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TRADICIÓ ■  E L  2 4  D E  J U N Y  A R R E N C A  L A  F E STA  M A J O R

El fotògraf Ribas Prous, 

pregoner de Sant Pere

■ La Regidoria de Cultura i Jo-
ventut, en col·laboració amb 
entitats i col·lectius ciutadans, 
ja ha enllestit la programació 
de la Festa Major de Sant Pere 
2015, que inclou com a actes 
previs les activitats de la festi-
vitat de Corpus i recull propos-
tes fins a principis del mes de ju-
liol. Tanmateix, ahir es va donar 
a conèixer el nom del pregoner 
de les festes d’enguany.  

Així doncs, l’encarregat de 
donar el tret de sortida a les 
festes el pròxim 24 de juny se-
rà el fotògraf i  fundador de 
l’Agrupació Fotogràfica de Reus, 
Josep Maria Ribas Prous (Bar-
celona, 1940). Ribas Prous té 
una llarga trajectòria vincula-
da al món de la fotografia, tant 
des del punt de vista creatiu i 
artístic com a persona promo-
tora d’iniciatives orientades a 
la divulgació i la recerca a l’en-
torn del fet fotogràfic. A més 
a més ha estat comissari de 
nombroses exposicions de fo-
tografia, la seva obra ha rebut 
importants reconeixements 
arreu del món i té obres en al-
guns dels museus i centres d’art 

més destacats de diversos pa-
ïsos. 

Va tenir un paper crucial en 
la creació de l’Agrupació Foto-
gràfica de Reus, el fons de la qual 
va servir per nodrir de manera 
decisiva primer la Fototeca Mu-
nicipal i posteriorment el Cen-
tre de la Imatge Mas Iglesias, 
avui amb un dels fons de foto-
grafia creativa i documental més 
importants d’Europa.  

Imatge del fotògraf Josep Maria 
Ribas Prous. FOTO: CEDIDA

TEATRE ■  D O B L E  R E P R E S E N TA C I Ó  D E  L’ O B R A ,  AV U I  ( 1 9 . 3 0  H )  I  D E M À  ( 1 9  H )

El grup 3quartsde15 Teatre debuta amb 

el vodevil ‘Tots en tenim una’ a Cal Massó

■ El nou grup teatral reusenc 
3quartsde15 Teatre es presenta 
oficialment aquest cap de set-
mana al Centre d’Art Cal Massó 
de Reus (c/ Pròsper de Bofarull, 
7) amb l’adaptació de la comè-
dia Tots en tenim una, d’Assump-
ta Gonzàlez, sota la direcció de 
Sergi Mestre.  

Les dues funcions de l’obra 
es faran aquesta tarda (19.30 h) 
i demà diumenge (19 h). Les en-

trades es poden comprar de for-
ma anticipada a  la Cafeteria del 
Centre d’Art Cal Massó a la tar-
da al preu de 5 euros. Una part 
de la recaptació de l’entrada ani-
rà cap a l’Afanoc, l’Associació de 
Familiars i Amics de Nens On-
cològis de Catalunya, ja que els 
membres del grup teatral pre-
tenen en totes les funcions que 
facin a partir d’ara de col·laborar 
amb una entitat d’aquest tipus. 

El vodevil Tots en tenim una és 
un retrat costumista d’una fa-
mília benestant que comença de 
bon matí, a l’hora d’esmorzar. 
Tota la família es prepara per co-
mençar el dia, cadascú a la seva 
manera i segons els seus costums. 
Avui, però, arribarà un jove a la 
casa i la minyona l’ha de tractar 
bé, o això intentarà. El visitant 
és una mica especial però ja se 
sap: tots en tenim una, oi? 

