que  recollí els trenta 

anys de trajectòria de l’artista.  

 

Té instal·lada obra pública a Barcelona, Manlleu, Montornès del Vallès, 

Palafrugell, Reus («El nucli» a la Plaça del Nucli i «Joc de paradoxes» a la Biblioteca 

Central Xavier Amorós ), Terrassa, Vilaplana i a l’estranger (Corea del Sud, Finlàndia, 

Xina).  

 

Ha presentat diverses exposicions a la Sala Fortuny i va dissenyar el cartell 

commemoratiu del 150è aniversari (1859-2009). Ha cedit diverses obres al Centre, la 

darrera instal·lada a la sala Miquel Ventura de la Biblioteca amb el conjunt escultòric 

anomenat «Gotterdammerung». Les Edicions del Centre de Lectura li van publicar 

l’any 2010 el llibre Blog de treball.  
 

Ha col·laborat d’una manera generosa i constant amb moltes iniciatives 

culturals a Reus i Catalunya, aportant reflexió ideològica i noves perspectives al món 

de l’art contemporani.  

 

Anton Pàmies i Salvador Juanpere s’afegeixen a la llista actual de Socis 

d’Honor de la que formen part  Xavier Amorós, Joaquim  Mallafrè, Josep Murgades, 

Liesel Vidal, Jordi Escoda, Andreu Rodríguez, Rafel Ferré, Antoni i Gabriel Paricio, 

Gerard Ricart i Gabriel Ferraté Pascual.  

 

Persones com les relacionades donen glòria i honor a una entitat que defensa, 

des de fa cent cinquanta-cinc anys, la cultura catalana.  

 

 

febrer 2015 
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Projecció de documentals al Centre de Lectura 
 

 

La sala d’actes del Centre de Lectura ha anat acollint aquest curs la projecció de 

destacats documentals sobre temes socials que ens impacten dia a dia i que són motiu 

de reflexió i debat continu.  

 

A la projecció de Ciutat Morta el mes de desembre passat (el dia 9)  abans 

d’aixecar polseguera en la seva difusió posterior per TV3; a la presentació del 

documental d’animació Cuerdas (premi Goya 2014) que va presentar el seu guionista i 

director Pedro Solís (el 21 febrer); i al passi del documental Les costures de la pell que 

mostra la vida i la lluita d’unes treballadores tèxtils del sud de l’Índia (21 febrer a la 

tarda) hi donaran continuïtat dues noves propostes que es presentaran els propers 

dies: el documental «Dones de Tabacalera, uns temps i uns espais de memòria» que 

es projectarà a la sala d’actes del Centre el dissabte 7 de març a les 17.15 h, amb 

motiu del Dia de la Dona treballadora (8 de març) i a Tarragona el 13 de març;  i la 

producció Corrupció, l'Organisme nociu, del director Albert Sanfeliu, que s’estrena el 

20 de març als Cinemes Girona de Barcelona i es passarà al Centre de Lectura el 25 

d’abril conjuntament amb una taula rodona en la qual hi participarà Itziar González, 

una de les protagonistes del documental. 

 

Repassem l’oportunitat i actualitat dels documentals. 

 

El documental Ciutat Morta, dels directors  Xavier Artiga i Xapo Ortega i guió de  

Jesús Rodríguez i Mariana Huidobro, explica el successos del juny de 2013 quan un 

grup de 800 persones ocupen un cinema abandonat del centre de Barcelona per 

projectar un documental. Rebategen l'antic edifici en honor a una noia que es va 

suïcidar dos anys abans: Cinema Patricia Heras. Qui era Patricia? Per què es va 

treure la vida i què té a veure Barcelona amb la seva mort? Un documental polèmic 

que ha posat damunt la taula els presumptes casos de corrupció policial a Barcelona i 

que ha generat molta contestació social a Catalunya.  

 

El documental d’animació Cuerdas, de Pedro Solís Garcia, ens va acostar a la 

problemàtica de l’atenció als infants amb disminució física i mental. Van resultar molt 

colpidores les aportaciones dels pares de nens amb problemes de disminució física en 

el debat posterior a la projecció que va organitzar la delegació de Tarragona el Col·legi 

de Psicòlegs de Catalunya i la Secció de Ciències de l’Educació del Centre. El passi 

del documental Les costures de la pell mostra la vida i la lluita d’unes treballadores 

tèxtils del sud de l’Índia que han perdut la por i han decidit sumar forces per 

reconquerir els seus drets. Convida l’espectador a reflexionar sobre les accions que 

pot dur a terme per combatre aquesta injustícia social. El film, enregistrat a l’Índia 

durant el 2013, és obra de la Cèlia Vila, l’Enric Escofet, l’Eduard Valls i en Marc Soler, 

quatre joves emprenedors de Reus i Barcelona i ha estat possible gràcies a una 

campanya de micromecenatge que van iniciar i que ha estat realitzada a través de la 

plataforma Verkami. Ha comptat amb el suport de més de 200 col·laboradors. 

 

El documental Dones de Tabacalera, uns temps i uns espais de memòria (2011) que 

ha dirigit Maria Jesús Pinto Iglesias, recupera la memòria històrica d'un col·lectiu de 

dones que simbolitzen el treball femení, l'emancipació i la lluita, tot despertant 

opinions, discussions i debats sobre les feines de les dones. Un document per 

recordar i per fer visibles les dones que a través de les seves històries personals van 

construir bona part de la història de la fàbrica de Tarragona on hi van arribar a treballar 

prop d'un miler de dones en els moments àlgids de producció. Participaran  en l'acte 

extreballadores de Tabacalera. 
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L’estrena del nou documental Corrupció, l'Organisme nociu, d’Albert Sanfeliu 

no deixarà indiferent a l’opinió pública en un moment en que la corrupció ha 

esdevingut motiu recurrent de debat públic.  El director ha aplegat en el documental a 

reconegudes personalitats de l'àmbit docent, polític i social, que hi han volgut aportat  

les seves opinions com l'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo, diferents 

testimonis que han patit directament  la corrupció o d’altres que hi donen el seu punt 

de vista de com afrontar-la.  

 

Els testimonis que han patit i denunciat la corrupció són: 

 

Itziar González Virós. Arquitecte i urbanista. Experta en processos de participació 

ciutadana i resolució de conflictes en l’espai públic. L’any 2007 entra com a 

independent al govern municipal de Barcelona com a regidora del districte de Ciutat 

Vella. Va dimitir l’abril de 2010 per no voler formar part d’un govern que impulsés un 

hotel als edificis catalogats al costat del Palau de la Música, tot i els indicis evidents de 

les irregularitats. Testimoni del judici pel "Cas Hotel Palau" que ha d’aconseguir, entre 

molts aspectes, el reconeixement a un polític que dimiteix per problemes d’ètica 

professional. El 4 d’octubre de 2013 va rebre al Centre de Lectura el Memorial per la 

Pau Josep Vidal i Llecha per la seva denuncia a la corrupció. 

 

Jaume Llansó. Psicòleg social. Máster Administració Pública. 

Carlos Martínez. Inspector de Cursos de Formació Ocupacional des de 1986.  

Maite Carol,  Llicenciada en Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i Local.  

Albert Gadea, Metge, especialista en Administració Pública. 

Fernando Urruticoechea, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la 

Universitat del País Basc.  

 

Els testimonis que aporten en el documental les seves claus per fer front a la 

corrupció són:  

 

Victoria Camps, catedràtica emèrita de Filosofia moral i política de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

Manuel Villoria, Càtedra de Ciència Política i de l’Administració.  

Joan Queralt, Catedràtic de Dret en la UB-Barcelona.  

Enric Pons. Integrant de Els Observatoris Ciutadans Municipals. 

 

El documental vol resultar un punt d’inflexió i donar veu a les persones 

anònimes que han denunciat la corrupció des de diferents àmbits,  què passa quan ho 

han fet, quina maquinària s'activa. Les finalitats del documental són eminentment 

divulgatives i pedagògiques, i pretén oferint a la ciutadania una eina de conscienciació 

i de debat social. 

 

Un dels moments emotius correspon al rodatge que es va realitzar al Centre de 

Lectura amb motiu del lliurament del Memorial per la Pau Vidal i Lletxa 2013 a Itziar 

González. Aquest premi és un punt de reflexió sobre el que demanda la ciutadania per 

lluitar contra aquesta xacra. 

 

Amb el passi a Reus la productora del documental espera recuperar una part 

de la inversió econòmica que el documental ha comportat.  

 

Com hem vist en el repàs dels documentals, els temes de caire social agafen 

cada vegada més repercussió i és important que  la ciutat  no hi estigui al marge. Al 

Centre de Lectura tenim l’oportunitat de participar dels debats. 

març 2015 
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Rosa Novell: classe i distinció 
 
Fa unes setmanes, el 27 de febrer, ens va deixar una gran actriu i una persona 

estimada: Rosa Novell Clausells. La Rosa (1953) va ser una persona admirable, 

magnífica, d’aquelles que sempre les tens al cap. Des de Reus vam compartir amb ella 

molts projectes en comú, alguns es van poder materialitzar i altres els vam poder 

seguir a Barcelona. Després de debutà el 1974 amb Les Troianes d'Eurípides l’havíem 

vist, entre d’altres, en muntatges com ara El balcó (1980) de Genet, Al vostre gust 
(1984) de Shakespeare, Oh, els bons dies (1984) de Beckett, Restauració (1990) de 

l’Eduardo Mendoza, Plaça dels Herois (2000) de Bernhard amb una interpretació 

memorable de la senyora Zittel, una d’aquelles actuacions que justifiquen per si 

mateixes una carrera, o La noche de Molly Bloom (2001) monòleg dramatitzat per José 

Sanchis Sinisterra a partir del final de l'Ulisses de James Joyce. Alguns d’aquests 

espectacles havien passat pels teatres reusencs.  

 

L'any 1988 va rebre el Premi Nacional d'Interpretació, l'any 1989 el Premi 

Margarida Xirgu i el 1995 el Premi de la Crítica pel seu paper a La Senyora Florentina i 
el seu amor Homer, de Mercè Rodoreda. També va treballar com a actriu a Memorias 
de Adriano (1998), de Marguerite Yourcenar. 

 

En la primera dècada del segle la seva relació amb Reus va ser continuada i 

fructífera, considerava Reus una destacada plaça teatral i així ho va fer constar al llibre 

de dedicatòries del Centre quan el 2003 amb motiu de formar part del jurat del segon 

Festival Europeu de curtmetratges, va escriure: “Per a tots els lectors de Reus que en 

sou tants -espero- com amants al teatre. Vosaltres que teniu la passió per la lectura, 

l’amor als llibres, un regal que només els déus atorguen a algunes persones. Aquest 

amor als llibres el Centre de Lectura l’ha donat a tota la ciutat. Gràcies.  15 febrer de 

2003.” En el anys successius, va venir a Reus no només per representar o dirigir nous 

espectacles (Greus qüestions d’Eduardo Mendoza (2004), Vells temps de Pinter 

(2006) o Fedra de Jean Racine (2007) sinó també per tal d’implicar-se en la creació i  

producció d’espectacles del Centre d’Arts Escèniques de Reus. Van ser els anys que 

els teatres de Reus van deixar de ser només un mer receptor de bon teatre sinó que 

van esdevenir la cuina, el motor, participant en la gènesi d’espectacles nacionals de 

primera línea.  

 

L’estiu de 2005 dirigí al Teatre Bartrina la producció Final de partida de Beckett, 

traduïda per Joan Cavallé i interpretada per Jordi Bosch i Jordi Boixaderes. Una 

coproducció amb el Grec 2005 i la Sala Muntaner de Barcelona.  

 

Memorable va ser la seva interpretació a l’espectacle inaugural del CAER  

Casa i Jardí, que es va representar simultàniament als teatres Fortuny i Bartrina i que 

va aplegar més de vuit mil espectadors, l’espectacle teatral més vist a Reus en tota la 

història. El crític Marcos Ordoñez ho recordava el 9 de març al seu article al diari El 

País «Rosa Novell, allà arriba»: “La recuerdo graciosísima, sulfúrica y más británica 

que nunca, en Casa y jardín, aquella doble joya de Alan Ayckbourn que montó Madico 

en Reus i me vuelven destellos de sus trabajos con Lavaudant en el TNC i el Grec”. I 

és que es difícil oblidar l’elegància, la classe, la categoria que demostrava la Rosa en 

totes les seves interpretacions, donant el to a la companyia, al costat seu la resta del 

repartiment reeixia brillantment.  

 

L’any 2007 va participar en una altra coproducció del Centre d’Arts Escèniques 

de Reus: Mòbil, que va dirigir el reusenc Lluís Pasqual, un espectacle estrenat al 

Teatre Bartrina i que després va fer gira a la seu dels altres coproductors: Teatre 

Lliure, Teatre Arriaga de Bilbao, Piccolo Teatro de Milano.  



116 
 

 

El mes de març de 2010 va protagonitzar La dona justa de Sandor Marai, una 

adaptació d’Eduardo Mendoza que Fernando Bernués va dirigir pel Centre d’Arts 

Escèniques de Reus, en una de les darreres produccions de l’enyorat centre productor 

teatral de Reus. L’espectacle, que es va coproduir amb Tantakka Teatroa, va fer una 

llarga gira per Barcelona i tota Catalunya com havien fet moltes de les produccions 

reusenques.  

 

A partir del 2011, després de l’etapa de coincidències amb Reus, el seus 

teatres i el CAER, vam poder tornar a veure a la Rosa en muntatges com Un fràgil 
equilibri, d’Edward Albee, que Mario Gas va dirigir al Teatre Lliure. Un muntatge 

elegant en el qual l’actriu barcelonina sobresortia de manera esplèndida. Abans de 

posar-se malalta encara va representar i dirigir el 2012 Els missatgers no arriben mai 
de Biel Mesquida al Teatre Joan Brossa.  

 

També vam poder veure-la i escoltar-la com recitava els poemes del reusenc 

Gabriel Ferrater al documental «Metrònom Ferrater» (2011) que va produir Enric Juste. 

Després de la seva malaltia no vam gosar assistir a les representacions que l’octubre 

de 2014 va fer al Teatre Romea de L'última trobada, l’adaptació de la novel·la de 

Sándor Márai que va dirigir Abel Folch. Ella, ja cega, va fer una demostració de 

pundonor i de valor que a alguns de nosaltres ens sobrepassava.  

 

Vam coincidir, ella ja malalta i acompanyada per l’Eduardo Mendoza, l’octubre 

de 2013 al Saló del Tinell de Barcelona, en el  lliurament del Premi Nacional de Cultura 

2013 que se li va donar al Centre de Lectura. Ens fa fer molta il·lusió la seva 

presència.  

 

Ens agrada recordar-la com a una persona molt culta, que es feia estimar, que 

li agradava donar classes a la universitat a Barcelona, amb la que feia goig sentir-la 

parlar dels seus nous projectes i que va formar un equip magnífic amb Eduardo 

Mendoza. Sempre em recordaré de la seva mirada estupefacta un dia a Cambrils, 

quan sortint de dinar amb Jordi Bosch i Fernando Bernués, la Dolors Juanpere i 

l’Eduardo Mendoza es van posar a cantar l’himne del Congrès Eucarístic de 1953.  

 

Tot passa però hi ha persones que queden a la memòria, la Rosa sempre 

estarà entre nosaltres. 

 

 

abril 2015 
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Dues noves publicacions de l’Associació d’Estudis Reusencs 
 
 

Feia uns mesos que l’excel·lent col·lecció «Edicions Rosa de Reus» de l’Associació 

d’Estudis Reusencs no presentava noves publicacions. Aquests darrers dies del mes 

d’abril l’associació ens ha sorprès amb dues propostes molt interessants. Els números 

132 i 133 de la col·lecció: La poesia obrerista de Josep Llunas, un intent d’estètica 
anarquista en la literatura catalana del segle XIX, de Jordi Martí Font i Eduard Toda i 
Güell. La passió per la cultura, de Jordina Gort. En ambdós casos estem davant d’uns 

treballs rigorosos, de més de cinc-centes pàgines cadascun, realitzats a partir de dues 

tesis doctorals d’excel·lència que estudien i analitzen les figures de dues destacades 

personalitats reusenques: Josep Llunas i Pujals i Eduard Toda i Güell.   

 

Jordi Martí Font, llicenciat en Filologia Catalana i màster en crítica literària per 

la URV,  fa un treball sobre una figura protagonista de l’anarquisme català del segle 

XIX, «un obrer de la cultura». L’autor proposa recuperar l’obra de Llunas, n’examina la 

seva extensa obra poètica, la que va de 1882 a 1896, i analitza la seva obra narrativa, 

els seus textos ideològics i en especial la revista La tramontana. La publicació 

incorpora una gran quantitat de les seves poesies. Diu Magí Sunyer, prologuista i 

presentador al Centre de Lectura sobre el context de l’obra poètica de Llunas: “És 

difícil trobar publicada una col·lecció tan extensa de poesies catalanes llegides 

massivament pels catalans en el cicle cultural que va ser clausurat per l’exèrcit del 

general Franco l’any 1939, les més conegudes  i de durada més llarga de les quals 

van ser les de la factoria López, La Campana de Gracia i l’Esquella de la Torratxa. 

Bona part de les poesies que aquí es publiquen s’inscriuen en la línia del que podem 

caracteritzar, a grans trets com a humorística, irreverent, anticlerical, i sovint 

republicana... En l’estudi es dedica  l’esforç corresponent a analitzar la part més 

anecdòtica d’aquesta poesia, els epigrames, els jeroglífics, les endevinalles i altres 

modalitats lúdiques que conflueixen en l’obra de Josep Llunas, però l’objectiu central 

de la investigació és la dissecció dels versos revolucionaris”.  I és que Josep Llunas i 

Pujals (Reus 1852, Barcelona 1905) va ser un destacat intel·lectual i militant 

anarquista català que defensava l’obrerisme anarcocol·lectivista i que va aconseguir 

fer del setmanari La tramontana unes de les publicacions més populars de finals del 

XIX amb tirades que superaven els vuit mil exemplars.  

 

Per altre costat Jordina Gort Oliver (Reus 1974), doctora en Filologia Catalana,  

ens apropa a una figura cabdal de la historiografia catalana, un altre reusenc: Eduard 

Toda i Güell (Reus 1855- Poblet 1941) un personatge sobre el qual s’han publicat 

diverses biografies (Gras i Elias, Pere Cavallé, Joaquim Santasusagna, Eufemià 

Fort,...) i que ha estat estudiat àmpliament els darrers anys per estudiosos com Jaume 

Massó, Gener Gonzalvo i Rosa Cabré. Precisament va ser aquesta reconeguda 

reusenca, doctora en Literatura Catalana de la Universitat de Barcelona, qui va 

tutoritzar el treball d’investigació de Gort. 

 

No és fàcil aplegar en un sol volum el perfil, l’obra i la ideologia d’un personatge 

polièdric com Toda. El llibre situa les diferents etapes del diplomàtic i escriptor, la seva 

formació inicial a l’Institut de Reus, al costat, entre d’altres, d’Antoni Gaudí, Joaquim 

Maria Bartrina i Martí Folguera, època en la qual freqüentava el Centre de Lectura, 

ateneu  que havia ajudat a fundar el seu oncle Josep Güell i Mercader- la seva gran 

formació intel·lectual posterior, el seu dietari, els llibres de viatges, les afinitats amb 

figures importants progressistes de la Renaixença Catalana com Victor Balaguer, 

Guimerà, Ixart, Oller, Marià Aguiló i Francesc Mateu i els seus treballs en la 

construcció del país que li van portar a definir les reconstruccions arquitectòniques de  
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Poblet i Escornalbou. La publicació també fa un repàs a la contribució que Toda va fer 

per la creació i consolidació de les biblioteques més grans de l’època, amb donatius de 

llibres a biblioteques com la Victor Balaguer de Vilanova, la d’Escornalbou, la del 

Monestir de Montserrat, la Biblioteca de Catalunya o la del Centre de Lectura de Reus, 

a la qual va donar deu mil pessetes i dos mil llibres l’any 1916 coincidint amb la 

compra del Palau dels Marquesos de Tamarit per part d’Evarist Fàbregas que va 

propiciar el rellançament del Centre.  

 

Els capítols finals del llibre estan dedicats a la seva ideologia. Segons diu Gort: 

“Es pot dir, a grans trets, que el pensament d’Eduard Toda fou el d’un home 

regeneracionista, progressista i catalanista; un home creient però no religiós; un home 

de formació romàntica però de mètodes positivistes i d’un gust estètic proper al 

neoclassicisme, per l’afinitat que sentia per l’art clàssic, malgrat que no va deixar 

d’estar sempre atent a les noves tendències”.  

 

En resum, dues noves publicacions de l'Associació d'Estudis Reusencs que 

continuen la línia editorial definida des de la seva fundació l’any 1953 pel financer 

reusenc Gaietà Vilella i Puig i  i els seus impulsors Ferran Casajuana, el doctor Aluja 

Pons i Ramon Salvat Rius i que ha comptat al capdavant amb importants continuadors 

com Salvador Vilaseca, Ramon Amigó i Pere Anguera. Una línia editorial basada en la 

publicació de llibres sobre història local o sobre la societat reusenca.  

 

La col·lecció «Edicions Rosa de Reus» constitueix una important referència en 

el panorama de la història local del nostre país i  gaudeix d’un prestigi guanyat any 

darrere any.  

 

Per molts anys. 

 

maig 2015 
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La revista del Centre de Lectura en format digital 

El mes de setembre de 2013 va iniciar-se una nova etapa, la novena època, de la 

Revista del Centre de Lectura.  

Després de publicar-se en períodes diferents: El Eco del Centro de Lectura 
(Güell i Mercader en començà la publicació l’any 1859), Ars, Athenaeum o Revista del 
Centre l’òrgan d’expressió del Centre es publica actualment en format digital al 

web http://www.centrelectura.cat/revistadigital/  

Una edició que es fa més sostenible que la publicació en paper i que permet, 

utilitzant les noves tecnologies, tirar endavant una nova etapa més flexible i oberta a 

les noves corrents com ho són les publicacions digitals i els llibres i articles editats en 

pdf.  

Actualment la Revista del Centre de Lectura, es publica sense periodicitat fixa. 

La direcció d’aquesta etapa va a càrrec de Josep Fàbregas Roig (Secretari general del 

Centre i professor d’Història Moderna de la URV) i Jaume Massó Carballido (President 

del Consell Cultural del Centre i arqueòleg). Del disseny i maquetació en té cura 

Eduard González, responsable tècnic del Centre. La nova revista inclou els apartats 

«Articles d’opinió», dels quals se n’han publicat fins avui prop d’un centenar, 

«Audiovisuals», «Llibres digitals», «Les Edicions del Centre», «Altres textos», un 

apartat que s’ha estrenat els darrers dies i que ha començat publicant el pregó sobre la 

rosa que va glosar Tomàs Barberà amb motiu del Concurs Exposició Nacional de 

Roses d’enguany, «Raco» (Revistes Catalanes amb accés obert) on es pot trobar la 

informació electrònica de les diverses etapes de la Revista del Centre de Lectura: 

http://www.raco.cat/index.php/RevistaCLR/issue/archive i properament es crearà un 

nou capítol «Revistes en pdf» que incorporarà diverses revistes culturals i locals que 

es publiquen en pdf.  

Treballar en format digital sense una obligació de publicació en una data fixada 

ha permès ampliar la llista de col·laboradors de la revista, el llistat és llarg: Xavier 

Amorós Solà, Montserrat Auqué Gahete, Quim Besora Agrelo, Venanci Bonet Forès, 

Maria Dolors Capdevila i Boqué, Alejandro Coroleu Lletget, Mercè Costafreda Felip, 

Montserrat de Anciola, Josep Fàbregas Roig, Ester Ferrando Casas, Xavier Ferré Trill, 

David Figueres Felip, Xavier Filella Fargas, Juan González Soto, Antoni Jordà 

Fernández, Dolors Juanpere, Fina Masdéu Abril, Jaume Massó Carballido, Joan 

Ramon Mestre (que va escriure sobre el cinema a Reus i que ens va deixar fa poc 

dies), Rosa Molas Capdevila, Josep Murgades Barceló, Joan Navais Icart, Pedro 

Nogales Càrdenas, Anton Pàmies Martorell, Carme Puyol Torres, Jordi Suárez Baldrís, 

Magí Sunyer Molné, Agnès Toda Bonet i Coia Valls.  

Els articles abasten tot tipus de treballs de recerca sobre la història del Centre, 

de les personalitats que l’han forjat, del seu fons d’art –amb les seves peces més 

representatives-, dels tresors de la biblioteca i també incorpora ressenyes sobre 

l’actualitat del Centre i de les activitats que generen les seves seccions i escoles.  



120 
 

 

Els articles d’opinió, crítica i pensament que recull la nova revista 

complementen les Edicions del Centre de Lectura, les quals, amb els 131 volums 

editats dins la col·lecció d’assaig –aquest mes de juny es presentarà el volum 132 

dedicat a les rutes literàries del Camp de Tarragona adscrites a «Espais Escrits»-  i els 

13 números de la col·lecció de creació, han donat sortida a treballs d’investigació i 

recerca i a temàtiques històriques, socials i científiques vinculades a Reus i la seva 

comarca. 

juny 2015 
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AMCA: 25 anys del Festival de Blues 
 

L’Associació per a la Música Creativa i Actual (AMCA) funciona a cor que vols des de 

1990. Ha viscut moments àlgids en la programació de concerts actuals, sobre tot a 

començament dels 2000 quan va arribar a programar a la ciutat més de cinquanta 

concerts en un any. Però és molt d’agrair que no defalleixi en les seves pretensions i 

continuï apostant per la música actual de qualitat. Amb constància i persistència ha 

portat a Reus importants grup musicals de referència i a permès alhora donar sortida a 

molts conjunts del nostre territori. La seva oferta es va anar incrementant fins a rebre 

el sotrac de la crisi econòmica que obliga a plantejar-ho tot amb molta imaginació i 

contenció.  

 

Si no hem perdut els comptes ha organitzat catorze edicions del «ArReus», el 

festival de músiques d'arrel d'arreu del món, l’any passat amb una oferta de música 

rock del Priorat i en anys passats portant a destacades figures nacionals i 

internacionals; també nou edicions del «Festival Autúria», festival de cançó d’autor que 

va néixer l'any 2006 amb la voluntat de mostrar que “l'estat actual de la cançó d'autor 

va molt més enllà de la típica imatge estereotipada del cantautor de tota la vida, de 

cançó protesta, cadira i guitarreta”; els «Concerts de terrassa», gratuïts,  que apleguen 

programacions de proximitat que van iniciar-se el 1995 als jardins de La Palma en un 

petit escenari i que s'han consolidat a l'escenari exterior del Racó de La Palma, tots els 

diumenges al vespre, des de mitjans de juliol a mitjans de setembre; «La Mísera 

Corda», iniciativa de l’any 1995 amb una petita mostra anual dels grups i músics de la 

ciutat per les Festes de Misericòrdia de la qual se’n van celebrar deu edicions fins al 

2004; revetlles, Palms sessions, concerts ocasionals i sobre tot el festival de blues 

«Reus Blues» que aquest més de juliol arribarà a la vint-i-cinquena edició.  

 

I és que el «Reus Blues» és l’ànima d’aquesta associació cultural que 

promociona, a part del blues, els moviments musicals actuals: Jazz, Funky, Rock, 

Fusió, música Ètnica, Rhythm'n'Blues, Nou Flamenc, Soul, la cançó d’autor,… 

 

Vint-i-cinc de blues a Reus no és poca cosa, des de 1991 quan hi va actuar 

Errol Woisky Blues Quartet i la Mostra de Blues de Ponent hi hem vist actuar més de 

cent formacions musicals, algunes de les quals ens revisiten en l’edició especial 

d’enguany, com la Big Mama o Amadeu Casas. El festival vinculat durant anys a la 

Coordinadora de Festivals de Blues de Catalunya continua celebrant-se principalment 

a l’espai natural de l’associació: La Palma, el teatre a l’aire lliure construït a principi del 

segle XX i rehabilitat a finals dels 90 com a reivindicació ciutadana. Aquest any tindrà 

lloc del 2 al 12 de juliol amb divuit formacions de Catalunya, Regne Unit, Austràlia, 

Itàlia, USA, Holanda, una conferència al Bar Musical Absenta i una màster class als 

Bucs de Reus. En aquesta edició extraordinària el festival també incorpora actuacions 

fora de La Palma: al costat del Bar Campus, als Jardins de la Casa Rull, a Cal Massó 

(concert inaugural amb Atomic Leopards), a l’Absenta, i altres activitats pels carrers i 

places de Reus.  

 

La commemoració dels vint-i-cinc anys del festival ens permet recordar a 

personalitats importants de la música a Reus, com la del Jordi Bonet Forés a qui se li 

dedica des de la seva mort l’any 2005 el festival que porta per títol «Reus Blues i altres 

espècies picants. Memorial Jordi Bonet Forés» i a l’irrepetible Pitus Borràs que ens va 

deixar l’any 2010 després d’haver organitzat i produït molts concerts.  

 

L’oferta de música moderna a la ciutat no es pot entendre sense l’Amca, que ha 

lluitat, a vegades des del desert, per mantenir una oferta regular i quotidiana.  



122 
 

 

Altres festivals com l’enyorat Festival Internacional de Jazz que organitzava els 

Amics del Jazz de Reus, ara dormen el somni dels justos esperant una revifalla 

cultural que ara com ara no sembla albirar-se. El «Reggus» hauria d’arribar enguany a 

l’edició vint-i-dosena, esperem s’anunciï aviat el seu programa per a finals d’estiu.   

 

Sort en tenim doncs de la tossuderia de l’Amca que continua arriscant en la 

programació de concerts de música moderna ja que d’altra manera només podríem 

aspirar a escoltar-ne algun si els teatres de la ciutat es recordessin, de tant en tant, de 

programar-ne. 

 

juliol 2015 
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Deu anys de Casa i Jardí, un èxit teatral de la ciutat  
 

  

Enguany es compliran deu anys de l’esdeveniment teatral Casa i Jardí, d’Alan 

Ayckbourn, dirigida per Ferran Madico, que va donar peu a la inauguració del Centre 

d’Arts Escèniques de Reus la tardor de 2005. Del 13 al 23 d’octubre 8.321 espectadors 

van assistir a les dinou representacions al Teatre Fortuny (4.702 espectadors) i al 

Teatre Bartrina (3.619). Ha estat l’espectacle teatral més vist a Reus en les darreres 

dècades i que va representar un punt culminant en la trajectòria escènica de la ciutat 

iniciant-se un ample període (del 2005 al 2012), en el qual els nostres teatres van ser 

alguna cosa més que recipients teatrals, convertint-se en centres de producció d’abast 

nacional.  

