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El Centre de Lectura de
Reus ha celebrat enguany
els 150 anys de la seva fun-
dació, tot i que les activi-
tats commemoratives es
desenvoluparan fins al
juny del 2010. La recessió
econòmica i la tèbia res-
posta que va obtenir en un
principi de les administra-
cions a les peticions d’a-
juts extraordinaris van
motivar que l’entitat co-
mencés a mig gas, i amb
molt poca projecció exter-
na, els actes de la celebra-
ció. L’entitat ha encarat
aquest 2009 amb un pres-
supost que ha tingut prop
de 124.000 euros menys
que el del 2008. I només
amb les confirmacions de
l’Ajuntament de Reus i la
Diputació de Tarragona
d’implicar-se en la com-
memoració. Per aquesta
raó, l’abril d’enguany, du-
rant la presentació del car-
tell i logotip commemora-
tius de la fita, el president
del Centre de Lectura, Jor-
di Agràs, va lamentar en
públic que el Departament
de Cultura de la Generali-
tat no hagués contestat a
les peticions d’ajuda que li
havien tramitat. Una situa-
ció que, en les últimes set-
manes, ha canviat radical-
ment.

D’una banda, hi ha la
partida de 100.000 euros
del pressupost general de
l’Estat, que el Centre de
Lectura ha obtingut amb la

mediació del diputat so-
cialista reusenc Francesc
Vallès: «Ens va explicar
que l’Estat destinava ajuts
a institucions culturals i
vam pensar que el Centre
de Lectura hi encaixava
perfectament». Jordi
Agràs explica: «Els diners
permetran a l’ateneu aca-
bar de concretar amb més
tranquil·litat alguns dels
actes que havien quedat
pendents perquè no trobà-
vem finançament suple-
mentari. Un finançament
que tampoc no podem
treure del nostre pressu-
post sense que se’n ressen-
ti l’activitat normal de

l’entitat.» Entre aquests
actes, l’ateneu treballa en
el projecte d’una gran ex-
posició, que complemen-
tarà la 150 autògrafs, l’al-
tra mostra commemorati-
va de l’aniversari que es va
inaugurar el 19 d’octubre
passat i que es clausura el
15 de novembre: «La sub-
venció no servirà per su-
fragar actes efímers, no
començarem a tirar coets.
Seran activitats que deixin
un rèdit a la casa». 150 au-
tògrafs, per exemple, que
exhibeix les dedicatòries
que 150 personalitats de
tots els camps han estam-
pat al llibre de visites de

l’entitat des de 1859,
s’instal·larà al Parc Infan-
til de Nadal de Reus i, pos-
teriorment, viatjarà per al-
tres ateneus del territori.
Com a mínim, aquesta és
la voluntat de la direcció
de l’entitat reusenca.

El Departament de Cul-
tura de la Generalitat, per
la seva banda, s’ha impli-
cat finalment en els actes
d’aniversari, tot incremen-
tant en 10.000 euros la
subvenció anual de 20.000
que destina al Centre de
Lectura, gest que Agràs
valora especialment en un
any de crisi econòmica
com aquest i que ha fet que
les administracions reta-
llin sensiblement el suport
a l’activitat cultural. Però,
a més, la Generalitat ha ha-
bilitat una aportació extra-
ordinària de 170.000 euros
per a unes obres de refor-
ma que necessita l’entitat
de manera urgent. Entre
altres actuacions, cal refer
de nou el paviment de la
sala Miquel Ventura de la
biblioteca, a més del de la
sala de l’escola de dansa:
«Són actuacions d’aque-
lles que no llueixen però
que són tan o més impor-
tants que les culturals».

Finalment, el Centre de
Lectura ha signat un con-
veni amb Caixa Sabadell,
pel qual l’entitat financera
atorga a la cultural 9.000
euros per dinamitzar la bi-
blioteca infantil.

Les subvencions de l’Estat i la
Generalitat donen aire al 150è

aniversari del Centre de Lectura
Les institucions s’impliquen en una celebració que fins ara s’ha fet a mig gas

Lluís Pasqual va inaugurar divendres el curs acadèmic
2009-2010 del Centre de Lectura. / JOSÉ CARLOS LEÓN

● L’administració central i la Gene-
ralitat contribuiran finalment a la
commemoració dels 150 anys del
Centre de Lectura de Reus. La pri-

NATÀLIA BORBONÈS / Reus mera ha reservat una partida de
100.000 euros del pressupost gene-
ral del 2010 per sufragar els actes de
la celebració, mentre que la Genera-
litat ha incrementat en 10.000 euros

la subvenció anual de 20.000 que
atorgava a l’ateneu reusenc, quanti-
tat a la qual se sumaran uns altres
170.000 euros per a obres urgents
que s’han de fer a l’entitat.

