
Un dels paisatges espectaculars dels que gaudirem fent el Camí dels Bons Homes.                    FOTO: ARXIU DEL CAMÍ DELS BONS HOMES. OSCAR RODBAG/RAFAEL LÓPEZ MONNÉ
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DESCOBRIR  
EL LLEGAT  
DELS CÀTARS 
Fent camí des de Berga fins a Montsegur 
descobrirem les rutes que feien els homes 
bons, que al segle XIII recorrien el Pirineu 
català i el francès fugint de l’església catòlica.
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Els càtars occitans del segle XIII van haver 
de fugir de les seves terres i refugiar-se a l’in-
terior de Catalunya per salvar la pell. 
Aquests bons homes, com se’ls anomena-
va, van fer una travessa de centenars de 
quilòmetres fins a zones més segures per es-
capar del llarg braç de l’església catòlica, que 
els considerava heretges. Avui en dia, po-
dem fer part d’aquest recorregut, el que va 
de Montsegur, a Arièja, fins a Queralt, tocant 
a Berga, a través del Sender de Gran Reco-
rregut GR-107, per descobrir els pobles que 
els van acollir en el primer tram de la seva 
travessa. Es tracta d’una ruta d’uns 200 
quilòmetres que recorre nou etapes, quatre 
catalanes i cinc franceses, i que es pot fer a 
peu, a cavall i en bicicleta de muntanya. 
En trobareu tota la informació a la pàgina 
web www.camidelsbonshomes.com. A més, 
els mesos de juliol i agost són un bon mo-
ment per fer el Camí dels Bons Homes per-
què se celebra el XXI Festival Càtar al Piri-

neu Català, amb desenes d’activitats per a 
tota la família. erò, abans, una mica 
d’història: els càtars, un moviment religiós 
considerat herètic, van establir-se i créixer 
al sud de França del segle X fins al XIII, quan 
se’n van arrasar els últims reductes. Rebutja-
ven la riquesa, no creien en l’Antic Testa-
ment i estaven en contra del sistema feudal, 
de manera que no és gaire difícil imaginar 
que eren força incòmodes per l’església 
catòlica que, aliada amb el rei de França i 
amb la noblesa, va perseguir-los fins a ex-
terminar-los. Un dels últims punts de re-
sistència càtara va ser el castell de Montse-
gur, que va caure el 1244; des d’aleshores i 
fins al segle XIV els càtars van sofrir un exi-
li que els va portar a creuar els Pirineus i a 
refugiar-se a les cases dels nobles catalans 
que els van voler acollir: els senyors de Bre-
tós, a Berga, dels Pinós, a Bagà i Gòsol, de 
la família Castellbò, i dels senyors de Josa, a 
Josa de Cadí.  

 
� TRES PROPOSTES DE RUTES 

Tram de Gósol a Bagà. El tram català de 

En ruta Comarques

Les rutes per recordar aquests homes bons recorren 
el Pirineu català i el francès des de Berga fins a 
Montsegur, últim bastió del seu poder, considerat 
«heretge» per l’església catòlica.

EL LLEGAT DELS 
CÀTARS REVIU  
ALS PIRINEUS 

El camí dels 
Bons Homes 
ofereix 
paisatges com 
el de la imatge 
de dalt, a més 
de recórrer 
paratges com 
el del Molí del 
Salt, a Lles, a 
la imatge 
superior de la 
dreta. Mercats 
medievals, el 
santuari de 
Queralt i el 
castell de 
Gósol, en les 
imatges 
inferiors. 
FOTOS: ARXIU DEL 

CAMÍ DELS BONS 

HOMES/ O. 

RODBAG/R. LÓPEZ. 

 LA RUTA DELS 
BONS HOMES 
ALS PIRINEUS
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LA VIDA DELS CÀTARS 
Fins a finals d’agost hi ha 
moltes activitats per 
descobrir la vida dels 
càtars i la seva època a les 
comarques de l’Alt Urgell, el 
Berguedà, la Cerdanya i el 
Pallars Sobirà, amb 
concerts de trobadors i 
joglars, mercats medievals, 
demostracions d’oficis, 
excursions i tallers.  
Si voleu saber-ne més, el 30 
i 31 de juliol a Gósol es 
celebra la IX Fira 

d’Artesania i tallers d’oficis 
tradicionals; també podreu 
fer una visita guiada al 
castell de Gósol i gaudir 
d’exhibicions de lluites 
medievals i de tir a l’arc. A 
Castellbò, el 13 d’agost, es 
farà una caminada guiada 
pel Camí de l’últim Càtar i 
un concert de música 
tradicional; i l’endemà 
podreu visitar el mercat 
càtar amb la presència 
d’artesans de la vall de 
Castellbò i del Pirineu, i 
amb antics oficis.  

