
El bell claustre del monestir de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).                    FOTO: TERRA DE COMTES I ABATS
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TERRA DE 
COMTES  
I ABATS 
Els pobles de Gombrèn, Sant Joan de les 
Abadesses i Ripoll tenen múltiples 
vestigis de la llegenda del comte Arnau i 
de l’herència de l’abat Oliva. 



2 OCICAT 20MINUTOS

PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

20minutos 

Un genet envoltat de foc que vaga eter-
nament per purgar els seus pecats. Així 
és com la llegenda ens retrata el com-
te Arnau, un mite de la història de Ca-
talunya que ha deixat la seva empremta 
a la comarca del Ripollès. A la ruta Te-
rra de Comtes i Abats, que passa per 
Gombrèn, Campdevànol, Sant Joan de 
les Abadesses i Ripoll, potser no us tro-
bareu amb el genet fantasmal però sí 
que podreu descobrir la llegenda i to-
tes les tradicions que hi ha al voltant de 
la figura d’aquest antic senyor feudal, a 
la vegada que coneixereu la història de 
Santa Maria de Ripoll i dels seus abats.  
 
● LA RUTA 

Palau de l’Abadia de Sant Joan de les 
Abadesses. La primera parada de la 

ruta ens porta fins al Palau de l’Aba-
dia de Sant Joan de les Abadesses, del s. 
XIV, que acull el Centre d’Interpretació 
del Mite del Comte Arnau, on conei-
xereu la cançó tradicional que n’ex-
plica la història i que és l’origen de la 
llegenda, la seva expansió pel territo-
ri, i la figura del comte Arnau com a mi-
te i la seva repercussió cultural. La lle-
tra de la cançó, originària del segle XVI 
i recuperada pels folkloristes del segle 
XIX, és el diàleg entre el comte, con-
demnat a recórrer les muntanyes del 
Ripollès sobre el seu cavall durant to-
ta l’eternitat, i la seva vídua. A la con-
versa, el protagonista es queixa dels pa-
timents que ha de suportar com a càs-
tig pels pecats comesos en vida, que no 
són pocs, i li demana a la comtessa que 
li doni una de les filles perquè l’acom-
panyi. Però com que la tradició ens pre-
senta el comte Arnau com un pode-

En ruta Comarques

La llegenda del comte Arnau cavalca de nou pels 
pobles de Gombrèn, Sant Joan de les Abadesses  
i Ripoll, on també descobrim l’herència  
de l’abat Oliva.

EL RIPOLLÈS,  
UNA TERRA DE 
COMTES I ABATS

ORÍGENS DE LA 

HISTÒRIA DE 

CATALUNYA
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D’esquerra a 
dreta i de dalt 
a baix, Centre 
d’Interpretaci
ó del Comte 
Arnau; la 
portalada de 
Ripoll; en bici 
pel camí  
ral de 
Campdevà-
nol; el Palau 
de l’Abadia; i 
l’exterior del 
monestir de  
Sant Joan  
de les 
Abadesses. 
FOTOS: TERRA DE 

COMTES I ABATS.

rós i cruel senyor feudal, capaç de se-
duir i deshonrar les donzelles, que no 
paga els seus soldats i que maltracta els 
vassalls, la vídua li contesta que s’espa-
vili tot sol… 

