
Sant Jordi, 
la festa del llibre 
i de la rosa
L’edició 2021 de la diada de Sant Jordi torna a estar 
marcada, malauradament, per la pandèmia de la 
Covid-19 i les restriccions en matèria de seguretat 
i salut, que no faran possible la cita tradicional 
al Mercadal, amb parades plenes de gent i una 
programació intensa d’actes presencials. Serà, però, 
una ocasió magnífica per reivindicar el paper essencial 
de la cultura en el nostre dia a dia com a plataforma 
d’expressió d’una manera de ser que ens uneix per 
sobre de les diferències i per sobre dels condicionants 
d’un moment complex.

Roses i llibres, amb una atenció especial a les novetats 
dels autors i autores locals, seran protagonistes del 
parc de Sant Jordi, que enguany actuarà d’escenari 
obert d’aquest gran aparador d’una festa que ens 
identifica arreu del món. Una festa que es completa 
amb una sèrie de propostes que al llarg de la setmana 
afermaran la nostra relació amb els llibres, i que des 
dels llibres ens conviden a participar en la dinàmica 
d’una ciutat que, des de l’observança escrupolosa de 
les mesures de seguretat, vol fer de la cultura un espai 
de trobada i de diàleg entre tothom que s’hi vulgui 
acostar, ja sigui en format virtual o presencial.

Bona diada! 

Carles Pellicer Punyed 
Alcalde de Reus

Una dolça  
ficció convinguda
I aleshores va tornar a arribar Sant Jordi i encara érem 
on no hauríem volgut ser, on estàvem convençuts que ja 
no seríem. Sense abraçades ni reunions col·lectives, nits 
de forrellat i dies de cares amigues rere mascaretes, però 
empenyent amb la mateixa força, decidits a tirar endavant.

La Cultura a Reus no ha volgut aturar-se i per això, malgrat 
que un any més no envairem el Mercadal de parades i 
tendals, els llibres i les roses sí que reprendran la presència 
en l’espai públic per oferir-nos la seva vida i el seu color.  
El parc de Sant Jordi acollirà un altre gran moment de 
ciutat i ens permetrà imaginar-nos que som a plaça per  
una estona, amb el tràfec i la remor de la vida comunitària. 
En cap cas serà el mateix tot i que hem après a adaptar-nos 
i readaptar-nos a la recerca d’un bocí de l’essència. I així 
i tot no ens volem conhortar ni ens conhortarem. És una 
ficció, queda clar, una dolça ficció convinguda i prou.

I tenint en compte que les efemèrides literàries no són 
gens a menystenir —de Bofarull a Baudelaire ara mateix i 
amb l’Any Ferrater a tocar— estic convençut que sabreu triar 
lectura per acompanyar-vos els propers dies. Davant del 
dubte, pregunteu als vostres llibreters i llibreteres i, si de cas, 
penseu en la llista immensa d’autors locals i del territori.

Molt bona diada!

Daniel Recasens Salvador 
Regidor de Cultura,  
Ensenyament i Política Lingüística

 

Durant el mes d’abril
ALTA VEU Biblioteques. Cada tarda, narracions individualitzades 
de contes per telèfon per als infants de les activitats socials que 
encara no es fan presencials.

Dilluns 19 d’abril
A partir de dos quarts de 10 del matí, als JARDINS DE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, contes per a grups 
escolars amb els autors de novetats locals per a infants. 

A les 6 de la tarda, als JARDINS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
XAVIER AMORÓS, trobada amb els autors de les novetats 
d’interès local i presentació del punt de llibre amb totes les 
novetats d’interès local. Acte amenitzat per Jaume Ciurana, del 
Bravium Teatre, que llegirà fragments de Costums que’s perden i 
recorts que fugen, d’Antoni de Bofarull.

A les 7 de la tarda, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE 
LECTURA i al CANAL DE YOUTUBE DEL CENTRE DE LECTURA, 
conferència «Els contes de Josep Carner», a càrrec de Marcel 
Ortín, presentada per Josep Murgades.

