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E l 1911 el nou president del
Centre de Lectura, Jaume
Simó i Bofarull, funda el

primer sanatori mèdic gratuït i
promou un congrés d’ateneus i
societats culturals, en què s’hon-
ra el Centre. Comença, ara, a te-
nir un pes preponderant el català
de manera que és en aquesta llen-
gua que es comencen a redactar
les actes. En aquests moments,
és quan surt a la llum la desitjada
galeria de reusencs il·lustres que,
després, serà traslladada del Cen-
tre per anar a parar a l’Ajunta-
ment durant el franquisme.

Malgrat tot, els problemes
econòmics persistien fins que
Evarist Fàbregas va comprar l’edi-
fici per al Centre i també els locals
del costat i en va pagar les refor-
mes. De manera que, aleshores
sí que es podia convertir en la pre-
tesa universitat popular. El Cen-
tre va agrair-ho nomenant Fàbre-
gas president honorari i dedicant-
li un banquet el 2 de juliol de 1916.

D’aquesta època daten tam-
bé algunes donacions d’Eduard
Toda, Miquel Ventura, Joan Ruiz
i Porta i de la vídua de Casals i
Vernis. El 7 de febrer de 1919 es
refusa la petició d’alguns socis
de declarar que el català sigui
l’idioma oficial del Centre, sota
el pressupòsit de la tolerància.

El 1920 comença una altra èpo-
ca, la tercera, de la Revista del Cen-
tre de Lectura. Serà fructífera i
sòlida, a causa dels nombrosos
treballs científics que s’hi publi-
quen. Aquesta nova etapa s’allar-
garà fins al 1934.

El 30 d’octubre de 1921 s’inau-
gura el local reformat. Llavors es
va nomenar Evarist Fàbregas fill
predilecte de Reus per la lloable
acció per al Centre de Lectura i
en relació amb l’Institut de Pue-
ricultura, entitat que també va
fundar ell mateix. L’alcalde de
Reus –Juan Loperena– va inau-
gurar-neelbust.Alatardad’aquest
mateix dia, es van donar els pre-
misdelquartcertamenliterari.En-
tre els premiats figuren Pin i So-

ler, Bertran i Pijoan, Miquel de
Palol, Joan Amades, Higini An-
glès, Apel·les Mestres, Ambrosi
Carrion i Alfons Maseras. Va ac-
tuar de president del jurat Pere
Corominas. A la nit, es va cele-
brar una funció de gala, en la qual
s’estrenà la comèdia en tres ac-
tes del senyor Palol: Les petites
tragèdies, premiada al certamen.

Guerra, tancament i represa
El Centre es va adherir a la peti-
ció d’autonomia universitària i
al missatge enviat per la Cambra
de Comerç de Barcelona al rei en
què es demanava l’ús lliure del
català i la presència de la senye-
ra, en tots els àmbits. Durant els
anys 1925-1935, el Centre acon-
segueix una gran importància en
l’àmbit nacional gràcies al pes
que hi prengueren els noucentis-
tes reusencs. Aleshores la Revis-
ta del Centre de Lectura va obte-
nir un gran ressò ja que a les seves
pàgines hi escrivien la gent de
més alta volada del moment.

Aquest auge s’estronca amb
la revolta militar del 1936. El se-

tembre de 1937 va caure una bom-
ba al Centre. Afectà, sobretot, la
biblioteca i en matà una biblio-
tecària. A causa d’això, s’obrí una
subscripció, encapçalada pels
grans intel·lectuals catalans, per
a recaptar diners per a la recons-
trucció de la biblioteca.

El 1939, quan les tropes fran-
quistes van ocupar la ciutat, l’al-

calde –Enric Aguadé– va clausu-
rar el Centre i en va segellar les
portes, acte que va impedir-ne el
saqueig. De totes formes, la CNS
s’hi instal·la i, més tard, l’Ajun-
tament intenta quedar-se amb la
titularitat de l’edifici, però no ho
aconsegueix; tot i que es conver-
tirà, això sí, en la delegació muni-
cipal de cultura i, a partir d’aquí,

anirà albergant diferents orga-
nismes de caire municipal.

