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Tornem al Castell amb la programació de l’últim trimestre 
d’aquest 2012. Presentem algunes novetats, com les 
tardes de cinema per a públic infantil i adult. És temps de 
tardor i d’hivern i el  Celler Major ens convida a passar una 
estona veient bones pel·lícules.
Aquesta temporada oferim concerts de tot tipus: clàssica, 
tradicional, rock, ... i des de Reus La Gata Borda,  un grup 
de joves apassionats pel teatre, ens acosten “Ma mare 
coratge”, un magnífic text de George Tabori.
La sala d’exposicions acull tres exposicions. D’aquesta 
manera podrem recórrer els camins històrics i tradicionals 
de les comarques de Tarragona, conèixer amb profunditat 
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quatre escriptors catalans que van escriure en temps 
difícils  i escoltar la veu del poble a través de la Nova 
Cançó. 
Tornarem a gaudir de la música i del teatre, d’exposicions 
i de poesia. Un any més el poema serà el protagonista 
que donarà pas al temps de Nadal. 
Són temps difícils per fer cultura, conscients d’això, 
treballem per superar les dificultats del moment amb 
entusiasme, ànim i optimisme.

Dins del Castell del Paborde també hi ha la Selva, 
veniu a gaudir-ne!

HORARI DE VISITA DEL CASTELL 
 Diumenges de 2/4 de 12 a 2/4 de 2
Qualsevol canvi referent a la programació o a horaris 
d’obertura serà degudament comunicat.

VISITES GUIADES
Les visites es programaran per a grups.
 Informeu-vos al  977 844 007

cultura



OCTUBRE12
Del 7 al 28 d’octubre es pot veure l’exposició 
Camins històrics i tradicionals de les comarques de 
Tarragona
Una mostra fotogràfica i explicativa del  valor patrimonial 
dels camins històrics de la nostra demarcació. Sorprèn el 
visitant per la seva bellesa natural i paisatgística.

12, divendres · A 2/4 de 6 de la tarda
Allà on viuen els monstres
Cinema infantil

14, diumenge · A les 7 de la tarda
The artist
Cinema

21, diumenge · A 2/4 de 7 de la tarda
ForVmbrass (quintet de metall) en concert
En el seu  desè aniversari el quintet ha preparat un 

concert perquè el públic 
pugui fer un passeig en 
les diferents èpoques de 
la història de la música, 
amb fragments d’òpera, 
temes de pel·lícula, tangos, 
ragtimes...

3, dissabte · A les 7 de la tarda
Escriure en temps difícils: quatre autors catalans i un 
segle, a càrrec de Josep- Francesc Delgado, escriptor i 
professor de literatura catalana contemporània. 
Inauguració de l’exposició “Escriure en temps difícils”. 
La mostra parla de la vida i obra de quatre escriptors 
i intel·lectuals catalans nascuts el 1912, educats a 
les escoles modernes de la Catalunya dels anys 20 i 
donats a conèixer al públic lector durant el període de la 
Generalitat republicana. Parlem d’Avel·lí Artís-Gener, Per 
Calders, Josep Ferrater Mora i Joan Sales.
(*)Organització i producció: Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració  
 de Servei de Biblioteques
L’exposició es pot veure del 3 a l’11 de novembre

4, diumenge · A 2/4 de 6 de la tarda
El viatge de Chihiro
Cinema infantil

11, diumenge · A les 7 de la tarda
Concert acústic de CLAM
Clam  vol expressar, a través de la música, les emocions i les 
vivències humanes fugint d’una idea purament comercial. La 
principal motivació del grup és fer música i poder viure el fet 
musical en contacte amb la gent de forma directa. El repertori, 
cantat en català, és eclèctic i no renuncia a la diversitat d’estils 
que la música rock ofereix per poder-se expressar.

NOVEMBRE12

2, diumenge · A les 7 de la tarda
Melancolia 
Cinema

9, diumenge · A les 7 de la tarda
Formiga and Cigale 
On the road tour
Una arpa celta, un violí i dues 
veus més que màgiques transporten els oients cap a llocs 
especials, mítics i inesperats. Amb un repertori ampli i 
ric en cançons tradicionals de diferents països d’Europa, 
Formiga anb Cigale (Catalunya/França) expliquen al 
públic les seves aventures a través del continent.

16, diumenge · A 2/4 de 6 de la tarda
Charlie i  la fàbrica de xocolata
Cinema infantil

23, diumenge · A les 7 de la tarda
El Poema de Nadal, a càrrec de Josep M. Puig i Baiget. 
Els beneficis es destinaran a Càritas

30, diumenge · A les 7 de la tarda
La Gata Borda presenta l’obra de teatre “Ma mare coratge”, 
de George Tabori. Direcció i adaptació d’Ester Cort.
Un text que juga al límit d’allò teatral i d’allò narratiu: 
quatre fills expliquen una sèrie d’esdeveniments que van 
passar  un dia d’estiu del 44, ara bé, amb la particularitat 
i el luxe que la persona que va viure aquesta historia està 
present mentre es relata, la seva mare. Un joc de miralls 
entre la historia real i la història que s’explica.

DESEMBRE12

18, diumenge · A les 7 de la tarda
El curiós cas de Benjamin Button
Cinema

A partir del diumenge dia 25 es pot veure l’exposició “La 
nova cançó, la veu d’un poble”
Aquesta exposició vol reconèixer l’aportació de totes 
les persones gràcies a les quals 
la Nova Cançó és, amb la seva 
herència, un dels símbols més 
importants de la societat i de la 
història dels Països Catalans en 
aquest últim mig segle.
(*) L’exposició es pot  veure fins el dia 6 de 
gener de 2013

25, diumenge · A 2/4 de 6 de la tarda
Ratatouille
Cinema infantil