 

L’espectacle és “un formidable producte comediogràfic” que el britànic Alan 

Ayckbourn va escriure el 1999 per ser representat de manera simultània en dos teatres 

amb una sèrie de personatges que es traslladen d'un a un altre escenari. La traducció 

per a l’ocasió de Joaquim Mallafrè, es representà simultàniament als teatres Fortuny 

(Jardí) i Bartrina (Casa), comptà amb la coordinació general del gerent del Centre 

d’Arts Escèniques Alfred Fort que va conduir un ample equip de col·laboradors que va 

permetre quadrar i lligar els frenètics desplaçaments dels actors entre la plaça del 

Teatre i el carrer Boule i un repartiment de primera línea del teatre català: Andreu 

Benito, Rosa Novell, Mar Ulldemolins, Ricard Borràs, Rosa Renom, Dafnis Balduz, Pep 

Tosar, Carles Martínez, Lluïsa Castell, Maria Lanau, Anna Güell, Xavier Capdet, 

Carme Fortuny i Mercè Martínez. L’escenografia va anar a càrrec de Francesc Roy, el 

vestuari el va dissenyar Mercè Paloma i la il·luminació la va signar Albert Faura. Tot el 

sector professional teatral hi va ser present i la crítica en van donar una molt bona 

acollida en les pàgines especialitzades i suplements culturals (El País, La Vanguardia, 

El Punt, El Periódico, Avui, Diari Tarragona i al seu suplement del Diari de Reus).  

 

Els espectadors havien d’assistir a dues representacions en dies diferents, una 

al Fortuny i l’altra al Bartrina, per veure l’espectacle complet. Tot un «boom» dins el 

panorama escènic estatal del qual avui encara se’n parla i que va constituir una 

inauguració pletòrica del nou centre de producció teatral de Reus que venia a afegir-se 

al Teatre Nacional de Catalunya i al Teatre Lliure i que va donar peu a la creació de 

nous espais de producció fora de Barcelona amb el Centre d’Arts Escèniques de 

Terrassa i el de Girona (El Canal), els quals continuen operatius mentre que el Centre 

de Reus es manté tancat o en stand-bye com a mínim.  

 

La llista d’espectacles produïts i coproduïts pel Centre d’Arts Escèniques de 

Reus ha estat extensa, molt fructífera, i en la qual hi van participar els principals 

actors, directors i escenògrafs de sector teatral del país i també local. Espectacles 

estrenats a Reus van recalar després als principals teatres del país i van fer gira per 

Catalunya, Espanya i l’estranger: Mòbil, de Sergi Belbel dirigit per Lluís Pasqual, 

Tornar a casa, d’Harold Pinter, Conte d’hivern, de Shakespeare i El meu llit de zinc, de 

David Hare dirigits per Ferran Madico, Mika i el paradís, de Francesc Cerro dirigit per 

Ricard Salvat, Adreça desconeguda, de Katerine Kressman Taylor, Carta d’una 
desconeguda, d’Stefan Zweig i La dona justa, de Sandor Marai versionada per 

Eduardo Mendoza, dirigides per Fernando Bernués, Tres dramolette, de Thomas 

Berhard, dirigit per Carme Cané, etc.  

 

Altres produccions van recollir els treballs de creadors de les nostres 

comarques: El mort, amb quinze monòlegs curts de quinze escriptors d’aquí (Jordi 

Agràs, Xavier Amorós, Josep A. Baixeras, Joan Cavallé, Francesc Cerro, Ramon 

Gomis, Jordi Cervera, Lurdes Malgrat, Joaquim Mallafrè, Toni Orensanz, Isabel Olesti,  
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Rosa Pagès, Magí Sunyer, Juan Pablo Vallejo i Sergi Xirinachs)  encarregada a tres 

directors (Miquel Àngel Fernández, Oriol Grau, Jordi Vall), Que demà me'n recordi, 
amb un format multidisciplinari (dansa, música projeccions audiovisuals), dirigida per 

Rosa Mateu recollia una selecció de peces d’autors reusencs com Gabriel Ferrater, 

Ramon Gomis, Jordi Agràs, Hortensi Güell i Pere Cavallé recopilats per Fina Masdéu, 

Homeland, del coreògraf Roberto Olivan (Tortosa), Una nevera no és un armari, de 

Miquel Argüelles dirigit per Jordi Vall, L’espiadimonis, de Ramon Gomis, dirigit per Iban 

Beltran, etc. 

 

Les produccions de Reus van editar-se a través d’Arola Editors com a «Textos 

del Centre d’Arts Escèniques de Reus», publicant-se un total de setze números.  

 

Les crisis econòmiques s’emporten moltes coses. No tan sols empobreixen el 

nostre benestar i ens retallen assistència social sinó que porten conseqüències 

nefastes per a la nostre cultura. Va costar anys de treball de molta gent i una 

trajectòria constant  durant anys: primer incorporant programacions teatrals, després 

recuperant equipaments teatrals, més tard inserint festivals escènics de referència a 

l’oferta teatral, a continuació afavorint la producció local i la xarxa de teatres de Reus. 

Finalment amb l’entrada en funcionament del Centre d’Arts Escèniques de Reus es 

tancava el cercle amb la creació d’un centre de producció teatral de primer nivell que 

donava sentit a l’ambició i trajectòria teatral de la ciutat. 

 

Caldrà una nova generació que torni a tenir l’empenta necessària per 

consolidar la plaça teatral de la ciutat i que estigui en disposició de culminar una oferta 

teatral integral. Deu anys més tard hem tornat enrere i ara els teatres continuen 

programant i prou.  

 

agost 2015 
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Jaume Plensa, l’autor de “Cos de llum”, exposa a Céret 
 

 
Aquest estiu hem pogut veure al Museu d’art modern de Céret, al Vallespir, l’exposició 

de Jaume Plensa Le silence de la pensée. Una exposició que romandrà oberta fins al 

15 de novembre d’enguany i que integra quatre espais expositius i la projecció del 

documental que sobre la trajectòria de l’escultor va realitzar Pedro Ballesteros per a  

televisió espanyola l’any 2009. 

 

Segons Nathalia Gallisot, directora del Musée d’art moderne de Céret, Plensa 

treballa els materials amb l'obsessió d'arrencar la bellesa que oculten dins seu: “Hi ha 

una bellesa a cercar a tot arreu”.  

 

El recorregut ens connecta primer amb quatre caps de nenes amb els ulls 

tancats, unes imatges molt suggerents que ens transporten cap al món dels somnis, 

escultures de bronze realitzades l’any 2014 i que ens recorden la intervenció “Dream” 

que a manera de gran tòtem Plensa va instal·lar a St. Helens, Merseyside (Anglaterra) 

l’any 2009 i que ha donat peu a altres versions arreu els cinc continents.  

 

Una altra sala del museu acull Silhouettes, setze siluetes d’acer inoxidable que 

floten en l’espai i de  les que surten diferents poemes, sobretot del seu poeta de 

referència: William Blake, i frases triades per l’escultor. L’exposició continua amb una 

sala dedicada a cossos suspesos a l’aire i teixits amb lletres d’alfabets diferents. En 

aquesta intervenció Talking continents (2013) els dinou elements diferents han estat 

realitzats en acer inoxidable formant peces transparents que algunes vegades 

representen també siluetes humanes. La darrera intervenció que tanca la mostra Air, 
water, void (2014) feta de resina, acer, llum i plàstic la composen tres figures humanes 

translúcides de colors assegudes sobre una estora circular de 120.000 cireres, una 

clara referència a la fruita que dóna nom a Céret.  

 

Precisament és aquesta darrera escultura la que ens rememora la peça “Cos 

de llum” que Jaume Plensa que realitzar l’any 2003 a Reus, per a la inauguració de la 

Biblioteca Central Xavier Amorós i que després li ha permès a l’artista desenvolupar-

ne noves versions i formats de la figura il·luminada amb leds per a intervencions a 

diversos espais permanents o per a exposicions temporals a la via pública, a vegades 

amb un sol element i d’altres multiplicant-lo per 6 o per 7 en un diàleg d’estètica i color: 

Talking continents (2003, sis peces de 12 metres d’alçada) a Jacksonville (Florida 

EEUU), Conversation a Nice (2007, set peces de 12 metres d’alçada) a Nice, Poets en 
Bordeaux (2013, tres peces de 8 metres d’alçada) per a una exposició temporal a 

l’espai públic de Bordeaux que posteriorment van ser instal·lades el 2014 com a The 
three poets al Parc Grove de Miami EEUU, Dröm (2012, tres peces de 12 metres 

d’alçada) a Goteborg, Love, Hate, Spirit and Sun, Moon, Earth Sculptures (2013, dues 

peces de 8 metres d’alçada) al Cafesjian Center Art de Yerevan (Armenia), 7 poetes 

(2014, set peces a 12 metres d’alçada) a Andorra la Vella, etc.  

 

La importància de l’obra que Plensa va instal·lar a Reus cal situar-la en el 

context en la qual es va realitzar, quan la figura de l’escultor estava emergint de 

manera molt destacada, acabava de guanyar el milionari concurs públic de Chicago 

amb la instal·lació “Crown Fountain” que inauguraria l’any 2004 i que el projectaria 

com un dels escultors de referència mundial.  

 

Plensa havia fet una primera maqueta de “Cos de llum” (2001), que es guarda 

al Museu de Reus, feta amb resina (fibra de vidre), acer inoxidable i leds de color tal 

com es va reproduir a la peça inaugurada l’abril de 2003. L’escultor la va integrar a la  
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façana de l’antic escorxador municipal, sobre una columna d’acer inoxidable de vuit 

metres d’alçada, al mateix nivell de la fornícula que definia “Matadero Publico de Reus 

1892”, on la figura del personatge (de cent vint centímetres) representa un cos humà 

que està en posició meditativa i que gràcies a un sistema especial d’il·luminació de 

leds va canviant de color cada vint minuts. L’autor va situar la peça a gran altura “per 

obligar a la gent a aixecar la vista per veure la façana de l’antic escorxador”, un edifici 

del modernisme industrial però que per l’escultor té “alguns elements gòtics”. Per a 

Plensa i segons es detalla al catàleg del Fons d’art contemporani de l’Ajuntament de 

Reus, editat l’any 2005, “Cos de llum” reflecteix “l’elevació de les coses”: la peça no és 

un obstacle per entrar i sortir de la biblioteca, sinó una presència harmònica amb la 

forma de semicercle de l’edifici”. La figura està feta de fibra de vidre arenosa que crea 

un efecte de bombeta glaçada que va canviant de color. El dia de la inauguració 

Plensa en va donar algunes explicacions: “L’home mira no sap a on, i m’he inspirat  en 

aquells personatges que des de dalt d’una columna interpel·laven a la gent quan 

passava per sota”. Un estilita, vaja.  

 

Dotze anys després podem continuar assistint al desenvolupament d’una 

trajectòria artística de Jaume Plensa que l’ha posicionat com un dels grans artistes 

contemporanis. Enguany s’han pogut veure les seves exposicions a Céret, a la Biennal 

de Venècia (a la Basílica de Sant Giorgio Maggiore), al Museum of Art de Nashville o a 

la Galleri Andersson/Sandstrom d’Stockholm. Ara com ara l’escultura icònica que 

Plensa va dissenyar pel Passeig Marítim de la Barceloneta, un enorme cap instal·lat 

dins del mar, està en stand bye, a l’espera de les decisions del nou consistori 

municipal. El temps dirà si Barcelona dóna sortida al seu artista de referència. 

 

Gaudir a Reus de la peça “Cos de llum”, la qual  ha inspirat altres variacions 

poètiques de l’artista que han contribuït a modernitzar l’entorn de diferents espais 

urbans, ens situa al mapa artístic de l’artista barceloní. Això sí, potser després 

d’aquests anys, hauríem de procedir a fer-ne una restauració, sobretot de neteja de la 

figura i la renovació dels leds que l’il·luminen.  
 

 

 

setembre 2015 
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Borja de Riquer impartirà la lliçó inaugural del nou curs al Centre 
 
 

El catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona Borja 

de Riquer Permanyer inaugurarà el curs acadèmic 2015-2016 del Centre de Lectura 

amb la conferència «La història amagada: els negocis de Francesc Cambó a la 

CHADE». 

 

El prestigiós historiador ha dedicat bona part del seus estudis a resseguir la 

història del polític català conservador, fundador i líder de la Lliga Regionalista 

Francesc Cambó. De Riquer no n’ha fet una biografia convencional però si que ha 

publicat diversos estudis: Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el 
nacionalisme(1898-1904) (1977, la que fou la seva tesis doctoral), L’últim Cambó 
(1936-1947) (1996), Francesc Cambó. Entre la monarquia i la República (1930-32) 
(2007), i Alfonso XIII y Cambó. La monarquia y el catalanismo político (2013). 

 

Les noves aportacions que es faran en la lliçó del 29 d’octubre poden resultar 

molt reveladores del perfil d’aquest polític amb vincles històrics amb la nostra ciutat: la 

seva filla Helena Cambó Mallol es va casar amb un reusenc destacat, l’advocat Ramon 

Guardans Vallès (Reus, 1917-2007), amb qui va tenir catorze fills, i va esdevenir un 

personatge important en el món de la cultura: president de la Junta de Museus de 

Barcelona, del Patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), del Cercle 

Artístic de Sant Lluc i vicepresident de l'Orfeó Català,... 

 

Borja de Riquer (1945) es llicencià a la Universitat de Barcelona el 1968, és 

especialista en catalanisme i en la Restauració. Ha format part de la comissió 

d’experts que treballà pel retorn de la documentació de la Generalitat republicana, i 

d’altres organismes públics i particulars dipositada a l’Arxiu de la Guerra Civil de 

Salamanca. Ha participat en els principals congressos sobre Història Contemporània 

de l’Estat Espanyol i va ser un dels impulsors del Congrés Internacional d’Història 

Contemporània «Identitats, símbols i mites de la contemporaneïtat. Homenatge a Pere 

Anguera» que es va celebrar els dies 13,14 i 15 d’abril de 2011 a Reus (Centre de 

Lectura) i Tarragona (Campus Catalunya de la URV) i que va donar peu a la publicació 

de dos volums amb les actes de les ponències i comunicacions. La conferència de 

Borja de Riquer va posar damunt la taula «Les relacions Catalunya-Espanya i el 

catalanisme». Ha publicat també Les eleccions de Solidaritat Catalana a Barcelona 

(1972), El franquisme i la transició democràtica. 1939-1988 (1989), amb J.B. Culla, 

setè volum de la Història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar, Epistolari polític de 
Manuel Duran i Bas (correspondència entre 1866 i 1904) (1990). Ha dirigit l’obra 

Història de la Diputació de Barcelona (1987-88) i Història, política, societat i cultura 
dels Països Catalans (2002). El 1992 presentà al Primer Congreso de Historia 

Contemporánea de España la ponència Nacionalidades y regiones en la España 
Contemporánea. Reflexiones, problemas y líneas de investigación sobre los 
movimientos nacionalistas y regionalistas, on polemitzava entorn del fracàs de la 

construcció de la identitat nacional espanyola al segle XIX.  També ha publicat La 
historia en el 90 (1991), (1936-1947), Memòria de Catalunya: del retorn de Tarradellas 
al pacte Pujol-Aznar (1997, codirector amb Lluís Bassets i Joan B.Culla), Identitats 
contemporànies: Catalunya i Espanya (2000), “Escolta Espanya”. La cuestión catalana 
en la época liberal (2001), La dictadura de Franco (2010, novè volum de la Historia de 

España dirigida per J. Fontana i R. Villares). 
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Borja de Riquer és fill de Martí de Riquer i Morera (1914-2013), savi  

especialitzat en la Història de les literatures romàniques i que va donar la lliçó 

inaugural del curs 2001-2002 del Centre quan n’era president Pere Anguera Nolla.   

 

En els darrers anys les lliçons inaugurals del nou curs del Centre les han donat 

personalitats com Salvador Giner, Josep Fontana Lázaro, Rafael Moneo i Daniel 

Giralt-Miracle.  

 

La presentació de la lliçó d’enguany anirà a càrrec de  la historiadora Mercè 

Costafreda Felip. 

 

 

octubre 2015 
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Els Premis Nacionals de Cultura 2015 passen per Reus 
 
El 17 de juny d’enguany es van atorgar al Teatre Romea de Barcelona els deu Premis 

Nacionals de Cultura 2015 que premiaven a persones i col·lectius per la seva 

trajectòria cultural. Els mereixedors de la distinció 2015 van ser Josep Maria Cadena 

(crític d’art), Guillermina Coll (ballarina i pedagoga de la dansa), Núria Espert (actriu i 

directora teatral), Francesc Parcerisas (poeta, traductor i crític literari), Xavier Pla 

(escriptor), Amèlia Riera (arts plàstiques), Jaime Rosales (director de cinema), la 

Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, la Fundació Privada Espai Guinovart i el 

grup Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries.  

 

A partir del 5 de novembre cinc d’aquests premiats participaran en cinc 

sessions que sota el títol «Amb mirada pròpia. Diàlegs amb cinc Premis Nacionals de 

Cultura 2015» passaran per Barcelona (Cercle Artístic de Sant Lluch i Ateneu 

Barcelonès), Reus (Centre de Lectura), Tàrrega (Teatre Ateneu) i Girona (Museu del 

Cinema). El cicle planteja uns diàlegs entre cinc de les figures guardonades (Josep 

M.Cadena, Xavier Pla, Francesc Parcerisas. Guillermina Coll, Jaime Rosales) i cinc 

destacades personalitats dels diversos àmbits culturals: Pilar Parcerisas i Carles 

Duarte ho faran a Barcelona, Joaquim Mallafrè a Reus, David Albet a Tàrrega i Isona 

Passola a Girona. Amb la proposta itinerant el Consell de la Cultura i les Arts (CONCA) 

vol difondre la dimensió creativa, intel·lectual i pedagògica d’aquestes personalitats de 

la cultura.  

 

 Reus la sessió es celebrarà el dijous 19 de novembre, a les 19.30 h, a la sala 

d’actes Emili Argilaga del Centre de Lectura, serà conduïda per Jordi Nopca, escriptor i 

periodista de l’Ara, que moderarà la conversa entre dues personalitats de les lletres 

catalanes: Francesc Parcerisas i Joaquim Mallafrè, dos vells coneguts des de fa anys 

que han coincidit en projectes importants de traducció i literatura.  

 

Francesc Parcerisas, és poeta, traductor i crític literari, ha destacat per la seva 

important obra: Homes que es banyen (1970), reculls com Triomf del present. Obra 
poètica 1965-1983 (1991), creacions com Natura morta amb nens (2000), Dos dies 
més de sud (2006) o Seixanta-un poemes (2014) i per les seves traduccions al català: 

d'El senyor dels anells de Tolkien (2002) i L’Odissea (2010). Ha traduït autors com 

Joseph Conrad, F. Scott Fitgerald o Seamus Heaney, entre d’altres.  

 

El Cicle «Amb mirada pròpia. Diàlegs amb cinc Premis Nacionals de Cultura 

2015», organitzat pel Consell de La Cultura i les Arts (CONCA) amb motiu dels Premis 

Nacionals de Cultura 2015, és una bona oportunitat per tal d’apropar-nos a la 

trajectòria d’aquests intel·lectuals i ens rememora a l’atorgament l’any 2013 del Premi 

Nacional de Cultura al Centre de Lectura, institució cultural de referència que sempre 

compta quan es plantegen activitats culturals arreu Catalunya, fora de Barcelona.  

 

Reus ha de continuar sent un actiu cultural que cal salvaguardar.  

 

novembre 2015 
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Reus ja disposa de la tercera biblioteca 
 
Amb l’obertura el passat 18 de novembre de la Biblioteca Pere Anguera podem dir que 

la ciutat ha fet un pas important en la seva oferta bibliotecària. I és que després de 

molts anys intentant ampliar l’oferta de lectura que féu en solitari la biblioteca del 

Centre de Lectura (la primera biblioteca patrimonial de Catalunya fundada l’any 1859) 

amb la incorporació de la Biblioteca Central Xavier Amorós (2003) i la Biblioteca Local 

Pere Anguera (2015) la millora és significativa.  

 

Com s’explicava per Sant Jordi de 2003, amb motiu de la inauguració de la 

Xavier Amorós, s’havien perdut moltes oportunitats històriques l’any 1914 (amb la 

Mancomunitat) i més tard el 1934 (amb la II República) de tirar endavant una biblioteca 

pública a Reus. Potser la més recordada va ser la possibilitat sorgida l’any 1934 de 

que la Generalitat a través de qui era llavors Conseller de Cultura, Ventura Gassol, 

portés a Reus una de les dues Biblioteques Populars projectades pel Govern català. 

En mig de molts anants i vinents sobre la manera d’incorporar la Biblioteca Popular a 

la ciutat i perquè el projecte s’esfumava Joaquim Santasusagna escrivia aquell any a 

“Les Circumstàncies” frases com aquestes: “Reus, té precisió no de dues Biblioteques 

Populars, sinó de mitja dotzena” i “Les irradiacions culturals no s’entrebanquen ni es 

molesten; com més n’hi ha, més influència benefactora rep el poble”. 

 

Vuitanta anys més tard Reus ha passat de ser una ciutat de trenta mil habitants 

a tenir-ne més de cent mil i de disposar d’una única biblioteca a gaudir de tres 

equipaments importants, cadascun en edificis arquitectònics emblemàtics. Ara 

constitueixen una oferta integral les dues biblioteques públiques, la Central i la primera 

Local (de les tres que preveu al mapa de lectura pública de la Generalitat) 

conjuntament amb la del Centre de Lectura, la qual ofereix de facto accés obert a tota 

la ciutadania reusenca, ja que el conveni establert amb l’Ajuntament 2003-2028 

contempla l’accés als ciutadans de Reus fins als 23 anys però actualment la biblioteca 

facilita l’accés a tothom.  

 

La irradiació cultural de la que parlava Santasusagna es va concretant: el 

centre històric incorpora al mapa reusenc la biblioteca del Centre de Lectura (adherida 

al Consorci de Biblioteques Universitàries amb catàleg obert) amb un fons patrimonial 

molt valuós i de primer ordre nacional, una Biblioteca Central a la zona oest de la ciutat 

-a l’edifici de l’antic Escorxador Municipal- que dóna servei a un radi de població 

important i la primera Biblioteca Local -la Pere Anguera- a la zona sud a disposició 

dels veïns dels barris Fortuny, Mas Iglesias, Juroca i Montserrat. 

 

Hi haurà ocasió en el futur de continuar estenent la lectura per la ciutat, però 

ara, en moments de crisi econòmica en la qual és difícil plantejar nous equipaments 

culturals, resulta estimulant veure com s’obre la Biblioteca Pere Anguera. Temps hi 

haurà també per incrementar el seu horari de servei i omplir les seves prestatgeries 

amb l’important fons acumulat per l’estimat historiador reusenc -que amb tanta 

generositat ha volgut donar la seva viuda, Mercè Costafreda Felip- i els fons 

fundacionals i anuals que pugui aportar el sistema bibliotecari públic català.  

 

Les biblioteques han deixat de ser equipaments exclusius per estudiosos i han 

anat esdevenint equipaments culturals de proximitat, de fàcil accés, que contribueixen 

en bona mesura a augmentar la cohesió social de la qual estem tan necessitats. Uns 

equipaments d’èxit que posicionen de nou la ciutat envers unes polítiques culturals de 

les quals hem fet i hem de fer bandera. Una molt bona notícia per a la ciutat.   

  

desembre 2015 
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Nou «Cicle Pau i Drets Humans» al Centre de Lectura 
 
La Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques del Centre de Lectura, a 

través del seu Departament de Pau i Drets Humans i l’Associació Josep Vidal i Llecha 

organitzen un nou cicle de conferències sobre pau, desarmament i drets humans.  

 

Les sessions s’iniciaran el divendres 15 de gener a la sala d’actes Emili 

Argilaga amb la conferència: «Objecció de consciència i insubmissió a la guerra: 

història i realitat actual», a càrrec de Pepe Beúnza, president de l'Associació Josep 

Vidal Llecha.  

 

El cicle continuarà, de gener a març, amb les xerrades de Xavier Badia 

(director de la Oficina de Promoció de la Pau i els drets humans): «Hi ha espai per als 

drets a les persones?»; de Tika Font (directora de l’Institut Català Internacional de la 

Pau: «Al voltant de la guerra de Síria: l’actual paradigma de conflicte bèl·lic»; Jaume 

Castro (president de la Comunitat de Sant Egidi a Catalunya): «Pau preventiva. La 

Comunitat de Sant'Egidio davant d'escenaris de conflicte»; i de Jordi Calvo (del Centre 

Delas per la Pau): «El negoci de la guerra ... indústria, bancs i comerciants d'armes». 

En uns moments que l’agenda social torna a primera línia, i mentre la política pública 

busca sortides a l’augment de la desigualtat social, està bé ens recordem que 

necessitem de propostes que recuperin l’esperit de progrés de la comunitat i que 

expliquin què està passant al món en polítiques sobre la pau, el desarmament i els 

drets humans i qui millor per començar el nou cicle que el president de la l’Associació 

Vidal Llecha, l’activista Pepe Beúnza, una personalitat destacada del moviment  

d’objecció de consciència. No fa tants anys en aquest país encara teníem servei militar 

obligatori i és de justícia reivindicar la feina de persones i col·lectius que van lluitar des 

dels anys setanta, de manera valenta i compromesa, per treure aquest anacronisme 

de la nostre societat. La gent jove d’avui no cal que hagi de passar per l’indigna 

obligació d’agafar fusells i ser reclutada per imperatiu “patriòtic”. L’opció militar ha 

passat ha ser considerada només com una voluntat exclusivament professional.  

Pepe Beúnza, va néixer l’any 1947 a Beas de Segura (Jaen), enginyer agrícola de 

professió, i va ser el primer objector per motius polítics de l'Estat Espanyol. De jove es 

va traslladar a València (on féu els estudis universitaris) i a Reus, a causa de l'ofici de 

notari del seu pare. Viatjà per Europa i el 1963 visità la Comunitat de l'Arca, on entrà 

en contacte amb Lanza del Vasto. Així es va introduir en la no-violència. El gener de 

1971 es va presentar a la caserna i es va negar a incorporar-se a files, motiu pel qual 

se l'empresonà. En un Consell de guerra, se'l jutjà per desobediència i se l'envià 

durant gairebé dos anys a la presó de Jaen, que era de presos polítics, a complir la 

condemna. Aleshores es va produir una campanya de solidaritat, amb una marxa 

reivindicativa davant de la presó. 

 

Acabada la condemna, amb diversos companys, van muntar un servei civil al 

barri d'Orriols de València. Amb motiu d’aquesta alternativa al servei militar, fou jutjat 

en un nou consell de guerra, per deserció, se’l va empresonar de nou durant dos 

mesos i se’l va enviar a un batalló disciplinari de la legió al Sàhara durant divuit mesos. 

El 1975 es traslladà a Catalunya, formant part del grup d'objectors de Can Serra, que 

foren detinguts i empresonats al Castell de Figueres. Llavors, amb la mort de Franco, 

es precipitaren ja els canvis, que donaren més visibilitat a la lluita d'objecció de 

consciència i l'antimilitarisme.  

 

Se li va concedir el Memorial Joan XIII per la Pau (1970). El 29 de febrer de 

2012, va rebre el Premi de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) de  



132 
 

Constructors de Pau en nom del col·lectiu d'objectors i insubmisos de consciència del 

servei militar obligatori.  

 

La seva tasca en defensa de les polítiques a favor de la Pau i el desarmament 

el van portar a integrar-se a la l’Associació Vidal Llecha que es va constituir l’any 1983 

en memòria de l’advocat reusenc Josep Vidal Llecha. L’associació compta amb el 

suport de Liesel Vidal, la viuda del jutge, que hi participa des de Nova York on viu, a 

part de les estades estiuenques en un pis de Salou, i convoca cada any el Memorial 

per la Pau Vidal Llecha que es lliura cada primer divendres d’octubre des de fa més de 

trenta anys al Centre de Lectura.  

 

Per tal de resseguir la trajectòria vital de Pepe Beúnza només cal rellegir el 

volum 130 de les Edicions del Centre de Lectura “Una aposta noviolenta per a la Pau. 
Trenta anys del Memorial Josep Vidal Llecha”, una recopilació dels trenta anys del 

Memorial del qual va tenir cura Natalia Borbonès. El primer capítol està dedicat al 

Moviment d’Objecció de Consciència, a la lluita col·lectiva de molt companys i en 

especial a l’antimilitarisme de Pepe Beúnza. 

 

El nou Cicle que acull el Centre ens permetrà endinsar-nos amb temes com 

l’objecció de consciència, el desarmament, els moviments antibel·licistes i l’imparable i 

vergonyant negoci de la guerra. 

 

gener 2016 
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El Cineclub del Centre arriba a les 1500 projeccions 
 
 
Si hi han algunes activitats culturals imprescindibles a la nostre ciutat una d’aquestes 

segur que és la que porta endavant el Cineclub del Centre de Lectura. Sort en tenim 

de poder-ne gaudir, amb una regularitat de metrònom, des del 4 de desembre de 1969 

quan es va projectar Los olvidados (1950) de Luis Buñuel, pel·lícula que va ser 

presentada per Miquel Porter-Moix i amb la qual naixia el Cineclub.  

 

La ciutat des de sempre ha viscut molt lligada al cinema,des de les primeres 

sessions cinematogràfiques, al Teatre Bartrina, a primers del segle XX coincidint amb 

els orígens del cinema, primer mut i després sonor, amb la implicació de molts 

cineastes amateurs que els anys seixanta i setanta van retratar la ciutat i la comarca i 

de personalitats destacades com les de Antoni Martra Badia que va aplegar un 

important fons cinematogràfic,  del que podem disposar a la cinemateca que du el seu 

nom al Centre de la Imatge Mas Iglesies de Reus (Cimir).  

 

En l’actualitat Reus només manté un cinema comercial, el multisales Reus 

Palace, únic lloc on es repliquen les noves estrenes comercials. En la nostra memòria 

històrica ha quedat el record de moltes sales ara desaparegudes o actualment en 

desús: el cinema Avenida, el Monterrosa, el Kursaal, la Sala Reus, el cinema Cosmos, 

els cinemes Lauren i també enrere el dels teatres Bartrina i Fortuny quan  

programaven cinema regularment.  

 

És de destacar doncs que, quaranta sis anys després del seu naixement, el 

passat 22 de gener amb la projecció de Pasolini, d’Abel Ferrara, al Teatre Bartrina, el 

Cineclub arribés a les 1500 projeccions.  

 

Sota la direcció de Venanci Bonet i amb el suport dels companys de la Secció 

de Ciències de la Comunicació del Centre (Jom Pàmies, Marià Arbonès, Gerard Gort, 

Marcel Banús) continua avui programant a la ciutat films no comercials, de cinema 

independent i d’autor, en versió original subtitulada,  que de manera habitual no es 

programen als cinemes comercials de les crispetes. I això des de 1967 quan va sorgir 

el cinema d’art i assaig, fins a l’actualitat que domina el cinema independent. 

 

Els darrers anys les sessions habituals dels divendres al Teatre Bartrina s’han 

vist complementades per cicles que es programen els dimecres a la sala d’actes Emili 

Argilaga del Centre, com les sessions sobre “comèdia ianqui” que s’ofereixen aquest 

hivern i a les que  han precedit i seguiran altres mostres monogràfiques.   
 

