
INSCRIPCIONS OBERTES a la biblioteca.  
 

També les podeu fer per correu:  
bptarragona.cultura@gencat.cat 

Facebook Twitter     Bloc      Issuu    YouTube Picassa Pinterest Instagram 

Biblioteca Pública de Tarragona,  Fortuny, 30, 43001 Tarragona 
Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544, 977 248 304  
c.e.: bptarragona.cultura@gencat.cat 
 
Horari estiu (juliol - octubre): 
Dilluns de 15 h a 20 h  
Dimarts i dijous de 10 h a 20 h  
Dimecres i divendres  de 10 h a 15 h 
Dissabtes tancat 
 
Horari hivern: 
Dilluns de 15 h a 20 h  
De dimarts a divendres de 10 h a 20 h  
Dissabtes, de 10 h a 14 h 
 
WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOC    CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 
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Llegir el teatre 
#Llegirelteatre 

 
Octubre 2016-Gener 2017 



    CICLE  “LLEGIR el TEATRE”                
#Llegirelteatre  

Llegir el teatre’ engega la quarta edició 

amb 70 biblioteques participants, un pro-

jecte d’èxit que ha anat multiplicant parti-

cipants des que va arrencar el 2014.  

El Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, el Teatre Nacio-

nal de Catalunya (TNC) i Arola Editors duen a terme el projectes Llegir el 

teatre, un cicle de clubs de lectura sobre textos teatrals que té per ob-

jectius: millorar la formació dels espectadors de teatre i crear-ne de 

nous amb més formació en la recepció del fet teatral. 

Cada sessió està dedicada a un text de la programació del TNC però 

també, hi intercalarem algunes obres de les programacions teatrals 

locals.  

DIMARTS, 11 d’OCTUBRE 2016 a les 19 h 

Compartim la lectura:  El coratge per matar  

de Lars Norén 

En escena al TNC: Del 06/10/ 2016 al 30/10/2016  

Direcció: Magda Puyo 

 

Amb una forta empremta autobiogràfica, els 

textos del suec Lars Norén, una de les veus més 

importants del teatre europeu contemporani, 

s’endinsen pels terrenys més recòndits de les re-

lacions humanes en la nostra societat. En aques-

ta ocasió, la relació d’un pare amb el seu fill i la 

presència de la parella del jove els abocarà a la 

violència més implacable. 
 

 

DIMARTS, 20 de DESEMBRE 2016 a les 19 h  

Compartim la lectura: La fortuna de Silvia, de Josep Maria de Sagarra  

En escena al TNC: Del 30/11/ 2016 al 25/12/2016  

Direcció: Jordi Prat i Coll 

 

Amb aquesta obra d’una modernitat sorprenent, se’ns revela el Sagar-
ra més personal i universal. En una ciutat europea de 1935 a 1945, Sílvia, 
una mare vídua i els 
seus dos fills, es veuen condicionats per una guerra que resulta determi-
nant a l’hora d’abordar la seva felicitat i l’acceptació del propi destí 
davant d’una societat que fomenta la hipocresia. 

 
DIMARTS, 17 de GENER 2017 a les 19 h  

Compartim la lectura: En la solitud dels camps de cotó, de Bernard-

Marie Koltès.  

En escena al TNC: Del 19/01/ 2017 al 19/02/2017  

Direcció: Joan Ollé 

A l’hora fosca en què les persianes dels comerços ja s’han tancat, dos 

desconeguts es troben clandestinament per dur a terme una transacció 

que posarà en joc les seves identitats i acabarà posant en risc algu-

na cosa més que la satisfacció de les intencions secretes de cadascú. 


