
Retrat home amb gorgera. Variació inspirada en El Greco de Picasso (1912). FOTO: SUCCESSIÓ PABLO PICASSO, VEGAP
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PICASSO APRÈN 
DEL GRECO 
La gran admiració que Pablo Picasso 
experimentava per les obres del Greco queda 
palesa en la nova exposició del Museu Picasso 
de Barcelona, La passió grequiana de Picasso.
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En ruta Comarques

FESTA MAJOR ALS 
PARCS DEL GARRAF, 
D’OLÈRDOLA I DEL FOIX    

Dins de les activitats de tardor de la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona, el pròxim 
diumenge 1 de novembre el conjunt monumental 
d’Olèrdola ofereix una jornada de portes obertes

PROGRAMA  
‘VIU EL PARC’ 

PURI CARO 
ocicat@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Les activitats de tardor de la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Bar-
celona estan omplint d’oci i coneixe-
ment per a tots els públics els diferents 
enclavaments naturals de la geografia 
barcelonina. Les activitats del novembre 
comencen el pròxim diumenge dia 1, 
festivitat de Tots Sants, amb una cita des-
tacada a l’agenda: la Festa Major dels 
parcs del Garraf, Olèrdla i Foix, amb una 
jornada de portes obertes al conjunt mo-
numental d’Olèrdola.  Aquesta és només 
la punta de l’iceberg d’unes pròximes 
setmanes plenes d’activitat en aquests 
parcs. Els tres espais naturals protegits 
fan compatibles -amb aquestes i altres 
programacions- els valors biològics i cul-
turals amb les activitats socioeconòmi-
ques dels seus habitants, a més de po-
sar a l’abast de la societat tres ecosiste-
mes idonis per a iniciatives de lleure, 
educació ambiental i recerca. L’actual 
campanya Viu el parc, promoguda per 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Di-
putació de Barcelona, celebra en aquests 
parcs la seva 22ena edició.  

� FESTA MAJOR DEL PARC  
Conjunt monumental d’Olèrdola (1 de 
novembre). Tallers de natura a càrrer 
d’ACER, jocs d’enginy i habilitat a 
càrrec de Guixot de 8 i música i ball per 

a tothom a càrrec de L’Os Pedrer (a 
partir de les 10.30 hores); de les 12 a les 
13 hores: Descobreix l’Olèrdola me-
dieval, una visita teatralitzada gratuïta 
amb l’entrada al castell d’Olèrdola (més 
informació al web www.mac.cat).  

A més, es pot participar en una vi-
sita guiada amb la Guisla, la remeiera, 
per conèixer les plantes exteriors del 
castell. Fins al dia 29 de novembre es 
pot visitar al recinte l’exposició del XX 
Concurs de Fotografia dels Parcs del 
Garraf, d’Olèrdola i del Foix. Enguany, 
se celebra el XXI Concurs, al que es po-
den enviar imatges fins a les 20 hores 
del pròxim 13 de novembre.  
I Trobada d’Instagramers als Parcs. El 
mateix dia 1, la cita convida a captar amb 
mirada d’instagramer la Festa Viu el Parc 
al conjunt medieval d’Olèrdola. 

� MÉS ACTES DE L’1 DE NOVEMBRE 
Mercat d’oficis artístics i artesania a Be-
gues (de les 10 a les 14 h). Tallers, pas-
sejades guiades i música concentrats 
al passeig de l’Esglèsia de la pobla-
ció. Organitza la jornada l’associació 
Artesans de Begues (www.begues.cat). 
Ruta cultural ‘Menges de guerra’ a San-
ta Margarida i els Monjos(a les 11.30 ho-
res). Passejada cultural per conèixer 
com es menjava en temps de guerra i 
les carències alimentàries que va patir 
la població. En acabar l’activitat es fa 
un tast de guixes i altres menges habi-

D’esquerra a dreta, la Festa Major dels parcs del Garraf, Olèrdola i Foix al 
Conjunt Monumental d’Olèrdola, amb activitats lúdiques i festives; tallers 
mediambientals per a infants i visita guiada amb la Guisla, la remeiera. 
Abaix (fotografa gran) restes arqueològiques al Conjunt Monumental 
d’Olèrdola, amb una cisterna romana. FOTOS: PEPE HERRERO / TALLER DE CULTURA
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tuals d’aquells temps. La visita es por-
ta a terme al refugi del Serral  i té una 
durada aproximada d’una hora i mitja. 
El preu de les entrades és de 10 euros 
per als adults i gratis per als menors de 
fins a 12 anys (informació i reserves 
al telèfon 669 287 539 i al correu elec-
trònic turisme@monjos.cat).  
Visita al refugi antiaeri de la rambla de 
Gavà(a les 11 hores). Sortida des del 
Museu de Gavà, a la plaça de Dolors 
Clua, 13-14). Informació i reserves al 
telèfon 932 639 650 (www.gavaciu-
tat.cat). 