           Els temps han anat canviat en les darrers dècades però el Cineclub s’ha sabut 

adaptar al canvis aportant-hi sempre el coneixement i estima pel setè art. Les fitxes 

que s’han editat de les projeccions constitueixin per si mateixes un fons patrimonial 

remarcable. Els seus fòrums i debats també han marcat tendència i han contribuït al 

coneixement i difusió del cinema de qualitat. Un públic fidel, interessat, jove i adult 

dóna cada setmana sentit a la continuïtat d’una activitat que ens identifica, única a 

Catalunya i que notaríem a faltar si no existís.1500 projeccions, com si  parléssim de 

poca cosa. Força i salut al Cineclub del Centre. 

 

 

febrer 2016 
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La sardana a Reus des de 1907 
 
Aquest proper 31 de març Francesc Salas Borrell presentarà al Centre Lectura el llibre 

“La sardana ballada a Reus. Han passat més de cent anys”, un treball exhaustiu i molt 

documentat que explica l’evolució del moviment sardanista a Reus, des de 1907 fins a 

l’actualitat.  

 

Salas descriu els orígens a l’estatge del Foment Republicà Nacionalista situat 

al carrer Vallroquetes, número 16, on s’hi crea la secció sardanista. El mateix 1907  es 

celebra un concert al Café de España (a la plaça de Prim) amb la Banda del 

Regimiento de Almansa (que estava instal·lada a Reus) i dins el programa, a part 

d’altres partitures, s’interpretà la sardana  “Per tu ploro” de Pep Ventura.  

 

Entre els any 1916 i 1923 la sardana arrela a la ciutat i acaba amb la creació de 

la Cobla Catalunya (més endavant Cobla Reus), l’estrena seria a la revetlla de Sant 

Jaume de 1923 amb una audició a la plaça de Prim. 

 

Fins la guerra civil la sardana s’expandeix amb les seccions sardanistes a les 

entitats de la ciutat que ensenyen a ballar sardanes als seus associats. “Acabada la 

guerra, la sardana també és víctima del conflicte. Hauran de passar uns quants anys 

perquè la gent s’organitzi de nou i utilitzi la dansa com a mostra de catalanitat. Altra 

vegada, com abans, les entitats s’esforçaran per tal que la sardana torni a la 

quotidianitat dels reusencs, perquè la sentin com a seva i com un fet habitual” escriu 

Salas. Tot i així l’any 1939 encara es programa una audició de sardanes.  

 

Entre els anys 1943 i 1964 hi trobem els moments més àlgids de la sardana a 

Reus que acaba amb “Reus Ciutat Pubilla” el 1964. El 2 de febrer del 1958 va néixer el 

Patronat per al Foment de la Sardana amb la unió de les entitats que contenien espais 

sardanistes. Es van aglutinar esforços i la sardana s’oferí al carrer i a les places de la 

ciutat. A partir d’aquí la sardana es consolida amb l’aparició de colles sardanistes i la 

realització de programes radiofònics de divulgació.  

 

En referència als nous temps democràtics Salas diu: “L’arribada de la 

democràcia canvia els motlles de quaranta anys. Un dels principals és que la sardana, 

que fins a aquell moment era una eina reivindicativa, ha de trobar el seu lloc en el món 

del lleure i la cultura, cada cop més globalitzat. I aquesta és la missió que es proposen 

les entitats de Reus i la seva gent”. 

 

El llibre també descriu, amb tot tipus de detalls i noms, les entitats, colles i 

cobles vinculades amb la ciutat. Al llarg d’aquests cent nou anys (1907-2016) s’ha 

creat molt colles, algunes amb una trajectòria molt llarga, altres més efímeres. El llibre 

detalla les colles Alegroia, Canigó, Cors Alegres, Dansaires del Baix Campo, Encisera, 

Entremaliada, Estel Montserratí, Ganxets Dansaires, Gaudí, Gent Catalana, Joventut 

Rosa de Reus, Or i flama, Poncelles catalanes, Enjogassada i mainada i Pomells de 

joventut de l’Orfeó Reusenc, Només queda la reusenca, Roques Montserratines, Rosa 

de Reus, Som i serem, Violetes boscanes. Pel que fa a les cobles de la ciutat es 

repassa la trajectòria de la Cobla Catalunya (després Reus 1942),  La Principal del 

Reus (La principal del Camp), Col·legi Pare Manyanet, Reus Jove, Ciutat de Reus.  

 

La exhaustivitat del llibre relaciona les 127 composicions sardanistes 

relacionades amb Reus o dedicades a reusencs i els seus autors.    
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En resum una compilació imprescindible per conèixer el detall de noms i dates 

en relació a la sardana a Reus. 

 

Salas ha dedicat la seva vida al moviment associatiu vinculat a la sardana, aquí 

en deixa el seu testament. El seu treball, editat dins les Edicions del Centre de Lectura, 

el podríem considerar la enciclopèdia sardanista de la ciutat.  

 

març 2016 
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400 anys de la mort de Shakespeare i de Cervantes 
 
Enguany es compleixen als voltants del dia de Sant Jordi els quatre cents anys de la 

mort de William Shakespeare i també de l’autor del Quixot, Miguel de Cervantes. Per 

tal de commemorar aquestes coincidents efemèrides s’han programat a la ciutat 

diferents actes. Destacarem els que s’organitzen al Centre de Lectura.  

 

Sobre el dramaturg anglès, l’Escola de Lletres del Centre de Lectura i el 

Cineclub s’han posat d’acord per celebrar dos cicles de projeccions cinematogràfiques 

a la sala d’actes del Centre: «Shakespeare al cel·luloide», que inclou gran clàssics 

com Hamlet (Laurence Olivier), Juli Cèsar (Josep Mankiewic), Campanades a mitjanit 
(el Falstaff d’Orson Wells), Ran (la versió de El Rei Lear, de Kurosawa), Molt soroll per 
no res (Kennet Branagh), Shakespeare in love (John Madden) i «The Hollow Crown», 

una sèrie de britànica de la BBC (2012) sobre la tetralogia del teatre històric de William 

Shakespeare que inclou Ricard II, Enric IV (primera part), Enric IV (segona part) i Enric 
V, que compta amb Ben Whishaw, Jeremy Irons i Tom Hiddleston entre d’altres actors 

i que al nostre país encara no s’ha pogut visionar. Totes les projeccions es faran en 

versió original subtitulada.  

 

El Centre de Lectura també proposa per aquest trimestre una sessió especial 

En Veu Alta amb la lectura de fragments d’obres traduïdes per Salvador Oliva: Romeu 
i Julieta, Macbeth, El mercader de Venècia, Somni d’una nit d’estiu, Hamlet, Otel·lo, 

Ricard III, La tempesta, Enric IV i Juli Cèsar. Altrament també es proposa un «Taller 

Literari Club Shakespeare: les comèdies» que té com a  professor a Miquel Àngel 

Fernández García, director d’escena i dramaturg, adreçat a persones de més de 16 

anys i que inclou en el programa Els dos cavallers de Verona, La comèdia dels 
embolics, L’amansiment de la fúria, Penes d’amor perdudes, Somni d’una nit d’estiu, El 
mercader de Venècia, Les alegres casades de Windsor, Molt soroll per no res, Al 
vostre gust i Nit de reis. Per acabar el curs acadèmic 2015-2016 l’Escola de Teatre del 

Centre ha volgut dedicar l’espectacle final de curs d’enguany a l’obra Nit de Reis, en 

un espectacle que es representarà al Teatre Bartrina l’1 de juliol sota la direcció de 

Rosa Mateu.  

 

Les activitats al voltant la figura del dramaturg anglès continuaran a la tardor 

amb noves propostes literàries i cinematogràfiques i és que l’aniversari és una 

magnífica excusa per endinsar-se en els seus personatges, un mirall de la condició 

humana.  

 

Pel que fa a la figura de Miguel de Cervantes i a proposta del Centre Castellano 

Manchego de Reus es celebraran al Centre dues activitats: el «Taller de poesia visual 

al voltant la figura de Miguel de Cervantes» amb motiu dels 400 anys de la mort del 

creador del Quixot adreçat sobre tot a joves, a càrrec de Agustina Sobrino, artista 

plàstica i que es farà el 22 i 23 d’abril i la «Lectura continuada de El Quijote” que el dia 

de Sant Jordi tindrà lloc al vestíbul del Centre on s’hi exposarà el bust de Miguel de 

Cervantes del que es autor l’escultor reusenc Joan Roig i Soler, bust realitzat l’any  
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1863 i que forma part del fons d’art del Centre de Lectura. Aquesta lectura continuada 

ja és tradicional a la ciutat  des de fa uns anys.  

 

Una altra efemèride importantíssima d’enguany és la celebració de l’Any Llull 

amb motiu del setè centenari de la mort de l’escriptor i pensador mallorquí Ramon 

Llull. El Centre de Lectura juntament amb el Servei Municipal de Biblioteques està 

preparant un seguit d’activitats que tindran lloc la propera tardor.  

 

abril 2016 
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Els últims mecenes 
 

 

Enguany es celebra l’any Toda amb motiu dels setanta cinc de la seva mort. Una bona 

ocasió per reflexionar sobre el paper del mecenatge, des d’una vessant particular –la 

d’empreses i institucions mereixeria un capítol a part- i veure com ha evolucionat des 

de començaments del segle XX. I és que Eduard Toda i molts coetanis seus tenien 

una estima especial pel món cultural, aleshores valorat i estimat, i van contribuir-hi en 

gran mesura apostant per la recuperació d’un patrimoni que servís com a punt de 

partida per fer una societat més culta i on el coneixement arribés a totes les capes de 

la societat.  

 

Toda va forjar la recuperació del castell monestir de Poblet, del Castell d’ 

Escornalbou i va fer donacions importantíssimes de la seva biblioteca a la Biblioteca 

de Catalunya, la Victor Balaguer de Vilanova (on va dipositar els seus fons egipcis) i la 

biblioteca del Centre de Lectura. Quan el Centre de Lectura va ser adquirit l’any 1916 

per Evarist Fàbregas, un altre destacat filantrop reusenc, ell va voler contribuir a la 

recapta per a les obres i les reformes que l’entitat hauria d’escometre fins a la 

reinauguració de l’any 1921. En dóna fe Pere Anguera al llibre El Centre de Lectura, 
una institució ciutadana (1975) quan explica en referència a  l’any 1916: “La campanya 

de recaptació de diners no té gaire èxit. A part de Toda, que hi envia deu mil pessetes i 

dos mil llibres italians, anglesos i francesos en recordança de Josep Güell i Mercader –

el seu tiet-, que tanta part prengué en la fundació del Centre, com diu a la carta de 

tramesa del donatiu, fins als darrers d’agost es reben dues mil pessetes de Joan 

Boqué, mil d’Antoni Serra Pàmies, mil del Banc de Reus i cinc-centes del doctor Josep 

Codina Castellví, dels senyors Iglésies i Suqué, de la Industrial Harinera i del Gas 

Reusense; per aquests donatius Toda en fou nomenat soci honorari i els altres 

donants, socis protectors.” L’any 1921, Toda es va oferir per pagar un sou mensual de 

125 pessetes al seu nebot, Plàcid Vidal, com a auxiliar de la biblioteca per a la 

confecció del catàleg de la biblioteca. 

 

Moltes entitats culturals catalanes van poder desenvolupar-se a primers del 

segle XX gràcies al mecenatge desinteressat de prohoms i personalitats de la burgesia 

rica que consideraven interesant revertir els guanys particulars i de les seves 

empreses envers la col·lectivitat. 

 

A la segona meitat del segle XX, sobre tot amb la recuperació de la 

democràcia, el mecenatge privat ha deixat d’estar present d’una manera regular a la 

nostre societat i només en casos puntuals s’hi troben els de persones que hagin volgut 

donar en herència propietats i diners a associacions culturals. Continuant amb la 

referència del Centre de Lectura podem dir que en les darreres dècades s’ha 

mantingut, tot i que en clar descens, el micromecenatge d’aquells que es mantenen 

socis de l’entitat per motius d’estima a la cultura i al que representa per a la ciutat i pel 

país i també han continuat les donacions de llibres i d’obres d’art que engrandeixen el 

gran valor patrimonial dels fons però, que paradoxalment, requereixen cada vegada de 

més recursos pel seu manteniment i conservació. El Centre de Lectura ha rebut des 

dels anys vuitanta donacions testamentàries de Josep Vidal Llecha –que va permetre 

la remodelació d’una sala del segon pis (l’actual videoteca i sala Vidal Llecha), de 

Joaquim Santasusagna (qui va donar la seva biblioteca, fons econòmics i propietats) i 

de Maria Martorell Gurrera, la darrera mecenes que va contribuir amb una deixa 

econòmica a l’adquisició de llibres per a la biblioteca (2009-2016).  

 

La nostra societat continua essent desigual i cada vegada necessita més de la 

nostra solidaritat en molts camps, el social i humanitari el primer, però li caldria que 

recuperés aquell esperit d’Eduard Toda, Evarist Fàbregas, Josep Vidal, Joaquim 
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Santasusagna,… que pensaven en retornar a la societat i a la cultura aquells guanys 

que una situació privilegiada els van permetre.  

 

maig 2016 
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La llum de Federico García Lorca 
 
 
El dia 13 de maig va venir a Reus Lluís Pasqual per parlar del seu llibre De la mano de 
Federico i del poeta. A la sala Miquel Ventura de la Biblioteca del Centre de Lectura el 

director teatral reusenc va donar moltes pistes sobre la vida i obra de Federico García 

Lorca. Al destacar l’aureola i la llum que la seva presència produïa ens va evocar el 

muntatge que fa uns anys va portar al Teatre Bartrina, el 5 d’octubre de 1998, Como 
canta una ciudad de noviembre a noviembre amb la delicada interpretació de Juan 

Echanove amb un piano solitari com a escenografia i la taca de llum que l’actor 

irradiava. Una conferència que Isabel García Lorca va suggerir a Pasqual que la portés 

als escenaris.  

 

Lluís Pasqual no és només un gran director de teatre: és una persona que per 

tal de dirigir espectacles va fins al fons del tema, busca les arrels, investiga què i 

perquè dels personatges, coneix les voluntats de l’autor que versiona. En el cas de 

García Lorca l’obra i trajectòria del poeta granadí l’ha perseguit des de sempre, li 

fascinà la seva escriptura, les seves gires amb la companyia “La Barraca” i n’ha volgut 

saber-ho tot. Va beure, mentre va ser possible, de les fonts més pròximes al poeta: la 

seva germana Isabel, Rafael Alberti, Pepin Bello,… Se n’ha acabat imbuint i  per això 

diu, figuradament, que “Federico és el seu germà”.  

 

De les més de vuitanta direccions teatrals de Lluís Pasqual una desena han 

estat sobre textos de García Lorca. Alguns d’aquests muntatges hem tingut la sort de 

veure’ls a Reus, com el de la conferència interpretada per Echanove. Un altre, La 
oscura raíz, va ser estrenat a Reus, al Teatre Bartrina, amb motiu de la reinaguració 

del teatre el 22 i 23 de maig de 1997 i va comptar amb la magnífica interpretació de 

Núria Espert i el mateix Lluís Pasqual, un espectacle que posteriorment va fer girar per 

tot el món. L’espectacle de dansa sobre Mariana Pineda que de la companyia de Sara 

Baras es va programar al Teatre Fortuny l’any 2004.  

 

A Barcelona hem pogut gaudir l’any 1986 d’un dels muntatges de referència del 

teatre espanyol de tots els temps, ja fa trenta anys: El público al Mercat de les Flors. 

També vam poder veure Comedia sin titulo el 1989 al Teatre Romea,  Los caminos de 
Federico el 1992 al Teatre Lliure i La Casa de Bernarda Alba el 2011 al Teatre 

Nacional de Catalunya.  

 

Fora del circuits nacionals hem tingut l’oportunitat d’assistir a la seva versió de 

Donna Rosita la nubile al Piccolo Teatro de Milano l’any 2010, un altre espectacle ple 

de llum i poesia.  

 

Lluís Pasqual ha comptat, per donar a conèixer la figura de Federico amb dos 

actors descomunals: Alfredo Alcón i Núria Espert, amb els que ha recorregut moltes 

parts del món, sobretot Espanya i Llatinoamèrica. A vegades per interpretar 

conjuntament muntatges com Haciendo Lorca i altres per encapçalar repartiments com 

els de El Público i Los caminos de Federico (Alcón) o La casa de Bernarda Alba 

(Espert).  

 

En la presentació del llibre al Centre de Lectura Dolors Juanpere en va fer una 

síntesi molt explícita: “el director, es psicoanalitza ell mateix relatant-nos anants i 

vinents, ens planteja interrogants que tenen resposta i altres que no en tenen, 

estímuls, entrebancs, dubtes, acompanyaments que ha viscut durant la seva trajectòria 

amb el poeta. Se’ns parla de com el pensament, l’expressió i la sensibilitat d’un poeta 

han afectat a un home de teatre, un ésser humà que es dedica a un ofici, un art, tan 

fràgil, tan efímer, tan lligat a la naturalesa humana com és el de explicar històries,  
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contes, als nens per ajudar-los a dormir... o a despertar-se. Pasqual ens diu que això 

ho fa de la mà d’un poeta”. 

 

Una bona vetllada la d’aquest dia de maig al Centre de Lectura que ens 

reconcilia amb l’humanitat i que deixa entreveure que darrere de la superficialitat que 

ens aclapara encara hi podem trobar substància. 

 

 

 juny 2016 
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L’Observatori del Departament de Meteorologia del Centre de Lectura 
 
Hom coneix moltes de les tasques que es desenvolupen al Centre de Lectura i que 

abasten molts camps: patrimonial, bibliotecari, docent, artístic, musical, editorial, però 

hi han altres serveis que passen més desapercebuts pel gran públic. L’Observatori 

meteorològic del Centre de Lectura recull les dades meteorològiques des de l’any 1949 

i es va reiniciar en el mandat del president del Centre, Enric Aguadé Parés  que  va 

encarregar al seu fill, el doctor Enric Aguadé Sans “que tornés a activar el servei 

meteorològic del Centre destruït durant la guerra” (Memòries d’un metge caminador, 
2006). Els anys trenta ja s’havien recollit algunes dades en col·laboració amb la 

Generalitat que es van perdre. Durant un temps el doctor Aguadé recollia 

sistemàticament  les dades a quarts de nou del matí i omplia el full informatiu que es 

penjava al cartell d’anuncis.   

 

L’Observatori del Centre, ubicat al terrat de l’entitat, recull diàriament, i ho 

continua publicant a la cartellera del primer pis, les dades que inclouen temperatures 

màximes i mínimes, mitjana i velocitat màxima del vent, pluviometria i hores reals de 

sol a Reus i les aplega en un inventari a través del qual podem veure les mitjanes dels 

mesos de cadascun dels anys.  

 

Gestionat per Jordi Bruno des de 1985, el Departament de Meteorologia del 

Centre, adscrit a la Secció de Ciències Exactes, Físiques i Naturals, està posant les 

bases per oferir el servei de dades a la ciutat de Reus en temps real, complementant-

se amb l’històric de les dades des de 1949. L’Observatori disposa d’una nova Estació 

Meteorològica digital des de l’any 2014 que permetrà en properes setmanes 

connectar-se al web institucional del Centre de Lectura des d’on s’hi podrà accedir en 

obert.  

 

L’Observatori del Centre col·labora amb el centres oficials públics com l’Aemet 

(Agència Estatal de Meteorologia) que gestiona les dades de l’Aeroport de Reus per 

exemple, el Meteocat que recull les dades de Reus a partir de les informacions 

manuals de l’observatori del Centre i les publica al seu web a través del XOM i amb 

centres i observatoris amateurs del Camp de Tarragona.  

Com sigui que el Meteocat recull ordinàriament les dades d’estacions automàtiques 

d’altres punts de la nostra geografia però no de Reus, resulta imprescindible disposar 

de les dades de l’Observatori del Centre de Lectura per tal d’accedir a les 

estadístiques reals i concretes de la ciutat.  

 

Esperem que la constància i feina feta des de fa quasi setanta anys pugui 

completar-se aviat oferint totes les dades per internet. Mentre es treballa en el tema es 

disposa d’un primer recull de dades històriques (1949-2012) que s’ha publicat a la 

pàgina web: www.centrelectura.cat  

 

Juliol 2016 
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La primera Biblioteca de Catalunya 

 

Quan parlem de Reus sempre referenciem algunes efemèrides històriques que ens 

distingeixen: la segona ciutat de Catalunya del segle XIX, els nostres artistes i polítics 

de referència (Fortuny, Gaudí, Prim,...), l’època de l’aiguardent (que va originar la 

cèlebre frase “Reus, París, Londres”), el projecte del canal de Reus a Salou, el primer 

matrimoni civil a l’Estat l’any 1870, l’empenta del modernisme i el noucentisme a la 

ciutat, la petja de molts intel·lectuals, etcètera. Caldria però que hi afegíssim una dada, 

que tot i ser coneguda, potser no se li ha donat la importància que es mereix. Reus 

disposa de la que va ser la primera biblioteca de Catalunya, la del Centre de Lectura 

de Reus, fundada l’any 1859.  

 

I quan parlem de biblioteca no ens referim a aquelles biblioteques de caire 

privat o  intel·lectual, com les nacionals, la dels seminaris, de les acadèmies 

científiques o literàries que ja existien des del segle XVIII, sinó a les que van posar les 

bases de les actuals biblioteques modernes, amb vocació d’ensenyar i enriquir a la 

població en general, amb llibres catalogats a partir de nous paràmetres bibliotecaris 

que han evolucionat fins als nostres dies, les que a la segona meitat del segle XIX van 

definir bibliotecaris tan rellevants com Joan Oliva Milà (Sant Pere de Ribes 1858, 

Vilanova 1911) que incorporà (en primer lloc a la Biblioteca Victor Balaguer de 

Vilanova) les propostes pioneres d’organització bibliotecària, definint un sistema de 

catalogació complet. Posteriorment, l’any 1907, amb el naixement de la biblioteca de 

l’Institut d’Estudis Catalans que posteriorment esdevindria la Biblioteca de Catalunya, 

es produirà el canvi  cap als catàlegs en fitxes i cedularis.  

 

La Biblioteca del Centre de Lectura (1859) va ser doncs la primera biblioteca 

del país, creada amb voluntat patrimonial per contribuir a l’alfabetització de la població  

i que amb el decurs dels anys ha posat els seus fons, antics i moderns, al servei de 

tota la comunitat adaptant-se als temps moderns a través de la publicació del seu 

catàleg al CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya). Les altres 

biblioteques singulars que es van crear posteriorment a Catalunya van ser les de 

l’Ateneu Barcelonès (1860), la Biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya 

(1876), la Biblioteca Museu Victor Balaguer (1884), la Biblioteca Pública Arús (1895) i 

la Biblioteca de l’Institut d’Estudis Catalans/Biblioteca de Catalunya (1907).  

 

El recorregut històric de la Biblioteca del Centre l’ha posicionat com una 

biblioteca de referència, que dóna tots els serveis que ofereix qualsevol biblioteca 

pública, amb un gran prestigi a nivell estatal i nacional. Els seus fons, a data d’avui, 

posen a l’abast de tothom: 20 incunables, 3.380 llibres dels segles XVI, XVII i XVIII, 

200.000 llibres del XIX, XX i XXI, 54.381 números de revista de l’Hemeroteca que 

aplega 2.576 revistes diferents. Del total del fons 10.797 ho són del fons infantil i 

12.286 del fons local. El fons audiovisual, amb 17.048 ítems (cds, dvds, etc), es 

complementa amb la “Biblioteca Digital del Centre” que incorpora en format web el 

fons d’àudios (conferències, xerrades, presentacions), el fons d’art, el fons fotogràfic, 

els goigs,... i la Revista del Centre, ara en format digital i que es pot consultar al web 

www.centrelectura.cat 

 

 

Saber reconèixer els seus mèrits és de justícia. De cara al programa “2017 

Reus Capital de la Cultura Catalana” estaria bé tenir present el valor que, per a la 

ciutat, significa aquesta biblioteca.  

 

agost 2016 
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Neus Segrià en el mes de la ceràmica 
 

Del 12 al 16 de setembre tindrà lloc al Disseny Hub Barcelona el 47è Congrés 

Internacional de Ceràmica «La ceràmica en l’arquitectura i l’espai públic» organitzada 

per l’Associació de Ceramistes de Catalunya (ACC) i l’Assemblea General de 

l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica (AIC)  i la col·laboració del Museu del Disseny 

de Barcelona.  Amb aquest motiu i a proposta de Neus Segrià, el Centre de Lectura 

acollirà una de les trenta exposicions programades arreu de Catalunya: l’exposició 

col·lectiva «Ceràmica, punt i seguit», de set membres de la ACC:  Mercè Coma, Manel 

Diestre, Teresa Gironès, Mercè Mir, Esther Ramos, Sedó i Neus Segrià. Uns artistes 

de referència a Catalunya en el món del treball de l’argila, una activitat de més de cinc 

mil anys d’antiguitat sempre a cavall entre l’art i l’artesania.  

 

L’exposició que s’inaugurarà a la Sala Fortuny del Centre de 9 de setembre 

serà un bon moment per apreciar l’estat actual de la ceràmica a casa nostra i de pas 

ens pot servir per recordar i reivindicar la trajectòria de Neus Segrià,  la ceramista 

reusenca (tot i que nascuda accidentalment a Tarragona l’any 1931) deixeble del 

ceramista Josep Llorens Artiga (1892-1980) i hereva i seguidora del gran mestre de 

l’art ceràmic que fou Antoni Cumella i Serret (1913-1985).  

 

Hom coneix la profusa obra de la ceramista i l’ha pogut veure en exposicions 

importants a la ciutat com la de 1994, al Palau Bofarull, una col·lectiva  sota el títol de 

«Ceràmica. Equilibri entre la terra i l’art»  que mostrava el treball de vint-i-vuit artistes 

de l’Associació de Ceramistes de Catalunya; les que es van programar a la Sala 

Anquins i a la Llotja i l’antològica de 2007 que es va fer al Museu de Reus i que va 

donar lloc a la publicació del catàleg «Neus Segrià. Ofici i creació” que recull la 

trajectòria de l’artista. L’any 2002 amb motiu de l’any Gaudí va comissariar, a 

Barcelona i a Reus, l’exposició «Ceràmica i Visió Digital de l’obra de Gaudí» amb la 

participació de quaranta-quatre ceramistes. Neus Segrià, hi va presentar una obra en 

col·laboració amb el pintor Joan Rifà inspirada en un vitrall de la cripta de la Colònia 

Güell, de Santa Coloma de Cervelló. Des de l’any 1976 Segrià ha exposat a sales i 

galeries de Catalunya, Espanya, Argentina, França, Suïssa, Alemanya, Croàcia, Corea 

i EE.UU. (Califòrnia i Miami).    

 

La ceramista no només ha realitzat moltes peces inspirades en el classicisme 

sinó que també ha proposat línies més contemporànies, ha experimentat el món dels 

esmalts i ha aplicat la ceràmica a l’arquitectura i a l’espai públic. Només cal observar la 

seva proposta per a la Plaça de les Aigües (Plaça del Dr. Sabater) i el mural que va 

realitzat pel Santuari de Misericòrdia. La seva faceta pedagògica i la voluntat de 

compartit projectes amb importants artistes d’altres camps la identifica. Neus Segrià ha 

participat sempre, a més a més activament, al món associatiu de la ciutat. 

 

L’activitat ceramista a Reus en aquest “mes de la ceràmica” encara podrà 

gaudir d’una altra proposta al Centre de Lectura, l’exposició individual «Escultures 

ceràmiques» de Miquel Fort Garsavall, una exposició que comptarà amb la 

col·laboració de Xanti Moxo (ceramista), Jordi Galo (audiovisuals) i Jordi Camprubi 

(ceramista) i que es podrà veure del 7 de setembre al 4 d’octubre al vestíbul i a la 

Biblioteca del Centre. 

 

setembre 2016 
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La història de la Crolls 

 
El periodisme sempre ha tingut molta rellevància a Reus els últimes dos-cents anys. El 

doctor Jaume Ardèvol (nascut a la Vilella Alta l’any 1773) va fundar i dirigir l’històric 

Periodico Político y Mercantil de la Villa de Reus, el primer periòdic imprès a Reus el 

1813 i impulsat pels sectors liberals resusencs. La ciutat ha gaudit durant aquests dos 

segles d’importants referents periodístics, primer en els camps escrits,  després 

radiofònics i darrerament televisius. La llista és molt llarga. 

 

Avui però em voldria referir a la darrera generació de periodistes que cobreixen 

el dia a dia de la ciutat i de les comarques veïnes, entre d’altres: Toni Orensanz, 

Natàlia Borbonès, Cèsar Compte, Quico Domènech, Santi Suárez, Josep Baiges, 

Marià Arbonès, Gerard Gort, David Fernández i Isabel Martínez, aquests quatre 

darrers aixoplugats actualment al diari reusdigital.cat i a La Nova ràdio. Molts d’ells no 

només han informat de temes del dia a dia reusenc sinó que han fet treballs de recerca 

remarcables i molt valorats. 

 

Entre el reguitzell de nous periodistes hi trobem Isabel Martínez, que, sempre 

amb discreció, treballa investigant temàtiques que sovint han quedat desdibuixades pel 

pas del temps o per l’oblit que els nous impactes mediàtics ens imposen.  

 

L’any 2007 va publicar el llibre sobre els rentadors del barri del Carme de Reus, 

realitzat conjuntament amb Dolors Joanpere Bigorra i en el qual s’entrevistava a 

diferents testimonis femenins que corroboraven la feixuga tasca de fer la bugada diària 

quan l’invent de la rentadora encara no s’havia imposat.  

 

Ara ens obsequia amb un nou treball que sortirà a la llum el mes de novembre, 

editat per les Edicions del Centre de Lectura, sobre la fabricació puntera a Reus 

d’aquella rentadora que va servir per millorar molt i molt la qualitat de vida de la dona. 

Amb el títol de «Vostè senyora pot tenir una Crolls. Història de la fàbrica Crolls de 

Reus» el seu estudi ens explica com es va crear a Reus fa setanta anys (l’any 1948) la 

fàbrica pionera d’abast estatal i quina va ser la seva ascensió i caiguda dins el món 

dels electrodomèstics de línia blanca. L’empresa Crolls es va posicionar els anys 

seixanta com una marca de primera divisió i va disposar d’una important plantilla que 

va donar peu a moltes sonades reivindicacions laborals fins al moment en que la crisi i 

la competència se la van emportar.  

 

Isabel Martínez aplega les declaracions de mols testimonis que aporten 

informacions i material gràfic i ens acosta el context d’una època ara oblidada però que 

cal que rememorem per saber com vivia la societat en l’etapa predemocràtica.  

 

Maties Vives contextualitza, al pròleg del llibre, la recerca de la periodista i ens 

ajuda a descriure “tot el relat sobre com neix la idea de Crolls, com es posen els 

fonaments, com es construeix la bastida, a quins sectors socials adrecen el seu 

producte, com fan el salt al gran consum i en quines condicions”. Vives recalca que 

l’autora del llibre “ens ho descriu amb verb de lectura fàcil, casi de twitter, fent alhora 

un tàcit panegíric de l’emprenedor català, a qui avui dia posaríem catifes vermelles 

fiscals, i l'exhibiríem a TV3 a manera d’exemple per a estudiants d’administració i 

direcció d’empreses de les nostres universitats.” 