Dimarts 20 d’abril
De les 10 del matí a les 8 de la tarda, als JARDINS DE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, exposició «Mar de lletres».

A dos quarts de 5 de la tarda, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER 
AMORÓS, trobada LECXIT.

A les 5 de la tarda, a la BIBLIOTECA PERE ANGUERA, trobada LECXIT.

A les 6 de la tarda, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE 
LECTURA i al CANAL DE YOUTUBE DEL CENTRE DE LECTURA, 
presentació del llibre Homo Rebelis, de Lluís Amiguet, a càrrec 
dels periodistes Antoni Coll i Núria Pérez.

A les 8 de la tarda, al TEATRE FORTUNY, representació de 
Monroe-Lamarr, amb direcció de Sergi Belbel. Preu: 30, 20 i 10 €.

Dimecres 21 d’abril
A partir de dos quarts de 10 del matí, als JARDINS DE LA 
BIBLIOTECA PERE ANGUERA, contes per a grups escolars  
amb els autors de novetats locals per a infants. 

A dos quarts de 6 de la tarda, a la SALA INFANTIL DE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Contes a cau d’orella: 
contes de Sant Jordi a càrrec del personal de la Sala Infantil.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA 
PERE ANGUERA, Club de lectura infantil Vermell Sant Jordi.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la SALA ANNEXA DE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Club anglès:  
Suffer The Little Children, de Donna Leon.

A les 7 de la tarda, a través del CANAL DE YOUTUBE DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS, X Tarda Literària Centre Cívic  
 Llevant: recull de textos de les nou edicions.

Dijous 22 d’abril
Durant el matí, a les XARXES SOCIALS DE L’ARXIU MUNICIPAL I  
DE L’ARXIU COMARCAL, presentació del punt de llibre de l’Arxiu. 
Per obtenir-lo, cal trucar al 977 010 054. Organitza: Arxiu Municipal 
de Reus i Arxiu Comarcal del Baix Camp. 

De les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a 
les 9 del vespre, a la CASA NAVÀS, Navàs Market per Sant Jordi.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la SALA INFANTIL DE LA 
BIBLIOTECA PERE ANGUERA, contes de Sant Jordi a càrrec  
 del personal de la Sala Infantil.

A les 7 de la tarda, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE 
LECTURA i al CANAL DE YOUTUBE DEL CENTRE DE LECTURA, 
conferència «Josep Murgades, també excursionista», a càrrec  
de Rafael Ferré, amb la col·laboració d’Andreu Ferré.



Dissabte 24 d’abril
De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la CASA NAVÀS,  
Navàs Market per Sant Jordi. 

De les 11 del matí a la 1 del migdia, al ROSERAR DE MAS 
IGLESIAS, contes de Sant Jordi. 

A les 12 del migdia, al MUSEU SALVADOR VILASECA, visita 
comentada a «Ciutadanes de la República, imatges i condició 
femenina 1931-1939». Activitat gratuïta, amb reserva 
d’invitacions a https://ticket.reuscultura.cat/ 

A les 12 del migdia, a la SALA SANTA LLÚCIA, representació de  
Una altra història de Sant Jordi, a càrrec dels Picarols. Preu: 8 i 10 €.

De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, a la CASA NAVÀS,  
Navàs Market per Sant Jordi. 

A les 8 de la tarda, al TEATRE BARTRINA, representació de De 
què parlem mentre no parlem d’aquesta merda, a càrrec de La 
Calòrica. Preu: 20, 15 i 12 €.

Diumenge 25 d’abril
A les 6 de la tarda, al TEATRE BARTRINA, representació d’El silenci 
dels telers, inspirat en el llibre d’Assumpta Montellà. Preu: 15, 12 i 9 €.

A les 7 de la tarda, a la SALA SANTA LLÚCIA, representació d’El 
regust d’un record, a càrrec de La Fal·lera. A partir de 10 €. 