Cal Massó acull el debut del grup 3quartsde15 Teatre en un obra  
d’Assumpta Gonzàlez.  FOTO: CEDIDA

REDACCIÓ  

Els alumnes dels centres de pri-
mària Cèlia Artiga i Rosa Sensat i 
de l’IES Josep Tapiro han partici-
pat aquesta setmana en diverses ac-
tivitats de sensibilització amb mo-
tiu de la celebració de la vuitena 
edició dels Jocs Catalans de l’Es-
port Adaptat d’aquest cap de set-
mana  

En total hi prendran part 11 mo-
dalitats: sis seran campionats ofi-
cials i les altres cinc seran activi-
tats de promoció de l’esport. Les 
modalitats esportives d’aquesta 
VIII edició dels Jocs Catalans de l’Es-
port Adaptat seran bàsquet CR, 
ball esportiu, hoquei CRE, nata-
ció, petanca, powerlifting, quadrug-
bi, tennis CR, voleibol, futbol i es-
làlom. Reus continua així la línia ini-

ciada a les edicions anteriors que 
van tenir el seu punt de sortida a 
Barberà del Vallès. 

Les competicions, que comen-
çaran el dissabte a primera hora 
del matí, es duran a terme en cen-
tres esportius municipals i espais 
educatius. El lliurament de pre-
mis i agraïments  als participants 
es realitzarà al Pavelló Olímpic de 
Reus. Finalment, l’espectacle de 

cloenda serà el diumenge al mig-
dia. Aquest esdeveniment està or-
ganitzat per la Federació Catala-
na d’Esports de Persones amb Dis-
capacitat Física i compta amb el 
suport de l’Ajuntament de Reus. Els 
seus objectius són sensibilitzar 
als alumnes sobre temes al voltant 
dels discapacitats físics; i conèi-
xer diferents esports per a perso-
nes amb discapacitat física.

FORMACIÓ ■  E L  D I U M E N G E  S E  C E L E B R A R À  L’A CT E  D E  C LO E N D A  A L  PAV E L L Ó  O L Í M P I C

El Jocs Catalans de l’Esport Adaptat 

arriben el cap de setmana a la ciutat 

Els alumnes de primària de quatre centres educatius han participat en 
activitats de sensibilització.  FOTO: CEDIDA

En aquesta vuitena 
edició hi prendran part 
fins a 11 modalitats 
diferents, sis de 
les quals seran 
campionats oficials 

■ Dins la programació dels Ver-
muts Culturals de Còdol Edu-
cació, els propers 5, 6 i 7 de juny 
s’estrena la ruta ‘Reus bressol 
del vermut’. La ruta –que s’em-
marca dins de la celebració de la 
Fira Reus Viu el Vi– proposa un 
passeig per la ciutat per tal de 
descobrir els llocs més emble-
màtics que expliquen la histò-

ria de la beguda del ‘Reus, París 
i Londres’ quan la capital del Baix 
Camp era la segona ciutat de Ca-
talunya. La primera de les visi-
tes tindrà lloc el divendres 5 de 
juny (19 h) i, entre tast i tast de 
vermut, també es degustaran 
unes tapes. 

Per participar d’aquesta ru-
ta és imprescindible la inscrip-

ció prèvia a www.codoleduca-
cio.com i tenint en compte que 
els dies de la Reus Viu el Vi les 
entrades estaran al 50 per cent. 
Un cop finalitzaza la fira la ruta 
es continuarà realitzant el dis-
sabtes d’estiu a un preu de 12 eu-
ros per persona i que inclou qua-
tre tastos de vermut i una mini-
atura de Vermuts Miró per 

emportar. El lloc de sortida se-
rà el Centre d’Art Cal Massó (c/ 
Pròsper de Bofarull, número 7) 
i la durada de la visita serà d’unes 
dues hores aproximadament.  