 

Un important treball periodístic que s’afegeix a la important bibliografia d’àmbit 

local que disposa la ciutat, una de les més riques de Catalunya en publicacions 

d’història local.  

 

octubre 2016 
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La quinta del biberó 
 
 

L’abril de 1938 molts joves de casa nostra van ser mobilitzats a la guerra per ordre del 

president de la República davant l’ocupació franquista que s’endinsava a Catalunya. 

Uns trenta mil nois de disset i divuit anys van haver de lluitar al front del Segre i a la 

batalla de l’Ebre. Una quinta a la que Frederica Montseny havia descrit com “la quinta 

del biberó” per la seva extremada joventut. Molts d’ells van perdre la vida, com el tiet 

del director teatral reusenc Lluís Pasqual que se’n va anar a lluitar a l’Ebre i no va 

tornar.  

 

A partir el testimoni d’alguns supervivents, que ara tenen 95 o 96 anys, Pasqual 

ha fet un muntatge teatral que està obtenint un reconeixement destacable: In 
memoriam. La quinta del biberó. El director construeix un gran homenatge a la 

memòria d’una generació perduda que va sacrificar la seva joventut, recordada a partir 

del colpidor testimoni d’aquests supervivents. Com explica Pasqual: “La majoria no 

sabien perquè hi anaven, i els que en van sortir vius tampoc van arribar a saber mai 

perquè. Molts van morir, i els que van tornar van quedar en una mena de llimbs: van 

acabar a camps de concentració, o bé fent un nou servei militar de tres anys... Molts 

no van poder tornar a casa fins al cap de 4 o 5 anys; al terreny dels vençuts.”. 

L’historiador Josep Sánchez Cervelló (catedràtic d’Història Contemporània de la URV) 

diu al programa de mà de l’obra teatral: “envelliren els que tingueren la sort de 

sobreviure, però pagaren un preu elevat en vides; molts d’ells cregueren que 

combatien per la causa de la llibertat, tal com em digué el meu pare”. 

 

L’espectacle ha estat definit com “la cerimònia civil que mai van tenir” i és, 

segons el ressò unànime de la crítica, un espectacle que emociona, que colpeix 

l’espectador, en la línea més pura del teatre de Pasqual que ens toca de prop i ens 

arriba despullat i essencial, capaç de fer estremir el públic.  

 

Estrenat pels joves de La Kompanyia Lliure el 30 de setembre d’enguany a 

Girona, al festival Temporada Alta, ara es representa  al Teatre Lliure fins al 13 de 

novembre. Després començarà gira a Manacor, Mataró i farà cap a Madrid (al Teatre 

Maria Guerrero del Centro Dramático Nacional on es representarà en castellà). Mitja 

dotzena d’actors, un quartet de corda, un orgue i un cantant ens transporten a l’any 

1938 en plena guerra civil.   

 

En altres circumstàncies, si Reus encara disposés d’un centre de producció 

teatral com el que vam tenir de 2005 a 2012, aquest espectacle es podria haver 

estrenat a Reus. A veure si almenys el podem veure en algun dels nostres teatres.  

 

 

novembre 2016 



147 
 

El Museu d’Art Modern i la Fundació Vila Casas, dues apostes per l’art 
contemporani 
 
Per tal de commemorar els quaranta anys del Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona s’ha editat el llibre 40 Art i Lletres. Una visió literària de 40 anys de creació 
artística (1976-2016), coeditat per la Diputació i Viena Editors en el que quaranta 

artistes i uns altres tants escriptors vinculen art i escriptura. Per altra costat  enguany 

també es compleixen els trenta anys de la Fundació Vila Casas (Premi Nacional de 

Cultura 2009) que promociona l’art català en cinc centres repartits per Catalunya 

(Volart 1 i 2 i Can Framis a Barcelona, Can Mario a Palafrugell i Palau Solterra a 

Torruella de Montgrí). 

 

Els dos aniversaris ens permeten reflexionar sobre la necessitat que tenim tots 

plegats de consolidar ofertes estructurades com aquestes, una feta des de la visió 

pública del nostre territori: la Diputació de Tarragona, institució que empara també els 

ensenyaments artístics i musicals a la demarcació, i l’altra des d’una iniciativa 

exclusivament privada realitzada a partir de la voluntat de l’empresari farmacèutic 

Antoni Vila Casas: la Fundació Vila Casas, que substituint les continues ziga-zagues 

de la política cultural del  Departament de Cultura, ha bastit un projecte compacte que 

recull el patrimoni d’artistes catalans, els promociona, n’exhibeix les seves obres i en 

publica un important nombre de catàlegs.  

 

L’art contemporani en general s’ha mogut durant els darrers quaranta anys en 

un marc molt precari, sovint voluntarista, ple de bones voluntats i amb algunes 

iniciatives privades o públiques reeixides que han durat el que han pogut. Quan els 

anys vuitanta i noranta el Centre de Lectura va apostar decididament per aquest art i 

va programar el bo i millor dels artistes aleshores emergents de l’art català, aspiràvem 

a que el sector públic anés consolidant en els seus espais i museus una oferta 

normalitzada i regular que dones sortida als artistes i programés art de manera 

quotidiana i estructurada. A les nostres comarques es va treballar molt fins a 

aconseguir l’any 2007 disposar del Centre d’Art Cal Massó (a Tarragona durant els 

mateixos anys hi va coexistir el Centre d’Art de Tarragona) i ara l’espai de l’antiga 

destil·leria es troba provisionalment cedit a una empresa que acull tota mena 

d’activitats al marge d’una política pròpia d’art contemporani per la qual es va patollar 

durant molt anys.  

  

Hem regredit i hem tornat al punt de partida. Novament les programacions d’art 

contemporani s’han de tornar a fer esporàdicament a les sales de museus, quan hi ha 

disponibilitat, a les poques galeries privades que malden per subsistir o a entitats 

culturals com el Centre de Lectura que, recuperant la seva tasca de suplència, 

programa anualment el Cicle d’Hivern d’Art Contemporani, coordinat des de 2012 per 

Albert Macaya i amb un comissariat vinculat amb la Secció d’Art del Centre (Aida 

Marin, Claudia Egea i Rebeca Pujals).  

 

Enguany, complementant aquesta oferta el Centre de Lectura ha mirat 

d’ampliar la seva programació  d’art contemporani acordant una col·laboració regular 

amb la Fundació Vila Casas per tal d’exhibir i comissariar exposicions futures a la sala 

Fortuny del Centre i ampliar el radi d’acció d’aquesta Fundació cap al sud de 

Catalunya, a casa nostra.  Fruit d’aquesta primera entesa s’ha programat pel mes de 

desembre, s’inaugurarà el dia 14, l’exposició Cuerpos de luz de l’artista  Maite Vieta 

(Blanes 1971), unes fotografies de gran format, realitzades el 2009 a la mar nocturna 

de Blanes, escenari per a la levitació d’un cos femení nu, il·luminat tan sols per un 

focus de llum que el converteix en un ens inquietant i fantasmagòric.  

 



148 
 

Esperem que l’acord avanci i pugui augmentar l’oferta d’art contemporani en la 

que hi participin artistes catalans  i també creadors del nostre territori. 

 

(desembre 2016) 
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Cicle sobre Japonisme al Centre de Lectura 
 
Amb el comissariat de Rebeca Pujals Cobo (historiadora de l’Art per la URV), el Centre 

de Lectura aplegarà els primers mesos del nou any el cicle «Ressò de Japonisme» 

que inclourà moltes activitats vinculades amb l’art japonès. El japonisme va néixer amb 

l’obertura dels ports del Japó durant la dècada de 1860, esdevenint un nou moviment 

de la modernitat artística de l’Europa de la segona meitat del vuit-cents i primers del 

segle vint. Va incorporar nous motius, noves tècniques i nous formats donant peu a  

una imaginació poètica plena de gustos i colors que continua en l’actualitat. Els últims 

anys la passió i la fascinació pel japonisme s’ha posat de moda.  

Rebeca Pujals va començar el 2014 l’estudi i la catalogació de la col·lecció de 

llibres japonesos de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus (un conjunt de 29 

llibres i 140 revistes de principis del segle XX que contenen gravats a color, sobre 

paper i seda, i fototípies de gran qualitat de les editorials japoneses Shimbi Shoin i The 

Kokka Publising Company que van ser donats a la biblioteca els anys setanta per Joan 

Ribas Daura. El treball de recerca es va convertir en un màster en «Anàlisi i gestió del 

patrimoni artístic» a la Universitat Autònoma de Barcelona, tutoritzat per l’especialista 

en art japonès Ricard Bru, que ha permès posar en valor aquesta important col·lecció, 

un “tresor” de la biblioteca del Centre de Lectura.   

El Cicle «Ressò de Japonisme» serà una activitat extraordinària emmarcada 

dins la programació especial de Reus 2017 Capital de la Cultura Catalana, que 

s’allargarà de gener a maig i que permetrà exposar els llibres de gravats a la sala 

Fortuny, programar per part del Cineclub un cicle de cinema japonès, ofertar tota una 

sèrie de tallers (origami, enquadernació japonesa, kimono, grulles, ventalls 

japonesos,…), realitzar xerrades i conferències sobre col·leccionisme, gravats, viatges, 

l’art del Kimono i proposar tota una corrua d’activitats complementàries vinculades 

amb l’art japonès (jocs de taula, contes,...) 

Podrem assistir a sessions cinematogràfiques de directors mítics com 

Kurosawa, Masaki Kobayashi, Isao Takahata o Keishi Ohtomo, una sessió En Veu Alta 

amb lectura de contes (Rashomon i altres contes) traduïts pel reusenc Albert Nolla 

amb els quals va guanyar el Premi de Traducció Vidal i Alcover, l’actuació de Chado 

Raku amb la recreació de la cerimònia del té (activitat patrocinada pel Consulat del 

Japó a Barcelona) i participar activament en la àmplia oferta de tallers que es 

repartiran entre febrer i maig.  

L’exposició dels llibres, que es realitzarà del 24 de març al 22 d’abril, estarà 

tematitzada en cinc apartats: el gravat japonès al període Edo, la naturalesa I Sumi-e, 

les arts decoratives del període Genroku, la literatura cortesana i poetes llegendaris i el 

budisme i comptarà amb la col·laboració gràfica del fotògraf Josep M. Toset.  

 

 

Per tirar endavant el cicle es compta amb la complicitat de moltes institucions: 

la Universitat Rovira i Virgili a través del seu Campus Extens Antena del Coneixement, 

la Casa Àsia de Barcelona, la Japan Foundation, el consulat del Japó a Barcelona, el 

Teatre Bartrina i el Cineclub del Centre, l’associació de manga i anime Amakuni, 

Origami Art & Teràpia Reus, la llibreria Haiku de Barcelona, A.LL art & sumi-e, Eikyò 

Influències japoneses i la empresa de digitalització Crossland (Sant Cugat del Vallès) 

qui s’encarregarà de la digitalització de les 3.600 pàgines (amb uns 2.000 gravats) dels 

vint-i-nou llibres catalogats a la biblioteca del Centre.  
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La fascinació per l’art japonès es podrà fer avinent a Reus durant els propers 

mesos. 

 

gener 2017 
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Certàmens amb continuïtat  
 

El passat 27 de gener va tenir lloc al Centre de Lectura la 33ena edició de la Recepció 

Anual d’Entitats que aplega, al voltant d’una proposta artística, a les associacions 

culturals, esportives i socials de la ciutat. Un acte que va comptar amb la complicitat 

del Campus Extens Antena del Coneixement de la URV i l’actuació de l’Orquestra de 

Cambra de la URV amb motiu dels vint-i-cinc de la universitat. 

 

En la trobada va tornar-se a posar damunt la taula la llarga vida de les entitats 

(l’any 2018 l’Orfeó Reusenc i el C.N. Reus Ploms celebraran el seu centenari) i 

l’àmplia oferta d’esdeveniments que es continuen programant de manera persistent. 

 

La llista és llarga i complementa les celebracions populars (festes majors, 

carnavals, Sant Jaume,…) que es fan des de fa segles. Fem-ne un repàs, sabent-ne 

d’antuvi que encara n’hi podríen haver més: el Concurs Exposició Nacional de Roses 

del Centre de Lectura arribarà aquest 2017 a la setantena de convocatòries seguides 

des de 1948 (s’havien fet abans de la guerra les exposicions de crisantems), la prova 

atlètica Marcel·lí Gené que organitza el C.N. Reus porta 57 curses, l’Aplec Baix Camp 

ha celebrat 50 edicions, la biennal fotogràfica Fostosport, també convocada pel C.N. 

Reus, ha exposat treballs de tot el món 24 vegades, la Nit de Claqué, primer a la 

Palma i després al Teatre Bartrina, s’ha organitzat en 28 ocasions, el Festival de Blues 

que programa l’Amca ha arribat al vint-i-sisè cartell, el festival Reggus ha fet 23 

programacions, el Premi de poesia Martí Queixelós que organitza el Centre d’Amics de 

Reus ha atorgat 16 premis, la biennal internacional de dansa Roseta Mauri que 

organitza la Fundació del Teatre Fortuny arriba enguany a la 8ena convocatòria 

complementada pels premis beca adreçats a les associacions de dansa de casa 

nostra.  Encara hi podríem afegir a la llista d’activitats continuades les convocatòries 

vinculades amb les celebracions religioses nadalenques, com els 88 anys del concurs 

de pessebres que organitza la Congregació Mariana, els 28 anys dels Retaules 

Vivents o la tradicional Glossa de l’Orfeó Reusenc que es celebra des de fa dècades.  

 

Alguns certàmens han sofert alguna parada i han acabant oferint-se de manera 

intermitent com l’Olimpíada Escolar que organitza novament el Reus Deportiu i que 

s’ha organitzat 35 vegades i el Festival de músiques d’Arrel el món Arreus que l’Amca 

ha proposat en 15 calendaris de concerts. Va ser una llàstima que l’any 2012 es 

deixés de programar el Festival Internacional de Jazz quan havia arribat a les 10 

edicions.  

 

A l’oferta cultural dels darrers anys caldria afegir els festival que s’organitzen 

des de l’àmbit públic i que s’han consolidat a base de convocar-se ininterrompudament 

els darrers anys: Trapezi (20 edicions), Cos festival de moviment i teatre gestual (19), 

Festival Europeu de Curtmetratges (15 a Reus des de 2002 i 4 més que s’havien fet a 

Cambrils els anys 1998 a 2001) i el Memorimage (11). També cal esmentar les que 

organitzen  fundacións com la Fundació Privada Reddis en l’àmbit dels premis de 

pintura i escultura i la Fundació Gresol amb el Premis Gaudí.  

 

En la vessant més il·lustrada la història no és tan reeixida i sorprèn que 

convocatòries dels Premis Reus com les del Premi de teatre Joaquim Maria Bartrina, 

de recerca Prous i Vidal i d’investigació Pedrol Rius s’hagin deixat de celebrar els 

darrers anys després qur, alguns d’ells s’haguesin convocat  diverses vegades. 

 

A nivell literari es mantenen les  convocatòries dels Premis Literaris Baix Camp 

per a joves escriptors que organitza Òmnium Cultural del Baix Camp i que compta amb 

tres gèneres diferents: el Premi Gabriel Ferrater de Poesia (36 convocatòries), el 
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Premi Antoni de Bofarull de Narrativa Breu (36 edicions) i el Premi Josep Maria Gort i 

Sardà d’Assaig Breu (4 convocatòries).  

 

És evident que l’associacionisme s’ha de cultivar i és important que en 

moments de dificultats i crisi mirem entre tots de sostenir aquelles propostes de 

referència que sempre han donat prestigi i reconeixement a la ciutat.   

 

febrer 2017 
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La Biblioteca Digital del Centre de Lectura, una aposta pionera 
 
 

La Biblioteca del Centre de Lectura va ser la primera biblioteca patrimonial creada a 

Catalunya (l’any 1859) amb la voluntat de donar coneixement i ajudar a la 

alfabetització de la població en general i de la classe obrera en particular. Ara la 

biblioteca dóna molts serveis d’una manera, a més a més, molt eficient, i amb molts 

menys recursos econòmics que altres biblioteques, permet l’accés obert a importants 

sectors de la població, joves i grans.  

 

El Centre de Lectura l’any 2013 va engegar una nova proposta: la «Biblioteca 

Digital», que integra tots aquells documents que per la seva tipologia comporten un 

tractament documental diferent als documents tradicionals en suport paper. La idea 

neix de la necessitat de mostrar d’una banda l’arxiu fotogràfic del Centre de Lectura, 

els documents gràfics i sonors que genera la pròpia activitat de l’entitat i altres 

programes i col·leccions que s’editen en format digital i en pdf.  

 

En el lloc web s’hi allotja una magnífica col·lecció de goigs digitalitzats del fons 

donat per Enric Prats, les imatges de les més de 700 obres del fons d’art del Centre, 

les fotografies d’esdeveniments, l’àudio de moltes conferències i xerrades, el fons 

audiovisual amb la catalogació de 39 pel·lícules antigues, el fons de programes locals 

i, actualment, s’està ultimant la incorporació del fons històric sonor de Ràdio Reus que 

consta d’entrevistes, rodes de premsa, programes de l’emissora, plens municipals, 

entre d’altres interessants arxius i que va ser recollit gràcies al patrocini de la Fundació 

Privada Reddis.  

 

La Biblioteca Digital del Centre de Lectura constitueix un nou sistema de gestió 

documental que complementa els fons catalogats en suport de paper i permet disposar 

de la integritat dels documents conservant-los, preservant-los i posar-los a l’abast dels 

usuaris de la biblioteca i de tothom. I tot això s’està fent a partir d’un programari lliure 

sense costos addicionals i comptant només amb l’esforç i dedicació del personal de 

l’entitat.  

 

L’accés a la Biblioteca Digital, que actualment compta amb 12.122 ítems, es 

pot fer en obert a través de la web del Centre de Lectura www.centrelectura.cat que 

els darrers anys ha anat augmentant exponencialment les seves prestacions: es pot 

consultar el catàleg informatitzat de la biblioteca (estant informatitzats 200.000 dels 

260.000 llibres catalogats) i sol·licitar reserves online, la Revista Digital del Centre de 

Lectura que incorpora articles, llibres digitals, audiovisuals, el Seminari La Tramontana 

i l’accés a totes les revistes anteriors del Centre de Lectura des de finals del segle XIX 

fins ara (amb connexió a «RACO» Revistes Catalanes amb accés obert). A part de tot 

això es poden consultar altres informacions a través de la web, podent accedir al 

repositori  «Memòria Digital de Catalunya» en el qual la biblioteca té dipositats i on es 

poden veure, al complet, els incunables del fons de reserva i la important col·lecció de 

29 llibres de gravats japonesos publicats a principis del segle XX per l’editorial Shimbi 

Shoin.  

 

 

març 2017 
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Els nostres equipaments culturals a internet 
 

 

Internet i les noves tecnologies ens suggereixen sovint pensaments contradictoris. Per 

un costat son un avanç tècnic molt destacat i per l'altre la seva expansió il·limitada pot 

resultar personalment invasiva ja que no sabem fins a on les informacions obtingudes 

poden acabar afectant la nostra intimitat i esdevinguin finalment una arma de control i 

una possible intromissió impúdica en la nostra quotidianitat.   

 

Sorprèn com la informació es pot transmetre d'una manera tan ràpida i eficient i 

com en temps real, en segons, podem obtenir qualsevol dada planetària. Internet ens 

apropa el coneixement, ens situa qualsevol indret al mapa, ens dóna instruccions i 

orientació de com fer cap a qualsevol lloc, ens relaciona amb continguts semblants, 

ens facilita opinions personals,...  

 

La informació que podem veure per exemple a google és inabastable, ingent. 

Podem trobar restaurants, museus, teatres, carreteres, places, carrers, ermites, turons, 

ajuntaments, estadis, centres culturals i veurem els exteriors d'edificis (street wiew), les 

seves coordenades, la geoposiciò, ho podem veure tot a vista d'ocell i darrerament fins 

i tot podem accedir als interiors, clicant la pestanya “vegeu l’interior”, dels millors 

equipaments culturals de casa nostra.  

 

Cercant a google el Teatre Bartrina, el Centre de Lectura, el Teatre Fortuny o el 

Palau Bofarull podem veure amb 360 graus -les noves càmeres actuals permeten 

gravar amb aquesta característica que facilita a l’espectador mirar l’espai en totes 

direccions como si ell mateix fos la càmera- els seus interiors, podem recórrer les 

platees dels teatres, les sales de la biblioteca, veure les obres d'art, pujar i baixar per 

les seves escales, observar amb detall les seves estances.  Des de casa i a través 

sobretot de tauletes i mòbils -avui en dia aquestes tecnologies estan optimitzades per 

aquests dispositius ja que l'ordinador va perdent ús- podem passat una bona estona 

resseguint amb minuciositat els interiors d'equipaments patrimonials sense haver de 

visitar-los físicament.  

 

Des de fa temps estan molt generalitzades a internet les vistes dels exteriors de 

monuments i edificis emblemàtics, d’aqui a poc temps podrem accedir a les seves 

intal·lacions. Estem davant d'un canvi de paradigma a nivell turístic?, de fet ja podem 

trobar rutes guiades d’alguns equipaments culturals a través d’internet. Unes 

avantatges,  les de les noves tecnologies, que caldrà fer-les servir amb cura, amb un 

plantejament enriquidor i exclusivament informatiu i que no haurien de derivar cap a un 

“gran hermano” generalitzant que faci perdre l’encant dels edificis enregistrats. 

 

De moment gaudim de les noves tècniques i valorem-ho positivament. Estan al 

nostre abast.   

 

 

 

 

abril 2017 
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Motor de la cultura 
 
A vegades per desconeixement o per motius inexplicables tenim tendència a 

menysvalorar el paper que juguen les entitats culturals centenàries com si fossin coses 

del passat. Oblidem que tota acció necessita consolidar-se, desenvolupar-se i ampliar 

serveis de cara el futur. Un clar exemple d’això és el Centre de Lectura, un dels 

principals motors de la cultura reusenca. Quan es va fundar amb voluntat d’instruir i 

alfabetitzar la població obrera l’any 1859 segur que no es podien imaginar que 158 

anys després l’entitat hagués eixamplat els seus objectius fins als que ara ofereix amb 

total contemporaneïtat. I no tan sols això, en el camí recorregut el Centre ha generat 

moltíssimes activitats complementàries i algunes d’elles en el seu moment pioneres, 

capdavanteres.  

 

Una mostra la tenim a l’exposició que es pot veure al Museu Salvador Vilaseca 

de Reus (i que es complementa a la sala Fortuny del Centre amb una mostra d’art del 

segle XX): «Un segle i mig de Cultura a Reus i Catalunya. La cultura que ha generat el 

Centre de Lectura». 

 

L’evolució de l’entitat ha superat les expectatives inicials, en podem fer una 

antologia cronològica de fets rellevants:   

 

o Es va crear la primera biblioteca patrimonial a Catalunya (1859),  

o Continua editant-se la Revista del Centre, actualment en format digital, 

continuadora en deu etapes posteriors a les revistes El Porvenir (1860), Arts 

(1906), Atheneum (1911) l’Eco del Centre de Lectura (1859 a 1898, durant cinc 

èpoques). 

o El 1901 es va fundar la Secció Excursionista, amb voluntat científica i que ha 

aportat coneixement del nostre entorn natural.  

o Es va construir un teatre als jardins de l’entitat el 1905, anomenat com a Teatre 

Bartrina el 1918 i renovat i ampliat el 1997.  

o La massa coral va gaudir de molt de protagonisme des de 1869 fins a 1918, 

donant peu a l’Orfeó Reusenc.  

o La Secció Científica va realitzar la primera emissió de ràdio a Reus des del 

teatre l’any 1923. 

o Es va celebrar al Centre el I Congrés d’Ateneus de Catalunya l’any 1911 amb 

setanta dues ponències. Posteriorment l’any 1983 s’hi celebrarà el III Congrés 

d’Ateneus.  

o El 1921 s’estrenaren les noves instal·lacions després que Evarist Fàbregas 

comprés el 1916 el Palau del Marquesos de Tamarit, la seu actual del Centre. 

o Dels anys 1921 a 1936 la sala Fortuny acollí exposicions dels principals artistes 

catalans de l’època: Joaquim Mir, Ramon Casas, Rusiñol, ... 

o El 1934 el Centre va contribuir a crear el Museu de Reus amb la cessió de 

moltes peces, com la galeria de «Fills Il·lustres». Posteriorment la interrelació 

entre el Museu i el Centre ha estat constant.  

o Els anys vint i trenta van començar les exposicions de crisantems i roses que 

van donar  peu a l’actual Concurs Exposició Nacional de Roses que es celebra 

ininterrompudament des de 1948.  

o Amb motiu del centenari l’any 1959 es van convocar diferents certàmens 

literaris amb lliurament de premis i de la flor natural. 

o Els anys seixanta a partir la iniciativa de Bonaventura Vallespinosa es van crear 

els Amics del Teatre, el Teatre de Cambra i els que serien els Premis Reus de 

Teatre. 

o El 1963 s’inaugurà el Refugi Musté-Recasens a Mont-ral que dóna aixopluc al 

món excursionista. 



156 
 

o A finals dels seixanta es recuperà el català com a llengua de comunicació al 

Centre. 

o El 1969 van començar les programacions del Cineclub, sempre en versió 

original i que els últims anys programa diferents cicles al Teatre Bartrina i a la 

sala d’actes. L’any 2019 celebrarà el cinquantenari. 

o La col·lecció d’assaig «Edicions del Centre de Lectura» va iniciar-se el 1979 

arribant el mes d’abril d’enguany al número 141.  

o La programació d’art contemporani ha estat una constant des del anys vuitanta 

i noranta i ha contribuït a donar sortida als artistes emergents.  

o Les escoles del Centre han agafat el relleu a la voluntat d’instrucció que va 

inspirar el Centre l’any 1859. L’Escola de Dansa (des de 1948), de Música, 

Teatre, Idiomes (actualment Italià i Anglès), Art o Escriptura són avui espais de 

formació que apleguen centenars d’alumnes.  

 

Intel·lectuals del país i de l'estat, els artistes, els literats, els traductors hi 

han impartit els seus coneixements durant aquest segle i mig. La llista de personalitats 

del Centre d’abast nacional és molt llarga: Güell i Mercader, Pere Mata, Joaquim  

Bartrina, Eduard Toda, Tomàs Lletget, Martí Folguera, Pere Cavallé, Josep Recasens i 

Mercadé, Pau  Font, Josep Iglésies, Salvador Vilaseca, Joaquim Santasusagna, 

Bonaventura Vallespinosa, Xavier Amorós, Ramon Amigó, Pere Anguera, Josep 

Murgades, Joaquim Mallafrè,... 

 

Actualment el Centre continua desenvolupant noves propostes contemporànies 

com la Biblioteca Digital  que aplega els nous formats d’àudio, fotografia, cinema i la 

digitalització de fons (art, goigs). Les seccions excursionista, d’història, de llengua i 

literatura, de ciències socials polítiques i econòmiques, d’art, de música i d’educació, 

de tecnologia i de comunicació estan més actives que mai. El Centre proposa quatre-

centes activitats cada l’any, organitza congressos i jornades, simposis, és seu del 

Campus Extens de la URV, manté uns 800 alumnes matriculats a les escoles, la 

biblioteca compta amb 260.000 llibres catalogats i el fons d’art integra 800 obres 

digitalitzades. 

 

La cultura que ha generat el Centre ha augmentat de manera exponencial al llarg 

d’un segle i mig, compendiar-ho tot seria inabastable. Ens suggereix una idea central: 

la de que cal construir i defensar estructures culturals com aquesta que provenen del 

món civil i associatiu. 

 

L’exposició del Museu i de la sala Fortuny és un recorregut pel que ha estat i ha 

generat el Centre. La llavor ens permet pensar en un futur encara més ric i fructífer.  

 

    maig 2017 
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Arnavat i Muntanyola, dos centenaris 
 

El dia 30 de maig es va presentar un nou volum de les «Edicions Rosa de Reus» de 

l’Associació d’Estudis Reusencs: Obra poètica, de Josep Maria Arnavat i Vilaró (1917-

1976). Una publicació molt oportuna que s’edita coincidint amb el centenari del 

naixement de l’escriptor reusenc (24 d’octubre de 1917) i que ens aporta la seva obra 

poètica sencera, fins i tot la poesia inèdita. Joaquim Mallafrè s’ha encarregat de donar 

forma a la publicació impulsada per Carles Maristany i fer-ne un magnífic pròleg on es 

detalla la trajectòria de l’escriptor: la seva participació en els jocs florals de la Bassa 

del Just (1946, 1947), on precisament coincidiria amb Ramon Muntanyola; i la seva 

implicació en la reobertura del Centre de Lectura l’any 1948  com a vocal de la Secció 

de Lletres. Juntament amb  Xavier Amorós i Ramon Amigó –la triple A- van crear els 

“Amics de la Poesia” que portarien al Centre les principals personalitats del món literari 

d’aquell moment: Carles Riba, Clementina Arderiu, López-Picó, Octavi Saltor, Blai 

Bonet, Joan Triadú, Maria Aurèlia Capmany,…Més endavant, amb l’entrada a la 

presidència de la secció de Bonaventura Vallespinosa, hi col·laboraria estretament i 

passaria a publicar l’antologia de la poesia reusenca de 1961.   

 

L’esplèndida edició del volum 134 de l’Associació d’Estudis Reusencs, ens 

tornar a evocar la tradició historiogràfica reusenca que permet disposar, des l’òptica 

local, de moltíssims treballs d’assaig (pensem que les Edicions del Centre ha arribat 

també al volum 143 amb la publicació de Un segle i mig de Cultura a Reus i a 
Catalunya. La Cultura que ha generat el Centre de Lectura. Poder gaudir de tots 

aquests treballs, fruit de la recerca local, ens permet saber més de la nostra història i 

fer-ne el paral·lelisme amb la història del país.  

 

Els poemes d’Arnavat han ressonat novament a la sala d’actes Emili Argilaga 

del Centre de Lectura amb les veus del Col·lectiu En Veu Alta de la biblioteca del 

Centre: Montserrat Auqué, Dolors Esquerda i Jordi Francesch. 

 

Aquest any també s’escau el centenari del naixement d’un altra poeta de casa 

nostra: Ramon Muntanyola, nascut a l’Espluga de Francolí i vinculat com escriptor i 

mossèn a Reus, La Selva del Camp, Salou (on va ser rector durant uns anys), 

Tarragona, Mont-ral, Senan,… Per aquest motiu s’ha organitzat, amb el lideratge de 

l’Ajuntament de l’Espluga i Josep Maria Vallès, tot un seguit d’actes d’homenatge a les 

poblacions on hi va deixar petja. Al Centre s’hi han programat dues sessions: la lectura 

d’una selecció de poemes també a càrrec del Col·lectiu En Veu Alta el dia 6 de juny i 

una taula rodona que parlarà de la seva trajectòria personal amb la participació de 

Jordi Agràs, Joaquim Mallafrè i Josep A. Cedó.  

