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A mb motiu de les obres de
remodelació del Teatre
BartrinadelCentredeLec-

tura de Reus, el Col·lectiu de Tea-
tre la Vitxeta s’acomiadava dins
el Cicle ‘A reveure Bartrina’ del
seuescenarihabitualambunalec-
tura dramatitzada de Canigó de
Jacint Verdaguer en companyia
del’orquestraCamerataXXI,con-
junt orquestral amb el qual des-
prés participarien en el cicle inau-
guraldereoberturaelmaigde1997.
Era el 3 de juny de 1994.

Amb el teatre tancat per les
anhelades obres i amb ganes de
continuar treballant, La Vixeta
inicia un cicle de lectures drama-
titzades amb la intenció de man-
tenir-se en actiu, sense saber que
l’activitat en qüestió arribaria on
és ara, vint anys més tard, amb
l’evolució i els canvis correspo-
nents. És així que es va iniciar l’
activitat anomenada ‘En veu al-
ta’, amb lectures de Strindberg,
Joyce, Kafka, Joan Cavallé i Xavier
Amorós. L’any següent les lectu-
res van ser de textos de Ramon
Gomis, i dels enyorats Pere An-
guera i Ramon Amigó.

A partir de l’any 1998, amb el
Teatre Bartrina reinaugurat, es
van incloure les lectures drama-
titzades dins el cicle anomenat
‘Dilluns teatre obert’ a l’escena-
ri del mateix teatre, on es van lle-
gir obres de Bernhard, Schiller,
Pinter i Tennessee Willians; l’any
1999 es dedicà a ‘Gent de casa nos-
tra’ i del Grup modernista de Reus
i es va tancar, el mes de novem-
bre, amb la posada en escena d’Un
bloc de paper, un home, un
fonògraf,recreaciódelaconferèn-
cia que Joan Rebull va fer el mes
de maig del 1929 al Teatre Bartri-
na, amb el desaparegut Carles
Amill fent de Rebull. Els ‘Poetes
delCamp’vanserobjectedeleslec-
tures de l’any 2000 i l’any 2001 va
ser el torn dels «Noucentistes».

L’any següent, el 2002 i amb
motiudelacelebraciódeSantJor-
diLaVitxetallegiaCaminsdeFrança
de Joan Puig i Ferreter al Teatre
Bartrina de Reus, a les bibliote-
ques públiques de Reus, a La Sel-
vadelCamp,alesBorgesdelCamp
i a Montbrió del Camp; així com
l’obra Gaudí de Josep Maria Ca-

randell i Canigó de Jacint Verda-
guer amb motiu de l’any dedicat
al poeta.

Desprésdelcomiatde‘LaVitxe-
ta’ amb Temps estranys, el Reus de
l’Amorós sobre Xavier Amorós,
l’any 2003, i amb més de vint anys
ininterromputsdefeina,elcol·lec-
tiuesreplantejalasevaactivitatamb
una tasca més introspectiva i de
recerca, per arribar l’any 2009 a
reemprendre les lectures drama-
titzades que, des d’aleshores, han
tingut continuïtat en el marc del
Centre de Lectura de Reus.

L’hora del conte
L’origen d’aquesta segona etapa
va ser la recuperació de ‘L’hora
del conte’ i l’ampliació de l’ofer-
ta d’activitats promogudes per la
biblioteca del Centre. Després
d’unes primeres lectures de tex-
tos de Edgar Allan Poe i Joan Mar-
garit,elprimercicledelecturesin-

terpretades com a tal es fa a la tar-
dor de 2009, a la biblioteca i con-
tinua, a partir del 2010, a la sala
d’actes del Centre de Lectura, seu,
des d’aleshores, dels cicles de lec-
tura del col·lectiu.

La sessió inaugural va consis-
tir en la lectura de Els Sonets de
William Shakespeare, presenta-
daperJohnStyleiqueacompanya-
valapresentaciódelcatàleg/DVD,
realitzat per Produccions Juan
Desafinado,del’exposicióElcarrer
dels sonets, produïda pel Centre

d’Art Cal Massó amb la col·labo-
ració de Salvador Juanpere. A par-
tird’aleshoresiaquellmateixcurs,
es repeteix un model de sessió de
lectura que va precedida sempre
per la presentació de l’autor, en
els casos en que això és possible,
el traductor, o d’algun especialis-
ta coneixedor de l’obra que es lle-
geix, la qual cosa fa més interes-
santlalecturaenelsentitd’ubicar-
la i donar a conèixer als assistents
el context de l’obra i de l’autor.

Seguint aquesta premissa lle-
gim Benrhard, Patrícia Highs-
mith, Laurence Sterne, Magí Sun-
yer, Andrea Camilleri, Pin i Soler,
Joan Maragall, Màrius Torres, Es-
priu, Joyce, Rosa Pagès, Pere An-
guera, Sagarra, Maria Aurèlia
Capmany, Eugeni d’Ors, Andreu
Gabriel, Narcís Oller, Gabriel Fe-
rrater, John Steinbeck, Bartomeu
Rosselló-Pòrcel,... La nostra sort
ha estat la de comptar a casa, és a

dir, al mateix Centre de Lectura,
amb veus enteses en la matèria i
de reconegut prestigi com Joa-
quim Mallafrè, Josep Murgades,
XavierAmorós,MontserratCorret-
ger, Magí Sunyer, Mercè Costa-
freda, Dolors Sugranyes, Natàlia
Borbonès, Fina Masdéu, Montse-
rrat Palau, Joan Cavallé, Albert
Nolla, així com convidats de més
enllà de les nostres comarques
com Margalida Tomas, Josep Ma-
ria Domingo, Joan Ramon Veny-
Mesquida; tots ells en qualitat de
filòlegs, traductors o coneixedors
de l’obra i l’autor presentat, que
han volgut sempre col·laborar ge-
nerosament amb nosaltres i fer-
ho també, com a propis autors lle-
gits, en el cas de Xavier Amorós,
Magí Sunyer, Joan Cavallé, Rosa
Pagès o Andreu Gabriel Tomàs.