� DEL 6 AL 8 DE NOVEMBRE 
Festa del Most de la Ràpita a Santa Mar-
garida i els Monjos (del 6 al 15 de no-
vembre). Més informació al web 
www.elfoix.net. 
Avinyonet del Penedès. Visites guiades 
al monestir romànic de Sant Sebastià 
dels Gorgs (a les 11 i a les 12 hores del 
7 de novembre). 34a Festa de la Tardor 
organitzada per l’AMPA CEIP Avinyo-
net del Penedès, el diumenge dia 8.  
Gavà. 21a Marxa del Garraf, un recor-
regut de 48 quilòmetres per indrets 
emblemàtics del Parc del Garraf (a 
partir de les 6 hores del dia 8 de no-
vembre; http://marxadelgarraf.blogs-
pot.com.es/). A les 10 hores, visita guia-
da al castell d’Eramprunyà, amb sor-
tida des de l’ermita de Bruguers. 
L’accés lliure al castell està restingrit 
per les obres de restauració que s’es-
tan portant a terme. Inscripció gra-
tuïta al Museu de Gavà o al telèfon 932 
639 610; www.gavaciutat.cat).  

� DEL 13 AL 15 DE NOVEMBRE 
Setmana de la Ciència 2015 a Gavà. Ac-
tivitat Anem a collir bolets! I muntem 
una exposició el dia 14 de novembre, 
amb sortida a la plaça de l’Esglèsia i 
amb un itinerari a peu pel Garraf per 
descobrir les principals espècies de 
bolets en companyia de Jordi Rius, de 
la Societat Catalana de Micologia. Els 
dies 14 i 15, exposició de bolets de 
Gavà i rodalies, feta amb el material 
recollit a la sortida del mateix dia 14 
(Museu de Gavà; Plaça de Dolors Clua, 
13-14; www.gavaciutat.cat).  

� DEL 20 AL 22 DE NOVEMBRE 

Sant Pere de Ribes. Lliurament dels 
Premis del XVI Concurs Literari de  
Narrativa Curta Els tres Pins i espec-
tacle de poesia a la Sala Polivalent de 
la Biblioteca Josep Pla (dia 20 a les 19 
hores).El dia 22, de les 10 a les 14.30 
hores, celebració de la Setmana de la 
Ciència al Parc Arqueològic Mines de 
Gavà (Jaume I, 7) amb entrada lliure.  
Castellet i la Gornal Viu el parc el 22 de 
novembre amb l’actuació d’humor i 
màgia de Deux à la Tâche, a la Sala Po-
livalent Montserrat Roig (18 hores). 

� DEL 27 AL 29 DE NOVEMBRE 
‘Poesia als parcs’. Un any més el Viu 
el parc torna a donar el protagonisme 
a la paraula. Diumenge 29 de novem-
bre visitarà la plaça del Castell de Cas-
tellet i la Gornal amb un recital poètic i 
musical a la plaça del Castell (12 hores). 
Si plou, l’acte es farà a l’oficina del Parc 
del Foix (carrer del Castell, 31).El diu-
menge, 15 de novembre, a les 12 h, al 
Centre Cívic de Begues, es podran es-
coltar els poemes de Lluís Calvo acom-
panyat a la guitarra de Jordi Calvet. 
Música per a nadons. A Santa Margari-
da i els Monjos, espectacle Fulles vé-
nen, fulles van amb Musinfant, a la Bi-
blioteca de la població (divendres 27 de 
novembre a partir de les 17.30 hores). 

� EXPOSICIONS 
A Begues (durant tot el mes de novem-
bre). Mostra de Patricio Vélez (fotogra-
fia) i exhibició de Mercè Bubaré i Roger 
Vilà (pintura) al Centre Experimental de 
les Arts de Vallgrassa, al cor del Parc 
del Garraf. El Centre Cívic El Roure, dins 
la localitat de Begues, acull una terce-
ra exposició del Fons d’art Lina Font 
(pintura).Més inf: www.begues.cat. 

TEMA � Dues 
modalitats. 
Qualsevol aspecte 
dels tres parcs i 
qualsevol 
instantània dels 
actes de la Festa 
Major del Parc del 
diumenge 1 de 
novembre al 
castell d’Olèrdola.  

PREMIS �  
Primera modalitat 
(els tres parcs): un 
primer premi de 
300 euros, un 
segon de 150 
euros i un tercer 

de 100 euros. Per a 
la segona 
modalitat (actes 
de la Festa Major 
dels parcs) un 
primer premi de 
200 euros i un 
segon premi de 
100 euros. L’import 
total dels 
guardons serà de 
850 euros.  

DATA LÍMIT � 
Abans de les 20 
hores del 13 de 
novembre. Les 
obres, en blanc i 
negre o en color i 

sobre paper 
fotogràfic, s’han 
de presentar o 
enviar dins d’un 
sobre a la 
Regidoria de 
Cultura de 
l’Ajuntament de 
Castelldefels 
(Plaça de 
l’Església, s/n 
08860). Al dors de 
cada imatge cal 
fer constar el 
títol, nom, 
cognoms, adreça i 
telèfon de l’autor i 
el correu elec-
trònic.  

OBRES � Un 
màxim de tres 
fotografies en 
cadascuna de les 
modalitats. 

VEREDICTE I 
LLIURAMENT 
DELS PREMIS �  
El divendres 27 de 
novembre a les 20 
hores, a l’Espai 
Ramon Fernández 
Jurado de la 
Biblioteca Central 
de Castelldefels, 
coincidint amb la 
inauguració de 
l’exposició. 

XXI CONCURS DE FOTOGRAFIA DELS PARCS DEL GARRAF, D’OLÈRDOLA I DEL FOIX 

La bellesa i singularitat dels paratges que conformen els tres parcs serveix als 
amants de la fotografia de natura a participar en aquest certamen que el programa 
Viu el parc organitza amb el Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels.