La ruta i la Reus Viu el Vi 
En el marc de la Reus Viu el Vi, 
les visites s’iniciaran des de la 
cèntrica plaça de la Llibertat i 
tindran lloc el divendres 5 de 
juny, a les 19 h, dissabte 6 de juny, 
a les 11.30 h i 19 h, i diumenge 7 
de juny, a les 11.30 i 19 h. Després 
de la fira: el dissabte 20 de juny, 
a les 11.00 h, i el dissabte 27 de 
juny, a les 11.30 h. La ruta també 
es potenciarà els dies que coin-
cideixi amb la vermutada popu-

lar i al voltant de la Festa Major 
de Sant Pere. 

La ruta ha estat possible grà-
cies al suport de Vermuts Miró 
i amb la col·laboració de la Cam-
bra de Comerç de Reus, el Cen-
tre d’Art Cal Massó, Cal Rofes, 
Museu del Vermut i l’Ajunta-
ment de Reus. 

CULTURA ■  ‘ R E U S  B R E S S O L  D E L  V E R M U T ’  CO M E N Ç A R À  E L  D I V E N D R E S  5  D E  J U N Y  

Còdol Educació organitza una ruta per 

conèixer les arrels del vermut reusenc

La ruta tindrà un 
cost de 6 € durant 
la Reus Viu el Vi 
i dóna dret a 
quatre tastos
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Fa poques setmanes, a mitjan 
abril, celebràvem al Centre 
de Lectura les Jornades de 

Llibre Antic. En la meva inter-
venció, com a historiador, vaig 
voler destacar la importància que 
pels investigadors actuals tenen 
algunes d’aquestes relíquies, com 
a font de coneixement. 

El llibre antic abraça tots els 
camps de la ciència, també el de 
l’àmbit matemàtic i experimen-
tal. Entre d’altres publicacions 
força interessants em vaig refe-
rir a l’obra de Joan Ventallol ano-
menada Pratica mercantiuol com-
posta e ordenada per en Joan Van-
tallol de la ciutat de Mallorques 
que, el 1521 (23 d’abril), Joan de 
La Place havia editat a Lió. Es 
tracta d’un volum imprès en for-
mat quart, de 133 fulls en folia-
ció romana, que conté diversos 
gravats. 

La importància d’aquesta pe-
ça, a banda de la data d’edició –ini-
cis del segle XVI–, es troba en què 
va ser de les primeres obres de 
matemàtica pràctica redactades 
en català. De fet, la primera que 
es va escriure en la nostra llen-
gua, i que es va publicar a la Penín-
sula, va ser la de Francesc de Sant-
climent que, el 1482, amb la col·la-
boració de Pere Posa –primer 
impressor català– va publicar 
Summa de l’Art de Arismetica.  

Es tractava de manuals que els 
mercaders utilitzaven en la seva 
diària activitat comercial. Les 
publicacions dedicades a les ma-
temàtiques, a l’àlgebra o al càl-
cul mercantil, per l’interès que 
suscitaven als comerciants –com 
a guia en la seva l’activitat–, les 
trobem des d’èpoques ben remo-
tes i es van reproduir durant to-
ta l’època Moderna. El negoci era 
el negoci i poder disposar de fór-
mules per poder convertir les 
monedes procedents de diver-
sos estats era fonamental i pràc-
tic. Exactament aquesta parau-
la –pràctic– és la que figura a l’ini-
ci del títol d’aquesta  obra de 
Ventallol.  

No disposem de gaires refe-
rències de l’autor; Joan Ventallol 
era originari de Mallorca, és el 
propi assagista qui, al títol del 
seu tractat, ho posa de manifest; 
igualment sabem que ell mateix 
va pagar les despeses de la publi-

cació, les quals hauria de recupe-
rar amb la venda dels volums.  