 

L’obra poètica de Muntanyola és entranyable, va ser i és encara popular: la 

seva descripció de molts indrets com la “vila vermella de Prades”, l’Espluga de 

Francolí, Montblanc, les ermites o la Tronada de Reus formen part del nostre imaginari 

popular. Posar en valor l’obra d’Arnavat i Muntanyola – cadascuna en el seu estil – és 

un acte de justícia que calia fer. 

 

juny 2017 
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Lanova Ràdio, la ràdio local 
 
 
La història de la ràdio a Reus compta amb una trajectòria molt llarga. Des de la segona 

dècada del segle XX la inquietud d’alguns pioners reusencs van veure el nou món que 

se’ls obria amb les emissions radiofòniques, una nova tecnologia que albirava un canvi 

de paradigma en les relacions humanes.  

 

Al Centre de Lectura un grup de socis de la Secció Científica va comprar el 

1923  la primera estació de ràdio i van instal·lar una antena al campanar per emetre 

emissions en proves que posteriorment es connectarien amb els primers programes de 

Ràdio Barcelona EAJ 1 i  la Unión Radio Madrid. El març i l’abril de 1926 van 

retransmetre des del Teatre Bartrina un concert de la Secció de Música del Centre 

amb la cooperació d’alumnes de l’acadèmia de música dirigida per Ricard Guinart i la 

lectura de poemes d’”El somni” de Tomàs Garcès. De tots aquests detalls i molts 

d’altres en dóna compta Albert Sunyol i Ocon al llibre publicat aquest darrer Sant Jordi: 

“La meva, la nostra ràdio. Les ones de Reus (1922-2017)”. La publicació repassa 

exhaustivament l’evolució del periodisme radiofònic que va donar peu a la primera 

emissió legalitzada a Reus l’any 1931: Ràdio Reus EAJ 11 (hereva de la EAR 5 del 

Centre de Lectura) i posteriorment noves emissores: Ràdio Popular de Reus (1963), 

Ràdio Músic Club/Punt 6 Ràdio/Punt 6 Camp (1982), Flash Ràdio (1983, qualificada 

com a ràdio pirata), Antena 3 Ràdio (1983), Ràdio Mar/Cadena 13/Cadena Nova, 

Onda Rambla/Onda Cero, Ràdio Jove (1995), Lanova Ràdio (2013), Ràdio Terra 

(2014, per internet), Ràdio Ciutat de Reus (2015, també per internet).  

 

Al llarg dels anys les emissores s’han globalitzat, comercialitzat, han resultat 

bàsiques en conflictes bèl·lics, han permès, des de la clandestinitat, accedir a 

informacions censurades per règims antidemocràtics, ens han posat al corrent de 

l’actualitat més immediata, han retransmès esdeveniments culturals i esportius, però la 

ràdio sempre han mantingut aquell esperit amb el qual va néixer fa quasi un segle: la 

ràdio local.  

 

Es difícil  entendre que no hi hagi una ràdio lligada amb la vida de la ciutat. Els 

papers socials de les emissores han canviat, algunes per mantenir la seva estructura 

professional han de treballar a nivell estatal o nacional i observar el món local amb 

contagotes, amb desconnexions puntuals, és el preu que s’ha de pagar pel progrés, 

altres emissores agafant el relleu dels pioners  aposten per una ràdio integrament 

pensada en clau local. Segurament que els plantejament són i han de ser 

complementaris. Per això sobta que justament a la nostra ciutat es posi en dificultats 

administratives  una ràdio com Lanova Ràdio,  emissora que ha assumit la continuïtat 

de Ràdio Músic Club, Punt 6 Ràdio i Punt 6 Camp amb un projecte periodístic clar i de 

proximitat, liderat per joves comunicadors de casa nostra. Ja resultava estrany que 

hagués d’emetre per FM des d’una antena instal·lada a Castellvell del Camp i ara 

resulta que ni tan sols això, que de moment s’ha de conformar amb emetre per 

internet. La municipalitat no li pot facilitar l’accés a un dial propi? Realment molesta a 

algú que l’emissora s’ocupi d’una informació local desatesa en una franja molt ample 

del dia per les emissores comercials? 

 

Resulta descoratjadora la nota que Lanova Ràdio publica a la seva web: “a 

partir del 16 de juny, Lanova emetrà a través delanovaradio.cat i Reusdigital.cat. 

Lanova Ràdio deixarà d’emetre pel 99.8 de l'FM el 16 de juny, a causa de les 

pressions exercides per la patronal de les ràdios privades del país sobre l’Ajuntament 

de Castellvell, el titular del dial per on s’emet la programació de l’emissora. La ràdio de 

proximitat del Camp de Tarragona, de moment, oferirà la seva programació en directe 

a través d’Internet...”. 
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Pot ser veritat? No som capaços de deixar créixer la gespa sota els peus? Qui 

ha de donar la informació del dia a dia local? Qui ha de retransmetre els 

esdeveniments culturals, socials i esportius de la ciutat? No necessitem estar al 

corrent del què passa a casa nostra? 

 

Moltes preguntes que esperem trobin resposta en propers mesos. Segur que 

molts d’aquells pioners de la ràdio a Reus ara estarien al costat de Lanova Ràdio i els 

seus professionals. 

 

       juliol 2017 
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Viatjar 
 

 

 Aquests dies hem pogut veure a la ciutat unes pintades desconcertants i fora de lloc: 

"Refugees welcome. Tourists go home”. Què té a veure una cosa amb l'altra? Una 

cosa és la possible saturació turística que es produeix en algunes zones del país i 

l’altra les persones, una a una. Els refugiats mereixen el nostre suport i solidaritat, 

sabem el que pateixen i la injustícia que estan sofrint, però també sabem el respecte 

que es mereix qualsevol persona humana. O és que ara hem de bandejar a la gent 

que decideix viatjar i conèixer món (el turista)?. Sempre s'ha considerat un avenç de la 

societat i un valor cultural afegit que la gent viatgi, que sàpiga com viuen la resta 

d’habitants del planeta i que aprenguin conductes d'altres comunitats i països.  

 

La gent viatjada disposa d'una mentalitat més oberta, més rica, més tolerant, 

incorpora al seu pensament el patrimoni, la història i la cultura d'altres pobles. 

 

  La dissortada pintada (suposo que és una translació mimètica de les que es 

deuen haver fet a zones turístiques massificades) reflexa, a part de ser contradictòria, 

un pensament xenòfob... es veu que encara hi ha gent instal·lada al far west i que 

rebutja tot el que ve de fora. Podem imposar a la resta de persones uns pensaments 

tan prims com aquests? fins a on poden arribar la ignorància i el descerebrament? 

Indiscutiblement que fenòmens com el turisme necessiten regular-se i tractar-se 

degudament però el que no es pot fer és barrejar pomes amb taronges: desconsiderar, 

fer d’una persona corrent (el turista) un adversari, un rival... Unes persones contra les 

altres? Es comença per aquí i s'acaba amb el pensament únic. 

 

  Aquests eslògans no estan realitzats des d’una perspectiva personal o aïllada 

(estan pintats amb motllo) i semblen fets des d'algun o altre col·lectiu... El seu discurs 

implica que alguns es pensen que estan per damunt dels altres i que poden traspuar 

impunement el seu complex de superioritat davant dels altres que pensen o actuen 

diferent. I barrejar-ho amb els refugiats, per autoposar-s’hi una patina de suposada 

solidaritat, té nassos.  

 

  Per si de cas i abans no es pugui viatjar, aquests dies me n'aniré a Atenes, el 

bressol de la nostra civilització, em convertiré en un turista, espero que els grecs no 

em facin fora per ostentar aquesta condició.  

 

 

agost 2017 
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Nova etapa del Memorial per la Pau  
 
Han passat trenta dos anys d’ençà que amb el mecenatge de Liesel Vidal es va crear 

el Memorial per la Pau per retre homenatge a la figura de Josep Vidal Llecha, il·lustre 

advocat reusenc que va exercir de magistrat d’audiència i de jutge durant la 

Generalitat republicana. El memorial vol premiar a persones i entitats dedicades a la 

defensa i al foment de la pau, el desarmament, l’ecologia i la fraternitat universal. 

 

Segurament per aquells joves que constituïren l’any 1985 l’Associació Vidal 

Llecha resultarà ara sorprenent veure que al cap de trenta tres edicions els objectius 

no tan sols no s’han superat sinó que continuen més vius que mai. La condició 

humana ha superat totes les expectatives i el sobrearmament amb les guerres 

conseqüents no tan sols no han deixat d’espandir-se sinó que de retruc ens han 

aportat tot tipus de drames humans: la fam, la migració, la lluita per la supervivència, 

els camps de refugiats, la pobresa extrema, el terrorisme,… 

 

A partir d’enguany i fruit de la complicitat que l’Associació Vidal Llecha i el 

Centre de Lectura sempre han mantingut, l’organització del Memorial per la Pau la 

lidera l’entitat reusenca a partir d’un conveni de col·laboració que n’allarga la 

continuïtat fins al 2026 gràcies al suport econòmic de la viuda de Josep Vidal, la Liesel. 

Per aquest motiu a partir d’enguany s’ha cregut oportú convocar el premi, que es 

lliurarà al Centre de Lectura el proper divendres 6 d’octubre, sota la denominació de 

Memorial Josep i Liesel Vidal. Era de justícia incorporar, després de tants anys de 

suport desinteressat, a una persona tan especial com la Liesel, coneixedora i mecenes 

de la nostra cultura, sòcia d’honor del Centre de Lectura i persona que des de Nova 

York continua recordant-se dels orígens del seu marit.  

 

Al Memorial cada any si presenten moltes propostes d’àmbits dispars i veure 

que des de Reus es pot participar en un projecte d’abast nacional que lluita pel 

desarmament i la pau des d’òptiques sempre compromeses amb els valors humans 

ens posiciona com a ciutat implicada amb la fraternitat i que pensa en la cultura amb 

un sentit ample.  

 

Si repassem els guardonats dels darrers anys hi podem veure col·lectius i 

persones que han deixat petja o que des de la discreció han aportat nous valors 

humans a la nostra societat: Associació Pro-activa Open Arms, Sabino Ormazabal, 

Observatoris Ciutadans Municipals, Aminatou Haidar, Itziar González, Centre Pastoral 

d’acollida al pres i el necessitat… I els primers anys: Vicenç Ferrer (1991) o Arcadi 

Oliveres, el primer premiat de l’any 1985.  

 

La vida segueix i és cada vegada més evident que necessitem memorials com 

aquest perquè retornin sentit a la nostra vida, des del compromís, la sensatesa i la 

discreció. 

 

setembre 2017 
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Apèndix: articles relacionats amb el Centre de Lectura i la cultura a Reus: 

 

 
Centre de Lectura x 150 
 

Enguany el Centre de Lectura de Reus fa 150 anys. Aquesta efemèrides no hauria de 

passar desapercebuda ni pels nostres conciutadans ni pels nostres representants 

polítics.  

 

 Necessitem de moments com aquests per reforçar la nostra autoestima i veure 

com encara subsisteixen iniciatives amb vocació de servei públic com aquesta. On 

podrien instruir-se els nostres joves en la lectura, l’art, el teatre, la dansa, la música, el 

cinema?  On podria aplegar-se la ciutadania per proposar i desenvolupar projectes? 

Quin millor punt de trobada podríem desitjar? 

 

 El Centre de Lectura disposa de més de dos mil socis que contribueixen 

voluntàriament, i en part, al seu sosteniment, però en realitat el Centre és de tots. De 

la ciutat i també del país. Moltes generacions l’han fet possible i ara, en democràcia, 

tots hi contribuïm i en som, de facto, “consocis”. Potser no tant actius com voldríem, 

però si, almenys, de cor i de pensament. 

 

 Dissortadament el Centre de Lectura de Reus és ara com ara una anomalia 

dins el  panorama cultural del país. La que hauria de ser una xarxa de centres culturals 

participats i concertats per llei amb l’administració pública resulta, al cap de 150 anys 

que encara està a les beceroles, sense suports estables ni suficients que garanteixen 

la seva viabilitat, i a data d’avui, per més inri, lliurats a l’atzar de la conjuntura 

econòmica del moment. 

 

 Per això sobta, que en moments de crisi econòmica com l’actual, des dels 

grans poders públics només es parli d’afavorir els sectors financers, d’injectar recursos 

públics a les grans empreses multinacionals. Reivindico des d’aquestes línies que es 

reforcin les polítiques culturals justament perquè estem en crisi i és ara quan més ho 

necessiten tots els sectors culturals, massa acostumats a viure sempre a precari de les 

quatre engrunes amb que el poder públic els “obsequia” retornant-ne una mínima part 

dels nostres impostos.  

 

 En temps de crisis, es necessita més que mai el suport d’una política cultural 

activa que superi l’escanyament crònic i que deixi d’apagar llums. Com es pot superar 

una crisi si mai abans hi ha hagut recursos suficients? Devem ser un dels països 

europeus que menys recursos, percentualment, dedica des de sempre a la cultura, la 

qual cosa genera cada vegada més frustració i marginalitat. 

 

 Ara quan el principal i més antic ateneu de Catalunya fa 150 anys, resultaria 

molt xocant que el nostre país ho pogués ignorar i que no fóssim capaços, tots plegats, 

de veure’n ni projectar-ne la seva importància. 

 

abril 2009 
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Pere 
 

Com ens ho farem sense el Pere? A qui consultarem? Amb qui podrem conversar 

sobre qualsevol tema? Amb qui contrastarem les nostres dèries? 

 

 Pere Anguera ha estat molt més que un amic, ha estat el mestre, la seva gran 

cultura en àmbits diversos feia tan atractives i estimulants les llargues converses que 

es produïen al voltant de qualsevol recer quotidià: asseguts a taula, en una petita 

excursió, quan coincidíem en un viatge... 

 

 Amic dels seus amics, home fidelíssim, després de superar la primera 

impressió abrupta que podia donar la seva timidesa resultava que descobríem l’home 

amable, sentimental, apassionat. Conèixer al Pere ha estat una joia, tots hauríem de 

ser guiats per gent que en sap més que nosaltres. Pels que pensem que el pas dels 

anys ens ha de fer més savis i que no en sabem mai prou de res, fer d’escolanet d’una 

persona com el Pere ha resultat sempre una temptació. Ens els anys que vaig fer de 

tinent d’alcalde de cultura m’il·lusionava veure com al Pere no se li acabaven mai les 

energies per proposar-me organitzar seminaris d’història al seu Centre de Lectura. 

Imparable. Impagable.  

 

 Pel Pere tot s’havia d’investigar, tot s’havia d’escriure perquè quedés 

documentat, només així podrem abastar la grandària de la seva obra, una vastíssima 

feina que la perspectiva històrica deixarà com una de les més importants del país al 

tombant el segle XXI. La seva capacitat de treball i l’autodisciplina que s’imposava el 

diferencia d’aquella altra gent que es pensa que tot surt sol i que no paga la pena 

preparar-se res.  

 

 Quan ja malalt repassàvem, juntament amb la Dolors i la Mercè, l’exposició 

“150 Autògrafs”, que ell va comissariar, ens adonàvem de la categoria del seu cercle 

intel·lectual amb qui compartia professió i tertúlies: Borja de Riquer, Josep Fontana, 

Ernest Lluch, Josep Termes, Josep Benet, Manolo Vazquez Montalban, Anna Sallés, 

Josep Maria Carandell, Pere Gabriel, Martínez Shaw, Martí de Riquer, el Pare Batllori, 

Joan de Sagarra, Magí Sunyer..,  sense deixar de banda els seus “germans grans”: 

Ramon Amigó, Xavier Amorós, Joaquim Santasusagna...  

 

 Els darrers anys vam compartir amb ell moltes converses, molts sopars i alguns 

viatges. No podré oblidar mai aquells caps d’any a París, a Londres, a Nàpols on 

arreglàvem el món aprofitant la felicitat del moment i contemplàvem –i criticàvem-  

Reus i Catalunya des de la distància.  

 

 Pere, te n’has anat al començament d’un nou any, ens has deixat un forat que 

no podrem omplir. Tu sí que no has decepcionat mai a ningú, has estat sempre tu 

mateix, fins al final. Esperem no decepcionar la teva memòria.  

 

 

Diari de Tarragona, 5 gener 2010 
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Presentació a les activitats del Centre 2011-2012  
 
Apropa’t al Centre 

 
Per a molts reusencs el Centre de Lectura és una institució imprescindible a la ciutat, 

el segell de referència de la nostra història, passada i present. Per a altres és un 

casalot ple de llibres, on sembla que s’hi fan tota mena d’activitats adreçades a uns 

pocs centenars de persones, gent tota ella que pertany al món de la cultura. Aquesta 

última és una visió que s’ha de superar. Les activitats de l’entitat potser llisquen a les 

persones que consideren el Centre un lloc tancat, on no ets ben vist si no n’ets soci. 

No és així. El CL és de tots i per a tots. Tant dels que n’utilitzen els serveis i la oferta 

docent com dels que s’hi apropen puntualment per una conferència, una exposició, 

una sessió de cinema, etc.   

 

 L’entitat té més de cent cinquanta anys d’història, ha sofert molts canvis, moltes 

ampliacions i força penúries, però sempre ha mantingut viu l’esperit pel qual va ser 

creat: la vocació de servei públic. Al segle XIX ensenyant a llegir als obrers, al XX 

participant activament en la recuperació de la cultura catalana, als temps presents s’hi 

encara la voluntat de donar serveis culturals de tota mena, ampliar el seu ventall 

d’oferta a tots els públics i adreçar-se a una nova ciutadania que tria entre les moltes 

propostes existents quines li vénen més de gust. 

 

 El Centre de Lectura, ara com ara, disposa d’una biblioteca de primera línia 

amb més de 250.000 volums i espais de lliure accés que s’han obert els darrers anys; 

d’un servei d’hemeroteca; d’una videoteca actualitzada amb noves pantalles de 

visualització i amb més de 5.000 dvd i 3.500 cd de música; de 8 punts d’accés gratuït a 

Internet, Wi-Fi a tota l’entitat. L’oferta docent de les escoles de Dansa, Teatre, Música, 

Art i Idiomes s’amplia, enguany, amb l’Escola de Lletres, que ofereix diversos cursos i 

tallers d’escriptura i oralitat en franges matinals i vespertines, a més dels clubs de 

lectura i altres ofertes per a totes les edats. A tot això, cal afegir-hi un extens calendari 

d’activitats culturals proposades tant pel Consell Directiu com per les seccions, molt 

actives, de l’entitat: excursionista, geografia i història, llengua i literatura, ciències 

polítiques i socials, art, fotografia, comunicació i tecnologia, i que es tradueixen en 

jornades, seminaris, monogràfics, tallers didàctics, xerrades de l’Antena del 

Coneixement de la URV, cineclub, lectures dramatitzades, presentacions de llibres, 

rutes literàries, exposicions... 

 

 Aquesta àmplia oferta fa que sigui fàcil i interessant apropar-se al Centre de 

Lectura, tant si se n’és soci com si no. Millor ser-ho ja perquè amb una aportació minsa 

i regular es contribueix al manteniment d’un institució que si no existís l’hauríem de 

crear i que és l’orgull de la ciutat. En tot cas, qualsevol veí de Reus hi és benvingut, 

l’entitat té les portes obertes a tothom i manté els mateixos objectius de sempre: servir 

la ciutadania en tot el que faci referència a la cultura i, per tant, al nostre creixement 

com a persones. 

 

 Apropa’t al Centre, la nostra universitat popular.  

tardor 2011 
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Autoestima 
 

El sermó que ara mateix se’ns predica des d’àmbits diversos: econòmics, polítics, 

socials... es resumeix en un «fer marxa enrere». Es veu que el que convé és aturar-se 

i endarrerir-se perquè només així podrem, d’aquí uns quanta anys –no s’especifica 

quants–, tornar a començar, tampoc sense concretar des d’on. El missatge és clar: fins 

ara, massa; a partir d’ara, menys que prou. Tots nosaltres ens ho creiem, tenim 

remordiments per les suposades disbauxes passades i ens disposem, cap cots i amb 

l’esquena doblegada, a quedar-nos petits i encongits, a desaprendre de caminar cap 

endavant, a recular fins a la rendició total. El més sorprenent és que, lluny de rebel·lar-

nos, ens conformem amb la prèdica reductora que no redemptora. 

 

 Si apliquem les directrius esmentades a entitats com la nostra – el Centre de 

Lectura, amb 152 anys de permanència– que sempre han hagut de sobreviure i tirar 

endavant amb una sabata i una espardenya, el panorama és desolador. Algunes veus 

pronostiquen la no viabilitat, la fallida, la paràlisi. Altres s’ho miren amb indiferència. 

Unes quantes pensen «quina llàstima» i aquí acaben. Nosaltres, la gent del CL diem, 

com Raimon en el seu dia: «NO». El CL és més necessari que mai. En moments de 

crisi encara més. No podem recular ni aturar-nos, no podem renunciar al projecte que 

de sempre ha estat el del CL, cal fer passos endavant per mantenir, actualitzar i 

renovar uns objectius que constitueixen la base de l’existència del CL i sense els quals 

l’entitat no tindria sentit i no justificaria l’esforç.  

 

 El Centre de Lectura ha d’anar endavant, i ara mateix som plenament 

conscients que més que mai cal ampliar la perspectiva, situar el nivell més amunt, 

exigir a l’entitat que exerceixi les tasques de suplència a les quals, altrament, ja està 

avesada. Ara que no sembla prioritari facilitar eines per al creixement intel·lectual i 

moral dels ciutadans, cal que el Centre ho faci amb més intensitat que mai. Per això es 

va crear fa cent cinquanta-dos anys. 

 

hivern 2012 
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Complementarietat  
 

 

Amb les propostes d’activitats de primavera ens anem acostant al final d’un nou curs. 

És hora d’anar mirant cap al futur. 

 

 Des del Centre i també des de moltes entitats cíviques necessitem saber on 

som. Com es poden mantenir els serveis que prestem amb vocació pública? Com 

continuarem donant resposta a les inquietuds de la gent que creu en la cultura com 

l’element que ens diferencia i que marca identitat?  

 

 La cultura a Reus és marca de ciutat i si volem transformar la societat fent-la 

més rica, més plena, haurem de crear entre tots, entre la part civil i l’administració 

pública unes noves bases, un nou marc de referència que permeti continuar estenent i 

irradiant l’oferta cultural.  

 

 El futur no passa ni per la suplència d’anys passats ni per refugiar-nos en 

propostes banals o supèrflues, ni per tancar-nos en clubs privats. El futur passa per la 

complementarietat, la suma d’una oferta ample, variada, rigorosa, que vagi dirigida als 

diferents camps en els quals s’ha estructurat la cultura. La iniciativa pública i les 

entitats que treballem amb vocació de servei públic i sense afany de lucre ens hem 

d’entendre, ens continuarem entenent, però necessitem que la reculada de recursos i 

la reducció de propostes de l’àmbit cultural públic no es traspassin a les associacions, 

que es posi la gasolina necessària per tal que les associacions esdevinguin viables. 

No es podria comprendre que reduint recursos pressupostaris, i a més a més davant 

l’obligat augment de la fiscalitat que la crisi reclama als ciutadans, es deixi de banda a 

la societat civil.  Si es rebaixen les partides de les programacions públiques caldrà 

dotar i mantenir un serveis que donats des les associacions civils resulten molt més 

rendibles i sostenibles.  

 

 Com si no podrem mantenir en futurs trimestres programacions com les que us 

presentem en aquest programa de primavera: la presentació del documental sobre 

Pere Anguera Nolla fet arrel el Congrés Internacional d’Història que es va celebrar al 

Centre i a la URV l’abril de 2011, les jornades sobre videoclips musicals que 

s’estrenen el 13 i 14 d’abril, les Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 

Catalans que enguany ha triat Reus i el Centre per retre homenatge a Ramon Amigó 

Anglès, el nou Seminari Premsa i Societat que portarà al Centre importants ponents de 

l’àmbit acadèmic i comunicatiu, el 65é Concurs Exposició Nacional de Roses que 

omplirà de roses el Teatre Bartrina durant el primer cap de setmana de maig, els nous 

tallers d’escriptura, clubs de lectura i cicles literaris (Veus Literàries, Pinzellades 

Literàries, En Veu Alta,…) que coordina l’Escola de Lletres, la nova programació del 

Cineclub que organitza la Secció de Comunicació, les temporades del Consorci del 

Teatre Bartrina, els serveis de la biblioteca i de la videoteca, els festivals de final de 

curs de les escoles de teatre, dansa, música i música moderna, les exhaustives 

activitats que proposen les seccions del Centre (el Saló de Sant Jordi i el Cicle 

Confluències que organitza la Secció d’art per aquesta primavera, el dia de la Rosa 

que organitza, com cada any, la Secció Excursionista, les xerrades í conferències que 

organitzen les seccions de Geografia i Història, de Llengua i Literatura, de Ciències 

Polítiques i Socials,…), les exposicions del departament de fotografia, la continuada 

tasca diària del departament de meteorologia,… 

 

 Com s’haguessin pogut organitzar l’allau d’activitats de tardor i hivern que han 

aplegat a més de cent vint mil persones? 
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 El Centre ofereix un bon servei a la ciutadania, realitzat amb l’esforç de molta 

gent que ho fa amb dedicació i esperit de servei, però que no es podria dur a terme 

sense la necessària complementarietat pública i privada que els temps actuals 

reclamen.  

 

 

primavera 2012 
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Preservar la cultura en moments de crisi La cultura com a servei públic  
 

La cultura identifica, transforma i millora la societat. És en moments de crisi com 

l’actual quan s’han d’aplicar polítiques actives en defensa dels valors que la cultura 

representa. Quan tot va bé és molt fàcil tirar endavant noves iniciatives, però ara toca 

lluitar, novament, perquè d’acord amb els representants polítics defensem la cultura 

més que mai.  

 

 La política cultural a Catalunya no té l’arrelament social que es palpa als 

principals països europeus com França o Alemanya, i és que recuperar els quaranta 

anys de franquisme, on només imperaven polítiques paternalistes i adscrites al règim, 

no ens ha resultat fàcil. Quaranta anys de desavantatge són molts i quan semblava 

que amb la recuperació de la democràcia podíem anar bastint, entre tots, i gràcies a la 

redistribució dels impostos, una xarxa completa de serveis culturals (teatre, cinema, 

art, música, biblioteques, literatura, arxius, llengua, cultura popular...) amb la nova crisi 

econòmica sembla que anem enrere i que ens veiem abocats a tornar al discurs de la 

ignorància que considerava la cultura com un bé prescindible i superflu.  

 

 Són moments d’optimitzar recursos però també, i sobretot, de lluitar per 

mantenir totes aquelles iniciatives que tenen vocació de servei públic, ja siguin 

ofertades directament per l’administració o des del món associatiu i civil. Hem de ser 

capaços de plantejar un millor futur pel nostre país que no ens porti a endarrerir-nos en 

el túnel del temps.  

 

 Potser la nostra societat no ha tingut temps de madurar com ho ha fet a la resta 

d’Europa i encara no ha aconseguit considerar la cultura com una part indestriable de 

la nostra carta de serveis públics. Correm el perill novament, ara que van maldades, 

que aquests serveis es puguin asfixiar o quasi suprimir. Tots som sabedors que els 

recursos destinats a sanitat, educació i serveis socials mereixen altres percentatges 

superiors als destinats a cultura, però hem de ser conscients que primer s’ha de 

mantenir en els pressupostos, per més endavant millorar,  el percentatge destinat a la 

cultura als quals hem arribat després de trenta anys de democràcia i que encara estan 

lluny dels estàndards europeus.  

 

 Des d’una visió de país i parlant de col·lectivitat no hi caben discursos 

qüestionant els recursos destinats a la cultura. Sempre han estat insuficients, però 

com que es veuen més que altres accions de la vida política, sempre es posen en 

evidència. Tot això requereix una amplitud de mires que ho contextualitzi i que de la 

mateixa manera que per exemple no qüestionem la reposició d’un semàfor, la compra 

de senyalitzacions de trànsit o el manteniment del nostre parc d’arbres tampoc hem de 

qüestionar el pressupost en cultura, que si bé es considerat inicialment i 

comptablement com una despesa, acaba esdevenint una inversió en ciutadania i en 

molts casos un motor econòmic i una marca de ciutat per a aquelles poblacions que no 

volen ser només ciutats dormitoris.  

 

 També hauríem d’abandonar el pobre discurs que a vegades s’escolta des 

d’una òptica populista i que nega la col·laboració amb les associacions que fan 

propostes culturals de manera desinteressada, plantejades des d’un esperit de servei 

públic. No és cert que el moviment civil cultural visqui de les subvencions, al contrari, 

és l’administració que per tal d’optimitzar recursos ha d’establir convenis, ha de 

concertar programes amb les associacions culturals per tal de gestionar i estalviar uns 

recursos que gestionats exclusivament des del sector públic resultarien molt més 

costosos. 
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 La cultura i els serveis culturals necessiten d’un pressupost assenyat i raonable 

tant en les polítiques de proximitat (biblioteques, arxius, cultura popular) com en 

aquelles que requereixi investigació i talent (art, teatre, cinema, música, literatura,...). 

 

 Voldria acabar aquest article fent referència a la meva ciutat, Reus, on els 

darrers trenta s’han desplegat moltes iniciatives culturals públiques i que sempre s’han 

tirat endavant amb recursos limitats i més que assumibles. Des de la recuperació 

primer del Teatre Fortuny i després del Teatre Bartrina amb un cost discret a càrrec de 

l’Ajuntament de Reus, passant per la posada en marxa de noves instal·lacions per als 

nostres museus, cedides, permutades o fetes amb un baix cost de construcció, o 

desplegant la xarxa de lectura pública amb una biblioteca central realitzada amb el 

50% de suport de la Generalitat i que actualment s’estén a la primera biblioteca 

patrimonial de Catalunya, la del Centre de Lectura mitjançant un conveni de 

col·laboració i que s’ha d’ampliar amb la Biblioteca Pere Anguera.  

 

 Amb l’esforç de tots, Reus ha demostrat que pot definir una política cultural 

pública potent, ser una referència a Catalunya i generar autoestima ciutadana, i tot 

això amb una aportació de recursos apropiada per a una ciutat de les seves 

característiques.  

 

 Per quadrar els recursos la societat civil i l’Ajuntament han de continuar 

treballant plegats per tal de desplegar una ample oferta cultural que arribi a tota la 

ciutadania.  

 

 Des del Centre de Lectura, ateneu principal del país que ara presideixo, ens 

sentim còmodes col·laborant amb la nostra ciutat i el nostre Ajuntament, contribuint 

conjuntament a compartir projectes i optimitzar recursos amb uns serveis que no 

podríem ofertar en solitari. 

 

 Aquest mes d’octubre coorganitzem tres propostes entre el Centre de Lectura i 

l’Ajuntament de Reus: l’exposició bibliogràfica sobre Fortuny dins els actes de l’Any 

Fortuny, l’exposició al Centre de la Imatge Mas Iglesias sobre la Caputxinada de 1966 i 

l’exposició “Passió privada, plaer públic” amb l’obra gràfica que Daniel Giralt Miracle ha 

cedit al Museu de Valls.  

 

 Una nova prova de que podem i hem d’anar plegats. 