A Berga, el diumenge 14 
d’agost, a partir de les 22h, 
podreu fer la ruta Els 
Càtars a Berga, amb un 
tast d’aperitius medievals. I 
a Bellver de Cerdanya, el 
divendres 26 d’agost podeu 
participar, a partir de les 
21,30h, d’una caminada 
popular nocturna pel Camí 
dels Bons Homes. 
A Àreu, el diumenge, 28 
d’agost, hi ha la III trobada 
al Port de Boet, amb una 
excursió a peu al port , i un 
mercat de productes locals.

la ruta s’inicia al Santuari de Queralt (Ber-
ga) i s’enfila cap al nord fins a arribar a 
Porta a Mérens-les-Vals i el Puymorens, 
passant per Gósol, Bagà i Bellver de Cer-
danya, a través de la serralada del Cadí. 
En destaquem el tram de Gósol a Bagà on 
descobrireu el Pedraforca i la part sud del 
Cadí, la més suau. Són gairebé 24 quilòme-
tres de recorregut que podeu fer en unes sis 
hores i de dificultat mitjana, tot i que acu-
mula uns 1.200 metres de baixada. Per ini-
ciar el camí, heu de sortir de la plaça Ma-
jor de Gósol i dirigir-vos al nord pel carrer 
de l’esquerra de l’Ajuntament, i quan arri-
beu a la plaça Agustí Pere i Pons heu de gi-
rar al nord-oest i sortir als afores de la po-
blació seguint els senyals. Passareu per la 
collada de Font Terrers i heu de seguir el ca-

mí que puja al Pedraforca per la collada del 
Verdet; d’allà us heu d’enfilar fins  al Pas 
de la Portella i, després d’una hora de ca-
mí ben bona, arribareu a la vall de Josa per 
una pista que us portarà al coll del Collell. 
A uns 1.700 metres d’altitud us trobareu 
la Font de la Roca on fareu bé de recupe-
rar forces i gaudir dels paisatges de l’alta 
muntanya, amb el Pedraforca, imponent, i 
unes vistes magnífiques de la vall del Gre-
solet. Heu d’avançar fins al Coll de la Bau-
ma per arribar a Bagà, el final d’etapa, pas-
sant per l’ermita romànica de Sant Martí 
del Puig, el veïnat de l’Hostalet, el refugi 
de Sant Jordi i seguint el curs del riu Bas-
tareny fins al vostre destí final. 
Tram de Comús a Montsegur. Però si pre-
feriu una etapa francesa, per descobrir gor-
ges impressionants, podeu fer el tram de 
Comús a Montsegur, de poc més de 16 
quilòmetres però força difícils perquè acu-
mulen un desnivell de més de 1.300 metres. 
Des de Comús, al cap d’una hora de ca-
minada, us trobareu les magnífiques Gor-
ges de la Frau, per seguir fins al poble de Pe-
lai amb un bonic paisatge boscós de grans 
avets, i arribar al de Montsegur. Allà, des de 
l’oficina de turisme heu de sortir del po-
ble i seguir per la carretera D9, fins a arribar 
a un caminet molt pendent que va tallant 
els revolts asfaltats i que us portarà al Pla 
dels Cremats, on hi ha el final del GR-107, 
just al peu del turó que té, el protagonista 
d’aquesta història: les ruïnes de Montsegur, 
el més famós dels castells càtars on cen-
tenars de persones van preferir morir cre-
mades abans que lliurar-se als vencedors.  
Ruta del Camí de l’últim càtar. Seguint 
amb els càtars, una altra proposta és fer la 
ruta del Camí de l’últim càtar, de deu eta-
pes i de gairebé 200 quilòmetres. S’inicia 
a Gósol i acaba a Monicon-Tarascon 
(Arièja), passa per la Seu d’Urgell i Cas-
tellbó, i recorre el Llavorsí. En total, gau-
direu de tres parcs naturals seguint les pas-
ses de Guilhem Belibasta, l’últim prefecte 
càtar conegut, jutjat i executat el 1321, i 
de qui la llegenda diu que abans de morir 
va pronuniar la frase: «D’aquí a 700 anys, el 
llaurer reverdirà». El llaurer simbolitzava 
l’amor dels càtars i, curiosament, 700 anys 
després, recordem el seu llegat amb aques-
tes rutes.

 

* OCIpèdia
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Agenda de tallers

� BISUTERIA AMB  
PAPER ‘SCRAP’ 

TAVERNA & VALDIVIA 

Crearàs originals peces de 
bijuteria amb boniques cartolines 
reciclades combinades amb altres 
d’estètica modernista. Amb unes 
senzilles tècniques i una mica 
d’imaginació encunyareu els 
materials, els combinareu amb 
cordons i muntareu les peces. 
Dissabte 23 de juliol. C/ Còrsega 81, Barcelona. 

� COSTURA PER A BEBÈS 

EL CALAIX 

Durant aquest curs confeccionareu 
una tovallola de bany amb 
caputxa, que podreu decorar 
simulant un coala, i un pitet amb 
tovallola de rínxol. Tota la vora de 
la tovallola va coberta per una 
cinta Bies, així que també apren-
dreu a posar-ho.  
Dissabte 23 de juliol. C/ Sant Medir 15, 

Barcelona.  

� INICIACIÓ  
AL ‘DECOUPAGE’ 

LIANA TALLERS 

Curs d’aplicacions decoratives 
amb decoupage nivell 2. Un taller 
pràctic en el qual aprendreu a 
treballar el decoupage sobre 
objectes tridimensionals i sobre 
superfícies com la fusta, les 
pantalles de paper i el vidre. 
També aprendreu a fer patrons. 
Dimarts 26 de juliol. C/ Europa 18, Sitges. 