* OCIpèdia

‘PARC 
 A TAULA’ 
Programa de 
desenvolupament 
socioeconòmic 
promogut per la 
Diputació de 
Barcelona que 
vol destacar, 
mitjançant la 
gastronomia i la 
viticultura, els 
valors naturals, 
culturals i 
paisatgístics 
dels parcs de la 
Xarxa de Parcs 
Naturals de la 
Diputació de 
Barcelona. 
Descarregant-se 
l’app es pot 
gaudir de tots 
els sabors 
d’aquests 
paratges, fer 
reserves, gaudir 
de descomptes i 
rebre informació 
dels 
establiments així 
com dades de 
geolocalització.  

Trobareu totes les propostes a:  

 

 

 

www.diba.cat/viuelparc 

        @viuelparc 

        viuelparc

+
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Agenda de tallers 
 
� CARABASSES AMB ‘CROCHET’ 

JAPIDEIS 

Iniciat al fantàstic món dels amiguru-
mis el pròxim 4 de novembre amb unes 
boniques carabasses de Halloween! Un 
taller pràctic on aprendrem els punts 
bàsics de ganxet per fer amigurumis, 
així com les disminucions i els 
augments. Més informació a: 

japideisbcn@gmail.com. 

� TALLERS DE NOVEMBRE 

CARROUSEL CRAFT 

Durant el mes de novembre a 
Carrousel han preparat tallers craft de 
costura, ganxet, mitja, scrap, 
decoupage... Hi ha molts horaris i tots 
tenen el mateix preu: 20€ (materials 
inclosos). Consulta tota l’agenda i reserva la 

teva plaça a www.carrouselcraft.com/talleres. 

� KIMONO EXPRÉS 

COSTURETAS SOCIAL CLUB  
Aquesta jaqueta està de moda i és molt 
fàcil de fer. Si vols confeccionar la teva i 
passar una bona tarda, no et perdis 
aquest taller (31 d’octubre, 17 h). Tot el 
material està inclòs i per realitzar-ho 
necessites fer servir la màquina de cosir. 
C/ Verdi 81, baixos. 

� BOX VINTAGE GARDEN 

MARIONA HANDMADE 
Pel pròxim 6 de novembre la tallerista 
Mariona Pujol ha preparat un fantàstic 
taller a on es pintarà i transformarà una 
maca caixa DAYKA TRADE de 28x25x8 
cm en un jardí d’una casa senyorial. Més 

info: Fira Creativa Barcelona C/ Barcelona, 2, 

Hospitalet de Llobregat. 

� SABONS TERAPÈUTICS 
NATURALS  

HOLLYWOOD ESTUDI  
Sents la pell seca després de la dutxa? 
Et surten granets? Tens la pell 
atòpica? Si has respost sí a alguna de 
les preguntes, ets la persona indicada 
per assistir a aquest taller. Crea els 
teus propis sabons: terapèutics, 
naturals i aromàtics. www.hollywoodestu-

di.com. 

� ENTAPISSAR CADIRES  

WHITE WOOD 

Aprèn a entapissar les teves cadires 
de forma fàcil, divertida i professional 
amb en Josep Graupera el pròxim 7 de 
novembre al carrer Abell, 5 de Canet 
de Mar. Només cal que portis una 
cadira o un tamboret i personalit-
zaràs el seu seient. www.tapizaydeco-

ra.com. 

� ALIANCES CASAMENT 

ARNALD CLIMENT JOIES 

Crea les teves pròpies aliances, un 
objecte exclusiu realitzat per tu, 
utilitzant tècniques bàsiques de 
joieria. Una activitat molt especial 
dirigida principalment als nuvis. Les 
vostres aliances seran la imatge de la 
vostra unió com a parella! www.arnaldcli-

ment.com.

PAS A PAS 

Enlluerna a la Castanyada amb un pentinat diferent gràcies a l’exclusiu llaç amb goma o passador que ens ha fet la Noemí Ponsoda (http://nueve-
mi.tumblr.com). DIANA RODRÍGUEZ

PAS A PAS

Sector econòmic en 
alça. El moviment Do 
It Yourself o «Fes-ho 
tu mateix» ha passat 
de ser una tendència 
de moda a convertir-
se en un sector 
econòmic en alça. Per 
aquest motiu, 
DaWanda.es, el major 
mercat online amb 
més de 300.000 
botigues plenes  
d’articles originals, 

exclusius i fets a mà 
d’Europa, amplia la 
seva àrea de negoci 
amb el llançament 
del seu nou portal de 
tutorials gratuïts 
«DaWanda DIY with 
Love». Un Web on 
trobaràs una infinitat 

d’idees sobre treballs 
manuals, costura, 
cuina, decoració... 
Ara deixa volar la 
teva imaginació i 
converteix-te en un 
veritable artesà!  
Més informació al web 

www.dawanda.es.

UN WEB

Fira d’Artesania 
d’Arenys de Mar. 
Aquest diumenge 
1 de novembre ja 
tens plans! Et 
recomanem que 
gaudeixis d’un 
divertit matí en 
família a la Fira 
d’Artesania 
d’Arenys de Mar. 
Podràs trobar 
multitud de 
productes 

artesanals i 
d’articles fets a 
mà de fusta, 
ferro, vidre, 
puntes de coixí, 
treballs manuals, 
joguines, joies, 
essències, 
sabons, espel-
mes... Se celebra 
cada primer 
diumenge de 
mes (de 10 a 14 
h) a la part baixa 
de la Riera 
d’Arenys de Mar  
i l’organitza  
l’associació del 
Col·leccionisme 
Nou i vell  
(Crisàlide).  
www.arenysdemar.cat.