 

 

      Diari de Tarragona, 2 octubre 2012 
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Passos endavant i passos enrere en els museus de Reus  
 
 

L’evolució dels nostres museus locals no ha estat mai un camí de roses, sigui pel que 

sigui, la feina feta, que ha estat molta, no ha acabat mai d’atrapar als reusencs. Potser 

ens estimem més allò que no tenim que el que és nostre. Els importants fons 

patrimonials que s’hi guarden no es corresponen amb la difusió i promoció que es 

mereixerien.  

 

 El nou museu que Reus necessita hauria de ser un equipament important, amb 

una superfície mínima de cinc o sis mil metres quadrats, distribuïts a nivell pla, que 

integrés tots els fons. És aquí on rau la dinàmica perversa en que es troba la política 

patrimonial reusenca. Realitzar aquesta inversió sempre ha anat quedant descartada i 

quan hi va haver alguna possibilitat de pensar-hi l’aposta pel Gaudí Centre, nascut per 

tal de promocionar la figura de Gaudí des d’una òptica turística, la va tornar ha ajornar. 

De totes maneres si pensem en el cost d’adquisició de l’immoble de la plaça del 

Mercadal i el pressupost gastat per adequar-lo com a centre d’interpretació, aquesta 

quantitat es quedaria ben petita davant la construcció d’un nou gran museu. En el futur 

només una conjuntura favorable que permetés reaprofitar o rehabilitar un gran 

equipament de propietat pública ho permetria.  

 

 Amb tot aquest panorama l’any 2000, després de molts anys d’inventariar, 

catalogar i emmagatzemar les peces, es va pensar en una possibilitat més modesta 

però alhora més pragmàtica i concreta: tematitzar i ampliar els equipaments existents. 

D’aquesta manera tot el fons respiraria: la política d’art contemporani residiria en un 

equipament diferenciat (es va poder adquirir uns anys després la fàbrica de licors de 

Josep Massó per tal de convertir-ho en el Centre d’Art Cal Massó), els fons amb les  

imatges (Fototeca i Cinemateca) gaudirien d’un espai propi (l’any 2007 es va inaugurar 

el Centre de la Imatge Mas Iglesias), el Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca es 

podria ampliar (duplicant espai) amb l’adquisició municipal d’una propietat contigua al 

carrer Vallroquetes (un projecte d’ampliació encara per pressupostar en algun Pla 

d’Actuació Municipal) i el Museu d’Art i Història s’ampliaria mitjançant una permuta 

d’espais amb els propietaris de Cal Rofes (un acord de 2006 que permetia triplicar 

l’espai expositiu   però que posteriorment, l’any 2008, es va desestimar).  

 

 Per això es va constituir l’any 2001 l’Institut Municipal de Museus de Reus, que 

prenia el relleu a l’anterior Patronat del Museu, amb la voluntat de posar les bases per 

tal d’ampliar, redefenir i donar potència al patrimoni cultural de Reus, tot esperant 

temps millors per escometre “la gran inversió” desitjada. 

 

 Les coses van començar a fer passos enrere a partir de l’any 2008, quan ja 

s’havien inaugurat els espais de Cal Massó i el Mas Iglesias: es va renunciar a ampliar 

el Museu d’Art Història i les activitats de difusió i promoció del museu van patir un fort 

cop tancant equipaments els diumenges al matí.  Es veu que començava l’austeritat 

quan en realitat la política que reclamava els nostres museus era la promoció externa, 

més horaris d’atenció i complementar-se amb la nova oferta turística, que a partir 

d’aquell moment es dirigia des del patronat de Turisme i que contemplava els caps de 

setmana com a claus en la promoció de la ciutat. Una autèntica paradoxa: abans quan 

els museus obrien els diumenges, el patronat de turisme no feien visites, ara és a 

l’inrevés: l’oferta turística s’hauria de basar en la difusió del nostre patrimoni fent alhora 

més rendibles les inversions en patrimoni i els horaris d’obertura dels museus 

s’haurien d’adequar a la realitat i a la demanda turística existent.  
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 Ara, amb els museus, dóna la sensació que ens trobem en una nova involució 

(el nou “pla de museus”), els recursos que no s’han gastat per fer les inversions que 

requeria i que sí que es van fer pel Gaudí Centre, s’han tornat en contra. Sembla que 

sobra tot: les col·leccions de Salvador Vilaseca fan nosa, els museus s’han de 

constrenyir, no podem pagar conserges per tal d’obrir-los, convertim el Museu d’Art i 

Història en “magatzem visitable”, els llegats de Rebull, de Pedrol Rius, el Retaule de la 

Prioral, l’exposició sobre l’oli o sobre la Festa Major, les donacions anònimes i 

desinteressades d’artistes i col·leccionistes particulars les podem tancar “sine die”. El 

Centre d’Art Cal Massó només s’obre puntualment per activitats diverses i Centre de la 

Imatge ha esdevingut únicament un arxiu de fotografies mentre la cinemateca s’ha 

quedat sense discurs ni direcció: el Centre ha deixat de ser el centre d’art i pensament 

sobre la imatge que es pretenia. Es veu que amb l’exposició de les obres d’una part 

dels artistes del XIX a l’antic Banc d’Espanya ja en tindrem prou. No se què en 

pensarien, si aixequessin el cap, els donants i totes aquelles persones que s’hi van 

deixar l’ànima,  Salvador Vilaseca el primer. 

 

 Ni tant ni tan poc, ja sabem que els temps són difícils però cal estimar-se la 

ciutat i no renunciar a una bona gestió pública. No ens volem creure que els nostres 

representants públics tanquin els nostres museus, al contrari: volem que s’hi esforcin 

per mantenir-los oberts i en millorin l’estat present.  

 

 Aquest nou “pla de museus” que ha anunciat l’Ajuntament deu estar mal 

explicat, només es podria entendre tancar provisionalment l’exposició d’alguna 

col·lecció si  es contempla la possibilitat real de disposar aviat del nou equipament que 

necessitem. Es poden posar noves bases esperant temps millors, però mentrestant no 

cal desmuntar el camí iniciat i recular cap a èpoques anteriors.   

 

 Tan difícil és mantenir el que tenim? No podem acordar les mesures oportunes 

amb el personal municipal per tal que els museus obrin en els horaris i dies adients? 

Perquè no es pot coordinar tot plegat amb Turisme i amb Ensenyament? 

 

 Rectificar és de savis: la ciutat no es mereix fer passos enrere.  

 

 

 

Diari de Tarragona, 25 gener 2013 
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Els llibres de dedicatòries del Centre de Lectura 
 

 

Capbussar-se en els llibres de dedicatòries del Centre és fer un viatge per la història. 

La seva visió en conjunt ofereix el retrat de l’entitat i el prestigi que s’ha guanyat amb 

els anys. Moltes personalitats del món de l’art, la música, les lletres o la política, hi han 

rubricat la seva signatura o hi han deixat textos, dibuixos, poemes o notes musicals. El 

primer llibre de dedicatòries comença amb un poema escrit per Joaquim Bartrina i 

dibuixos de Soberano, Llovera i alguns atribuïts a Fortuny. Repassant els llibres 

podem veure aquells que hi són i també aquells que per motius diversos no hi van 

estampar la seva dedicatòria: la conjuntura,  la deixadesa, la por al rebuig o l’oblit dels 

responsables de l’entitat, va fer que alguns personatges destacats, que han participat 

o col·laborat regularment amb el Centre, no hi figurin. Joan Miró havia de signar el 

llibre, després d’haver dedicar una litografia al Centre l’any 1977, coincidint amb 

l’estrena de Mori el Merma al Teatre Bartrina però un còlic li impedí assistir a 

l’espectacle. A Josep Pla, qui va donar com a mínim dues conferències, es veu que no 

se li va gosar demanar. Joan Rebull, en volia fer una dedicatòria especial amb un 

dibuix que finalment no traspassà al llibre d’honor. Güell i Mercader o Eduard Toda era 

tan habituals a la casa que no se’n troben les seves dedicatòries.  

 

 L’any 2009 coincidint amb el 150é aniversari del Centre se’n va fer una 

exposició i se’n va editar un llibre-catàleg amb el recull de 150 dedicatòries. Tot triat i 

comissariat per Pere Anguera, qui llavors ja es ressentia de problemes de salut. La tria 

era per a ell “una radiografia múltiple d’una societat canviant”. Els 150 autògrafs es van 

classificar en quatre apartats: les arts (art, teatre, cinema, música, arquitectura), la 

literatura, ciència i societat i política, amb voluntat expressa de no incorporar-hi a 

aquells polítics que en aquells moments estiguessin en actiu.  

 

 De la llista inicial van caure alguns noms com el del Dr. Larra i Cerezo, el 

germà de Pau Gargallo o Fraga Iribarne, però s’acabaria conformant un calidoscopi 

ben rellevant, aquí n’hi ha una selecció:  Emilio Castelar  (1862), Pérez Galdós (1896), 

Santiago Rusiñol (1901) Pi i Margall (1901), Lerroux (1901), Ignasi Iglésias (1903), 

Josep Aladern (1904), Alfons XIII (1904), Josep Carner (1905) Pablo Iglesias (1910), 

Pau Vila (1911), Joan Lamote de Grignon (1911), Margarida Xirgu (1912), Plàcid Vidal 

(1913), Joaquim Folch i Torres (1913), Eugeni d'Ors (1918), Adrià Gual (1920), Angel 

Pestaña (1922), Miquel Ventura (1922), Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella 

(1922), Indalecio Prieto (1923), Manuel de Montoliu (1923), Lluís Millet (1923), Jacinto 

Benavente (1924), Joaquim Mir (1924), Manuel de Falla (1925), Pau Casals (1925), 

Josep Maria de Sagarra (1926), Tomas Garcès (1926), Angel Ossorio Gallardo (1926), 

Enric Borràs (1926), Martí Folguera (1927), Higini Anglès (1928), Jaume Mercadé 

(1929), Ottorino Respighi (1929), Nicolau d'Olwer 1929), Aureli Capmany (1929),  Bon 

(Romà Bonet i Sintes) (1930), Pompeu Fabra (1930),  Antoni Rovira i Virgili (1930), 

Francesc Macià (1932), Ventura Gassol (1932), Carles Riba (1932), Ricard Opisso 

(1932), Ferran  Soldevila (1953), Alexandre Cirici Pellicer (1953), Blas de Otero (1956), 

José Hierro (1957), Alfonso Sastre (1958), Xavier Montsalvatge (1958), Joan Oliver 

(1958) Joaquim Molas (1963), Miquel Coll i Alentorn (1966), Josep Maria Espinàs 

(1969), Bonaventura Vallespinosa (1972), Heribert Barrera (1976), Josep Solé Barberà 

(1976), Gregorio López Raimundo (1977), Guti (Antoni Gutiérrez) (1977), Anton Maria 

Badia Margarit (1977), Ernest Lluch (1978), Josep Tarradellas (1978), Enrique Tierno 

Galván (1978), Josep Maria Subirachs (1979),  Lluís Llach (1979), Joan Oró (1980), 

Albert Boadella (1981), Josep Termes (1981), Frederica Montseny (1982), Lluís 

Pasqual (1982), Jordi Solé Tura (1983), Carlos Martínez Shaw (1983), Joan Brossa 

(1983), Oriol Martorell(1984), Néstor Luján (1984), Vicent Andrés Estellés (1984), Jordi 

Pujol (1985), Ramon Tamames (1985), Joan Ferraté (1987), Josep Laporte (1987),  
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Aveli Artís Gener "Tisner" (1989), Montserrat Roig (1989), Maria Aurèlia Capmany 

1990), Miquel Martí Pol (1992), Manuel Vázquez Montalbán (1996), Bigas Luna (2000), 

Martí de Riquer (2001), Carles Santos (2002), Josep Maria Carandell (2002), Pasqual 

Maragall (2002), Noah Gordon (2003), Joan Guinjoan (2004),  Armand Puig (2004), 

Jaume Cabré (2004), Ricard Salvat (2005), Oriol Bohigas (2008).  

 

 De les dedicatòries de tots ells en destaquen les notes musicals qui hi 

dedicaren Pau Casals, Lamote de Grignon, Higini Anglés o Carles Santos, els dibuixos 

de Joaquim Mir, Bon, Opisso, Josep Maria Subirachs o  Bigas Luna,  els poemes de 

Martí Folguera, Ramon Muntanyola, José Garcia Nieto o José Hierro i algunes frases 

que donen raó de l’estimació a Reus i al Centre. Santiago Rusiñol deia l’any 1901: “Hi 

ha pobles que donen llavor, altres fruit i altres flors. Reus dóna llavor, fruit i flors... És 

un camp, un hort i sobretot un jardí”. Blas de Otero escrivia: “Esta és la autèntica rosa 

de Reus, que vence al tiempo”. Ernest Lluch recordava (1978) les seves múltiples 

vingudes: “Després d’haver treballat a la Biblioteca, de publicar a la Revista del Centre 

i parlat en conferències, m’alegro de que ara quan tenim encetada la llibertat i la 

Generalitat hi pugui tornar a parlar, ara com a diputat socialista”. Vicent Andrés 

Estellés va escriure, amb motiu de la inauguració del curs acadèmic de 1984: “He 

passat un dia veritablement memorable al Centre de Lectura i tothom ha estat gentil i 

agradable amb escreix. En aquest moment, experimento una emoció fonda -de debó- 

que no trobe la manera de dir, com em sent. És així també -Centre de Lectura de 

Reus! que Catalunya s'hi fa més gran i sòlida!. Abraçades per a tothom d'un modest 

valencià que va arribar enlluernat pel prestigi -tot en una mitologia adolescent!- i ara 

acabo de comparar tanta bellesa i tant d'amor com n'hi ha aquí, en aquests prestatges, 

en aquestes sales ordenades, amb amor.” Noah Gordon escriu, en anglès, l’any 2003, 

l’agraïment a Pere Anguera a qui va venir a consultar expressament des d’EEUU 

sobre Joan Prim i Prats. Ricard Salvat, aprofita l’ocasió (2005) per tal de recordar les 

seves vingudes a La Canonja i a Reus manifestant el seu goig per haver tornat a 

portar a la ciutat la seva versió de  Ronda de mort a Sinera. L’any 2009 Pere Anguera 

hi fa constar: “Al Centre de Lectura, la meva segona casa, la meva primera 

universitat”. Molts anys abans (1908), amb un to “foteta”, Pin i Soler destacava: “Jo 

firmo modestament com Don Alfons XIII”.  

 

 Des de 2009 fins ara han continuat passant pel Centre importants personalitats 

que han deixat el seu missatge al llibre de dedicatòries: Artur Mas, Ernest Benach,  

José Montilla, Xavier Amorós, Ramon Amigó, Joan Margarit, Salvador Giner, Josep 

Ramoneda, Isona Passola, Laura Borràs, Josep Fontana Lázaro, Borja de Riquer, 

Vicenç Navarro, Evelio Tieles, Maria Mercè Roca, David Bagés, Salvador Rueda, 

Coque Claret. Alfons Soldevila, Rafel Nadal o Angela Jackson.  

 

 

Diari de Tarragona, 23 març 2013 
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El primer Congrés d’Ateneus de Catalunya al Centre de Lectura el 1911 

 

 

Del primer Congrés d’Ateneus de Catalunya que es va celebrar al Centre de Lectura 

en parla Pere Anguera en parla al llibre EL CENTRE DE LECTURA DE REUS, Una 
institució ciutadana, publicat per Edicions 62, l’any 1977:  

 

“El 31 de gener (1911) Jaume Simó i Bofarull és elegit president del Centre de Lectura. 

Simó és una de les personalitats més destacades del primer quart de segle de la vida 

reusenca. Havia nascut a Reus el 1884 i inicià la carrera de Medicina, que abandonà 

als primers cursos per seguir la de Dret a Madrid i Barcelona. Durant els primes temps 

de la seva activitat política actuà dins l’òptica catalanista, encara que sense estar 

vinculat a cap partit per raó del se caràcter molt independent. 

 

Simó dedicà la major part dels seus esforços a dona a conèixer el Centre de Lectura i 

buscar-li operativitat. En el primer aspecte impulsa la seva idea, ja esbossada el dia 17 

de gener i que el 19 havia obtingut el suport de totes les juntes seccionals, de celebrar 

els dies 15,16 i 17 d’abril un Congrés d’Ateneus i entitats de cultura de tot Catalunya; 

per a la celebració d’aquest Congrés calia restaurar algunes sales. La idea del 

Congrés fou molt ben acollida arreu del país: les companyies de línies fèrries oferiren 

preus especials per als congressistes participants i els organismes oficials com ara la 

Diputació i els Ajuntaments de Lleida, Reus i Barcelona hi aportaren la seva 

cooperació econòmica, el darrer amb mil pessetes, mentre que el de Reus n’oferia 

cinc-centes. L’Estació Enològica i l’oficina local de Correus també hi van prestar la 

seva col·laboració. Per donar més relleu als actes se’n va fer un escut especial 

dissenyat per Francesc Font de Rubinat. 

 

Tot i que el reglament del Congrés feia constar que la llengua catalana i la castellana 

tindrien els mateixos drets, es nota una forta preponderància de la primera, en la qual 

són redactats els textos de treball del comitè executiu. Els actes del Congrés estaven 

estructurats en setze comissions que abastaven la més àmplia gamma dels 

coneixements humanístics, socials i científics. Sota la presidència d’Emili Briansó, 

alcalde de la ciutat, de Pere Coromines i de Jaume Simó, es pronunciaren setanta-

dues ponències entre les quals es destaquen les d’Eduard Fontseré, Jaume Aguadé, 

Josep Recasens, J.M. Tallada, Francesc Layret, Antoni Rovira i Virgili, Josep M. de 

Sucre, Marcel·lí Domingo, Felip Pedrell, Adrià Gual, Joan Puig i Ferreter i Jaume Simó. 

De totes les comunicacions només quatre es feren en castellà. El Congrés d’Ateneus, 

a més de donar a conèixer el Centre al llarg i a l’ample del país, produí un benefici de 

279,45 pessetes que es volien destinar a l’edició d’un volum que recollís la memòria 

del secretari, Eduard Navàs, les adhesions i les principals ponències rebudes així com 

les conclusions que havia elaborat cada comissió. El volum, tot i que fou anunciat al 

número 7 d’”Atheneum” no arribà a ser publicat. El diari “Foment” va publicar el 1911 

en forma de fulletó no relligable la ponència d’A. Porta i Pallisè “Acció dels Ateneus en 

la vulgarització de les ciències”. La perfecte realització dels actes és constatada en les 

consultes constants que els promotors del segon Congrés realitzen l’any següent des 

de Vilanova i la Geltrú, del qual Simó fou nomenat president honorari.” 

 

 Cent anys més tard, el 2011 el Centre de Lectura ho volgué recordar amb la 

celebració d’unes jornades commemoratives a la qual hi van participar personalitats 

destacades de l’àmbit cultural i científic. 

 

 Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans, en feu la conferència 

inaugural el 24 d’octubre: «L’Institut d’Estudis Catalans, ahir, avui i demà», que va  
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servir per obrir el curs acadèmic 2011-2012 del Centre. Del 3 a l’11 de novembre hi 

van participar: el poeta i escriptor Vicenç Altaió, director d’Arts Santa Mònica (art, 

ciència i comunicació) i de KRTU (cultura, recerca, tecnologia, universals) amb la 

conferència «Arts + Ciències + Comunicació»; el periodista, filòsof i escriptor, i llavors 

director del CCCB de Barcelona, Josep Ramoneda, amb la xerrada «Humanisme, 

cultura i societat»; la doctora en Filologia Romànica per la UB i actual directora de la 

Institució de les Lletres Catalanes Laura Borràs Castanyer, amb la presentació 

«Literatura en l’era digital»; la guionista, directora i productora de cinema Isona 

Passola, amb la dissertació «Creació audiovisual i cinematogràfica»; Juan Insúa, 

director del festival de literatura Kosmopolis i del CCCB Lab va parlar de la 

«Investigación en Innovación en Cultura»; la crítica d’art i membre del CONCA 

(Consell Nacional de la Cultura i les Arts) Pilar Parcerisas va donar la conferència «La 

cultura en la societat de l’espectacle i la mediació política en arts visuals»; la 

coordinadora General de la Biblioteca de Catalunya Eugènia Serra va explicar «Accés 

a la cultura: nou concepte de biblioteques»; tancant el cicle de xerrades el president de 

l’Institut Ramon Llull, el periodista i escriptor Vicenç Villatoro, amb la conferència 

«Internacionalització de la cultura». 

 

 Unes jornades que van servir, cent anys després, per tal de reflexionar sobre el 

món de la cultura i els nous camps que s’hi han obert. De com han evolucionat el 

pensament, el moviment associatiu, les polítiques culturals públiques, com hi ha influït 

l’estat del benestar; en quins formats i noves tècniques s’estan desenvolupant i com es 

creu que evolucionaran la creativitat artística, la ciència i la cultura en els propers anys, 

tant en el context nacional com l’internacional. Les conferències resten enregistrades a 

la videoteca del Centre per a la seva consulta i estudi. 

 

 En els propers anys veurem cap a on van “els coneixements humanístics, 

socials i científics”. Sabem que el món de la cultura i la ciència ha evolucionat 

significativament, que els diferents sectors s’han anat especialitzant cada vegada més, 

i que ara arriben a una massa més àmplia de la societat, però serem capaços de 

continuar progressant, sabrem conservar les millores aconseguides davant un temps 

de crisi com l’actual? 

 

Diari de Tarragona 1 de juny 2013 
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Güell i Mercader va promoure la creació del Centre de Lectura l’any 1859 
 

 

Pere Anguera ho explica al llibre El Centre de Lectura. Una institució ciutadana: «El 

Centre de Lectura va néixer com un producte de les tertúlies vuitcentistes. Sembla que 

cal situar el seu origen en les reunions que feien un grup de joves menestrals, en un 

cafè del raval de Santa Anna, el Cafè de la Música, de Francesc Vidal; hi discutien de 

política, d’actualitat, de cultura i d’interessos locals. Cada vespre es trobaven per llegir 

i comentar entre ells els diaris, sobretot «La Discusión» i «El Pueblo», de Madrid, 

tinguts aleshores com els portaveus de la democràcia peninsular, sobretot el primer, 

dirigit per Nicolás María Rivero, que comptava amb col·laboracions de Castelar. 

L’actitud dels joves sorprenia els altres parroquians, en general treballadors, que 

gradualment anaren deixant les bromes i els jocs per escoltar com llegien el periòdic 

en veu alta. Allí sorgí la idea de crear una societat basada en la tolerància de totes les 

doctrines i tendències, on es pogués expressar honestament la pròpia opinió, on els 

únics passatemps fossin, com diria l’article primer del futur reglament, «gozar del 

ameno trato de las personas (...) y la lectura de los libros y periodicos que no esten 

prohibidos por la ley», on cap joc ni cap ball no fossin permesos, on tot portés cap a 

l’ennobliment de l’home com a persona. Si bé el grup promotor, format per Salvador 

Ferrer, Josep Güell i Mercader, Salvador Ortiga, Gabriel Bofarull, Joan Grau i Ferrer, 

Ciril Freixa, Salvador Balada, Pere Busquets i Eduard Tost, veia molt clar el camí a 

seguir, els altres, als quals anaven destinats els seus esforços, no ho veien ni tan fàcil 

ni tan atractiu i procuraven escapolir-se. Finalment, una trentena de persones es reuní 

en una casa de disbauxes del carreró de la Misericòrdia, mig d’amagat com sí 

cometessin un delicte, i allí en un ambient poc propici, fou llegit i aprovat el primer 

reglament, la redacció del qual s’atribueix  a Güell i Mercader, quedaren inscrits els 

primers socis i s’obrí la caixa social.  Quan es crea el Centre de Lectura l’any 1859, 

Reus voreja els 33.000 habitants».  

 

 Els primers presidents del Centre de Lectura van ser Ciril Freixa (1859), Tomàs 

Lletget (1861), Josep Maria Morlius (1866) sempre sota la influència dels principis que 

Güell i Mercader explica quaranta anys després (1900) a Coses de Reus:  

 

«En aquell temps no hi havia a Reus els mitjans d’il·lustració que hi ha ara. No existia 

l’Institut Municipal ni tan sols un col·legi particular de segona ensenyança, i eren pocs i 

mal organitzats els establiments públics en què es donà la primera. Ponderàvem la 

necessitat que el poble en general i molt especialment la classe treballadora enia 

d’instruir-se. Ens condolíem  que la joventut intel·ligent i benestant esmercés les seves 

facultats i els seus ocis en fútils diversions, o s’enllotés en el joc i en la dissipació, 

quan tan vast i esplendorós camp tenia davant seu per a dar forma als grans ideals de 

la vida moderna. Vàrem imaginar la creació d’un gran Casino l’objecte del qual fos 

l’educació moral i material del poble, especialment de la joventut menestral i la classe 

treballadora, un casino model, especialíssim, l’únic esbarjo de qual seria la conversa a 

les taules del cafè, però sense permetre’s cap mena de joc ni tan sols els més lícits, 

d’on el ball estigués desterrat en absolut, i desterrades també les reunions que no 

tinguessin per objecte una finalitat purament instructiva. Un Centre, en fi, 

d’ensenyança i d’educació popular obert a les idees de progrés, però sense 

exclusivismes de cap mena».  

 

 Les idees regeneracionistes que Güell expressava sovint a El Eco del Centre 
de Lectura no sortien del no res. S’havia relacionat amb personatges del sector 

progressista de la Renaixença com Víctor Balaguer i Josep Anselm Clavé, i en la seva 

etapa a l’entitat va influir decididament amb el seu mestratge en joves com Joaquim 

Maria Bartrina, Josep Martí Folguera, Antoni Gaudí i Eduard Toda, el seu nebot. A les  
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pàgines de l’Eco es van publicar els primers escrits dels futurs escriptors, artistes i 

poetes de Reus.  

 

 Güell i Mercader, és una personalitat destacada en la història de Reus. L’any 

2007 se li dedicà a la ciutat un simposi: «Per l’amor al progrés», dirigit per la doctora 

Rosa Cabré i Monné i organitzat per l’Arxiu Municipal, amb ponències de Jordi 

Ginebra, Xavier Ferré, Roger Canadell, Carola Duran, Josep Maria Ribera, Jordina 

Gort i Montserrat Corretger. Les actes del simposi es van publicar a les Publicacions 

de l’Arxiu Municipal de Reus, amb el número 14. Cent cinquanta quatre anys més tard 

de la creació del Centre cal recuperar la seva memòria i la de molts companys de 

viatge que reclamaven aquest centre popular d’instrucció.  

 

 

Diari de Tarragona, 11 de novembre de 2013 
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Recepció del Premi Nacional de Cultura 2013 al Centre de Lectura 

 

Amb motiu de la recepció del Premi Nacional de Cultura 2013, que tindrà lloc el 

divendres 22 de novembre, el Centre de Lectura ha programat una setmana 

d’activitats culturals que evidencien l’ample ventall de propostes que la institució 

programa regularment. Divendres 15 de novembre comença el cicle amb el concert del 

«Consort de flautes» de l’Escola de Música del Centre i el cor femení Cal·líope i 

continuarà mostrant propostes de l’Escola de Dansa, l’Escola de Teatre, el Cineclub, 

sessions de lectures En Veu Alta, un concert familiar del quartet de solistes de 

l’Orquestra Camerata XXI i conferències i presentacions de llibres organitzades des de 

les seccions del Centre o en col·laboració amb el Campus Extens Antena del 

Coneixement de la URV. 

 

 El cicle culminarà el divendres 22 amb la recepció del Premi Nacional i la 

conferència «El CoNCA i el model de polítiques culturals» a càrrec de Carles Duarte 

Montserrat, poeta, lingüista, president del Consell de la Cultura i les Arts. 

 

 Un segle i mig de cultura mereix un premi nacional. La distinció que el CoNCA 

ha atorgat enguany al Centre de Lectura es justifica per la tossuderia d’una entitat que, 

molt encertadament, Pere Anguera va definir com «una institució ciutadana». 
 

 La tossuderia consisteix a entestar-se a ser fidel als postulats fundacionals, 

adaptant-los, és clar, a les necessitats i característiques de les diferents èpoques per 

les quals ha transcorregut el Centre. No fa pas gaires anys fins i tot en el si de la 

pròpia entitat s’han plantejat debats i preguntes sobre la funcionalitat d’aquest tipus 

d’ateneus nascuts a finals del segle xix. Tenen sentit, encara, institucions d’aquesta 

naturalesa?, són necessàries?, serveixen per a alguna cosa?, són útils per a les 

persones dels segles xx i xxi? Per sort les conclusions del debat han estat sempre 

afirmatives: Sí. Cal adaptar-se, reinventar-se, caminar amb els temps, però, també, 

sempre mantenir viu l’esperit primigeni: pobles cultes, pobles lliures. Ara, cent 

cinquanta-quatre anys després, una distinció a escala nacional dóna fe d’aquesta 

viabilitat. 

 

 La concessió dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

una de les atribucions del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, enguany ha 

volgut subratllar més que mai la innovació, la continuïtat i l’excel·lència. Els Premis 

Nacionals de Cultura 2013 vindiquen la creativitat com a veritable símbol d’un país 

amb un dinamisme cultural que és part constitutiva de la seva personalitat històrica. 

 

 El plenari del CoNCA, constituït en jurat dels Premis Nacionals de Cultura 

2013, va decidir atorgar deu premis, dels quals només un va ser destinat a una 

institució cultural del país: el Centre de Lectura de Reus: “Són més de cent cinquanta 

anys d’història al servei de la cultura i la societat reusenca i catalana. El Centre suma 

la naturalesa patrimonial per la conservació i difusió dels seus fons bibliogràfics i la 

voluntat de generar dinàmiques amb una programació d’activitats rica i plural, a més 

de participar en projectes experimentals de caràcter didàctic, com l’Antena del 

Coneixement, promogut per la Universitat Rovira i Virgili”. 

 

 Mereixedors d’aquest Premi Nacional de Cultura són totes les persones que 

durant la vida llarga i sovint atzarosa de l’entitat han treballat per ella: consells 

directius, responsables de les seccions, de les Edicions, directors i professors de les 

escoles, personal laboral, socis i, fins i tot, proveïdors que, en ocasions, han esperat 

pacientment cobrar les factures derivades de les comandes de l’entitat. Totes i  
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cadascuna d’elles –la llista és molt llarga perquè 154 anys són molts anys– poden i 

han de penjar-se la medalla del Premi Nacional de Cultura. 

 

Una distinció d’aquesta naturalesa s’ha de proposar i això ho va fer, 

desinteressadament, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, que va 

afegir a la seva petició una llarga llista de suports i adhesions de màxim nivell 

intel·lectual i moral que han valorat la trajectòria del Centre de Lectura, l’excel·lència 

de tantes personalitats vinculades a l’ateneu i l’esforç constant per mantenir-se com 

una «universitat popular», ara en estret contacte amb la Universitat Rovira i Virgili. Una 

entitat, una institució ciutadana a la qual pertanyen tots els reusencs tinguin o no 

carnet de soci. 

 

 

Diari Més, 12 de novembre de 2013 
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Un premi dedicat 
 
 

El 8 d’octubre el Centre de Lectura va recollir, al Saló del Tinell, el Premi Nacional de 

Cultura 2013 davant les màximes autoritats del país i del món de la cultura.  