ostè és un nen feliç i republi-
cà. Això va dir a Lluís Pas-

qual una televisió japonesa des-
prés d’entrevistar-lo aquesta set-
mana a Milà. I aquesta definició
és la que va servir al director tea-
tral per articular, divendres pas-
sat, la seva lliçó inaugural del curs
acadèmic 2009-2010 del Centre de
Lectura. Tant en l’entrevista nipo-
na com en el discurs que va adre-
çar al públic que va assistir a l’ac-
te, Pasqual es va centrar en els
anys d’infantesa, adolescència i
primera joventut de la seva vida,

V els quals el van fer tal com és, i va
esmentar un grapat de persones
que el van ajudar a aconseguir-ho.
Persones que formaven part de
dues «illes republicanes» que hi
havia al Reus de la dictadura.
D’una banda, l’institut, on van fer
cap eminents catedràtics que el
franquisme havia rebaixat a la ca-
tegoria de professors d’institut i
desterrat a més de 100 quilòme-
tres de Barcelona. I Reus, que
n’està a 101, es va beneficiar de
l’arribada de tanta matèria grisa.
I, de l’altra, el Centre de Lectura,

al qual va agrair tres coses: saber
que no cal sentir vergonya per
compartir l’amor a la poesia; ha-
ver-se fet adult culturalment, i es-
timar el silenci de la biblioteca
perquè, com a home de teatre: «El
silenci és la cosa més preuada per
mi.» Pasqual també va deixar
anar algun estirabot, com que no
li agrada gens que es digui que els
polítics fan teatre: «El teatre és un
acte d’intel·ligència.» Pasqual va
fer una lliçó inaugural bonica i
sentimental. La més adequada per
als 150 anys de l’entitat.

Nen feliç i republicà

el contrapunt | NATÀLIA BORBONÈS

● Tarragona. Pellizcos del alma és el títol del primer
llibre de poemes d’Ángel Juárez, president de la Red
Internacional de Escritores por la Tierra i de l’orga-
nització ecologista Mediterrània. En aquesta obra,
que es va presentar ahir al vespre a l’espai La Vaque-
ria de Tarragona, Juárez expressa amb paraules les
seves emocions i parla d’amistats i amors, de frag-
ments de la seva vida i d’aquelles persones que més
han impactat en la seva vida. L’editor del llibre, Ma-
nuel Rivera (Silva Editorial), va ser ahir l’encarregat
de presentar aquest acte. L’escriptor Juan Carlos
Ruiz i l’actriu Raquel Martínez van recitar alguns
versos de Juárez, i el duet musical format per Rubén
Biscaia i Marcus Jönsson van amenitzar la presenta-
ció d’aquest primer poemari de Juárez. / EL PUNT

TARRAGONA
Ángel Juárez presenta el seu primer llibre de
poesia, «Pellizcos del alma»

● Reus. L’empresa editora d’El Punt, Hermes Comu-
nicacions, ha signat un conveni amb el Consorci del
Teatre Bartrina i el Consorci del Teatre Fortuny –tots
dos de Reus– per mitjà del qual els subscriptors del
diari podran tenir dues entrades al preu d’una per
veure els espectacles i les obres que es programen en
aquests teatres. L’acord el van signar el director ge-
rent del Consorci del Teatre Fortuny, Cèsar Compte;
la vicepresidenta primera del Consorci del Teatre
Bartrina, Empar Pont (a la dreta de la imatge), i la di-
rectora d’El Punt al Camp de Tarragona i les Terres
de l’Ebre, Mercè Ribé. / J. FERNÀNDEZ

REUS
Els subscriptors d’El Punt tindran entrades
2x1 per anar als teatres Fortuny i Bartrina

● El Vendrell. El Teatre Municipal Àngel Guimerà
del Vendrell serà avui, a les dotze del migdia, l’es-
cenari d’un espectacle familiar, El circ dels Alber-
gínia, un circ molt peculiar protagonitzat pels pa-
llassos Carbonilla i Mandonguilla, més coneguts
com els germans Albergínia. L’espectacle gira al
voltant del muntatge d’una tarda de circ en què sor-
geix un problema: el Carbonilla ha venut entrades
de més i ara el públic no podrà entrar a l’envelat. Els
dos germans solucionaran aquesta qüestió entrete-
nint la gent al peu dels camerinos. Carbonilla tocarà
una peça amb el seu curiós saxo i Mandonguilla
avisarà Madame François perquè canti una cançó.
El circ dels Albergínia completa la programació fa-
miliar que ha presentat aquest trimestre el nou tea-
tre vendrellenc, que es va inaugurar el mes de se-
tembre i que ha ofert espectacles com ara La bona
persona i Els somnis d’Alícia. La programació con-
tinuarà el divendres dia 27 amb Ruddigore o la nis-
saga maleïda, que tancarà el cicle de representa-
cions de la programació oficial del nou teatre ven-
drellenc. El preu de les entrades per a l’espectacle
d’El circ dels Albergínia és de 5 euros, i de 4 euros
amb el carnet d’estudiant, de jubilat o de soci de La
Lira. / EL PUNT

EL VENDRELL
Els pallassos Albergínia pugen a l’escenari
del Teatre Municipal Àngel Guimerà