A la portada podem contemplar 
un escut d’armes amb una àgui-
la bicèfala, amb la insígnia de Cas-
tella i de Lleó a l’ala dreta i la de 
Mallorca a la de l’esquerra. Com 

a contingut trobem l’aplicació de 
les regles aritmètiques a les mo-
nedes, pesos i mesures de Ma-
llorca i les seves equivalències 
en altres regnes. També introdu-
eix diversos jocs i enigmes, per 
resoldre amb l’aplicació de les 
matemàtiques. La influència de 
la Summa de Arithmetica, Geome-
tria, Proportioni et Proportiona-
lità de Luca Pacioli (1445-1517), 
publicada a Venècia el 1494, es fa 

evident en moltes parts. També 
es va veure influïda per matemà-
tics occitans, cosa que s’eviden-
cia perquè alguns dels problemes 
d’entreteniment que proposa són 
similars als de Nicolas Chuquet, 
a Triparty en la science des nom-
bres, imprès el 1484 a Lió. 

Ventallol analitza alguns as-
pectes de l’obra d’altres autors; 
cita en diverses ocasions Juan de 
Ortega –monjo dominic i mate-
màtic–, autor del llibre de càlcul 
mercantil: Siguese una composi-
ción de la arte de la arismetica y 
juntamente de geometria fecha y 
ordenada por fray Juan de Ortega 
de la Orden de Santo Domingo de los 
Predicadores, estampat també a 
Lió, el 1512. De la mateixa mane-
ra es refereix a Juan Andrés, re-
dactor del Sumario breve de la 
práctica de la aritmética de todo el 
curso del arte mercantil bien decla-
rado el qual se llama maestro de 
cuento (València 1515).  

El 1524 –publicada a Lió– Juan 
Bautista Tolrá va traduir l’obra 
de Ventallol al castellà i el 1619 
l’impressor Gabriel Roberto en 

va fer una segona edició a Tarra-
gona: La Arismética de Juan Van-
tallol traducida de Lengua Cata-
lana en Castellana añadido un tra-
tado de Algebra dedicada al conde 
de Savallà. Per altra banda sem-
bla que influiria en el manual 

d’Antich Roca, Aritméthica, edi-
tat a Barcelona el 1565 al taller de 
Claudio Bornat. De 1559, el  Cen-
tre de Lectura disposa de la pu-
blicació de Pietro Cataneo, Le 
pratiche delle due prime matema-
tiche de Pietro Cataneo con la ag-
gionta, libro d’albaco e geometria 
con il practico e uero modo di misu-
rar la terra, non piu mostro da al-
tri, imprès per Giovanni Griffio 
a Venècia. Altres exemplars re-

lacionats amb aquesta temàtica 
serien els de Giulio Bassi, 
Dell’Arimmetica Practica (1645); 
el de François Le Gendre 
L’Arithmetique en sa perfection, 
mise en practique selon l’usage des 
financiers, banquiers et marchands 
(1663); el d’Andrés Puig, Arithme-
tica especulativa y practica, y arte 
de algebra (1672); el de Jean Pi-
erre de Crouzaz, Reflexions sur 
l’utilité des Mathematiques et sur 
la maniere de les etudier avec un 
nouvel essai d’arithmetique demon-
tree  (1715); el de Joseph Biel, 
Arithmetica especulativa y practi-
ca que contiene todo lo que pertene-
ce al arte menor (1762) o el de Be-
nito Bails, Arismetica para nego-
ciantes (1790).

PER  JOSEP FÀBREGAS  
Professor d’Història 
Moderna de la URV i 
secretari general del 
Centre de Lectura

Dissabte, 30 de maig 
■ A les 11 h, a la Biblioteca Infantil  ‘‘Ta-
ller còmic’, amb Guti. 
■ A les 21 h, al Teatre Bartrina: Lud-
mila Mercerón: ‘Des de Cuba...en 
concert’, IIII Festival de Boleros. 
Diumenge, 31 de maig 
■ A les 18 h, al Teatre Bartrina, Mor-
gadeces, mmonòlegs amb Ana Mor-
gade.  
Dimarts, 2 de juny 
■ A les 19.30 h, a la sala Seciió Excur-
sionista Rosa Magrané, xxerrada ‘Les 

Torres de guaita catalanes en la 
defensa de l’Al-Andalus’, a càrrec de 
Ramon Martí (UB).  
Dimecres, 3 de juny 
■ A les 20 h, a la sala d’actes,  audio-
visual ‘Gäbäl al-barka. El Montsant 
muntanya de anacoretes’ a càrrec 
de Pau Salas i Lluis Pons. 
Dijous, 4 de juny 
■ A les 19 h, a la sala de projeccions:  
‘Club de lectura amb Jordi Llavina’: 
Galeria de fantasmes, de Jesús 
Moncada. 