� TASTET  
DE FELTRE 

POU D’ART 

Fareu una primera aproximació al 
món de la llana a través del feltre. 
Un taller familiar on petits i grans 
podeu aprendre junts! Coneixereu 
diferents tipus de llana i entendreu 
en què es basa la tècnica d’enfel-
trar confeccionant petits accesso-
ris. Dimarts 5 de juliol. C/ Floridablanca 146, 

Barcelona.  

� NINES 
‘FOFUCHAS’ 

CARROUSEL CRAFT 

Les fofuchas són unes simpàtiques 
nines fetes a partir de porexpan i 
goma EVA que es poden persona-
litzar. No són molt complicades de 
fer, però requereixen certa tècnica 
i saber alguns consells. Aprèn a fer 
la teva fofucha d’iniciació! Divendres 

29 de juliol. Carrer de Verdi 58, Barcelona. 

www.carrouselcraft.com.

PAS A PAS

PAS A PAS

Aprofita les vacances per a personalitzar les teves peces de roba o complements preferits amb un pompó confeccionat amb un 
material fibrós com és la llana. T’expliquem com fer-ho, només necessites un cabdell i un tros de cartolina. Prova, que és molt 
fàcil i veuràs com ràpidament agafes pràctica! DIANA RODRÍGUEZ

1Necessitem. Dos cercles 
de cartolina per cada 

pompó retallats com es 
mostra a la fotografia, 
cabdells de llana i unes 
tisores. Podem fer pompons 
de colors barrejant llanes.  

2Tallem. Agafem dos 
cercles de cartolina i els 

superposem. La grandària 
dels cercles dependrà de la 
mida del pompó. Ara fem un 
tall als dos cercles per deixar 
passar la llana.   

3Recobrim. Amb una agulla 
de llana o, si no en tenim, 

amb les mans, anem 
recobrint els cercles amb la 
llana, de forma radial, fins a 
donar la volta sencera i que 
quedi cobert. 

4Tallem la llana. Quan ja 
hem acabat de cobrir bé 

els cercles, tallem la llana a la 
mida que desitgem. Podem 
atacar el fil o deixar-ho, 
depenent de l’habilitat de 
cadascun.

‘Scrapbooking’ d’iniciació. Si tens 
passió pel handmade i, sobretot, 
pel Scrapbooking aquest és el teu 
curs. Alfil Sagrada Família 
convoca un taller de dos dies 
dirigit a jovenets i els seus 
acompanyants preferits: el pare, 
la mare o la iaia! En aquest curs 

aprendreu a fer targetes que es 
converteixen en capsetes 3D. 
Fàcil i molt divertit, podreu 
participar-hi els pròxims dies 25 i 
27 de juliol de 17.30 a 19h. A què 
estàs esperant? Fes la teva 
reserva al telèfon 93 269 33 22.  
Info: C/ Dos de Maig 269, 

* OCIpèdia UN CURS

Anna Llansa. És i viu a Barcelo-
na i des de ben petita se sent 
atreta pels colors, els dibuixos, 
la naturalesa, el DIY, la cuina, el 
reciclatge creatiu i el vintage-
retro. Ingredients imprescindi-
bles per a convertir-se en tota 
una crafter i obrir el seu propi 
negoci, un blog: De todo un 
poco. Una plataforma creativa 
on trobaràs tots els seus 
projectes i on l’Anna posa en 
pràctica la seva imaginació. Un 
espai en constant evolució tant 
en l’àmbit personal com el 
laboral.Info: likethisandmore. 

blogspot.com.

UNA ‘CRAFTER’

5Tornem a tallar. Agafem 
fort els cercles i 

introduïm la punta de les 
tisores entre els cartons, 
perquè serveixin de guia. 
Tallem la llana pel mig 
seguint tot el perímetre.

Fet a mà Oci creatiu

POMPÓ  
DE LLANA  
Són els elements decoratius més 
divertits i naïfs de la moda. Amb ells pots 
fer des de clauers a adornos per al cap o 
la bossa.

6Nuem. Separem els dos 
cartons i passem entre ells 

un tros de llana. Nuem amb 
fermesa perquè no  es 
deslligui. Traiem els cartons 
i li donem forma 
arrodonida amb les mans.

TRICOTOSA  
Màquina per a 
teixir gèneres de 
punt de recollida 
que treballa amb 
agulles de 
llengüeta 
col·locades en les 
ranures d’una 
fontura (placa 
d’agulles plana). 
Les tricoteuses 
van ser unes 
dones de la 
Revolució 
Francesa que 
feien punt de 
mitja mentre 
esperaven les 
execucions a la 
guillotina.
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Parada i fonda A la carta

EXPERIÈNCIA DE LUXE SENZILL

Ohtels!

