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Llegint el patrimoni cultural
Al Centre de Lectura de Reus s’hi han educat generacions de
reusencs, no només amb els llibres de la biblioteca, durant
dècades l’única de la ciutat, sinó també amb les nombroses
activitats que s’hi han fet, les escoles que hi manté des de la seva
fundació, el 1859, i també el Teatre Bartrina.

l Centre de Lectu-
ra de Reus, mal-
grat el seu nom,
no és cap bibliote-
ca, sinó que va
molt més enllà i,

amb els seus aproxi-
madament 2.500 socis,
és un dels racons amb
més història i més cul-
tura de la ciutat des de
la seva fundació, el
1859. Jordi Agràs, di-
rector d’Activitats Aca-
dèmiques del Centre,
m’explica que l’entitat
és part consubstancial
de la cultura de la ciu-
tat i que molts dels
socis, com ell mateix,
ho són quasi des que
van néixer. Agràs ja hi
venia quan era nen i
ara hi porta sovint les
seves filles. El dia
d’agost que visito el
centre li toca fer de
“cangur” i ha vingut
amb elles, ja que ell
està de vacances però la
seva dona treballa.
Agràs i la responsable
de la biblioteca, Maria
Rosa Molas, em mos-
tren l’edifici i m’expli-
quen que quasi sempre està immers
en alguna millora, i ara toca expan-
dir una part del magatzem de la bi-
blioteca per encabir-hi més fons.

La responsable de la biblioteca,
Maria Rosa Molas, ens explica que
avui aquest espai ha perdut pes per a
la majoria dels socis, tot i que fins als
anys noranta del segle XX no hi havia
a Reus cap biblioteca pública i aques-
ta funció l’assumia el centre. Si du-
rant anys només la biblioteca ja era
un motiu per ser-ne soci, avui això ja
no és així. A l’existència a Reus d’al-
tres biblioteques, com són la Xavier
Amorós i les de la Universitat Rovira
i Virgili, s’hi afegeix la irrupció d’In-
ternet, que ha canviat la manera d’es-
tudiar i de fer treballs dels estudiants
d’avui. A més, les sales de lectura no
tenen aire condicionat i a les èpoques
de més calor l’afluència de socis baixa
força. Malgrat això, a l’estiu hi ha es-
tudiosos que vénen a passar uns dies
a la ciutat i aprofiten per aprofundir
en l’estudi. Un dels serveis que ha gua-
nyat més usuaris els darrers anys és
la videoteca, que per Molas també re-
presenta una funció cultural impor-
tant, i si al principi el préstec més
sol·licitat era la darrera novetat de Ho-
llywood, ara cada vegada es va aug-
mentant el nivell i la qualitat.

L’anomenada col·lecció local, en què
es poden trobar els llibres que tracten
la història de Reus i del Baix Camp, és
un dels camps preferents de la bibli-
oteca. Des de 1999 s’està informatit-
zant el catàleg, i dels 180.000 volums
que tenen ja n’hi ha 60.000 de regis-
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trats, i entre aquests hi ha la majoria
de la col·lecció local. Cada any in-
gressen aproximadament 5.000 vo-
lums nous, i el 60% provenen de do-
nacions. També compten amb una
cartoteca amb fons antic i tot allò que
edita l’Institut Cartogràfic de Cata-
lunya, a més d’una curiosa
col·lecció de més de 20.000
gojos, la majoria dels quals
originaris d’una donació.

Molas va entrar a treballar
a la biblioteca amb vint anys,
ja en porta 33 i està conven-
çuda que si mai, per un
motiu o altre, hagués de dei-
xar el centre, no acceptaria
de treballar en cap altra bi-
blioteca. Molas em recorda
que part d’aquest avui im-
portant fons es va aconseguir
recollint llibres dels drapai-
res, d’on van sortir alguns
dels vint incuna-
bles que conser-
ven, i encara fa
uns anys en van
trobar quatre
que no eren ca-
talogats a les gol-
fes del centre.
També hi ha
nombrosos fons
dels segles XVI i
XVII, i ara ma-
teix s’hi pot
veure una expo-
sició amb les
seves joies.

Les exposici-

ons sempre han tingut un pes im-
portant a l’entitat, i hi ha una bona
representació de l’art català modern
i contemporani, amb obra de Nonell,
Mir, Miró i molts altres, com per
exemple l’únic dibuix que resta del
projecte que Gaudí havia ideat per a

un gran hotel a Nova York. La
relació del centre amb l’art
també recull moments trà-
gics, com ara la mort de l’es-
cultor Pau Gargallo, que va
morir en el transcurs d’un
homenatge que se li va retre.
A més, també ha servit com a
plataforma d’artistes com Jo-
aquim Chancho, que va fer
aquí la seva primera exposi-
ció individual, el 1966.

Agràs m’indica que, mal-
grat que l’activitat cultural
del centre està distribuïda en
diverses seccions, les activi-

tats que organit-
za cadascuna
estan obertes a la
totalitat dels
socis, ja siguin
les habituals con-
ferències, excur-
sions o sessions
de cineclub. L’en-
titat també
compta amb una
estació meteoro-
lògica des de
1924, clausurada
el 1939 pel règim
franquista, com
la resta del cen-

tre, i represa el 1948. Una altra acti-
vitat important del centre és l’edito-
rial, ja que des de 1979 tiren endavant
la tasca de publicar una col·lecció de
llibres d’assaig (al començament
també n’hi va haver una de creació li-
terària) dedicats especialment a as-
pectes relacionats amb Reus i el seu
àmbit, i cada any se’n publiquen qua-
tre o cinc. La història del centre la va
recollir l’actual president, Pere An-
guera, en el llibre El Centre de Lectura
de Reus, una institució ciutadana (Edici-
ons 62).

El Centre de Lectura de Reus comp-
ta també amb escoles de dansa, teatre
i idiomes, i el mateix Teatre Bartrina
va ser construït com a teatre del cen-
tre. Rehabilitat l’any 1995, el teatre
avui és gestionat per un consorci del
qual formen part el centre i l’Ajun-
tament de Reus, però el seu funcio-
nament és gairebé independent.

Agràs, que als seus quaranta anys
en fa quatre que és membre de la
junta, ens assegura que el més im-
portant al centre és el manteniment
del patrimoni, però que precisament
això de vegades significa anar fent
passos endavant i millorar les ins-
tal·lacions. De fet, el centre als anys
70 coixejava força, econòmicament, i
l’augment de socis i les circumstàn-
cies van permetre als anys 80 una
sèrie de millores que han permès en-
carar el futur amb il·lusió renovada.
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■ L’entitat va ser fundada el
1859 com a ateneu popular.

■ Des de 1921 ocupa el Palau
dels Marquesos de Tamarit, on
també hi ha el Teatre Bartrina.

■ La biblioteca conserva més de
180.000 volums, entre els quals
hi ha una vintena d’incunables.