Dilluns 26 d’abril
A dos quarts de 6 de la tarda, a la SALA ANNEXA DE LA 
BIBLIOTECA PERE ANGUERA, Club de lectura infantil verd: La 
platja dels inútils, d’Àlex Nogués.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA 
CENTRAL XAVIER AMORÓS, Club de lectura de poesia: Josep Carner.

Dimarts 27 d’abril
A dos quarts de 6 de la tarda, a la SALA INFANTIL DE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Penya dels signes.

A dos quarts de 7 de la tarda, a la BIBLIOTECA CENTRAL 
XAVIER AMORÓS, Club de Sant Jordi: Una mena de culpa, de 
Daniel Recasens.

A les 7 de la tarda, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE 
LECTURA i al CANAL DE YOUTUBE DEL CENTRE DE LECTURA, 
presentació del llibre 100 ans d’esquí ena Val d’Aran, d’Andreu 
Pujol i Juli Sala. Amb la participació de l’Institut d’Estudis Aranesi, 
i uns apunts sobre els occitanistes reusencs.

A dos quarts de 9 del vespre, al TEATRE FORTUNY, representació 
d’Amazonas, a càrrec de la companyia Andanzas. Preu: 30, 20 i 10 €.

Dimecres 28 d’abril
De dos quarts de 10 del matí a dos quarts d’1 del migdia, a la  
SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, 
Club de lectura Caçadors de llibres per a grups d’instituts, amb  
la col·laboració del Departament d’Educació.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la SALA INFANTIL DE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, Contes a cau d’orella: 
contes d’igualtat amb Alba Garcia i La Bruixa que no volia ser 
princesa, de Susanna Isern. 

A les 6 de la tarda, a través de la PLATAFORMA ZOOM, dins el cicle 
Descobrim del Casal de Joves de La Palma, conferència «Open 
Arms», a càrrec de Patrícia Martín Gay, de l’equip d’educació 
d’Open Arms. Inscripció prèvia a joventutreus.cat/inscripcions.

A les 6 de la tarda, al MUSEU SALVADOR VILASECA, conferència 
«El temps d’unes dones», a càrrec de Dolors Joanpere. Activitat 
gratuïta, amb reserva d’invitacions a https://ticket.reuscultura.cat/ 

Dijous 29 d’abril
Durant el matí, a les XARXES SOCIALS DE LES ESCOLES DE 
DANSA AUTORITZADES DE REUS, proposta visual del  
Dia Internacional de la Dansa i lectura del manifest a càrrec  
de persones vinculades a la cultura.

A les 10 del matí, a la BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS, 
tertúlia sobre premsa d’actualitat dirigida especialment a la 
gent gran, amb la presència de diversos autors locals. Organitza: 
Casals de la Gent Gran.

A dos quarts de 6 de la tarda, a la SALA INFANTIL DE LA 
BIBLIOTECA PERE ANGUERA, La cotorra m’ha dit: contes 
d’igualtat amb Alba Garcia i La Bruixa que no volia ser princesa,  
de Susanna Isern. Activitat amb el Centre Obert Petit Tren.

A les 7 de la tarda, a la SALA EMILI ARGILAGA DEL CENTRE DE 
LECTURA i al CANAL DE YOUTUBE DEL CENTRE DE LECTURA, 
presentació de la novel·la Napalm al cor, de Pol Guasch,  
a càrrec de l’autor i de la filòloga Mercè Sardà.

A les 7 de la tarda, a la SALA ANNEXA DE LA BIBLIOTECA 
CENTRAL XAVIER AMORÓS, presentació del llibre El desordre 
dels cossos, de Núria Morera, XXXVII Premi Narrativa Ribera 
d’Ebre, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut i Ciutadania. 
Aforament limitat.