MIDMOST HOTEL 
BARCELONA 

Midmost Hotel Barcelona 
(abans Hotel Inglaterra) obre 
les seves portes per donar 
lloc a un nou concepte 
d’allotjament en què la 
senzillesa es prioritza per 
sobre de l’excés, la proximitat 
prima sobre l’opulència i 
l’experiència sobre el luxe 
tangible. La bona combinació 
entre la modernitat i l’estil 
vintage es conjuga en el seu 
interior, donant lloc a una 
decoració en perfecta 
sintonia amb els hostes. Carrer 

de Pelai, 14, 08001 Barcelona  � 56 

habitacions  � Telèfon:  935 05 11 00. � 

www.hotelmidmost.com. 

«Vaig estar amb la 
meva família en 

aquest hotel i vam quedar 
encantats! És un hotel molt 
nou i l’equip és agradable i 
professional. Les habita-

cions són àmplies i conforta-
bles i la terrassa és un plus: 
hi ha una piscina i una vista 
increïble». Martamoralescat

TAVERNA

Sa i saborós. El xef Paco Pérez (Miramar, 
l’Enoteca, L’Eggs) estrena una taverna 
«informal i per divertir-se a taula però 
molt seriosa a la cuina» al carrer Arimon 
del barri de Sarrià-Sant Gervasi. Bao bar 
està inspirat en les izakayas (tavernes 
japoneses) i la seva carta informal inclou 
plats sans, lleugers i saborosos, com ara 
brotxetes o amanides. Però l’estrella del 
menú és el bao, un panet cuinat al vapor  i 
molt popular com a menjar de carrer a les 
Filipines o Taiwan. Els de Paco Pérez són 
artesanals, començant pel pa. 

BAO BAR 

Proposta: nou local infor-

mal d’un 5 estrelles Mi-

chelin. 

On? Arimon, 48.  

Telèfon: 691 40 35 99. 

Preu mitjà: 30 euros.  

Horari: de dimarts a diu-

menge de 20 a 00.00 h. 

Web: www.baobar.barce-

lona. 

DE L’EBRE

El nou hotel Ohla Eixample ofereix una 
carta gastronòmica amb producte del 
Delta de l’Ebre des del Xerta Restaurant, 
dirigit pel xef Fran López, amb una estrella 
Michelin pel seu restaurante Villa Retiro  
de Xerta (Terres de l’Ebre). Aposta per la 
cuina contemporània amb una carta amb 
sabor de mar, amb arrossos, ostres, 
musclos i angules. El restaurant té un 
disseny avantguardista i amb noves 
tecnologies i amb una decoració basada 
en la ceràmica artística i els materials 
nobles i la música clàssica. 

XERTA  

Proposta: restaurant amb 

productes i plats de les 

Terres de l’Ebre. 

On? C/ Còrsega, 289 de 

Barcelona. 

Telèfon: 93 412 71 98.  

Preu mitjà: 60 euros.  

Web: www.xertarestau-

rant.com. 

TASTA COOP

MONGETA 
DEL GANXET 
LA PILONA 

Productor: Cooperativa 

Agrícola El Progrés Garbí.  

Adreça: Malgrat de Mar 

(Maresme). 

Pàgina web: www.plade-

grau.com. 

Part dels àpats de casa nostra. «Tinc el 
record de ben petit, quan a casa batíem 
amb forca de fusta els fesols a l’era, els 
dies que bufava tramuntana perquè fossin 
ben secs. Al vespre era costum menjar els 
fesols del ganxet amb cansalada, gairebé 
cada dia. Sempre han format part dels 
àpats de casa nostra». Ho explica Lluís 
Comas, soci de la Cooperativa Agrícola El 
Progrés Garbí, que produeix mongeta del 
ganxet. Aquesta es conrea a les comar-
ques del Maresme i la Selva. És un llegum 
fàcil de cuinar i que combina molt bé amb 
carns, peix i verdures. A banda de ser una 
proteïna d’elevadíssima qualitat, és un 
aliment essencial que conté hidrats de 
carboni complexos que aporten energia 
de llarga durada i que tenen efecte 
saciant, de manera que són útils en les 
dietes de control de pes. La cooperativa 
de Malgrat de Mar confia fermament en la 
importància de la feina en equip entre els 
treballadors i el pagès per satisfer la 
demanda del mercat per uns productes 
de qualitat, renovant les varietats i les 

formes de produir, però 
mantenint tot el sabor. 
Els seus orígens es 
troben en la continuïtat 
d’una entitat centenària: 
la cooperativa Agrícola El 

Progrés, que va néixer el 1915 i el 1992 es 
va fusionar amb la jove cooperativa Garbí, 
ubicada a la zona de producció coneguda 
com el Pla de Grau. D’aquesta fusió, en 
resulta l’actual Cooperativa Agrícola El 
Progrés-Garbí, que és membre de la 
Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya (FCAC), i que compta amb una 
seixantena de pagesos i pageses que 
produeixen hortalisses de tot tipus i fesols 
a la zona del delta del Tordera, en els 
municipis costaners de Malgrat de Mar, 
Palafolls, Santa Susanna i Blanes. 

