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Lesescriptores
de Reus
comencen
a caminarjuntes
Les escriptores de Reusi de la comarcadel Baix
Camphan decidit caminar plegades. Acabade
néixer Lletres reusenquCs.Reusenques
de lletres, una
activitat literaria col.lectiva que per primeravegada
agrupar~a Reusuna vintena d’autores del territori,
d’hmbitsi traject6ries literhries moltdiverses
(novel.la, poesia, periodisme,assaig...) Les
escriptores que formenpart del projecte són
CarmeAgustench, M. Lluisa Amorós,Nat~lia
Borbonbs, Maria Cabré, Montserrat Corretger,
MontseFarrés, AnnaFigueras, Montserrat Flores,
Ar~ntzazu Fonts, TxeUGranados, Dolors Joanpere,
Marta Magriny~, Fina Masdéu,Marta Molas, Isabel
Olesti, RosaPag6s, LenaPaüls, CarmePuyol,
Mariona Quadrada, Vict6ria Rodrigo, Agn~sToda,
Cola Valls, DolorsVallverdúi Ant6niaAbelló (In
membriam).De moment,s’han organitzat quatre
activitats. La primera,quatre sessionsliter~ries,
que es faran entre els mesosde mar~i abril, i que
serviran a les escriptores per desvelarla lletra petita
del seu procésliterari. La segona,la presentació--el
18 d’abril- d’unllibre publicat per Silva Editorial,
que recollir/~ algunespeces in~dites d’aquestes
escriptores. El tercer apartat, una exposició
bibliográfica de les autores, que es podr/t veure del
7 de marqal 19 d’abril a la Biblioteca Central
Xavier Amorósi Biblioteca del Centre de Lectura.
I, finalment,s’ha engegatun bloc que recollir/t tota
la informacióal voltant de l’activitat:
http://www.lletresdereusenques.blogspot.com.

El artistes, reunitsal Centre
deLectura
deReus.
J.F.

Miradesen escacde quatre
artistestarragonins
Més enllh de la recreacióliteral

de tot ali6 quees
veu, l’art tambés’ha ocupat d’aquelles condicions
de visió alterades o poc habituals (transpar~ncies,
imatgesreflectides o ocultes per la boira...) El
Centre de Lectura de Reusha reunit ara, en el
muntatgeMiradesen escac, l’obra de quatre artistes
ques’han ocupatde la visibilitat i els seus diversos
significats: ManelMargalef,Aureli Ruiz, Lluís
Vives i Lluc Queralt. Tots ambllenguatges i
:¿iil mitjans artístics diferents, per6 que tenen en comú
la voluntat de transmetre una visió no
convencionalde les coses. Coincidint ambla
inauguracióde l’exposició -el 8 de febrer passates va instal.lar, a la sala MiquelVenturadel Centre
de Lectura, l’obra El crepuscledels déus, de Salvador
Juanpere. Aquestaescultura (feta ambtecnica
mixta, alabastre i bronze)és de l’any 1997i va ser
presentada nou anys méstarda l’exposició Gli
strumenti dell’arte a l’espai VolArtde la Fundació
Vila Casas.Aral’artista l’ha cedit a Reus.
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VlUREA
TARRAGONA
hrtur Bladé
Desumvila
Obracompleta:
Cosset~nia
Edicions
acaba
depublicarel
darrervolumde
rObraCompleta
d’ArturBladé
Desumvila.
Aquesta
dotzena
entrega
inclouels titols Viure
a Tarragona.
Fulls
d’undietari,
1972-1974
i Fulls
d’undietari
1975]976, del
cicledelsdietaris
dedicats
a
Tarragona.