 

Exposicions
Fins al 31 de gener de 2022 
MUSEU DE REUS (espai raval de Santa Anna) 
«Mirant l’altre. La imatge de la diversitat al Museu de Reus»

Fins al 30 d’abril 
MUSEU SALVADOR VILASECA 
«Ciutadanes de la República, imatges i  
condició femenina 1931-1939»

Del 14 d’abril al 26 de juny 
CENTRE DE LA IMATGE MAS IGLESIAS 
«Els primers dies de la II República en imatges»

Del 15 al 30 d’abril 
Voluntariat per la Llengua, BIBLIOTECA PERE ANGUERA 
«Quan parles fas màgia»

Del 19 al 29 d’abril 
A la SALA CENTRAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS 
Exposició de novetats d’interès local del darrer any

Del 19 al 30 d’abril  
CENTRE CÍVIC DEL CARME 
Exposició de punts de llibre realitzats amb puntes de coixí,  
amb la col·laboració de l’Associació de Puntaires de Reus

20 d’abril  
JARDINS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS 
«Mar de lletres»

Del 22 al 27 d’abril 
ARXIU MUNICIPAL DE REUS I ARXIU COMARCAL DEL BAIX CAMP  
Mostra de documents notarials amb caplletres 
Organitza: Arxiu Municipal de Reus i Arxiu Comarcal del Baix Camp 

Del 22 d’abril al 26 de juny  
CENTRE DE LA IMATGE MAS IGLESIAS 
«Fotosport. XXVI Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport»

El Gremi de Forners de Reus 
i el Baix Camp participa en la 
celebració de la festivitat del 
patró de Catalunya amb el 
sorteig de 12 pans de Sant Jordi 
a través de les xarxes socials de 
Reus Cultura.

Divendres 
23 d’abril,  
Diada de Sant Jordi
Patró de Catalunya
De les 9 del matí a les 8 del vespre, al PARC DE SANT JORDI, 
parades de llibres i roses. Enguany, a causa de la situació, 
les tradicionals parades de roses i llibres es traslladen al 
parc de Sant Jordi. L’entrada, controlada i sense cita prèvia, 
serà per la porta del parc del carrer del General Moragues, i 
caldrà seguir el recorregut marcat per l’interior del parc. La 
visita serà d’un màxim de 30 minuts i s’establirà un control 
d’aforament adequat a les circumstàncies, seguint les 
mesures sanitàries actuals. 

Durant tot el dia, a les XARXES SOCIALS DE LES BIBLIOTEQUES 
DE REUS, entrega dels premis del concurs de Booktubers.

De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la CASA NAVÀS, Navàs 
Market per Sant Jordi.

De les 10 del matí a les 2 del migdia, al PARC DE SANT 
JORDI, a la parada de l’Ajuntament, signatura de llibres a 
càrrec d’autors locals. Entrada per la plaça d’Anton Borrell. 

De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la BIBLIOTECA 
CENTRAL XAVIER AMORÓS, scape room Gabriel Ferrater per a 
grups d’alumnes d’instituts.

A dos quarts d’1 del migdia, al JARDÍ DE LA CASA 
RULL, concert de Corcs Drum&Organ, dins el cicle RCC. 
Imprescindible entrada prèvia gratuïta a https://entradium.
com/ca/organizers/reus-cultura-contemporania-rcc.

De les 5 a les 8 de la tarda, al PARC DE SANT JORDI, a la 
parada de l’Ajuntament, signatura de llibres a càrrec d’autors 
locals. Entrada per la plaça d’Anton Borrell.

De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, a la CASA NAVÀS, Navàs 
Market per Sant Jordi. 

A les 8 de la tarda, al JARDÍ DE LA CASA RULL, concert 
d’Anna Andreu, dins el cicle RCC. Imprescindible entrada 
prèvia a https://entradium.com/ca/organizers/reus-cultura-
contemporania-rcc. Preu: 10 € anticipada, 12 € taquilla. 

Al vespre, al GAUDÍ CENTRE, il·luminació de la façana en 
color blanc amb motiu de la diada de Sant Jordi.