És un aliment essencial que 
conté hidrats de carboni 
complexos, que aporten 

energia de llarga durada i que 
tenen efecte saciant

On comprar

Agrobotiga Pla de Grau  
Camí del Pla, s/n de Malgrat de Mar  

Compra en línia 
www.pladegrau.com  

Més informació al Facebook 
@TastaCoop 

FO
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Nou espai d’activitats pensades per les famílies.  
El MAC-Empúries i el Gastrokids del Molí de l’Escala 
uneixen esforços per impulsar una sèrie d’activitats 
pensades per a les famílies, el Gastrokids & 
Familiaria. La primera edició de Familiaria se 
celebrarà el dia 23 de juliol i neix com a un esdeveni-
ment lúdic, cultural, musical i gastronòmic que té la 
intenció d’apropar les famílies al jaciment ar-
queològic d’Empúries. Tota la jornada inclou 
diferents activitats com tallers relacionats amb 
l’antiguitat, espectacles d’ambientació històrica, 
visites familiars guiades pel jaciment, concerts i 
tallers de cuina, de música i de dansa.

G a s t r o k i d s    
& Familiaria 

Proposta: Dia en família al 

Jaciment Arqueològic 

d’Empúries. 

Quan? Dissabte 23 de juliol, 

de 10 a 20 hores. 

On?  MAC-Empúries i El 

Molí de l’Escala. 

Preu per sessió: 15€  

Web: www.mac.cat.

Teatre musical a ritme de ‘swing’. La Nit dels musicals: 
Swing Broadway arriba a Barcelona un cop més en 
una nova edició del Teatre Grec. L’espectacle que va 
néixer en 2014, va obtenir una resposta excepcional 
del públic durant les dues edicions anteriors i és per 
això que ara torna convertit en una cita ineludible del 
festival. Un any més, l’espectacle té una personalitat 
pròpia que aquest any ve marcada pel seu director, 
Paco Mir, un home de teatre especialment conegut pel 
seu treball amb Tricicle però que també treballa en 
solitari i que, en el Grec, ja ha dirigit en els últims anys 
muntatges com El sopar dels idiotes (1998) o La 
banqueta (2013). Teatre i música amb tot el swing.

‘Swing 
Broadway’ 

Proposta: Nit de musicals 

al Teatre Grec 2016. 

Quan: 26 i 27 de juliol de 

2016.  

Horari: A les 22h 

Preu: De 16 a 24 euros. 

Web: www.lameva.barce-

lona.cat/grec

‘La màquina 
de pensar’ 

Proposta: Una exposició 

que explora l’impacte del 

filòsof Ramon Llull. 

Quan: Fins l’11 de setem-

bre de 2016, de dimarts a 

diumenge. 

Preu: 6 euros; preu reduït 

4 euros; 1 euro més amb 

auriculars. 

Web: www.cccb.org

‘La màquina de pensar. Ramon 
Llull i l’ars combinatoria’. Es 
tracta d’una exposició  que 
explora l’impacte del filòsof 
Ramon Llull entre els anys 1232 
i 1316 en les arts, la literatura, 
la ciència i la tecnologia. 
L’actualitat d’aquesta figura 
controvertida, admirada i 
rebutjada, pren nova significa-
ció en l’actual debat sobre els 
models de transmissió del 
saber. El mètode de coneixe-
ment inventat per Llull, conegut 
com a Ars combinatoria, 
representa un complex 
mecanisme de figures 
geomètriques i símbols que 
combinen lletres i conceptes, i 

que s’anuncia com un nou 
saber amb pretensions 
universals. L’ús d’aquest 
mecanisme, que proposava la 
unitat dels diferents sabers de 
l’època, havia de dur, 
mitjançant la raó, la demostra-
ció i el diàleg, a la pau entre les 
religions. Llull va cercar un 
model complex de realitat en el 
qual, com en una gran xarxa, 
estiguessin implicats el món, 
l’home i Déu. Combinant la 
documentació històrica i les 
mirades més recents d’artistes 
que s’han inspirat en l’obra de 
Llull, com David Link, Ralf 
Baecker i Perejaume, l’exposi-
ció dóna a conèixer aspectes 

sorprenents i desconeguts del 
seu pensament, i proposa 
entendre l’ars combinatoria 
com un precedent de les noves 
tecnologies de la informació. 
Els mons de Ramon Llull són 
molt rics i variats: el seu era un 
món alhora català, europeu i 
mediterrani; va escriure més de 
250 llibres, en català, llatí i àrab; 
va viatjar per Orient i Occident; 
va cercar un model de 
coneixement que integrés Déu, 
home i món; va fomentar el 
diàleg entre jueus, cristians i 
musulmans, però també entre 
cristians llatins i grecs. El seu 
pensament és hereu de la 
filosofia grega, jueva i àrab i del 
neoplatonisme cristià. La seva 
concepció de la realitat està 
formada per la intersecció de 
filosofia, teologia, ciència i 
política; tot en un sistema de 
pensament que va crear i que 
és conegut com a Ars magna.