Les lectures del Col·lectiu En
Veu Alta de la Biblioteca del Cen-
tre de Lectura, sota la direcció,
sempre,deDolorsJuanpere,iamb
les veus habituals de la mateixa
Dolors Juanpere, Dolors Esquer-
da, Montserrat Auqué, Jordi Fran-
cesch, i ocasionalment de Josep
M. Roig Rom, Francina Baldrís o
amb l’acompanyament musical
de Xavier Pié o de Martí Balsells,
han escollit sempre els autor lle-
gits segons efemèrides, aniver-
saris, edició dels textos o bé per
ganes de treballar i donar a conèi-
xer un autor i la seva obra.

Noms diversos
Això fa que els conjunt de noms
que han estat objecte de lectura
‘En veu alta’ sigui d’allò més di-
vers,laqualcosa,desdeelCol·lec-
tiusuposaunafontd’enriquiment
propi i dels qui bonament ens vo-
len escoltar. És així com es confe-
geix la llista d’autors que va des
dels il·lustres de la literatura uni-
versal, passant pels autors cata-
lans de tots els temps i fins a la li-
teratura actual de casa nostra.

Com és el cas de la propera ses-
sió de ‘En veu alta’»: el dia 21 de
gener, a la sala d’actes del Centre
de Lectura, amb la lectura dedi-
cada a Rosa Pagès i la seva novel·la
L’home que ponia ous.

Dilluns, 13 de gener
■ A la les 19.30 h, a la sala
d’actes, Cine club, Cicle Ci-
nema i Política: Els idus de
març, de George Clooney.
Dimarts, 14 de gener
■ A les 19 h, a la sala de pro-
jeccions inici de la programa-
ció trimestral sobre El Comis-
sari Montalbano d’Andrea
Camilleri.
■ A les 19.30 h, a la sala d’ac-
tes, conferència taula ro-
dona ‘Viure del conte’, a

càrrec de Josep Maria Al-
cañiz, psicòleg.
Dimecres, 15 de gener
■ A les 19.30 h, a la sala d’ac-
tes, presentació del llibre:
Atac i defensa de la rere-
guarda. Els bombardeigs 
franquistes a les comarques 
de Tarragona i Terres de 
l’Ebre, de Ramon Arnabat i
David Iñiguez.
Dijous, 16 de gener
■ A les 19.30 h, a la sala d’ac-
tes. Antena del Coneixement

URV: conferència de Joan 
Navais ‘El 15 de gener de 
1939: la fi de la República a 
Reus’.
■ A les 20 h, a la Secció Excur-
sionista: audiovisual ‘Illes 
del Dodecanesos’a càrrec de
Carles Maristany i Josep Ma-
ria Beltran.
Dissabte, 18 de gener
■ A les 10 h, a la sala Horten-
si Güell, monogràfic de l’Es-
cola de Teatre amb Rosa Ca-
dafalch: ‘La veu i el text’.

■ A les 21 h, al Teatre Bartri-
na: Wasteland, espectacle de 
Lluís Danés.
El dilluns 20 de gener
■ A les 19.30 h, a la sala d’ac-
tes. Conferència ‘Viure d’es-
criure (i escriure del viure)’ 
a càrrec de Jordi Llavina.
■ A les 19.30 h, a la sala sec-
cional. Xerrada ‘Un episodi 
de la repressió borbònica 
al Camp de Tarragona: l’en-
derroc de les muralles de la 
Selva del Camp (1714)’.

El dimarts 21 de gener
■ A les 19.30 h, Sessió de lec-
tures dramatitzades En Veu 
Alta: L’home que ponia ous,
de Rosa Pagès.
El dimecres 22 de gener
■ A les 18 h, a la sala de pro-
jeccions. Taller d’aproxima-
ció a l’Heràldica, a càrrec
d’Ezequiel Gort,
■ A les 19.30 h, a la sala d’ac-
tes. Cineclub, cicle ‘La Gran 
Guerra 100 anys’: La gran
desfilada, de King Vidor.

Exposicions
■ A la sala Fortuny, exposició
del cicle d’art contempora-
ni ‘Polítiques de la resistèn-
cia’, fins al 14 de febrer.
■ Al vestíbul del Centre ,

fins a l’1 de febrer: ‘Imita-
dor del foc’.
■ A vestíbul de la biblioteca:
Tresors de la Biblioteca: ‘One
hundred masterpieces of
japanese pictorial art. To-
kyo: Shimbi Shoin, 1909’.
Fins al 31 de març.

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

PER MONTSERRAT

AUQUÉ

Col·lectiu En Ven Alta
de la Biblioteca del
Centre de Lectura

Imatge d’una de les lectures dramatitzades del col·lectiu En Veu Alta. FOTO: DT

En Veu Alta, 20 anys de lectures
dramatitzades al Centre

El 6 de juny de 1994,
amb el teatre,
La Vitxeta inicià un
cicle de lectures
dramatitzades