 

El passat 22 de novembre se’n feu una recepció institucional al Centre que 

comptà amb la presència del Plenari del Consell de la Cultura i les Arts (CoNCA), amb 

el seu president al capdavant, el poeta i lingüista Carles Duarte, acompanyat d’Isona 

Passola, Valentí Puig. Gemma Sendra, Mercè Gisbert i la directora del consell Silvia 

Muñoz.  

 

Carles Duarte i Montserrat, nascut a Barcelona l’any 1959, és una personalitat 

important de l’àmbit cultural català, actual director de la Fundació Lluís Carulla -entitat 

gestora del Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí-, és autor de volums de 

poesia com Tríptic hebreu, El somni, El Silenci, El centre del temps o Els immortals. La 

seva obra poètica ha estat recopilada al volum S’acosta el mar (2010). Els seus llibres 

han estat traduïts al castellà, el francès, l’italià, l’alemany, l’islandès, el romanès o 

l’hebreu. Com a lingüista ha estat deixeble i col·laborador dels professors Antoni Maria 

Badia i Margarit i Joan Coromines, a qui va ajudar entre 1979 i 1989 en l’elaboració del 

seu Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. És autor, a més, 

d’una Gramàtica històrica del català, en 3 volums, en col·laboració amb Àlex Alsina, i 

del llibre de narracions Ulls encendrats. 

 

A l’acte de recepció del premi Carles Duarte hi va donar la conferència «El 

CoNCA i el model de polítiques culturals». Abans de la xerrada es va explicar als 

presents a qui anava dedicat el premi, qui se l’havia de fer seu.  

 

La llista de dedicatòries va ser llarga: als socis actuals, als que ho han estat un 

dia o altre i a la resta de ciutadans de Reus; als socis més fidels que des de fa molts 

anys creuen en el Centre i que mantenen viva l’estima dels seus pares i avis vers la 

institució; a tots el presidents (el reglament inicial el va promoure Güell i Mercader), 

des de Ciril Freixa, Tomàs Lletget, passant, entre d’altres, per Josep M. Morlius, Isidor 

Frias, Eugeni Mata, Lluís Quer, Antoni Serra Pàmies, Evarist Fàbregas, Jaume Simó 

Bofarull, Pere Cavallé, Pau Font de Rubinat, Jaume Roig (fins a la guerra civil)  i Enric 

Aguadé, Josep Blanch, Emili Argilaga, Ramon Amigó, Jordi Escoda, Xavier Amorós, 

Josep Maria Balañà, Joan Ballester, Pere Anguera i Jordi Agràs (els últims 65 anys); 

als integrants dels consells directius, seccions i comissions de garanties que han 

mantingut viu l’esperit del Centre aquests 154 anys; a dues persones que hi van deixar 

la vida: la bibliotecària Regina Figuerola (1937) i l’estimat Albert Via Roig (2010); als 

socis d’honor del Centre: Andreu Rodríguez, Joaquim Mallafrè, Josep Murgades, 

Rafael Ferré, Rosa Magrané, Liesel Vidal, Jordi Escoda, Ramon Ferran, Gabriel 

Ferraté Pascual, Antoni i Gabriel Paricio, Gerard Ricart Quintana, Xavier Amorós i la 

Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Reus; a les institucions que hi donen 

suport: Ajuntament de Reus, Diputació de Tarragona, el Departament de Cultura de la 

Generalitat, el Consell de la Cultura i les Arts, l’Institut Ramon Muntaner, la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i la Universitat Rovira i Virgili; a 

les empreses i fundacions privades que hi han col·laborat els darrers anys; a les 

entitats de Reus, sempre còmplices, i a les institucions del país amb qui es 

comparteixen anhels, com la  Federació d’Ateneus de Catalunya; als treballadors de la 

casa; a la llarga llista d’intel·lectuals i estudiosos que hi han col·laborat sempre de 

manera desinteressada i entregada, cal recordar les personalitats que han pronunciat 

les diferents lliçons inaugurals de curs: Rafael Moneo, Josep Fontana Lázaro, 

Salvador Giner, Lluís Pasqual, Oriol Bohigas, Martí de Riquer, el Pare Batllori, Lluís  
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Llach, Martí Pol, Vicent Andrés Estellès, entre d’altres; als molts professionals que hi 

imparteixen cursos i coneixements i als directors de les escoles de dansa, teatre, 

lletres, idiomes, música i art; als pares dels alumnes que porten als seus fills a les 

escoles del Centre i a la Biblioteca; als proveïdors que han suportat amb paciència les 

penúries econòmiques consubstancials d’una institució cultural com el Centre; als 

molts donants de col·leccions bibliogràfiques que engrandeixen el valor patrimonial de 

la Biblioteca; a la memòria de personatges, alguns dels quals van tenir el Centre com 

una segona casa: Miquel Ventura, Joaquim Bartrina, Francesc Bartrina, Eduard Toda, 

Hortensi Güell, Francesc Gras i Elies, Josep Martí Folguera, Evarist Fàbregas (el 

nostre mecenes més important), Josep Recasens i Mercader, Josep Iglèsies, Salvador 

Vilaseca, Bonaventura Vallespinosa, Joaquim Santasusagna, Josep Maria Prous i Vila, 

Josep Vidal Llecha,...; a la família Musté Recasens que va cedir al Centre el refugi de 

Mont-ral; a tots aquells artistes i familiars d’artistes que han contribuït amb la donació 

d’obres seves a enriquir el fons d’art del Centre: Roig i Soler, Baldomer Galofre, 

Joaquim Mir, Pau Gargallo, Joan Miró, Josep Maria Subirachs, Joan Rebull, Joan 

Brossa, Ramon Ferran, Salvador Juanpere  i una llarga llista d’artistes dels segles XIX, 

XX i contemporanis; als escriptors i investigadors que han cedit els seus treballs per a 

la col·lecció de les Edicions del Centre; als directors i col·laboradors de les vuit 

èpoques de la Revista del Centre i als que ara inicien el nou projecte, en format digital, 

de la novena etapa i a totes les persones que pensen que només fomentant la cultura i 

la formació podem millorar individualment i col·lectiva, guanyant identitat com a poble.  

 

En resum, el Premi Nacional de Cultura 2013 es va dedicar a tothom que fa 

possible el dia a dia d’aquesta Universitat Popular que és, pel nostre país, el Centre de 

Lectura.  

 

 

 

   novembre 2013 
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Tresors de la Biblioteca del Centre de Lectura: gravats japonesos en fusta de 
colors 
 
 
Aquest primer trimestre de 2014 s’ha exposat en la vitrina situada a l’entrada de la 

biblioteca, i que recull trimestralment un dels “tresors de la Biblioteca del Centre”,  el 

llibre de 1909, One hundred masterpieces of japanese pictorial art. Tòquio: Shimbi 

Shoin, un dels volums de la col·lecció de vint-i-nou llibres que inclouen gravats 

japonesos en fusta de colors, editats a començaments del segle XX  per la reconeguda 

editorial japonesa Shimbi Shoin.  

 

 Se sap sobre l’Editorial Shimbi Shoin que va estar activa entre els anys 1899 i 

1938. Des de la seva fundació, Shimbi Shoin ràpidament fou reconeguda com la 

principal editorial en reproduccions d'art, per la seva qualitat i excel·lència tècnica de 

les seves edicions. Com a resultat d'això, encara avui dia una gran part de les seves 

publicacions es troben en les millors biblioteques i museus de Japó. No obstant, 

aquestes publicacions no es troben ni en biblioteques europees ni en biblioteques 

americanes a excepció de casos molt extraordinaris com ho és el de la Biblioteca del 

Centre de Lectura.  

 

 El procés d’impressió en fusta que realitzà Shimbi Shoin, de manera artesanal, 

és el motiu pel qual les seves obres tenen una qualitat sorprenent. Shimbi Shoin 

barreja les tècniques de gravat tradicionals japoneses amb les tècniques de gravat 

tradicionals europees. La impressió en fusta requereix moltes hores per poder produir 

una sola imatge. Es requereix la talla de nombrosos blocs de fusta de cirerer per a 

cada un dels colors que s'utilitzen en la impressió final. Aquesta tasca tan minuciosa 

podia suposar diversos mesos per poder completar-se.  El resultat final és la creació 

d’imatges sorprenentment nítides i molt detallades. 

 

 Cal especificar que la impressió en fusta resulta bastant complexa i molt 

laboriosa, requereix desenes i desenes d’hores per tal de produir, al final, una sola 

imatge. S’han de tallar molts blocs de fusta de cirerer i de color diferents per completar 

un sol gravat.   

 

 Els vint-i-nou volums que formen part de la col·lecció del Centre són llibres amb 

enquadernacions de luxe, cosides a  ma amb seda i encapsades amb tancaments 

d’ivori.  Inclouen llibres com 100 obres mestres de l’art pictòric japonès (1909), els cinc 
volums de Masterpieces selected from the Ukiyoyé (1906-1909)  o la capsa que 

descriu el procés d’estampació de les 96 imatges que donen peu a un gravat definitiu, 

com si fos una pel·lícula que a base d’incorporar un detall rere l’altra acaba esdevenint 

la imatge final.  

 

 I com ha arribat aquesta col·lecció exòtica i gairebé introbable a la Biblioteca 

del Centre de Lectura? Doncs com la majoria de tresors bibliogràfics que les 

prestatgeries del carrer Major col·leccionen gràcies a la generositat de molts mecenes 

particulars que han decidit que la millor forma de garantir la pervivència d’aquestes 

joies és incorporar-les a aquest fons comú, a l’abast dels estudiosos i interessats i per 

al gaudi de futures generacions. Són fons patrimonials importants que el Centre ha 

anat recopilant des de l’any 1859 quan una sèrie d’intel·lectuals van fundar la primera 

biblioteca patrimonial del país. Ara resten integrats dins un fons general que aplega un 

total de 260.000 volums. 
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 Aquestes publicacions japoneses foren donades a la Biblioteca del Centre de 

Lectura per Joan Ribes Daura i incorporades al seu fons bibliogràfic el desembre de 

1972, a les darreries de la presidència d’Emili Argilaga i uns mesos abans de la de  

Ramon Amigó, i amb la mediació del directiu responsable de la Biblioteca: Benet Oriol. 

Joan Ribes, va néixer a Ascó l’any 1900 i després d’haver treballat de jove a la botiga 

de roba de Cal Navàs, va fundar l’any 1933, amb Joan Casals Alabau,  l’empresa 

Ribes&Casals a Barcelona, una empresa de teixits que ha esdevingut molt important al 

cap dels anys, amb sèus actuals també a Madrid, Sevilla i Palma de Mallorca i que 

l’any 2013 va ser guardonada per l’Ajuntament de Barcelona amb el premi al “Millor 

establiment 2013” de Barcelona. Joan Ribes va tornar, una vegada instal·lat a 

Barcelona, a Reus per tal de casar-se amb una reusenca, i degut al record i estima 

que li tenia al Centre va donar aquesta col·lecció bibliogràfica. Va morir, segons 

informació facilitada per la seva neta Marina Vernet, l’any 1983.  

 

 Valdria la pena resseguir i fer una recerca de la història vital que hi ha darrere 

el personatge de Joan Ribes i Daura la qual ens permetria saber més de la vida 

comercial de la ciutat durant la primera meitat del segle XX. I també dels vincles 

comercials que aleshores mantenia Reus amb les comarques interiors i especialment 

amb la Ribera d’Ebre i és que Ribes va continuar conservant també els vincles amb la 

seva ciutat natal, col·laborant amb l’Associació Joventut Conscient d’Ascó (1971-1985) 

la qual el va nomenar Soci d’Honor l’any 1979.  

 

 Les publicacions de gravats japonesos que es troben a la Biblioteca del Centre 

de Lectura formen part d’un dels tresors més curiosos de la biblioteca i que 

complementen l’important fons de llibres catalogats de començaments del segle XX.    

 

 

 

Diari de Tarragona, 29 de març de 2014 



184 
 

Els nostres traductors  

La tradició traductora laica de Reus ve de molt lluny. Joaquim Maria Bartrina va 

publicar abans de 1880 diferents versions de poemes de Catullus (A Lèsbia), 

d’Heinrich Heine (Lo negrer), d’Horaci (Llibre I, Oda IX), Josep Roumanille (La 
cegueta) o de la prosa d’Adalbert de Chamisso (Lo castell dels gegants). Alguns dels 

membres del Grup Modernista de Reus com Josep Aladern, qui ja havia traduït al 

català, l’any 1894, Solness el contructor d’Ibsen  va publicar diverses traduccions a les 

pàgines de la premsa modernista reusenca de l’època. A Lo somatent i a Reus 
Tranquil  hi podem trobar les poesies de Leopardi (A la pàtria, Aixís mateix) i de 

Richepin (Un conill vell). Miquel Ventura va publicar traduccions del grec i el francès.  

 En la segona meitat del segle XX destaquen les importants traduccions de Joan 

Ferraté (1924-2003), amb treballs com  Lectura de “La terra gastada" de T.S. Eliot 
(1977), i Les poesies de C. P. Cavafis (1987), del seu germà Gabriel Ferrater (1922-

1972) qui va traduir de l’anglès (Chomski, Hemingway, l’alemany (Kafka, Heisenberg, 

Weis), el francès (Beckett) i el polonès (Gombrowicz) i l’embranzida que el doctor 

Bonaventura Vallespinosa va donar els anys seixanta a la traducció dels clàssics des 

de la Secció de Literatura del Centre de Lectura. Vallespinosa (1899-1987) va treballar 

de valent per donar a conèixer molts autors estrangers ignorats, prescrits pràcticament 

pel règim franquista. Engrescat per companys de la secció com Xavier Amorós, no tan 

sols s’acontentava en traduir, majoritàriament teatre, sinó que a més l’acabava 

representant, no sense dificultats, al propi Centre de Lectura. Memorables van ser les 

seves Figuretes de Vidre de Tennessee Williams o La cantant calva de Ionescu. Va 

traduir també textos de Pirandello, Ugo Betti, Albert Camus, Cesare Pavese, Jean 

Racine, Ludovico Ariosto, Molière, que la gent d’aquí desconeixia i que evidentment no 

els podia haver llegit mai en català. El seu fons personal amb totes les seves 

traduccions va ser donat per la seva família al Centre de Lectura el mes de maig de 

2003. 

 El cuc de la traducció va arribar els anys vuitanta a noves generacions que 

emergien vinculades al mateix Centre de Lectura: Joaquim Mallafrè, Josep Murgades, 

o a l’àmbit universitari: Joan Alberich, Josep Maria Jaumà. Traductors que han excel·lit 

dins el panorama cultural de Catalunya i que han fet d’algun dels seus treballs 

“traduccions de culte”.  

 Les traduccions de Joaquim Mallafrè (1941), sobretot de l’Ulisses de Joyce, 

que li va portar set anys de feina, passaran a la posteritat. Les seves riques versions 

de textos de Laurence Sterne, Samuel Beckett o del propi James Joyce (Dublinesos) 

han creat escola. També ha traduït Thomas More, Rudyard Kipling, Robert Graves, 

Henry Fielding, Henry Reed, W.H. Auden, Samuel Johnson i teatre de John Osborne, 

Harold Pinter o Ronald Harwood. 

 Josep Murgades (1951) ha fet un camí paral·lel, els seus grans coneixements 

de la llengua alemanya han permès fer-nos arribar (una bona part de les seves 

traduccions s’han publicat a la revista Els marges) aquests gegants de la cultura 

germànica que sovint els consideràvem llunyans: Frank Kafka, Thomas Bernhard, 

Nietzsche, Freud, Goethe, Herman Hesse, Bertolt Brecht, Oskar Panizza, Karl Marx, 

Herta Müller,... 

 Joan Alberich (1944) és traductor del grec, llicenciat en filologia clàssica per la 

UB (1968), catedràtic de grec des de l’any 1969, ensenya grec, llatí, cultura clàssica, 

mitologia i filosofia. És també professor associat de filologia grega de la UAB.  
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Actualment forma part de Consell de direcció de la Fundació Bernat Metge. Va dedicar 

uns quants anys de la seva vida a traduir la Ilíada i l’Odissea en una prosa entenedora. 

Ha traduït també obres d’Eurípides, Plató i Marc Aureli. 

 Josep Maria Jaumà (1938), llicenciat en Lletres i Doctor en Literatura Anglesa 

per la UB (1979), va exercir de professor de literatura anglesa a la UAB, a Liverpool 

(1962-63), Bremen (1963-64) i a la University of Illinois (1975-76). Publica traduccions 

a partir els anys 90, tradueix els poemes de Robert Graves, de Robert Frost, de 

Thomas Hardy, Philip Larkin, William Butler Yeats  i obres de Nabòkov («El llarg 

poema de Vladímir Nabòkov») i Shakespeare (Romeu i Julieta, traducció en vers blanc 

i Love in Shakespeare. Les 4 estacions de l’amor). 

 Podem veure com és manté la tradició traductora reusenca repassant la 

trajectòria de la nova generació de traductors reusencs, dos companys d’estudis de 

l’Escola Puigserver que van orientar la seva vida professional cap a l’estudi i traducció 

del japonès i el xinès, dos idiomes orientals de gran complexitat i dificultat: 

 Albet Nolla (Reus,1974) és traductor del japonès i de l’anglès (ha traduït Paul 

Auster, Coetzee, Naipaul), i compagina aquesta tasca amb la docència a la Facultat de 

Traducció i Interpretació de la UAB, on imparteix classes de llengua, cultura i literatura 

japoneses. Ha traduït del japonès a autors com Natsume Soseki, Junichiro Tanizaki, 

Yasunari Kawabata i Haruki Murakami. D’aquest novel·lista japonès ha traduït al 

català: Tòquio Blues, Kafka a la platja, After dark, Pircing o De què parlo quan parlo de 
córrer. 

 Carles Prado-Fonts (Reus, 1975) és llicenciat en Traducció i Interpretació per la 

UAB (1998), on també es va doctorar en Traducció i Estudis Interculturals (2005) amb 

una tesi sobre el paper dels traductors en el naixement de la literatura xinesa moderna. 

Ha fet estudis de llengua i cultura xineses a Beijing Language and Culture University of 

Westminster of California. Des de l’any 2004 és professor dels Estudis d’Arts i 

Humanitats de la UOC. Ha traduït al català Pan Gu crea l’univers: Contes tradicionals 
xinesos, Diari d’un boig i altres relats de Lu Xun. 

 Els darrers anys el Centre de Lectura ha integrat dins la seva ample oferta 

d’activitats la programació regular d’actes vinculats amb la traducció, així es celebra 

cada 30 de setembre el Dia Internacional de la Traducció amb la participació de 

destacats traductors i des de l’any 2013 tenen lloc, el mes d’abril, les «trobades de 

traductors», amb l’objectiu de reflexionar sobre el món de la traducció al català i 

desxifrar-ne les claus, valorant la traducció com a gènere literari. L’edició de 2013 es 

va dedicar a la traducció de diferents alfabets (alfabets llunyans: rus, japonès, xinès; 

clàssics: grec, llatí; i alfabets propers: francès, alemany, anglès) amb la participació de 

Miquel Cabal Guarro, Albert Nolla, Carles Prado, Joan Alberich, Claustre Bofarull, Joan 

Cavallé, Josep Murgades, Maria Eugènia Pèrea, Joaquim Mallafrè I Bernat Puigtobella 

i enguany (2014) la trobada es dedica monogràficament al teatre, amb comunicacions 

de Joaquim Mallafrè, Victor Batallé, Miquel Cabal Guarro, Francesc Cerro, Alfred 

Arola, Mabel Bofarull, Joan Sellent, Josep Murgades i la lectura dels monòlegs de 

Hamlet a càrrec del col·lectiu En Veu Alta. Les jornades del 25 i 26 d’abril les modera 

la periodista Natàlia Borbonès i estan patrocinades per la Fundació Privada Reddis.  

 Una bona ocasió per recordar-nos dels nostres traductors, dels que en anys 

difícils van obrir camí i dels que ara continuen contribuint a la recuperació de la 

normalitat cultural del país.  

Diari de Tarragona, 26 abril 2014 
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Daniel Barenboim a Reus l’any 1998 

 

El pianista i director d’orquestra Daniel Barenboim, nascut a Buenos Aires i 

nacionalitzat israelí, espanyol i palestí, va fer estada a Reus el mes d’agost de 1998 

per tal d’enregistrar el film «Entre 4 (z) yeux» dedicat als Preludis (llibre primer) de 

Claude Debussy. L’any 1962, quan tenia vint anys, ja havia actuat al Teatre Fortuny.  

 

 La productora audiovisual de la pel·lícula que va dirigir Paul Smaczny (Leipzig 

EuroArts Entertainment Ohg) va fer gestions amb persones de Reus per tal de 

localitzar alguns espais modernistes i espais de la ciutat que poguessin servir de fons 

a les interpretacions al piano de Barenboim, reflectint l’ambient impressionista i 

simbolista que es desprèn dels Preludes de Debussy.  

 

 Així, la productora basca Isabel Iturríagogoitia i l’important realitzador 

cinematogràfic, d’arrels barcelonines i de carrera professional alemanya, José Montes-

Baquer van considerar oportú plantejar-se diverses localitzacions a Reus. Van triar el 

pavelló dels distingits de l’Institut Pere Mata –obra de Domènech i Montaner de l’any 

1897- com a plató pels enregistraments musicals dels preludis, amb un gran  piano de 

cua, i van rodar tota una sèrie d’imatges complementàries a Cal Navàs –obra de 

Domènech i Montaner de 1901- i a la Biblioteca del Centre de Lectura.  Hi van 

intervenir la dansarina Roser Muñoz, aleshores primera ballarina del Leipziger (Ballet 

de Leipzig) i que actualment resideix a Barcelona on dirigeix el Centre de Dansa de 

Catalunya, i Egon Madsen, històric ballarí i coreògraf del Ballet d’Stuttgart. Algunes 

imatges també es van filmar en espais oberts de la ciutat, a la Plaça de Prim i als 

carrers del nucli antic. Es van fer gestions amb el Patronat de Turisme de Reus per tal 

de localitzar alguns espais modernistes i equipaments emblemàtics de la ciutat. Una 

visita de les quals, al Xalet Serra construït per Joan Rubió el 1911, va propiciar 

l’encàrrec del reportatge fotogràfic del Making off del rodatge al seu propietari: Carles 

Fargas. 

 

 Es van enregistrar els dotze preludis de Debussy a l’Institut Pere Mata durant 

dos dies sencers segons informacions facilitades per Joan Amigó, i la resta de dies de 

la setmana es van dedicar a altres localitzacions i a enregistrar unes seqüències a la 

Biblioteca del Centre de Lectura amb Daniel Barenboim, Roser Muñoz i Egon Madsen.  

 

 L’any 1998 va ser un any important per a Daniel Barenboim pel que fa a la seva 

projecció internacional. Era titular de l’Orquestra Simfònica de Chicago, director artístic 

del Staatsoper de Berlin i durant el mes de maig es va anunciar que a partir de l’any 

2000 seria director convidat del Teatro Real de Madrid. Havien passat  quinze anys 

des de la seva estada a París. Les seves fites futures no contemplaven només la 

direcció i interpretació de concerts sinó també la voluntat d’enregistrar obres 

importants del repertori musical universal, com  van ser els Preludes de Debussy. llibre 

primer (l’enregistrat a Reus) i llibre segon.  

 

 La pel·lícula Entre 4 (z) yeux, que es podria traduir com: “cara a cara”, o “entre 

tu i jo íntimament”, té una durada de 59 minuts, està formulada com un documental 

sobre Claude Debussy amb la interpretació dels Preludis per a piano del llibre primer: 

Les danseuses de Delphes, Voiles, Le vent dans la plaine, Les sons et les parfums 
tournent dans l’air du soir, Les collines d’Anacapri, Des pas sur la neige, Ce qu’a vu le 
vent d’Ouest, La Fille aux cheveaux de lín, La Serenade ínterrompue, La catédrale 
engloutie, La danse de Puck i Mínstrels. Les il·lustracions musicals i les explicacions 

de diferents crítics musicals sobre l’obra de Debussy complementen el film.  
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 La videoteca del Centre de Lectura disposa d’una còpia del DVD editat l’any 

2010, onze anys després de presentar-se la versió cinematogràfica, amb comentaris i 

subtítols en anglès.  

 

 

Diari de Tarragona, 25 de maig de 2014 
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La videoteca del Centre de Lectura, l’accés a un gran fons de pel·lícules 
 
 

Hom coneix el gran valor patrimonial de la Biblioteca del Centre de Lectura, amb prop 

de 260.000 volums catalogats, però potser no es coneix tant la rellevància que els 

darrers anys ha anat agafant la Videoteca del Centre. 

 

 Aquest espai, situat al segon pis de l’entitat, ha permès donar un nou servei als 

socis del Centre. Inaugurat l’any 1993 i renovat l’any 2011 amb nous ordinadors 

connectats a internet i pantalles de tv de leds, un dels quals disposa de tecnologia en 

3D, el fons guarda materials de diferents suports: cds, dvds, blu- rays, videojocs. 

 

 Un servei que s’ha ampliat de manera significativa els últims anys i que 

complementa esplèndidament el servei usual que dóna i ha donat la Biblioteca. L’any 

2013 es van deixar en préstec un global de 6.565 títols (dvds i cds) i es van realitzar 

16.253 consultes en sala.  

 

 Per entendre l’abast de la col·lecció cal dir que el fons audiovisual supera les 

deu mil unitats (10.710) amb 3.906 cds de música, 6.700 dvd  i 104 videojocs. De dvd 

n’hi ha 825 infantils, 4.925 per al públic adult, 850 són documentals i un centenar 

integren el fons de producció local. 

 

 La música abasta tots els gèneres formant una col·lecció atractiva per a tots els 

públics.  

 

 Si resseguim el contingut del fons cinematogràfic hi trobarem diversa tipologia 

audiovisual. Pel que fa a les pel·lícules hi podem trobar des del clàssics de 

començament del cinema mut, els primers films sonors, un bon recull de la 

cinematografia hollywoodiana, cinema europeu, espanyol i català. Centenars de 

clàssics com Metropolis, Casablanca, Cantando bajo la lluvia, Qué bello es vivir!, 
Sonrisas y lágrimas, Las Uvas de la ira, La Fortuna de vivir, Vacaciones en Roma, El 
tercer hombre, Ciudadano Kane, Pasaje a la India…  També el cinema dels grans 

mestres: Fritz Lang, Murnau, Keaton, Chaplin, Lubitsch, Jonh Ford, Jonh Huston, 

Roger Corman, David Lean, Truffaut, Bertoluzzi, Kurosawa, Hitchcock,  Billy Wilder, 

Oliver Stone, Scorsese,  Blake Edwards, Kubrich, Spielberg, Ridley Scott, Orson 

Welles, Bertolucci, Tarantino, Woody Allen, Clint Eastwood, Oliver Stone, Ford 

Coppola, Sidney Lumet, el germans Coen, i també Buñuel, Garcia Berlanga, 

Almodovar, Martin Patino, Carlos Saura i els catalans: Bigas Luna, Pere Portabella, 

Agustí Villaronga, Isabel Coixet, Ventura Pons, Jaume Balagueró, Mar Coll,  etc.  

 

 El fons fílmic incorpora la majoria dels films projectats a les sessions del 

cineclub del centre, les pel·lícules que es passen en versió original al teatre Bartrina i 

les que els darrers anys es programen a la sala d’actes en cicles monogràfics: 

«Cinema i política», «Cinema italià contemporani», «La Gran Guerra», «Cinema negre 

ianqui», «Cicle Antonioni, Fellini, Visconti», «Cicle Garcia Berlanga», «Especial 

Tennessee Williams i el cinema», «Cicle Neil Simon, comediant», etc.   

 

 També s’han ampliat les col·leccions temàtiques com les de teatre, amb el fons 

d’enregistraments televisius: «Gran teatro clásico Estudio 1», una part important de la 

col·lecció de clàssics de l’«American Film Theater», versions cinematogràfiques 

d’obres de Shakespeare i de Wilde i produccions catalanes com les de Dagoll Dagom, 

Tricicle i La Cubana. De dansa hi han alguns espectacles de referència com els de 

Maurice Béjart i altres coreògrafs. Concerts musicals de les darreres dècades (Pink 

Floid, Queen, Michael Jackson, Fredy Mercuri, U2, Utte Lemper,...) comparteixen  
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dipòsit amb el concerts del Senglar Rock o de Rock & Cat, juntament amb algunes 

produccions internacionals d’òpera i musicals.  

 

 El que en els darrers anys ha anat agafant cada vegada més protagonisme són 

les series televisives que han anat ocupant una part important del pastís de la 

producció audiovisual, competint amb el cinema convencional. El Centre disposa de 

moltes sèries, algunes considerades de culte, com The Wire, Los Soprano, The house 
of cards (BBC), Boardwalk Empire, Wallander, Millennium, Lost, Mad Men, Breaking 
Bad, Walking dead,  Los pilares de la tierra, Juego de tronos, House, Hermanos de 
sangre, The pacific,  i altres més antigues com Alfred Hitchcock presenta…, Poirot, Yo, 
Claudio, Tween Peaks, Expediente X, Il Capo de Corleone,  Arriba i abajo, Sherlock 
Holmes, Els misteris de Ruth Rendel, N’hi ha que neixen estrellats, etc. I sèries 

catalanes com Mirall trencat, Porca misèria, Plats bruts,...  

 

 De les infantils, en dibuixos animats i 3D es guarden molts clàssics d’animació 

de Disney, Pixar, Cartoon Network Studios, DreamWorks Pictures,... Així es poden 

trobar les típiques  Buscant a Nemo, Shrek,  Gru, Babar, La Blancaneus o senzillament 

les que tenen més éxit: Up, Planet 21, Madagascar i  les reclamades pel·lícules de Tim 

Burton. Cal destacar en aquest aspecte d’animació la important filmografia que es 

disposa del director japonès Hayao Miyazaki (La princesa Mononoke, El viatge de 
Chihiro,...).  
 

 Pel que fa al genère documental trobem un ventall molt ample: els documentals 

de Michael Moore, la col·lecció de natura de National Geografic, edicions d’història de 

la guerra mundial i de la guerra civil espanyola, «Dias que marcaron el mundo» (BBC), 

col·leccions de material per a viatjar, documentals de TV3, «Històries de Catalunya» i 

les rutes «A peu per Catalunya i «Paisatges de Catalunya». També podem trobar 

col·leccions dedicades a escriptors com «Veus Literàries», amb capítols dedicats a 

Xavier Amorós o Albert Manent, entre d’altres. De l’àmbit local es guarda la producció 

audiovisual  antiga, amb els fons cinematogràfics dels pioners del cinema a Reus, 

traspassats a la versió digital; films que tenen relació amb la ciutat com el film Prim 

(1930) de José Buchs que s’ha pogut veure enguany dins les jornades sobre Prim que 

va organitzar el Centre de Lectura i documentals dels darrers anys: Pere Anguera, tres 
segles, una veu, 150 anys del Centre de Lectura, Temps estranys, el Reus de 
l’Amorós, Gaudí per Reus, Imatges de la memòria i els treballs de productores locals 

com Juan Desafinado, La bífida, Mabs o Acid factory.  