XAVIER GARCIA  
Director del Servei Terapèu-
tic de Cel Obert ( 93 311 69 
05, celobert@cel-obert.org) 

SI JUGUEM A PROP 
DEL MÒBIL   
M’agrada jugar amb el pare, no està 
sempre a casa, però quan està, 
intento jugar amb ell tot el que puc. 
Crec que li agrada jugar amb mi, 
sempre diu que tenia ganes d’arribar 
a casa per fer-ho.  Això si, sempre 
amb el telèfon mòbil a prop, diu que 
ho fa per si algú li envia missatges o 
el truquen, que l’ha de tenir a prop 
per la feina. No entenc massa bé això 
que quan està a casa continuï 
treballant. Sé que molts cops no són 
missatges de la feina. De vegades, 
quan rep alguna cosa, riu o contesta, 
o deixa de jugar una estona i 
s’enganxa amb el WhatsApp. No 
m’agrada que contesti, perquè sento 
que aleshores ja no està amb mi. 
Com que li agrada més atendre a 
altres persones que no pas amb mi. 
Quan passa això, no li dic res, fins i 
tot, si em pregunta, li dic que no 
passa res, però em fa molta ràbia.  
Quan li demano per jugar, vull jugar 
amb ell i ja està. Mai sé si és que en 
el fons no li agrada passar l’estona 
amb mi, o és veritat que el que rep 
per aquell aparell, és inevitable i 
forma part imprescindible de la seva 
feina o de la seva vida. Crec que 

podria apagar el 
mòbil mentre 
juga amb mi, i 
després, quan 
acabem, el 
podria encendre 
i contestar totes 
aquestes coses 
tan importants. 
Un dia em vaig 

atrevir a dir-li: per què no deixes ja el 
telèfon? Ell es va sorprendre, i em va 
dir que ja li agradaria, com si fos 
quelcom inevitable. Em vaig sentir 
malament per haver dubtat d’ell i 
després ja no tenia ganes de jugar 
més. Quan jo li demano el mòbil per 
jugar, ell sempre diu que és molt 
important saber utilitzar-lo. Diu que 
està bé jugar una estona, però que 
no substitueixi a altres coses més 
importants, com ara fer els deures o 
jugar amb els amics. Diu que el més 
important és compartir estones amb 
les persones que ens estimen, jugar 
amb ells, parlar. Jo ho entenc, però 
no sé si quan ets gran, això ja no cal, 
jo el veig parlant o rebent sempre 
missatges en moments que podria 
estar amb nosaltres. Però no, perquè 
sovint escolto al pare o la mare dient-
se: vols parar de mirar el mòbil? 
Sembla que a ells també els hi 
molesta que l’altre estigui pendent 
de coses alienes. Tenen la sort que 
s’ho poden dir. Si fos per a mi, els hi 
obligaria a apagar els mòbils quan 
entren a casa, segur que així 
jugaríem i parlaríem més de les 
nostres coses. Pensant-ho bé, seria 
un càstig massa dur, encara que ells 
no ho sàpiguen, el necessiten. Estan 
tan enganxats, que no l’aparten, ni 
tan sols per jugar.

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

El mètode de coneixement 
Ars Combinatoria inventat 
per Ramon Llull, al CCCB

Què passa si...

ELS OBLIGARIA 
A APAGAR ELS 
MÒBILS QUAN 
ENTREN A 
CASA, AIXÍ 
JUGARÍEM  
I PARLARÍEM 
MÉS 

Tingues en compte

◗ ESPAI DE LECTURA I 
CREATIVITAT. Teniu a el 
vostre abast aquest espai 
dedicat a les famílies on 
trobareu dos ambients: una 
selecció bibliogràfica de 
llibres il·lustrats per 
aproximar l’obra literària de 
Llull als vostres infants i uns 
materials per poder 
experimentar amb el 
mètode de coneixement 
inventat per Llull des de les 
matemàtiques i també 
aplicat a les arts.. 

◗ ACTIVITAT EXCLUSIVA 
PELS AMICS CCCB. Visita 
comentada a l’exposició 
pels amics del CCB: La 
màquina de pensar Ramon 
Llull i «L’ars combinatoria», 
a càrrec del comissari, 
Amador Vega. 
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20/27 DE JULIOL: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 20 
FESTIVAL 

V FESTIVAL TARRAGONA, 
HISTÒRIA VIVA 
 
El Festival ”Tarragona, Història 
viva” ofereix una nova edició per 
proposar un viatge emocionant per 
conèixer el passat romà de 
Tarragona a través d’espectacles 
de reconstrucció històrica, una 
activitat imprescindible per 
comprendre millor les funcions que 
tenien els diferents monuments de 
Tàrraco. TARRAGONA. El Circ Romà, a la 

Rambla Vella, 2 i Les Muralles, a l’avinguda de 

Catalunya.  Fins al 3 de setembre de 2016, de 

dilluns a divendres de 10 a 20h. Entrades: a 

taquilla. Web: www.tarracoviva.com. 