UNA FIRA

LLAÇOS 
D’ESTIL     
Aquesta temporada 
crea un look molt 
actual amb accessoris 
naïf. Uns innocents 
llaços que, allà on 
vagis, encisaran.

4Marquem.  
Retallem i obrim el 

patró de paper. El situem a 
sobre de la roba i l’agafem 
amb unes agulles. 
Dibuixem amb el llapis         
i retallem. 

5Llaç amb passador.  
Hem de fer un nus ben 

maco al centre del patró 
de roba. Després 
rematarem la feina 
travessant el passador pel 
nus. I ja ho tenim!

3Copiem a la tela. 
Retallem i obrim el 

patró de paper. El situem a 
sobre de la roba i l’agafem 
amb unes agulles. 
Dibuixem amb el llapis i 
retallem. 

2Patró. Dibuixem un 
rectangle de 4,5x16 cm 

i tracem una recta des  
d’1,5 cm de la part interior 
superior fins a l’extrem 
superior dret. Repetim a 
baix.

1Hem de tenir. Un regle, 
un llapis, un tros de 

roba, tisores, un tros de 
paper doblegat per la 
meitat, fil, unes agulles, 
un passador i una goma 
de pèl.

6Llaç amb goma. Si, al 
contrari, ens agrada 

més l’altre llaç, hem 
d’agafar la goma i 
travessar-la amb el patró 
de roba. Després acabem 
fent un nus. 

artesanals i
ticles

* OCIpèdia

NAÏF 
És un vessant 
artístic 
caracteritzat per 
la ingenuïtat i 
l’espontaneïtat. 
De caràcter 
autodidacte, 
aquest corrent 
pictòric recorda 
a l’art dels 
infants. Aplicant-
ho a la moda, la 
tendència naïf es 
fonamenta en 
vestir peces o 
accessoris amb 
una aparença 
tendra i 
innocent.
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PICASSO, UN ADMIRADOR D’EL GRECO 
Una exposició profunditza en la influència de l’art del pintor toledà en l’obra del pintor malagueny � La mostra gira al 
voltant d’una obra de Doménikus Theotokópoulos que ha cedit el Museo del Prado de Madrid, titulada ‘Vell cavaller’

* OCIpèdia

UN RETRAT 
POC COMÚ 
L’obra d’El Greco 
Vell cavaller 
respon a una 
tipologia poc 
freqüent, la del 
bust curt i al 
mateix temps 
auster. Es 
redueixen al 
màxim els 
elements que 
acompanyen el 
retrat a l’Edat 
Moderna: la 
vestimenta, 
l’escenari i la 
gestualitat. 
 
VA ESTUDIAR 
EL GRECO A 
MADRID 
Pablo Picasso va 
estudiar l’obra 
d’El Greco a 
Madrid, entre els 
anys 1897 i 1898. 
Durant aquell 
temps era 
alumne de la 
Real Academia 
de Bellas Artes 
de San 
Fernando.  

P.C./C.M. 
ocicat@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Doménikos Theotokópoulos, més co-
negut com El Greco, va ser un dels artis-
tes que va inspirar el treball del pintor 
malagueny Pablo Picasso, gran admira-
dor seu des de la seva joventut, i el Mu-
seu Picasso de Barcelona ha volgut trac-
tar aquesta relació entre els dos genis 
a través d’una exposició.  

Es tracta d’una mostra que s’articula 
al voltant de l’obra mestra del retrat Vell 
cavaller, d’El Greco, una peça que la ins-
titució barcelonina té temporalment 
fruit d’un intercanvi amb el Museo Na-
cional del Prado. La pintura s’exposa 
juntament amb 29 peces de la col·lecció 
del Picasso, escollides per la conserva-
dora del museu, Malén Gual. Aquestes 
o bé mostren la influència d’El Greco en 
el pintor malagueny, o bé van ser rea-
litzades com a homenatge a la seva 
obra. Un exemple és una pintura en què 
retrata a Santiago Rusiñol a la manera 
grequiana, com si fos El cavaller de la 
mà al pit.  

L’exposició, que es podrà veure fins 
al 17 de gener i es titula La passió gre-
quiana de Picasso, ha estat possible 
gràcies a què el museu barceloní va ce-
dir fa un any i mig una sèrie d’obres al 
Museo Nacional del Prado per partici-
par en l’exposició El Greco i la pintura 
moderna. De resultes d’aquell tracte, ara 
el museu madrileny ha deixat temporal-
ment algunes obres de la seva col·lecció, 
entre les quals es troba el retrat d’El Gre-
co Vell cavaller. 

És a partir d’aquesta obra, conside-
rada una peça mestra del gènere del re-
trat, que Gual ha seleccionat un conjunt 
de peces de Picasso de la col·lecció per 
construir la mostra La passió grequiana 
de Picasso. Segons explica, el malagueny 

la devia haver vist en la seva primera 
etapa com a pintor, quan va residir a Pa-
rís. La peça s’exposava al Museo del Pra-
do, instal·lada a les galeries I, en la ma-
teixa sala on s’exhibia Las hilanderas de 
Velázquez. Es té constància que Picasso 
va fer una «còpia» d’aquesta darrera 
obra, i per tant, es dedueix que també va 
veure el retrat d’El Greco. 