 

 En resum tot un fons cinematogràfic de qüasi set mil pel·lícules que combina 

clàssics, pel·lícules de culte, documentals i també un ampli compendi de cinema del 

segle XX i que arriba fins a les estrenes actuals. 

 

 La videoteca del Centre disposa de revistes especialitzades en música, cinema 

i informàtica i guarda també altres fons, com els àudios de les conferències que es fan 

al Centre. Això últim forma part d’un altre projecte posat en marxa: la Biblioteca Digital 

del Centre, que aplega els fons d’àudio, de fotografia, del fons d’art del Centre, dels 

gojos i d’altres formats que no són de paper i que es van penjant a la pàgina web, des 

de fa uns mesos.  

 

 

Diari de Tarragona,  14 de juny de 2014 
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«El Centre de Lectura: centre d’instrucció popular» 
 

El Centre de Lectura neix l’any 1859, en un moment de retard cultural de Reus, com 

una entitat instructiva que es convertirà en una universitat popular a causa de tots els 

ensenyaments que s’hi acabaran impartint. D’aquesta manera, doncs, en néixer pretén 

lluitar per combatre l’analfabetisme i treure la massa obrera dels bars i de les activitats 

“lúdiques”, per apropar-la al món cultural i intel·lectual.  

 

És la primera societat cultural reusenca, tot i que es crea en un moment en què 

a Reus ja existien altres societats literàries i polítiques. La consolidació del Centre 

superats els estralls i les dificultats del principi, ha sobrepassat àmpliament els seus 

objectius, assolint un ample ressò i prestigi nacional.  

 

Segons explica Pere Anguera al llibre El Centre de Lectura. Una institució 
ciutadana: “El primer problema que es presentà a la nova societat fou el nom. Sí li 

posaven, com era la primera idea, «Centro Popular de Instrucción», es corria el risc 

que fos confosa amb una entitat política i no fos autoritzada; eliminaren el «popular» i 

quedà «Centro de Instrucción», ple encara de ressons obreristes. Aleshores semblà 

que un nom totalment innocu com el de «Centro de Lectura» no trobaria cap obstacle”. 

El reglament de funcionament de la societat, que constava de 57 articles fou aprovat el 

9 de juny de 1859.  

 

Comencen a buscar un local i l’amo del «Cafè dels Amics», situat al carrer de 

Vallroquetes, els cedeix l’entresol del mateix local.  

 
El 1896 la casa on estava ubicat el Centre és declarada ruïnosa i el canvi de 

domicili es presenta com una cosa urgent El 1897, es va aconseguir llogar el palau 

dels marquesos de Tamarit –al carrer Major– amb la qual cosa va millorar moltíssim la 

vida del Centre.  

 

Amb l’adquisició de la propietat de l’edifici l’any 1916 per part d’Evarist 

Fàbregas el Centre es consolida: la biblioteca no deixarà de créixer amb  donacions, 

com les d’Eduard Toda, Miquel Ventura, Joan Ruiz i Porta i de la vídua de Casals i 

Vernis i les activitats artístiques, literàries i teatrals en faran un dels ateneus més 

importants del país.  

 

El 1921 s’inauguren les noves instal·lacions remodelades, amb la presència de 

Puig i Cadafalch, president de la Mancomunitat: la façana és restaurada,  es remodela 

la sala Fortuny, la biblioteca i el teatre i fins i tot es renova la decoració del despatx de 

la presidència, dissenyada pel pintor Tomas Bergadà, que fins a data d’avui encara es 

manté intacte.  

 

Fins a la guerra civil el Centre va viure una època molt brillant i va assolir un 

gran prestigi a nivell català i estatal. Les principals personalitats dels món acadèmic, 

polític, cultural, social, aprofitaven qualsevol ocasió per a donar-hi conferències o 

visitar el Centre: els anys deu havien vingut Pablo Iglesias,  el rei Alfons XIII, el músic 

Joan Lamotte de Grignon, Margarita Xirgu, Eugeni d’Ors i partir dels anys vint: Adrià 

Gual, Apel·les Mestre, Àngel Pestaña, Miguel Primo de Rivera -l’any abans 

d’encapçalar el cop d’Estat de 1923-, Indalecio Prieto, Lluís Millet, Jacinto Benavente, 

Manuel de Falla, Pau Casals, Josep Maria de Sagarra o Ottorino Respighi -el 

compositor italià-, entre molts altres.  

 

L’any 1937 cau al Centre una de les primeres bombes que l’aviació franquista 

llença a Reus contra la població civil, causant la mort d’una bibliotecària del Centre:  



191 
 

Regina Figuerola, una nena de 17 anys neboda de l’escultor Joan Rebull.  La comesa 

bèl·lica obliga al Centre a tancar portes. 

 

Serà el 1948 quan el Centre de Lectura es reobrirà després de la Guerra Civil, 

tot i que es trobi el local en pèssimes condicions i amb el material desordenat, cremat 

o espoliat. Es reprenia la tasca cultural. Enric Aguadé Parés en serà president durant 

vint anys (1948-1968).  

 

La “Universitat Popular” es va desplegant sense parar fins arribar als nostres 

dies. Ara es programen les activitats culturals trimestralment, amb més de cent trenta 

propostes cada trimestre. I això es fa des del Consell Directiu, des de les Escoles i des 

de les seccions del Centre (Llengua i Literatura, Art, Comunicació, Geografia i Història, 

Excursionisme, Ciències de l’Educació, Música, Tecnologia, Ciències Polítiques, 

Socials i Econòmiques ) 

 

155 anys després el Centre lluita per mantenir l’esperit fundacional pel qual va 

néixer pensant amb oferir el màxim de serveis culturals, sempre amb vocació de servei 

públic. Ha incorporat a la seva oferta formativa els darrers trenta anys els 

ensenyaments artístics amb escoles de dansa, teatre, música, lletres, idiomes i arts 

plàstiques. També s’ha vinculat estretament amb la URV assumint el Campus Extens 

de l’Antena del Coneixement a Reus, irradiant propostes que aporten més 

coneixement a la ciutadania.  

 

L’accés a totes les activitats i al Centre és sempre obert a tothom i la massa 

social que accedeix a serveis concrets (es matricula a les escoles, accedeix als 

préstecs de llibre i pel·lícules, etc) paga una quota assequible, ara de 14 euros 

mensuals pels adults, una manera d’aportar un petit mecenatge al Centre i que es 

necessari per tal d’equilibrar uns pressupostos difícils de mantenir en una institució 

que fa uns anys va fer el pas decisiu cap a la professionalització de la seva estructura. 

Aquest és el tret que fa del Centre, avui per avui, quelcom més que una entitat. Ha 

esdevingut una institució cultural de referència pel país, diferent, en la qual un consell 

directiu voluntari condueixi una organització professionalitzada, amb administració, 

atenció a la gent, professors i bibliotecaris professionals.  

 

En resum, que el Centre va néixer com a centre d’instrucció popular i en el 

decurs de la història ha anat conformant un projecte molt més ample: disposant d’una 

de les principals biblioteques patrimonials de Catalunya, amb més de 260.000 volums 

catalogats (comparteix història amb la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Arús, la 

Biblioteca del Centre Excursionista de Catalunya, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

de Vilanova i la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès); d’un fons d’art de primer ordre amb 

obres destacades del segle XIX i del XX; d’una important oferta docent que aplega 

cada curs entre 700 i 800 alumnes inscrits; d’una programació d’activitats culturals, 

molt intensa i continuada; d’una col·lecció editorial d’assaig i recerca: “Edicions del 

Centre” amb 131 volums publicats. El Centre de Lectura és Centre d’Estudis, i 

presenta un inusual Balanç Social que contempla l’accés a l’entitat d’una mitjana de 

més de mil persones diàries.  

 

 

Diari de Tarragona,  27 de desembre 2014 
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La revista digital del Centre de Lectura 

El mes de setembre de 2013 va iniciar-se una nova etapa, la novena època, de la 

Revista del Centre de Lectura.  

Després de publicar-se en períodes diferents (El Eco del Centro de 
Lectura, Ars, Athenaeum o Revista del Centre) l’òrgan d’expressió del Centre es 

publica actualment en format digital al web http://www.centrelectura.cat/revistadigital/  

Güell i Mercader començà la publicació de El Eco del Centro de Lectura l’any 

1859, un periòdic de literatura i d’interessos locals, sota el lema: “Moralidad, 

Instrucción y Amor al Trabajo”. Sortia els diumenges, la majoria de les pàgines eren 

escrites en espanyol i es referien als interessos locals. Es publicà des del 6 de 

novembre de 1859 al 24 de juny de 1860 amb el subtítol de “Periódico de literatura y 

de intereses materiales y morales”. Un setmanal del que se’n van editar 34 números 

de 8 pàgines. 

Resseguint la recerca que n’ha fet Jaume Massó podem veure com han anat 

apareixent les diferents capçaleres de revistes editades des del Centre de Lectura.  

Al primer Eco el succeí la publicació de El Porvenir de l’1 de juliol de 1860 al 31 

d’agost de 1860. Amb el subtítol “Periódico de intereses materiales y morales, de 

noticias y de literatura.Se publica bajo los auspicios de la Sociedad Centro de Lectura”, 

se n’editaren  17 números de 4 pàgines. Sortia cada dia, excepte els dimecres. 

La segona època de El Eco del Centro de Lectura va del 5 de gener de 1862 al 

23 de novembre de 1862. Van publicar-se, setmanalment, 47 números de 4 pàgines. 

A partir del 14 de juny de 1862 es va redactar El Àlbum de Euterpe. Es publicà fins al 4 

de novembre de 1864 amb el lema “Sociedad Coral del Centro de Lectura” i el subtítol 

“Periódico dedicado exclusivamente a los s[eñore]s concurrentes a los jardines de esta 

musa en la ciudad de Reus”. Setmanal, se’n van editar 17 números de 4 pàgines.  

 

La tercera època de El Eco del Centro de Lectura va començar el 17 de juliol 

de 1870 i se suspèn el 8 d’octubre de 1872. Portava de subtítol “Periódico científico, 

literario y artístico”. De la publicació setmanal se’n van fer 76 números de 4 pàgines. 

La quarta època de l’Eco va anar del 10 de gener de 1877 al 30 de desembre de 1882. 

Es publicaren tres edicions al mes, en total  36 números de 8 pàgines. 

 

A partir del 6 de maig de 1883 començà a editar-se la Revista del Centro de 
Lectura, la qual ha arribat fins al moment actual en nou etapes successives, la darrera, 

l’actual edició en format digital. La primera època arriba fins al 27 d’abril de 1884 amb 

el subtítol “Semanario científico, literario y artístico”. Setmanal, se’n van editar 17 

números de 8 pàgines. 

 

La Cinquena època de El Eco del Centro de Lectura va anar de l’1 d’abril de 

1897 al 26 de juny de 1898 amb el subtítol “Periódico de literatura y de intereses 

materiales y morales”. De periodicitat setmanal, se’n van publicar 65 números de 8 

pàgines. 

 

La segona època de la Revista del Centro de Lectura, s’edità de l’1 de març de 

1901 al 15 de setembre de 1904 amb el subtítol “Quincenario científico, literario y  
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artístico”. Es publicaren, quinzenalment, 79 números de 8 pàgines. 

 

La revista Ars, es va publicar una única època, des del 15 de març de 1906 a 

l’1 d’agost de 1906 amb el subtítol: “Revista del «Centro de Lectura»”. S’editaren en 

català, amb periodicitat quinzenal, 4 números de 16 pàgines. La revista Atheneum, es 

va editar també en una sola etapa, de l’octubre de 1910 a l’agost de 1911 en format 

mensual i un total de 11 números de 16 pàgines. 

Les successives èpoques de la Revista del Centro de Lectura, van anar sortint 

a partir de 1920. La tercera època abraça de l’1 de febrer de 1920 fins a un número 

corresponent a l’any 1934, primer amb format quinzenal, després mensual i trimestral i 

al final anual; se n’editaren 249 números, regularment de 24 pàgines. L’any 1952 es 

reprèn la que serà la quarta etapa que es comença a editar en espanyol a causa de 

les circumstàncies històriques i que, a partir de 1969, ja apareixerà totalment 

catalanitzada perquè amb la reforma d’estatuts de 1965 s’aconsegueix que el català 

sigui la llengua d’ús del Centre de Lectura. De l’1 de juliol de 1952 al juny de 1967, un 

segon període, del juliol-agost de 1967 al febrer de 1971 i un  tercer període, del març 

de 1971 al juny de 1975, amb periodicitat mensual, se’n va editar 316 números. El 

nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 12 pàgines. De la cinquena 

època, d’octubre de 1987 al juny de 1993 van publicar-se, mensualment, 54 números. 

El nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 8 pàgines. La sisena època, 

d’octubre de 1993 al juny de 2001 va ser mensual i van sortir 72 números. El nombre 

de planes també fou variable; l’inicial fou de 24 pàgines. La setena època, del quart 

trimestre de 2001 al segon trimestre de 2006, fou trimestral amb l’edició d’11 números. 

El nombre de planes també fou variable; l’inicial fou de 64 pàgines. La vuitena època, 

del primer trimestre de 2010 al primer trimestre de 2011 es va publicar trimestralment, i 

se’n van fer 5 números de 32 pàgines. 

Actualment la novena època de la Revista del Centre de Lectura, es publica 

sense periodicitat fixada, des de setembre de 2013. Es tracta d’una edició informàtica, 

digital. La direcció d’aquesta etapa va a càrrec de Josep Fàbregas Roig i Jaume 

Massó. Carballido. Del disseny i maquetació en té cura Eduard González. La nova 

revista inclou els apartats «Articles d’opinió», dels quals se n’han publicat, fins a data 

d’avui (febrer de 2015), noranta articles, «Audiovisuals», «Llibres digitals», «Les 

Edicions del Centre» i «Raco»   (Revistes Catalanes amb accés obert) on es pot trobar 

la informació electrònica de les diverses etapes de la Revista del Centre de Lectura: 

http://www.raco.cat/index.php/RevistaCLR/issue/archive. 

La llista dels col·laboradors de la revista digital és molt llarga: Xavier Amorós 

Solà, Montserrat Auqué Gahete, Quim Besora Agrelo, Venanci Bonet Forès,Maria 

Dolors Capdevila i Boqué, Alejandro Coroleu Lletget, Mercè Costafreda Felip, 

Montserrat de Anciola, Josep Fàbregas Roig, Ester Ferrando Casas, Xavier Ferré Trill, 

David Figueres Felip, Xavier Filella Fargas, Juan González Soto, Antoni Jordà 

Fernández, Dolors Juanpere Viñeta, Albert Macaya Ruiz, Isabel Martínez, Guillem 

Martínez i Molinos, Fina Masdéu Abril, Jaume Massó Carballido, Joan Ramon Mestre, 

Rosa Molas Capdevila, Josep Murgades Barceló, Joan Navais Icart, Pedro Nogales 

Càrdenas, Anton Pàmies Martorell, Carme Puyol Torres, Jordi Suárez Baldrís, Magí 

Sunyer Molné, Agnès Toda Bonet i Coia Valls.  Els articles d’opinió, crítica i pensament 

que recull la nova revista complementen les Edicions del Centre de Lectura, les quals, 

amb els 131 volums editats dins la col·lecció d’assaig i els 13 números en la col·lecció 

de creació, donen sortida a treballs d’investigació i recerca i a temàtiques històriques, 

socials i científiques vinculades a Reus i la seva comarca. 

Diari de Tarragona, 14 de febrer de 2015 
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Torna l’Exposició de Roses del Centre de Lectura 
 
Quan arriba el mes de maig a Reus tornen les roses al Centre de Lectura. Enguany del 

2 al 4 de maig i s’arriba a la 68ena edició de Concurs Exposició Nacional de Roses, 

que ha esdevingut una de les tradicions ciutadanes de trajectòria més llarga. 

 

L’oportunitat s’ho val i és que no és usual veure la platea d’un teatre tant 

esplèndid com el Teatre Bartrina convertit en un roserar. El contrast entre la llum 

pròpia del teatre i els colors que irradien l’estol de roses sorprèn a qui no ho ha vist 

mai. És un espectacle d’aquells pels quals paga la pena fer molts quilòmetres. Potser 

els que ho tenim molt a mà no li donem la importància que es mereix, o potser sí, 

perquè la corrua de persones que el visiten cada any és molt llarga. Podem afirmar 

que l’exposició de Roses del Centre no és un concurs de roses qualsevol, és el més 

genuí, el que porta més edicions celebrades, ho fa amb regust propi, apropant cultura i 

natura d’una manera plaent, distesa, agradable, entranyable.  

 

És de destacar que un esdeveniment com aquest es pugui mantenir des de 

l’òptica amateur, amb uns cultivadors que no ho fan per motius de guany econòmic 

sinó per l’estimació que mantenen a les generacions que els han precedit i pel valor 

que com a persones assenyades i cultes volen continuar donant-li. Per això no és 

estrany que la celebració trobi les complicitats d’administracions com la municipal que 

hi dóna suport logístic i en fa promoció, de la Diputació de Tarragona, del personal del 

Consorci del Teatre Bartrina i de moltes empreses i particulars reusencs que cada any 

hi col·laboren, algunes aportant un trofeu, altres ajudant econòmicament, dins les 

seves possibilitats. 

 

El certamen comparteix el mes de maig amb les altres ciutats roseristes de 

Catalunya que mantenen vius els seus concursos: Sant Feliu (57ena exposició al 

Palau Falguera), Calella (48ena edició) i El Vendrell (19ena edició). Va ser una llàstima 

que Cubelles deixés de programar el seu concurs, des de 2007, quan ja n’havia 

organitzat 24 convocatòries. 

 

Hi han alguns trets que caracteritzen el concurs reusenc: la glosa sobre la rosa, 

un parlament que contextualitza la rosa amb l’entorn cultural i social que ens envolta i 

que des de fa uns anys es fa a l’escenari del Bartrina, previ al lliurament del guardons 

del certamen. Un discurs en el que hi han participat una llarga llista de personalitats 

del món cultural i social reusenc. Observem el llistat del darrers anys: el 2012 la 

conferència va anar a càrrec de Rosa Cabré Monné, doctora en Filologia Catalana de 

la Universitat de Barcelona; l’any 2013 a cura de Rosa Rueda Juste, del Grup 

Distribucions Rueda i néta de la històrica roserista Joaquima Gallisà de Rueda; el 2014 

Josep Maria Martí Martí, exdegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i exdirector 

de Ràdio Reus tot coincidint amb els noranta anys de la ràdio a Reus i la primera 

retransmissió radiofònica a la ciutat el 29 de gener de 1924, al  Teatre Bartrina,  

impulsada per la Secció Científica del Centre de Lectura; i enguany (2015) la xerrada 

anirà a càrrec de Tomàs Barberà Monné, comerciant, un dels fundadors de la Unió de 

Botiguers de Reus, i exregidor de l’Ajuntament de la ciutat.  

 

Una altra singularitat en l’organització de l’exposició de roses és l’encàrrec a un 

destacat artista o a un personatge vinculat al moviment artístic de la ciutat de la 

proposta  del cartell anunciador del concurs. Així per aquesta edició es compta amb el 

disseny de l’artista reusenca Josepa Filella. La llista és tan llarga com edicions s’han 

celebrat. En anys anteriors, entre d’altres hi han participat: Antoni Pinyol (2014), Jordi  
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Sardà (2013), Ester Ferrando (2012) i anteriorment artistes com Ramon Ferran,  Anton 

Pàmies, Salvador Juanpere, Ignasi Aballí, Hernández Pijoan, Frederic Amat, Joaquim 

Chancho, Teresa Felip, Aureli Ruiz, Josep Borrell Garciapons, Pere Prats Sobrepere, 

Lídia Pérez, Artur Aldomà, Miquel Simó, Maite Rabassa, Pep Abelló, Marga Roig, 

Sergi Aguilar, Juli Garola, … 

 

Per tirar endavant les darreres convocatòries del concurs el Centre ha comptat 

amb l’especial dedicació de Rafael Ferré Masip, soci d’Honor del Centre de Lectura, 

qui n’ha fet un excel·lent comissariat des de l’any 2004   -ja havia estat el comissari els 

anys 1983 a 1989- i que va rellevar a Pere Campi Banús el qual va coordinar 

l’exposició des de 1992 fins al 2003, sempre buscant la complicitat dels roseristes de 

casa nostra, la implicació de jurats especialitzats i la complicitat de l’Associació 

Espanyola de la Rosa que presideix Matilde Ferrer que va permetre que l’any 2014 es 

col·laborés amb el Concurs Internacional de Roses Noves a Barcelona i es participés 

en la convenció internacional «Roses in the Sun» emparada per la World Federation of 

Rose Societies.  

 

L’exposició ha generat múltiples iniciatives ciutadanes que recorden que la rosa 

és un dels emblemes de la ciutat. L’obertura del roserar municipal que porta el nom de 

Joaquima Gallisà de Rueda, al Mas Iglesias, n’és un exemple clar. Com també ho és 

la novetat que els darrers anys ha fet possible l’Ajuntament de la ciutat, amb les 

complicitats de les regidories d’Ensenyament i de Via Pública, per tal d’instal·lar petits 

roserars a escoles de la ciutat. Va començar l’Escola Isabel Besora l’any 2013, va 

continuat l’Escola Joan Rebull el 2014 i el Col·legi Mare Molas n’estrenarà un altre 

coincidint amb l’exposició d’enguany.   

 

El concurs de Roses representa un gran esforç pel Centre però genera alhora 

activitat econòmica i valor afegit a la ciutat, li dóna encant, crea atractiu. L’exposició 

requereix d’una organització i dedicació que s’afegeix al quefer diari del Centre i 

culmina una temporada plena d’activitats amb més de quatre centes programades per 

les seccions del Centre i el Consell Directiu i la culminació d’un nou i intens curs de les 

escoles que s’aixopluguen al Centre: dansa, teatre, música, música moderna, idiomes, 

art i  lletres. Mentrestant el Centre treballa per tal de millorar els serveis que presta la 

Biblioteca a la ciutadania en general, conservant, ampliant i difonent els fons de 

documents, llibres i vídeos. 

 

Que per molts anys puguem continuar gaudint dels colors i les olors que la 

mostra ens aporta.  

 

Diari de Tarragona, 26 d’abril de 2015 
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Associacionisme: canvi de paradigma 
 

El passat dia 4 de juny es va celebrar el Dia de l’Associacionisme Cultural promogut 

per la Generalitat de Catalunya. Amb motiu d’aquesta celebració al Centre de Lectura 

es va fer una jornada de portes obertes, que incloïa una visita guiada per l’entitat, i es 

va presentar el llibre de Ramon Arnabat i Xavier Ferré editat per la Federació 

d’Ateneus de Catalunya Ateneus: Cultura i llibertat. Associacionisme a la Catalunya 
contemporània. 

 
El llibre fa un repàs a les entitats històriques que es van crear dècades enrere: 

els primers ateneus com la Societat El Círcol de Reus (1852), el Foment Vilanoví 

(1853), els Lluïsos de Gràcia (1855) o la Societat Amics de la Instrucció de Mataró –

Ateneu Matatoní- (1854) van donar pas a importants ateneus populars: Centre de 

Lectura de Reus (1859), Ateneu Barcelonès (1860), Ateneu Lliure de Terrassa (1879-

1898), Circulo de Artesanos de Tortosa (1840-1898) i als Ateneus obrers: Ateneu 

Igualadí de la Classe Obrera (1863), Ateneu Obrer de Vilafranca (1885), a molts cors, 

corals i orfeons com l’Orfeó Català (1891) i van sorgir els anomenats casinos “dels 

senyors”: Casino de Vic (1848-1936), Casino la Constància de Sant Feliu de Guixols 

1851-1894, Casino de la Unió de Vilafranca del Penedès (1888),Casino Menestral 

Figuerenc (1856), etc.  

 

La publicació analitza el desenvolupament de l’associacionisme des de 1887 

fins a 1939, els congressos d’Ateneus (el primer el 1911 al Centre de Lectura), la 

repressió i la reorganització que es va dur a terme els anys 1939 a 1979 i les noves 

sociabilitats creades des de 1979 fins ara. Un capítol final descriu l’arquitectura dels 

ateneus.   

 

Com diu a la solapa “el llibre recorre històricament l’evolució dels centres 

associatius del Principat contemporani tot destacant la seva aportació a la formació 

intel·lectual de les classes subalternes. A més de remarcar la centralitat dels ateneus 

en la tasca culturitzadora i polititzadora de les classes populars, l’obra incideix en la 

tipologia d’aquestes entitats associatives, les quals, des de vessants ideològics 

diversos, acompleixen un objectiu cohesionador dels sectors socials que s’hi 

identifiquen”.  

 

I com es veu el paper que juguen actualment els ateneus a Catalunya? 

 

Quan parlem d’associacionisme cultural penso que ara estem assistint a un 

canvi de cicle que va més enllà de l’actual conjuntura de crisi i que té a veure amb un 

canvi de pensament, en un canvi de paradigma, respecte el perquè van ser creats, el 

que són ara, el que han de ser i com les veu la societat d’avui en dia. 

 

És paradoxal veure com la societat en general viu d’esquena al món associatiu 

si no és només per aprofitar-se dels serveis directes que els hi presta. Quan la 

burgesia catalana era il·lustrada pensava més en la col·lectivitat, ajudava, suportava, 

feia tasques de mecenatge a favor de moltes entitats de progrés que ensenyaven a 

llegir, creaven les primeres biblioteques, formaven corals, estrenaven les noves peces 

teatrals o acollien els artistes que anys després tothom reconeixeria.  

 

La societat ha anat avançant, s’ha vençut l’analfabetisme, s’ha democratitzat 

però alhora s’ha tornar menys solidària, entén que la part pública ha d’assumir la 

creació d’equipaments bàsics culturals i cívics i considera que tot l’hi ha de venir donat. 

En certa manera s’intueix una menysvaloració de la tasca que fan moltes associacions 

com si això fos cosa dels que ho gestionen i prou.  
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La nova burgesia s’ha eixamplat, no són uns pocs com abans, però també ha 

anat perdent compromís, deixant de retornar el guanys de les seves empreses en 

benefici d’una millor ciutadania. Els impostos que ara ha d’assumir tothom hi tenen 

alguna cosa a veure, però no tot. En general – cal reconèixer sempre que hi ha casos 

puntuals que ho desdiu- cal observar que la burgesia ha perdut admiració pel 

coneixement, s’ha anat desil·lustrant i en molts casos ha deixat d’actuar amb la 

generositat d’abans, participant només de projectes que el màrqueting recomana. Les 

empreses i els particulars rarament fan aportacions econòmiques desinteressades o 

altruistes. Les classes mitjanes ho veuen des d’una altra perspectiva. Ara ni tan sols hi 

pensen, excepte casos molt puntuals, en el moment de fer testament a favor d’entitats 

culturals o cíviques. Sobre això em ve a la memòria una anècdota de l’any 2003 quan 

l’escriptor nord-americà Noah Gordon va venir a parlar amb Pere Anguera amb motiu 

de la novel·la El celler que estava escrivint –volia demanar-li dades sobre l’assassinat 

de Prim-. La trobada va tenir lloc al Centre de Lectura, i després de veure’n la 

transcendència i observar el valor del patrimoni de l’entitat, al cap d’unes setmanes va 

enviar des de EE.UU un xec a favor de l’entitat. El pensament anglosaxó segurament 

és diferent, per a nosaltres el gest ara és inhabitual, potser fa uns anys no ho era tant.  

 

No es tracta ara com ara de fer un discurs nostàlgic de les entitats ni d’enaltir 

uns temps passats que no tornaran, però si que caldria observar el que la suma del 

món associatiu ha anat consolidant d’una manera tossuda, sovint contra corrent, una 

xarxa cultural bàsica, identitària. Les associacions continuen aportant moltes de les 

iniciatives que el sector públic no consolida o que fa i desfà sense estructurar-les 

degudament. Quan els ajuntament deixen de programar art contemporani amb 

l’excusa de la crisi ha de tornar a ser el Centre de Lectura qui ho recuperi, quan es 

deixen de contractar companyies de teatre o de dansa han de ser les entitats privades 

del sector que els donin aixopluc i continuïtat, quan s’atura l’extensió de les xarxa 

pública de biblioteques han de ser les que van néixer per iniciativa privada les que 

tornin a obrir-se a la ciutadania i ofereixin noves activitats i serveis.  

 

Haurem de saber aprofitar aquesta xarxa cultural que el món associatiu ha anat 

teixint els darrers 150 anys, valorar-la, aprofitar-la i projectar-la al futur. No hi ha 

models caducs perquè faci molts anys que actuïn, hi ha la necessitat de contemplar un 

model associatiu que enriqueixi, que defugi del ji-ji ja-ja que s’ha instal·lat en el dia a 

dia i que ho embruta tot. S’han de superar prejudicis, valoracions banals i discursos 

egocèntrics.  

 

Si alguna cosa hem d’aprendre del passat és a saber valorar el que tenim, el 

que ens ha costat i com podem fer perquè continuï essent vigent, vàlid, imprescindible.  

 

 

Diari de Tarragona, 13 de juny de 2015 
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Reus al cap 
 
 

Pere Prats Sobrepere és una persona que sempre ha portat la seva ciutat, Reus, al 

cap i al cor. Posseïdor d’una  imaginació desbordant – de jovenet ja  dissenyava  

imatges corporatives per a empreses fictícies i creava begudes semblants al Plim que 

feia tastar al seus amics – i d’una simpatia extraordinària, ara, que ja no és un nen ni 

un adolescent, ens regala juntament amb l’Àngels Ollé,  un abecedari de la ciutat que 

en realitat és un passejada per la memòria col·lectiva i també particular dels ciutadans 

de Reus. 

 

Pere Prats fa molts anys que no viu a Reus. Però quan va anar a Barcelona i 

es va professionalitzar en el món de la il·lustració ja havia deixar petja a la ciutat, 

participant a la Colla Sardanista Rosa de Reus,  cofundant la Tartana Teatre Estudi, 

col·laborant amb el Centre de Lectura  i dissenyant logos com el del Cine Club. 

Sempre que ha pogut ha mantingut  un peu a la ciutat i això li ha permès col·laborar en 

projectes com el de l’Escola Mowgli, il·lustrar molts llibres com el poemari Marea Alta 

del seu germà Joan, o fer el cartell de la Festa Major de Sant Pere 2012. L’Àngels Ollé 

l’introdueix en el mon de la il·lustració infantil i una cinquantena de contes de l’Àngels 

estan il·lustrats pel Pere. 

 

La seva  obsessió per la ciutat és la que ha permès tirar endavant aquest 

vocabulari il·lustrat L’ABZ de Reus (Arola Editors) amb noms de personatges, indrets, 

entitats, expressions i frases fetes on hi apareixen tot una corrua de notes reusenques 

i de persones i coses que només tenen significat pels de casa, pels de tota la vida. Les 

Caterinetes, el Rogelio, el trole, la Bassa del Just… ens porten una flaire dolça i a la 

vegada un pèl melancòlica que els hem d’agrair als autors de l’abecedari. Des del 

record personal Pere Prats fa un recorregut entranyable pel seu Reus què és alhora el 

Reus de molta gent.  

 

 

 

Diari de Tarragona, 16 juliol 2015 
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