 
DIJOUS 21 
ESPECTACLE 

XXI FESTA DEL RENAIXE-
MENT A TORTOSA, ‘L’ES-
PLENDOR D’UNA CIUTAT’ 
 
La Festa del Renaixement de 
Tortosa ajuda al visitant a tele 
transportar-se al passat en un 
viatge en el temps en què la ciutat 
antiga es transforma en un gran 
escenari on músics i rodamons, 
comediants i dames nobles, 
recreen l’ambient de la ciutat al 
segle XVI. Aquesta festa és una de 
les millors recreacions històriques 
del Sud d’Europa. Presenta més de 
60 espectacles diaris i compta amb 
la presència de companyies de dins 
i fora del país amb més de 3.000 
persones vestides d’època. 
TORTOSA. Diferents espais de la ciutat.  Del 21 

al 24 de juliol del 2016. Entrada; gratuïta. Web: 

www.festadelrenaixement.org. 

 
FESTIVAL 

AL GREC 2016,  
III FESTIVAL PIIGS 
 
Dintre del marc del Grec Festival 
de Barcelona, la Nau  Ivanow acull i 
coprodueix el Festival PIIGS, 
dedicat a la dramatúrgia contem-
porània. Algunes de les activitats 

que es duran a terme són les 
lectures escèniques a càrrec de La 
Ruta 40 i de Projecte Ingenu. 
BARCELONA. Nau Ivanow. Carrer d’Hondures, 

28-30. Del 21 al 31 de juliol de 2016.  Entrada: de 

5 euros cada dia de lectures. Web: www.naui-

vanow.entradium.com. 

 
DIVENDRES 22 
ESPECTACLE 

NIT TEATRE AL CARRER  
A PARETS DEL VALLÈS 
 
Parets del Vallès acull un estiu més 
la Nit Teatre al carrer on diferents 
espais recrearan espectacles de 
teatre i dansa. Entre les actuacions 
destaquen el Toc de campanes i 
tornada dels diables a la plaça de 
la Vila, Batala a la Fàbrica de la 
plaça de la Vila i la Banda Forània  
que barreja el millor de la música i 
el teatre al carrer. PARETS DEL VALLÈS. 

Diferents espais.  El 22 de juliol de 2016  

Entrada: lliure. Més informació a la pàgina 

web: www.parets.cat. 

 
DISSABTE 23 
ITINERARIS 

RUTA ‘EL MÓN  
DE LA CASTANYA’ 
 
Calella de Palafrugell celebra un 
any més el Festival de Cap Roig als 
Jardins de Cap Roig. En aquesta 
nova edició, el festival comptarà 
amb una important cartellera 
internacional i nacional, on sonen 
noms com ara Rod Stewart, Love of 
Lesbian, Alejandro Sanz, Antonio 
Orozco, Manel, Malú, entre altres. 
VILADRAU (OSONA). Centre de Manipulació 

de la Castanya. El 23  de juliol de 2016. Des de 

les 10.30 hores. Entrada: 7 euros .  

 www.viladrauturisme.cat. 

 
FESTIVAL 

MITJÓ, MOSTRA DE  
TITELLES DE RIUDEBITLLES 
 
La companyia Los Galindos, premi 
nacional de Cultura 2016, serà un 
dels plats forts de la Mostra de 
Teatre de carrer Mitjó, que 
enguany arriba a la 5a edició. Per 
donar la benvinguda al festival, els 
veïns del poble de Sant Pere de 
Riudebitlles tornaran a engalanar 
balcons i façanes amb milers de 
mitjons de totes mides i colors, 
conformant un paisatge multicolor 
sorprenent. ALT PENEDÈS.  Sant Pere de 

Riudebitlles. El 22 i 23 de juliol de 2016. 

De 18.30 a 23.30 hores. Entrada gratuïta menys 

l’espectacle Maiurta, 2 euros. Web: 

www.festacatalunya.cat. 

 
DIUMENGE 24 

ESPECTACLE 

REPRESENTACIÓ D’EL BON 
PARE’, DE DAVID PLANA 
 
El Teatre Borràs acull dins del Grec 
2016, l’espectacle El bon pare, del 
director David Plana, a càrrec de 
Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, 
Georgina Latre i Jaume Madaula. 
BARCELONA. Teatre Borràs. Pl. Urquinaona, 9. 

Del 21 al 31 de juliol de 2016.  Entrada: de 24 a 

28 euros. www.grupbalana.com. 

 
DILLUNS 25 
MÚSICA 

FESTIVAL IMAGINA’T AL 
TARRACO ARENA PLAÇA 
 
Tarraco Arena Plaça acull la seva 
primera edició del festival 
Imagina’t. Dins el cartell hi ha una 
àmplia oferta musical com el mític 
grup anglès Status Quo, Gente de 
Zona i Abraham Mateo. A més, 
Paco Candela, una de les noves 
veus del flamenc, obrirà aquest 
festival. TARRAGONA. Tarraco Arena 

Plaça.  Carrer de Mallorca, 18. Des del 8 de 

juliol fins al 24 de setembre. Web: 

www.agenda.cultura.gencat.cat. 

 
DIMARTS 26 
FESTIVAL 

LXIV FESTIVAL DE MÚSICA 
PAU CASALS 
 
El Festival de Música Pau Casals de 
Prada de Conflent inclou entre 40 i 
45 activitats, la majoria de les 
quals són concerts, però també hi 
ha conferències i trobades. 
CATALUNYA NORD.  Diferents espais. Prada 

de Conflent i poblacions dels voltants. Des del 

25 de juliol fins al 13 d’agost de 2016.  De 19 

hores a 21 hores. Preu: De 4 a 18 euros. Web: 

www.femap.cat. 
 