Serà el 1948 quan el Centre de
Lectura es reobrirà tot i que es
trobin el local en pèssimes con-
dicions i amb el material desor-
denat, cremat o espoliat. Tot i que
s’ha de redactar un nou reglament
enquèfiguraqueelCentredeLec-
tura està «al servicio de la Patria»
itotallòqueaixòrepresenta,esre-
prèn la tasca cultural.

El 1949, s’inicien les converses
de temes locals i Josep M. Arna-
vat, Xavier Amorós i Ramon Ami-
gó creen els Amics de la Poesia que
va comptar amb la presència de
CarlesRiba,entrealtrespersonat-
ges eminents.. També, de la mà de
Bonaventura Vallespinosa –que
fou president de la secció de lle-
tres– es fa, el 1955, un recital de
poesiadelsdiferentspoeteslocals;
es publiquen, des del 1956 fins al
1961, les antologies de poesia reu-
senca; es representen o es llegei-
xen obres teatrals que, de vegades,
ha traduït ell mateix i es fan ins-
tal·lar els bustos de Maragall, Fa-
bra i Verdaguer a la biblioteca.

De mica en mica es va reorga-
nitzant tot. El 2 de gener de 1952
es decideix convocar un certamen
literari per tal de celebrar el cen-
tenari del naixement de l’arqui-
tecte Gaudí, en destaquen els tex-
tos de Lluïsa Vilaseca, Cèsar Mar-
tinell, Xavier Amorós, Cèsar
Ferrater,PereMiralles,EnricAgua-
dé i les composicions poètiques
en català de: Josep M. Arnavat,
Antoni Correig i Oleguer Huguet.

Impuls literari i teatral
Aquest mateix any es reprèn la
que serà la quarta etapa de la Re-
vista del Centro de Lectura, que es
comença a editar en espanyol a
causadelescircumstàncieshistòri-
ques i que, a partir del 1969, ja apa-
reixerà totalment catalanitzada.
Perquè amb la reforma dels esta-
tuts el 1965 el català serà la llen-
gua d’ús del Centre de Lectura.

El 1959 es convoca un altre cer-
tamen literari, en aquest cas per
celebrar el centenari de la funda-
ció del Centre. La presència de
treballs en català, ara, ja és majo-
ritària. Destaquen les obres de:
Ramon Folch i Camarasa, Josep
M. Espinàs, Josep A. Romagosa,
Joan Besora, J. M. Guix i Sugra-
ñes, Pere Català i Roca, L. Vilase-
ca, E. Fort i Cogul, Ramon Ami-
gó, Xavier Amorós, J. M. Arnavat,
A. Correig i O.Huguet.

El Centre passava per una gran
època, com ho demostren els pre-
mis Reus de Teatre, que es van
convocar el 1970, any en què, pre-
cisament, s’havia deixat d’ator-
gar el premi Josep M. de Sagarra.
Aquests premis van representar
una gran valoració del Centre de
Lectura en l’àmbit català, ja que
es demostrava la sensibilitat que
aquesta entitat tenia vers aquest
àmbit de la literatura catalana i
que semblava no reconèixer-se
per cap altre organisme. Es va
aconseguir, així, fer de Reus la ca-
pital del teatre català. Els guanya-
dors van ésser Jaume Melendres,
Xavier Fàbregas i Carles Reig i
Morell. I, per ambientar la diada,
es van presentar les Varietats 2
de M. Aurèlia Capmany.

Dissabte, 20
■Ales10h,salaHortensiGüell.
Taller Dansa del Ventre,
connectant amb la femi-
nitat, amb Iratxe Barrondo.
■ A les 11 h, sortida des del
Centre de Lectura. Itinera-
ri Literari per Reus, a propòsit
del llibre ‘Rutes literàries
pel Baix Camp’, de Dolors
Requena i Fina Masdéu.
Una activitat de la Prima-
ver@Literària a Reus.
■ A les 11 h, al Parc Albert Via.
Plantada d’arbres en home-
natge a Albert Via: ‘Ens aju-
des a plantar un arbre’.
Col·labora Via Pública de
l’Ajuntament de Reus.