L’obra del pintor toledà és idònia per 
explicar que allò que més va interessar 
de la seva pintura a Picasso van ser, pre-
cisament, els retrats, amb les seves ca-
racterístiques faccions allargades. La 
importància d’El Greco en Picasso es 
mostra en tres períodes, remarca la co-
missària. El primer, entre 1899 i el 1900, 
és el moment en què Picasso es troba 

1587 
és l’any aproximat en el que El Greco va pintar 
l’obra Vell cavaller, que articula l’exposició que 
acull durant aquests dies el Museu Picasso. 

Al centre, Retrat d’home amb 
gorgera. En el sentit de les 
agulles del rellotge: Vell 
cavaller; Home a l’estil de El 
Greco; Retrat caricaturesc d’un 
dels personatges de L’enterra-
ment del comte Orgaz, plorant; 
Cap d’home a l’estil d’El Greco  
i altres croquis i Greco, 
Velazquez INSPIREU-ME.  
FOTOS: MUSEU PICASSO / ACN

a Barcelona amb el moviment moder-
nista i amb artistes com Rossinyol o Zu-
luaga, que ja reivindicaven El Greco. 
Més endavant, en la coneguda com 
l’època o etapa blava de Picasso, el pin-
tor torna a mostrar la influència de l’ar-
tista toledà amb peces com L’enterra-
ment de Casagemas, una obra que, se-
gons indica la comissària, té 
paral·lelismes amb El entierro del Con-
de de Orgaz, d’El Greco. Finalment, a 
partir dels anys 50, «quan Picasso tor-
na la mirada cap a l’estat espanyol i 
s’inspira en temes velazquians, gre-
quians i de la literatura del Segle d’Or», 
torna a aflorar l’aprenentatge d’El Gre-
co. És en aquests anys, afegeix Gual, 
quan confessa al seu marxant i amic que 

«el que més l’interessa d’El Greco són els 
seus retrats». 

Malén Gual remarca quan fa referèn-
cia a la mostra La passió grequiana de 
Picasso que «més que d’una exposició» 
cal parlar d’una «obra convidada po-
sada en context». La contextualització, 
doncs, s’ha fet amb peces que reflec-
teixen dues de les tres èpoques esmen-
tades (modernista i blava). S’hi recullen 
principalment dibuixos de Picasso, 
essencialment caps, retrats i petites fi-
gures que recorden l’estil d’El Greco.  

Al tram final, apareix la temàtica es-
panyola amb alguns gravats i també es-
crits de Picasso, en els quals s’aprecia 
«la nova visió cap a Espanya» del pintor 
malagueny. 
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Un conte tradicional sobre l’escenari. El Jove 
Teatre Regina presenta l’obra de teatre familiar La 
Princesa i el pèsol, de la companyia La Roda 
Espectacles. Es tracta d’una història sobre el triomf 
de l’amor que valora el paper de la dona com a 
absoluta propietària de les seves decisions. És 
també un muntatge que fa reflexionar els especta-
dors sobre la necessitat de perseguir els somnis i 
ser capaços de lluitar contra el destí. El text i la 
direcció són de Dani Cherta. 

‘La princesa  
i el pèsol’ 

Proposta: Una obra de tea-

tre per a petits i grans. 

Quan? 31 d’octubre i 1, 7 i 8 

de novembre.  

Horari: Dies 31, 1 i 7, a les 

17.30 hores, i 8 a les 12 

hores. 

On? Jove Teatre Regina. C/ 

de Sèneca, 22 

Web: www.jtregina.com. 

Sensibilització davant la immigració. Per entendre 
les migracions des d’una òptica global i sensible, 
CineMigrante porta a Barcelona més de 40 pel·lícules 
de 26 països de cinc continents, que seran projecta-
des en una setmana en cinc seus: CC Pati Llimona, 
Cinema Zumzeig, Casal de Barri Pou de La Figuera, 
Institut Français i Rambla del Raval. Comptarà amb la 
presència del director francès i activista polític 
Sylvain George i el cineasta italià Andrea Segre, que 
presentaran algunes de les seves pel·lícules.

CineMigrante 

Proposta: Mostra de cine-

ma per entendre les mi-

gracions. 

Quan? Del 27 d’octubre a l’1 

de novembre. 

On? Diferents espais de 

Barcelona. 

Web: www.cinemigran-

te.org.   

Per als fans 
del manga 

Proposta: XXI Saló del 

Manga de Barcelona. 

Quan? Del 29 d’octubre a 

l’1 de novembre. 

On? Fira de Barcelona. 

Av. Reina Maria Cristi-

na, s/n. 

Web: ficomic.com.

Cultura japonesa a Barcelo-
na. El XXI Saló del Manga, 
que començarà demà dijous 
29 d’octubre a la Fira de 
Barcelona, tindrà com a 
protagonistes els 30 anys de 
Super Mario Bros, l’arquitec-
tura i Antoni Gaudí, així com 
el 70è aniversari dels 
bombardejos atòmics a 
Hiroshima i Nagasaki.  

