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Dijous 18 de novembre

DIA MUNDIAL 
DE LA FILOSOFIA

6 de la tarda
Presentació de FILS 2021,
a càrrec del Regidor de Cultura, 
Educació i Política Lingüística, 
Daniel Recasens Salvador

A continuació 
“Recital de poemes de Pere 
Anguera, Josep Carner, Gabriel 
Ferrater i Víctor Batallé”,
a càrrec del Club de Poesia de 
la Biblioteca Central Xavier 
Amorós, amb l’acompanyament 
musical de Gerard Marsal.

7 de la tarda
“L’impuls creatiu, els matisos 
i l’essència”
a càrrec del productor, músic 
i compositor Marc Parrot. Una 
reflexió del treball introspectiu 
d’un dels compositors actuals 
més avalats al nostre país. 
Presentació a càrrec de Fito Luri.

FILS 2021

FILS és un projecte de la Biblio-
teca Pere Anguera al voltant de 
l’aniversari de la seva obertura, 
el 18 de novembre de 2015, que 
compta amb la col·laboració de 
Núvol Blanc Comunicació. 
Té l’objectiu  de fer valer el 
pensament i la reflexió a partir 
de l’art i la creació per obrir-se 
de manera col·lectiva a noves 
realitats més sostenibles.

Es realitzarà durant els dies 18, 
19 i 20 de novembre de 2021. 
Les activitats d’enguany estan 
relacionades amb “l’impuls a 
la creació” en l’àmbit català i 
reusenc.

A partir del 5 de novembre
Concurs de fotografia i poesia
a través de les xarxes socials 
de @ReusCultura amb l’objectiu 
de fomentar la creació artística 
entre tots els públics. 

Del 15 al 30 de novembre bpa
“Cendrós, el mecenes desconegut”
Exposició que compta amb 
la col·laboració del Servei de 
Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya.

Dissabte 20 de novembre

11 del matí 
FILS dona suport a nous 
creatius amb la presentació 
del curtmetratge documental 
“Memòria assonant”, de Carles 
Esporrin. El testimoni directe 
d’una dona que ha viscut la 
Guerra Civil i la pandèmia de la 
COVID-19.

12 del migdia 
“Pere Anguera, i l’art amic”
aproximació a la relació que va 
establir amb les arts a través 
dels seus amics, a càrrec de 
Salvador Juanpere, escultor i 
amic personal de l’historiador.

Divendres 19 de novembre

LA REVETLLA ROIG
amb la presentació de la periodista cultural Txell Bonet

7 de la tarda 
Un homenatge a Montserrat 
Roig l’any en què n’hauria fet 
75, en un format replicat a 
diversos llocs de Catalunya.

7.10 h
El rànquing Roig
La guionista i humorista Oye 
Sherman (Maria Rovira) dedi-
carà un monòleg a Montserrat  
Roig tot destacant les facetes 
més interessants de la seva 
carrera.

7.50 h
Els catalans als camps nazis
Lectura dramatitzada d’alguns 
fragments de la monumen-
tal obra de Montserrat Roig, 
adaptats i dramatitzats per la 
dramaturga Carla Rovira.
 
8.50 h
Lliurament dels Premis 
#Estiraelfil

9 de la nit
Concert amb Vladivostok
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