■ A les 19.30 h, a la sala d’actes, ppre-
sentació del llibre ‘Ateneus: cultu-
ra i llibertat. Associacionisme a la Ca-
talunya Contemporània’, a càrrec 
de Xavier Ferré, professor d’història 
contemporània de la URV. Amb 
motiu del Dia de l’associacionisme 
cultural. A continuació xerrada: ‘El 
món associatiu’ amb Xavier Ferré 
i Xavier Filella, president del Centre 
de Lectura. 
■ A les 20 h, a la sala Fortuny, iinau-
guració de l’exposició dels Alumnes 

de batxillerat artístic de Reus. Fins 
al 18 de juny. 
Divendres, 5 de juny 
■ A les 19.30 h, a la sala Hortensi Güell: 
audiovisual ‘Buthan, el regne prohi-
bit’ de  Pere Aleu. 
Dissabte, 6 de juny 
■ A les 11 h, a la Biblioteca Infantil. TTa-
ller de còmic amb Guti, dibuixant. 
Festival de dansa de l’Escola 
■ Dimecres  3 i dijous 4 a les 18.30 
 hores, divendres 5 a les 20 h i dis- 
sabte 6 a les 18 h: FFestival fi de 

curs de l’Escola de Dansa, al Tea- 
tre Bartrina. 
Exposicions 
■ A la Sala Fortuny, a partir del 4 de 
juny: eexposició dels Alumnes de 
batxillerat artístic de Reus. Fins al 
18 de juny. 
■ Al vestíbul de la Biblioteca: eex-
posició bibliogràfica ‘Joan Veny i Clar, 
47è Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes’. Organitza: Centre Lectu-
ra i Òmnium Baix Camp. Fins al 26 
de juny. 

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

Joan Ventallol i el llibre 
‘Pratica mercantiuol’

Les publicacions dedicades a les matemàtiques i l’àlgebra suscitaven molt d’interès. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Les jornades del 
Llibre Antic 

■ Les Jornades ‘El llibre antic: 
Memòria del passat’ van tenir lloc 
al Centre de Lectura els dies 8, 
9, 15,16 d’abril de 2015. Coordi-
nades per  Montserrat de Ancio-
la (cap de la Biblioteca del Cen-
tre) i Josep Fàbregas Roig (se-
cretari general del Centre de 
Lectura), van comptar amb la 
col·laboració de la Universitat 
Rovira i Virgili, l’Institut Ramon 
Muntaner IRMU, la Biblioteca 
Central Xavier Amorós i el patro-
cini de la Fundació Privada 
Mútua Catalana. 

Els objectius de les jornades 
van ser: conèixer com ha evolu-
cionat el llibre antic al llarg de 
l’època moderna, destacar la 
importància del llibre antic com 
a font d’informació historio-
gràfica, identificar els princi-
pals centres d’estampació arreu 
del continent europeu, valorar 
la influència del llibre en l’evo-
lució del pensament i de l’edu-
cació de cada època, analitzar el 
contingut d’algunes de les pu-
blicacions més emblemàtiques 
i conèixer els antecedents de la 
literatura infantil i la seva apli-
cació al món dels infants.

L’A P U N T

El llibre antic abraça 
tots els camps de 
la ciència, l’àmbit 
matemàtic i també 
experimental

Al mes d’abril es 
van celebrar unes 
jornades per 
explicar l’evolució 
del llibre antic