La Plaça Univers acollirà 
l’escenari, on tindran lloc els 
concursos de Cosplay, 
l’anime song contest, 
exhibicions de balls asiàtics i 
actuacions musicals. El Palau 
1 estarà dedicat a la 
gastronomia japonesa, amb 

estands de restauració, un 
taller de cuina i un megaes-
pai de videojocs de Nintendo. 
Al Palau 2, la planta baixa 
acollirà els expositors, el 
taller de manga, la zona 
infantil i exposicions, mentre 
que la planta superior, 
anomenada 2.1, estarà 
dedicada a l’espai l’Esperit 
del Japó, amb activitats 
relacionades amb la cultura 
tradicional japonesa, 
l’espiritualitat i les teràpies 
naturals. Al Palau 4 hi haurà 
la sala de projeccions, 
exposicions, tallers de jocs 
japonesos i espais per a 
cosplayers, entre altres 

activitats. L’exposició 
destacada d’aquesta edició 
serà Manga en construcció, 
sobre la influència de Gaudí i 
el modernisme al Japó i les 
edificacions d’arquitectes 
japonesos a Barcelona.  

Una altra de les mostres 
se centrarà en Super Mario, 
que compleix 30 anys, i 
també hi haurà una titulada 
Kôsen: després el somni 
oriental, sobre el manga de 
les autores espanyoles 
Aurora García i Diana 
Fernández. El saló, a més, 
dedicarà una exposició amb 
el nom Mangas nuclears i 
diverses activitats, com 
conferències o projeccions 
audiovisuals, al 70è 
aniversari dels bombardejos 
atòmics a Hiroshima i 
Nagasaki. També hi haurà 
una mostra que tindrà com a 
protagonista els dracs.  

XAVIER GARCIA  
Director del Servei Terapèu-
tic de Cel Obert ( 93 311 69 
05, xavigarma@gmail.com) 

SI TENEN GELOSIA 
No suporto al meu germà. Cada 
cop que entra a la meva habitació, 
em remena tot, em desconcentra si 
estic treballant i a sobre no li puc 
dir res perquè els pares diuen que 
és petit. Però no ho puc evitar, de 
vegades odio al meu germà. Haig 
de dir que això em fa sentir molt 
malament, com un nen dolent i 
egoista, però no puc evitar aquesta 
ràbia que em provoca quan vol ser 
el protagonista de tot, quan rep 
tota l’atenció dels pares. Em sento 
fatal perquè sé que cap persona 
arriba a odiar mai a un germà. No 
ho sé, imagino que els grans no 
han sentit mai aquestes coses, 
no?, ni tan sols quan ells eren 
petits. Si als pares els hi hagués 
passat alguna vegada, suposo que 
m’ho haurien dit. La veritat és que 
si jo sabés que quan eren nens, els 
meus pares van sentir algun 
moment aquest odi cap a algun 
dels seus germans, jo no em 
sentiria tant estrany com em sento 
ara. Si em diguessin que a ells 
també els hi va passar i m’expli-
quessin com ho van superar, jo 
tindria un model a seguir i potser 
podria canviar les coses. Però no 
crec que els hi hagi passat mai, 

perquè només 
em diuen que 
no l’insulti, que 
no li pegui, que 
sóc un malca-
rat. No sé com 
explica’ls-hi 
que aquest 
sentiment, 
aquestes ganes 

que prengui mal quan es mostra 
graciós i tothom li riu les seves 
xorrades, jo no les puc evitar. 
Reconec que moltes vegades a mi 
també em fa gràcia, que sovint els 
dos riem molt.  Quan no hi és a 
casa, el trobo a faltar. De fet, la 
major part del temps, estic content 
de tenir-lo de germà. Heu de saber 
que és molt bo en els estudis i a 
més té molts amics, és molt 
simpàtic. Jo no ho sóc tant, sóc 
més tímid i els estudis no em van 
massa bé. Quan em comparen amb 
ell, sento una ràbia molt gran, 
sempre surto perdent. És per això 
que no m’alegro de les seves 
victòries. De seguida em temo la 
frase «amb el gran que ets... mira 
al teu germà» Quina ràbia! Cada 
cop que em comparen, sento que 
no miren el que jo sóc. Penso que 
res meu té cap valor, em bloquejo i 
encara sóc menys capaç. I la pago 
amb el meu germà, perquè sento 
que l’estimen més, perquè ell sí 
que té tot allò que els pares 
esperen de nosaltres. Quan els 
pares ens comparen, sento que 
l’escolliran a ell, i l’odio, perquè 
tinc por que em deixin d’estimar.

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

Els 30 anys de Super Mario, 
Gaudí i els bombardeigs 
d’Hiroshima al Saló del Manga

Què passa si...

LA PAGO AMB EL 
MEU GERMÀ 
PERQUÈ ELL SÍ 
QUE TÉ TOT 
ALLÒ QUE ELS 
PARES ESPEREN 
DE NOSALTRES

Tingues en compte

� MÉS ESPAI QUE L’ANY 
PASSAT. El certamen 
segueix creixent en espai. 
Aquest any ocuparà 
60.000 metres quadrats, 
un 20% més que en 
l’edició passada. En 
concret se celebrarà al 
Palau 1 de la Fira de 
Barcelona, les dues 
plantes del Palau 2, el 
Palau 4 i la Plaça Univers, 
on estarà situat 
l’escenari.   

