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INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES a la biblioteca.  
 

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

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:: 
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 
BLOC    BIBLIOTECA & TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FRANCÈS, ALEMANY, ANGLÈS... FRANCÈS, ALEMANY, ANGLÈS... FRANCÈS, ALEMANY, ANGLÈS... FRANCÈS, ALEMANY, ANGLÈS...     
Els dissabtes APUNTA’T als clubs de Els dissabtes APUNTA’T als clubs de Els dissabtes APUNTA’T als clubs de Els dissabtes APUNTA’T als clubs de     

lectura en llengües.lectura en llengües.lectura en llengües.lectura en llengües.    
Gratuïts amb places limitades.Gratuïts amb places limitades.Gratuïts amb places limitades.Gratuïts amb places limitades. 
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CICLECICLECICLECICLE    

LLEGIR EL TEATRELLEGIR EL TEATRELLEGIR EL TEATRELLEGIR EL TEATRE    
 

    
CLUBS DE LECTURA CLUBS DE LECTURA CLUBS DE LECTURA CLUBS DE LECTURA     

Conductora: Cinta RamonConductora: Cinta RamonConductora: Cinta RamonConductora: Cinta Ramon 
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DIMARTS 21 DE MARÇ 2017 a les 18.30 h 
 

 La Senyora Florentina i el seu amor Homer,  
de Mercè Rodoreda 

(1908-1983)                                
                        

En escena al TNC: del 22-02-17 al 02-04-17 

Direcció: Sergi Belbel 

 

Situada a la Barcelona de principis del segle XX, veiem 

com una professora de piano, soltera, es construeix una 

personalitat forta i lliure davant d'un món on imperen 

els desitjos masculins. 

 

Un equilibri exquisit entre ironia i continuïtat, el teatre de 

Mercè Rodoreda és una baula fonamental a l'hora 

d'entendre aquesta veu tan assenyalada en la literatu-

ra europea del segle XX. 

CICLE LLEGIR EL TEATRECICLE LLEGIR EL TEATRECICLE LLEGIR EL TEATRECICLE LLEGIR EL TEATRE    
                                                Conductora: Cinta Ramon    

    
El Servei de Biblioteques, el Teatre Nacional de Catalunya i Arola Editors 

col�laboren per dur a terme el foment de la lectura de textos teatrals,  

millorar la mirada crítica de l'espectador i afavorir l'assistència al teatre.  

 

És el tercer any que es produeix aquesta col�laboració aquí a Tarragona, on 

ja feiem anteriorment un club amb les mateixes característiques. 

 

El conductor del club és TeclaSmit Teatre. 

DIMARTS 9 DE MAIG 2017 a les 18.30 h 

A tots els que heu vingut, de Marc Rosich 
(Barcelona, 1973) 

En escena al TNC:  del 06-04-17 al 07-05-17 

Direcció: Marc Rosich 

 

És estiu. Fa un any que la senyora gran que viu en 

un pis ruinós intenta refer-se de la mort del seu marit. 

L’únic que l'ajuda a tirar endavant són els discos de 

la Núria Feliu i una fotografia del difunt donant la 

mà a un antic President del Govern. Ha deixat de 

cuinar les seves magdalenes i ha de suportar cada 

dia les obscenitats amb que un indigent la insulta 

cada cop que li deixa una propina. Encara no ho 

sap, però l'ex-president emetrà una confessió públi-

ca que farà que tot el seu món trontolli. 

                                

DIMARTS 6 DE JUNY 2017 a les 18.30 h 

Ricard III, de Shakespeare 
(1564-1616) 

 

En escena al TNC: Del 04-05-17 al 11-06-17 

Direcció Xavier Albertí 

Traducció: Joan Sellent 

 

És el rei més controvertit de tots els personatges creats 

per Shakespeare. Amb ell realitzem un viatge al fons 

de l'ànima humana i al dolor que poden causar les 

dificultats d'acceptar la pròpia identitat. L'ascensió 

imparable d'un ésser marginat a causa de les deformi-

tats físiques, que amb el seu afany insaciable de po-

der arribarà a ocupar el tron d'Anglaterra fins que es 

trobarà atrapat en el remolí dels seus propis buits, dis-

posat a oferir tot el regne per un simple cavall que li 

permeti continuar la seva lluita.  

 

    
CICLE LLEGIR EL TEATRECICLE LLEGIR EL TEATRECICLE LLEGIR EL TEATRECICLE LLEGIR EL TEATRE 


