
Biblioteca Pública de Tarragona,   

Fortuny, 30, 43001 Tarragona 

 

Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544 

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 

HORARI: 

Dilluns de 15 h a 20 h  

Dimarts a divendres de 10 h a 20 h  

Dissabte de 10 h a 14 h 

 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOG CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 

BLOG BIBLIOTECA & TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
 

 

 

INSCRIPCIONS OBERTES a la biblioteca.  

També les podeu fer per correu electrònic:  

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 

FRANCÈS, ANGLÈS i CATALÀ. 

Els dissabtes APUNTA’T als clubs de lectura en llengües. 

Gratuïts amb places limitades. 

 

 

 

 

LLEGIR EL TEATRE 
#clubsdelectura #LlegirElTeatre 

 

 

d 

 

CLUB DE LECTURA  
Conductora: Cinta Ramon 

HIVERN-PRIMAVERA 

2019 

http://www.facebook.com/newyorkpubliclibrary
http://www.twitter.com/nypl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servei de Biblioteques, el Teatre Nacional de Cata-

lunya i Arola Editors col·laboren per dur a terme el fo-

ment de la lectura de textos teatrals, millorar la mira-

da crítica de l'espectador i afavorir l'assistència al tea-

tre.  

 

És el cinquè any que es dona aquesta col·laboració 

aquí a Tarragona, on ja feiem anteriorment un club 

amb les mateixes característiques. La conductora del 

club, Cinta Ramon, és membre de TeclaSmit Teatre. 

LLEGIR EL TEATRE 
DIMARTS 7 de MAIG 2019 a les 18.30 h 

Stabat mater d’Antonio Tarantino (1938-) 
En escena al TNC:  Espai Magatzems del 25-04-19 al 12-05-19  

Versió i direcció: Magda Puyo 
 

Com si es tractés d’un oratori profà contempo-

rani, una prostituta es plany per la desaparició 

del seu fill, un jove llibertari que ha estat detin-

gut per la policia acusat de terrorisme. La soli-

tud de la mare davant del dolor, l’eterna digni-

tat dels desheretats i la memòria soterrada dels 

mites religiosos es revelen musicalment en una 

xerrameca grollera, irreverent i profundament commovedora. Sta-

bat Mater ha esdevingut un clàssic del teatre italià contemporani, 

pel seu magnetisme verbal i la seva força ètica.  

DIMARTS 4 de JUNY 2019 a les 18.30 h 

El  gran mercado del mundo de Pedro Calderón de la Barca 

(1600-1681) 
En escena al TNC: Sala Gran del  15-05-19 al 22-06-19 

Direcció: Xavier Albertí 
                       

La Fama fa una crida perquè tothom vagi al gran mercat del món. 

Cadascú té un talent per comprar-hi el que 

vulgui, i l’haurà d’utilitzar per poder ser feliç. La 

Innocència i la Malícia acompanyaran els 

compradors. Entre els venedors, desfilaran figu-

res com la Supèrbia, la Humilitat, el Plaer, la Pe-

nitència o el Desengany. Al mercat s’hi pot 

comprar de tot, des del Pensament fins a la 

Culpa. Mentrestant, la Música s’ho mira tot i va marcant els ritmes. 

En un context europeu de forts sacsejos ideològics, els personatges 

al·legòrics que protagonitzen aquesta obra continuen poblant les 

nostres realitats. I el nostre món, cada cop és un mercat més gran.  

 