� MÉS VISITANTS EN 
AQUESTA EDICIÓ. Pilar 
Gutiérrez, directora del 
Saló del Manga, confia a 
superar la xifra de 
visitants de l’edició del 
2014, que es va situar en 
130.000 persones, davant 
l’ampliació de l’aforament. 
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28 D’OCTUBRE/4 DE NOVEMBRE: AGENDA 
DIMECRES 28 
TEATRE 

WILLIAM SHAKESPEARE 

Dins de la programació del Festival 
de tardor de Catalunya Temporada 
Alta 2015, el Teatre Municipal de 
Girona presenta l’obra Mesura per 
mesura, de William Shakespeare. Es 
tracta d’un espectacle en rus amb 
sobretítols en català, dirigit per 
Declan Donnellan. Entre els actors 
estan Alexander Arsentyev, 
Alexander Feklstov i Anna Khallulina. 
GIRONA.  Teatre Municipal. Plaça del Vi, 1. Fins al 

29 d’octubre. Avui a les 19 hores i demà a les 18 

hores. De 12 a 36 euros. www.girona.cat/teatre-

municipal. 

 
 
DIJOUS 29 
XERRADA 

‘VINT ANYS SENSE OVIDI 
MONTLLOR’ 

El cicle de conferències Vint anys 
sense Ovidi Montllor recorda la figura 
del cantautor i actor valencià, mort 
l’any 1995. Amb dotze àlbums editats 
i la participació en mig centenar de 
pel·lícules i 30 muntatges teatrals, 
Montllor és encara un referent per a 
les noves generacions. Es va vincular 
a la Nova Cançó i dedicà la seva 
carrera a divulgar l’obra dels poetes 
catalans. SENTMENAT. Biblioteca Frederic 

Alfonso i Orfila 

Ps/ de l’Església, 6. 19 hores. Entrada lliure. 

www.diba. cat. 

 

 
DIVENDRES 30 
MÚSICA 

CONCERT BENÈFIC 

El concert benèfic Veus per 
l’esperança servirà per ajudar en la 
investigació contra el càncer a 
l’Hospital Clínic de Barcelona. 
Actuaran, de forma desinteressada, 
un cartell d’artistes d’altíssim nivell, 

com Jaume Aragall (tenor), Montse-
rrat Martí (soprano), Dalmau 
González (tenor), Norma Fantini 
(soprano), Michele Karmandy 
(baríton), Luciano Ganci (tenor), 
Nicola Marchesini (contratenor), 
Víctor Jiménez (contratenor), Marta 
Moretto (mezzosoprà), Yuriy Yurchuk 
(baríton), Levy Sekgapane (tenor), 
Arturo Pastor (baríton), Jordi Galán 
(tenor), Diana Haller (mezzosopra-
no), Stefano Palatchi (baix) o Marc 
Sala (tenor). Estaran acompanyats al 
piano pel mestre Ricardo Estrada. 
BARCELONA. Basílica de Santa Maria del Mar. Pl. 

de Santa Maria, 1. 20.30 hores. De 25 a 50 euros. 

www.hospitalclinic.org.  

 
EXPOSICIÓ 

MOTOS BULTACO 

L’exposició Bultaco, Motos de 
Llegenda presenta una selecció dels 
26 models més representatius de la 
mítica marca creada per F.X. Bultó el 
1958. Tot i la seva curta vida 

productiva –no més de 24 anys– va 
deixar un impressionant llegat 
d’èxits esportius i comercials. 
BARCELONA. Museu de la Moto de Barcelona. C/ 

de la Palla, 10. Fins al 31 d’octubre. De dimarts a 

dissabtes de 10.30 a 14.30 hores i de 15.30 a 19.30 

hores. Preu: 6 euros. www.museumoto.com. 

 
DISSABTE 31 
MÚSICA 

CONCERT DE NOA 

Achinoam Nini, àlies Noa, actuarà 
dins de la programació del darrer 
quadrimestre de 2015 de 
l’Auditori de Girona (programa 
Fires a l’Auditori). És la cantant 
israeliana més coneguda 
internacionalment. Presentarà el 
seu nou treball, Love Medicine. 
GIRONA. Auditori-Palau de Congressos (Sala 

Xavier Montsalvatge) 

Pg. de la Devesa, 35. 21 hores. De 24 a 38 euros. 

www.girona.cat. 

 

 
DIUMENGE 1 
ACTIVITATS ALS MUSEUS 

TÀRRACO PALEOCRISTIANA  

En el marc del programa d’activi-
tats Vine al Museu en família. 
Pots fer una gran descoberta!, el 
Museu i Necròpolis Paleocristians 
de Tarragona oferirà una activitat 
recomanada per tothom que 
desitgi convertir-se en investiga-
dor i seguir les pistes que van 
deixar els arqueòlegs que van 
excavar la necròpolis paleocristia-
na. Permetrà descobrir els noms, 
les creences, les aficions i, fins i 
tot, l’aspecte físic d’alguns 
habitants de Tàrraco, a partir dels 
vestigis que ens han arribat des 
de les seves tombes, o bé 
conèixer com era la vida a Tàrraco 
a partir del món de la mort. Cal 
inscriure’s prèviament. TARRAGONA. 

Museu i Necròpolis Paleocristians 

Av/ de Ramon i Cajal, 84. Preu: 5 euros. 

www.mnat.cat. 

DILLUNS 2 
MÚSICA 

GUITARRA ESPANYOLA 

El Palau de la Música serà l’escenari 
de l’actuació del Barcelona Guitar 
Trio & Dance, amb Xavier Coll, 
Manuel González i Luis Robisco com 
a integrants. Es tracta d’un espectac-
le dins del cicle Mestres de la 
Guitarra Espanyola. L’organitza 
Poema SL. BARCELONA. Palau de la Música 

Catalana. C/ del Palau de la Música, 4-6. 4 i 13 de 

novembre. 21 hores. Preu: de 30 a 35 euros. 

www.palaumusica.cat.  
 