DIMECRES 27 
FESTIVAL 

XIV FESTIVAL DE MÚSICA  
A LES VINYES 2016 
 
El Festival de Música les Vinyes 
ofereix un maridatge de jazz amb 
caves de Subirats i préssec d’Ordal, 
mitjançant dos concerts a l’aire 
lliure, al poble medieval de Torre-
ramona. El repertori Pluja d’Estels 
serà tocat, dissabte 23 de juliol, per 
tres dels millors músics de jazz del 
moment: Marc Miralta, Marco 
Mezquida i Martín Leiton.  
ALT PENEDÈS. Pl. de Torre-ramona. Fins al dia 

30 de juliol de 2016. Preu: un concert 15 euros  

i dos concerts costen 25 euros. www.turisme-

subirats.cat.

◗ CONCERT ‘SOMNIANT 
L’ATLÀNTIDA’ A VIL·LA 
JOANA. Reunirà 
professionals d’àmbits 
molt diferents per un fet  
especial   #MUHBA                    

� PHILIPPE HALSMAN. 300 
instantànies d’un dels 
fotògrafs més importants 
del segle XX.  
@CaixaForum_CAT  
@bcncultura  

� UNA ‘FLAUTA MÀGICA’ 
ESTÈTICA DE CINEMA MUT 
L’òpera de Mozart estarà al 
Gran Teatre del Liceu del 18 
al 28 de juliol @Liceu_cat 
www.liceubarcelona.cat 

� VINE A DONAR SANG 
@Bcncultura  Aquest estiu 
fan falta 50.000 donacions. 
Ja hem arribat a les 8.437 
donacions.www.donarsan
g.gencat.cat/   

� “NIKOLA TANASKOVIC” 
Música als Parcs: Concert 
“Nikola Tanaskovic” al Jardí 
de la Font dels Ocellets. 
www.guia.barcelona.cat 
#MÚSICAALSPARCS                           

� LA GUERRA, EL 
FRANQUISME I LA 
TRANSICIÓ 
Fragments seleccionats de 
l’àmbit a l’Arxiu Històric de 
la Ciutat. @barcelona_cat 

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� PLATGES DE BARCELONA. Platja de Sant Sebastià. 
Bus: les línies D20 (se’n reforça el servei els caps de 

setmana), V15 (se’n reforça el servei els caps de setmana), 39, 
45 i 59 t’hi apropen. Metro: Barceloneta (L4). Platja de la 
Barceloneta. Bus: les línies D20 (se’n reforça el servei els caps 
de setmana), V15 (se’n reforça el servei els caps de setmana), 
36, 39, 45 i 59 t’hi apropen. Metro:  Barceloneta o 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Platja del Somorrostro. Bus: les 

línies D20 (se’n reforça el servei els caps de setmana), H16, 
V21, V27, 36, 45, 59 i 92 t’hi apropen. Metro: baixant a l’estació 
Ciutadella/Vila Olímpica (L4). Platja de Nova Icària.  Bus: les 
línies H16, V21, V27, 36 i 92 t’hi apropen. Metro: baixant a les 
estacions Ciutadella/Vila Olímpica o Bogatell (L4). Platja del 
Bogatell. Bus: les línies H16, V27, 6, 26, 36 i 92 t’hi apropen. 
Metro:Llacuna o Poblenou (L4). Platja de la Mar Bella.   Bus: 
les línies H16, 26 i 36 t’hi apropen. Metro: baixant a l’estació 
Poblenou (L4). Platja de la Nova Mar Bella. Bus: les línies 
H16, V27, 26 i 36 t’hi apropen. Metro: Selva de Mar (L4).

CONCERT 

RIHANNA EN CONCERT, 
‘ANTI WORLD TOUR’ 
 
El dijous vinent, 21 de juliol, el 
Palau Sant Jordi obrirà les seves 
portes a l’únic concert que 
l’artista Rihanna durà a terme a 
l’Estat, durant la seva gira Anti 
World Tour. Com a artista 
convidat tindrà a l’escenari a Big 
Sean, l’exparella d’Ariana 
Grande, que portarà el millor del 
seu hip-hop i cantarà en directe 
els temes de Dark sky paradise, 
l’últim disc que va publicar el 
passat 2015. Hi ha molta 
expectació respecte a aquesta 
gira que posarà sobre la taula un 
disc, Anti, que ha arribat amb 
una mica de descontrol.BARCELO-

NA. Palau Sant Jordi. Passeig Olímpic, 5-7. 

dijous 21 de juliol de 2016. Horari: 21.30 

hores. Entrades: De 51.50 a 249 euros.  

Pàgina web: www.livenation.es.

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ 
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS 

Han col·laborat en aquest número.  
David Velasco (redactor en cap de 
disseny), Henar de Pedro(disseny),  
Puri Caro, Gisela Jimeno, Diana 
Rodríguez i Pilar Maurell  (redacció 
i agenda), Isabel Serrano (coordina-
ció editorial).
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