■ Ales 11 h, a la Biblioteca In-
fantil. Taller de còmic de
Sant Jordi, amb Guti, di-
buixant.
■ A les 21 h, al Teatre Bartri-
na. ‘Adreça desconegu-
da’, de Katrine Kresmann
Taylon, amb Lluís Homar i
Eduard Fernández.
Diumenge, 21
■ A les 8 h. Sortida a Mont-
ral. Festa de Sant Jordi de la
Secció Excursionista. Cele-
bració del 50è aniversari del
refugi Musté Recases. Glosa
a càrrec de Joaquim Mallafrè.
Dilluns, 22
■ A les 19.30 h, a la sala d’ac-
tes. Presentació del llibre

‘Pseudònims’, de Josep
Poca i Albert Manent. Hi
participaran Josep Poca i
Joaquim Mallafrè.
Dimarts, 23
■ Sant Jordi: venda de llibres
de les Edicions del Centre de
Lectura i de l’Associació d’Es-
tudis Reusencs al vestíbul
del Centre.
■ A les 18.30, a la sala Albert
Via. Lliurament depremis de
redacció de Sant Jordi de
la Federació d’Associació
de Veïns de Reus.
Dimecres, 24
■ A les 19.30, a la sala d’actes.
Cineclub, cicle Neil Simon, co-
mediant: ‘L’estranya pa-

rella’ amb Jack Lemmon i
Walter Mathau.
Dijous, 25
■ A les 19 h, a la sala de pro-
jeccions. Club de lectura de
novel·la negra: Mary Jungs-
tedt: ‘Una matinada in-
quietant’.
■ A les 19 h, a la sala d’actes.
Presentació del llibre ‘¡Gue-
rra a Dios!’ de Joaquim
M. Bartrina i ‘Dios’, de
Francesc Sunyer. Editat
per Arola Editors. A càrrec de
la Dra. Maria Bargalló, vice-
rectora d’Estudiants i Co-
munitat Universitària, Joa-
quim Besora, president de la
Secció de Geografia i Història

del Centre i del curador de
l’edició, Dr. Xavier Ferré.
■ A les 20 h, a la Secció Excur-
sionista. Xerrada Camins i
cims, amb Eugeni Casadó.
Divendres, 26
■ A partir de les 10 h, sala
d’actes. Cicle de conferèn-
cies sobre Japó. Organitza:
Associació de Manga-Anime
i Cultura japonesa Amakuni.
■ A les 19.30 h, a la sala For-
tuny. Cicle Confluències 2.
Inauguració de l’exposició
‘El meu entorn’, de Vale-
ri Salvadó.
■ A les 21 h, al Teatre Bartri-
na. Cineclub:‘The deep blue
sea’, de Terence Davis.

Exposicions
■ Al vestíbul del Centre:
‘Apelles Mestres. Artis-
ta complet. Home po-
lièdric’. Oberta fins al 30
d’abril.
■ A la sala Fortuny. Cicle
Confluències 2: Exposició
col·lectiva ‘Saló de Sant
Jordi’. fins al 23 d’abril.
■ A la sala Fortuny. A partir
del 26 d’abril ‘El meu en-
torn’, de Valeri Salvadó,
fins al 14 de maig.
■ A la Biblioteca: exposició
‘Continuar el combat:
l’aventura de Club Edi-
tor’ sobre Joan Sales, fins al
30 d’abril.

Q U È H I FA N , A L C E N T R E D E L E C T U RA ?

El tortuós segle XX al Centre

L’antiga calaixera amb les fitxes del catàleg de la biblioteca del Centre de Lectura. FOTO: ALBA MARINÉ

❞A la reforma d’estatuts
del 1965 s’aconsegueix
que el català sigui la
llengua d’ús de l’entitat
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