 
DIMARTS 3 
CINEMA 

FESTIVAL DE 
CURTMETRATGES 

El Festival de Curtmetratges de 
Manlleu compleix enguany 13 anys 
apropant el bon cinema de petit 
format a la comarca d’Osona, 
després de l’exitosa edició anterior, 
en la que es va batre el record de 
públic. En aquesta, el festival 
consolida les seves tres seccions: 
Osona, Ficció i Animació. També 
segueixen endavant amb els tallers 
de pixelació i les matinals d’anima-
ció. El certamen ha rebut més 1.600 
curtmetratges. MANLLEU. Espai Rusiñol. C/ 

de Rusiñol, 56. Del 3 al 8 de novembre. Activitat 

gratuïta. www.manlleu.cat. 

 

 
DIMECRES 4  
CINEMA 

CICLE DE TERROR 

Acocollona’t, la V Setmana de 
Cinema Fantàstic i de Terror de 
Girona, presentarà diferents 
projeccions, tallers, jocs de taula de 
terror, concursos, una competició de 
curts i altres activitats. GIRONA. 

Diferents espais. Fins al 7 de novembre. Fins  

a 3 euros. acocollonat.wix.com.  

� CONQUESTES DE JAUME I 
@@mhistoriacat: 
#MitesHistòria 
@sapienscat 28 d’?octubre 
19:00 Les conquestes de 
Jaume I, a càrrec de 

Stefano Cingolani 
(UPF).?BARCELONA. Plaça Pau 

Vila, 3. Dia 28 d’octubre. A les 19.00 

hores. www.mhcat.cat. 

� FESTA GASTRONÒMICA. 
@maneltahull: Festa 

Gastronómica 
#Eramongetada #Garòs 
#Bossòst #Vielha 30,31 
octubre i 1 de novembre 
del 2015.?VIELHA. Dies 30 i 31 

d’octubre i 1 de novembre. 

www.vielha-mijaran.org. 

� BIG DATA CONGRESS. 
@barcelonactiva: Inscriu-
te al #BigData Congress! 2 
i 4 de novembre a Bcn. 
BARCELONA. Dies 2 i 4 de 

novembre.  www.bigdatabcn.com.  
� PRESENTACIÓ EDITORIAL 
@CERCLEsegre: 
#cercleagenda Dilluns 2 de 
novembre 20h presentació: 
El Paradigma del corazón a 

@BibMollerussa. 
MOLLERUSSA. Biblioteca de 

Mollerussa. Carrer Ferran Puig, 15. 

Dia 2 de novembre. A les 20.00 

hores. Més informació: 

www.bibliotecamollerussa.cat.

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� FUNICULAR DE MONTJUÏC. Tancarà per revisió 
tècnica. El funicular de Montjuïc estarà fora de servei 

des del 2 de novembre, i durant uns quatre mesos, per revisió 
tècnica. Recomanacions de transport per accedir a Montjuïc. 
Pots accedir a la muntanya de Montjuïc amb: la L2 o la L3 de 
metro fins a Paral·lel i allà agafar el bus especial que cobreix 
el recorregut del funicular amb el mateix horari (feiners de 
dilluns a divendres, de 7.30 a 20.00 h, dissabtes, diumenges i 

festius, de 9.00 a 20.00 h). Al bus especial cal validar els títols 
integrats o mostrar al conductor el bitllet senzill de metro. La 
L1 o la L3 de metro fins a l’estació Espanya i allà agafar la línia 
150 de bus fins a l’avinguda de Miramar, on té parada el 
funicular. XXI Saló del Manga de Barcelona. Del 29 d’octubre a 
l’1 de novembre a Fira de Barcelona. Per arribar-hi amb bus: 
les línies D20, H12, H16, V7,13, 23 (no circula dissabtes ni 
diumenges), 27, 37, 46, 50, 65, 79, 91 (no circula diumenges ni 
festius),109, 150 i 165 (no circula dissabtes ni diumenges). 
Amb metro: Espanya (L1/L3).

FESTIVAL 

DOCUMENTALS MUSICALS 

El festival de documentals 
musicals Beefeater In-edit 
homenatjarà en aquesta edició 
al director de cinema britànic 
Tony Palmer. La seva filmogra-
fia inclou més de 100 títols, 
molts dels quals són documen-
tals musicals entre els quals 
inclou obres sobre The Beatles, 
Cream, Jimi Hendrix, Leonard 
Cohen, Rory Gallagher, Frank 
Zappa, Maria Callas, John 
Osborne o Richard Wagner.  The 
Residents, John Cage, Wilko 
Johnson, Miguel Poveda o 
Chavela Vargas són alguns dels 
protagonistes dels 45 documen-
tals que aproximadament es 
programaran.BARCELONA. Aribau 

Multicines i Aribau Club. Del 29 d’octubre al 

8 de novembre. Preu: de 6,50 a 7 euros. 

www.in-edit.org.
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Han col·laborat en aquest número.  
David Velasco (redactor en cap de 
disseny), Marta de los Dolores i Henar 
de Pedro (disseny), Puri  Caro i Carla 
Mercader (agenda i redacció).
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