A partir d’aquesta cançó, de la qual 
n’hi ha una versió fins i tot de Joan Ma-
nuel Serrat, es van anar desenvolupant 
al llarg dels anys diferents llegendes en 
les quals apareixen gossos diabòlics 
que treuen foc pels queixals, amors im-
possibles i condemnes eternes… Unes 
històries que van recuperar i van fer 
créixer escriptors i estudiosos com Ma-
rià Aguiló, Manuel Milà i Fontanals, 
Víctor Balaguer, Serafí Pitarra, Jacint 
Verdaguer o el poeta Josep Carner. De 
fet, el comte Arnau va protagonitzar al-
gunes de les obres més conegudes de 
Joan Maragall i Josep M. de Sagarra. Per 
altra banda, si us agrada l’arquitec-
tura, al Palau de l’Abadia hi descobri-
reu alguns elements gòtics destacables 
i un bonic claustre molt ben conser-
vat i que segur que us seduirà. 
Monestir de Sant Joan de les Aba-
desses. El segon destí de la ruta està 
just al costat del palau i també està 
molt lligat a la història d’aquest per-
sonatge. És el monestir de monges be-
nedictines de Sant Joan de les Aba-
desses, fundat el 885 per Guifré el Pe-
lós, que va instal·lar la seva filla Emma 
com a primera abadessa. Després 
d’una època de bonança en la qual el 
monestir va ser molt ric, al segle XI va 
ser clausurat quan es va acusar la co-
munitat d’immoralitat i llibertinatge. 
Uns fets que ja venien de lluny i que van 
tenir com a protagonista, és clar, el nos-
tre comte que, suposadament, va se-
duir l’abadessa Adelaida. Però la rea-
litat històrica és que durant el govern 
d’Ingilberga (996-1017), el comte de 
Besalú, Bernat Tallaferro, que era ger-
manastre de l’abadessa, volia ampliar 
les seves terres i va utilitzar els rumors 
contra les monges per fer-se amb el 
monestir. Tant és així que arran de les 
acusacions del comte, Benet VI va or-
denar la dissolució de la comunitat i va 
instituir en el seu lloc una canònica.   

El monestir és una de les joies del 
romànic català i val la pena passar-hi 
unes hores per descobrir-lo. Tots els 
dissabtes d’octubre a les 16.30 hores es 
realitza una visita guiada pel recinte i 
per la vila vella, amb la que podreu des-
cobrir les històries, llegendes i tradi-
cions d’aquestes terres. L’església ac-
tual va ser consagrada el 1150 i té tots 
els trets característics del romànic, 
mentre que al recinte monàstic es po-
den veure elements de diferents èpo-
ques, com el claustre gòtic del segle XV 
i l’edifici renaixentista adossat a l’esglé-
sia. A més, podreu veure l’únic Davalla-
ment romànic conservat en una es-
glésia a Catalunya i un retaule gòtic es-
pectacular.   
Museu del comte Arnau. Seguim les 
passes del nostre protagonista fins a 
Gombrèn, on hi ha el Museu del com-
te Arnau que recull peces trobades a les 
diferents excavacions que s’han fet al 
castell veí de Mataplana, que va ser llar 
del comte Arnau, segons la llegenda, i 
propietat d’una de les famílies nobles 
més influents de la Catalunya medieval 
-alguns dels seus senyors van ser im-
portants membres en les corts reials ca-
talanes del segle XIII, destacats guerrers 

i, fins i tot, trobadors, com Hug de Ma-
taplana-. Al museu hi veureu algunes 
joies dels segles XII i XIII com un joc 
d’escacs d’ivori i durant el recorregut 
guiat (l’últim diumenge de mes a les 
11h) us explicaran el mite del comte Ar-
nau i visitareu els llocs relacionats amb 
la seva llegenda, com el gorg dels 
Banyuts, des d’on cada nit encara surt 
el comte amb el seu cavall en flames 
per purgar els seus pecats.   
Castell de Mataplana. El castell de Ma-
taplana està documentat des del se-
gle XI i va fer funcions de vigilància i de 
palau residencial fins que un terra-
trèmol el va destruir el 1428. La visita 
guiada us portarà per les restes 
d’aquest edifici que es van descobrir 
per casualitat l’any 1984 al costat del 
mas de Mataplana, i on va viure al segle 
XIV el Comte Arnau de Pallars, que la 
llegenda identifica amb el nostre cava-
ller protagonista.   
Santuari de Montgrony. Des d’aquí, 
podeu anar al Santuari de Montgrony, 
al Puig de Coma Ermada i a prop de 
l’església romànica de Sant Pere, re-
construïda al segle XII. El santuari està 
a 1.400 metres d’altitud i les escales que 
hi condueixen van ser excavades a la 
roca pels vassalls del comte Arnau que, 
segons la llegenda, els va prometre 
«una mesura de blat per cada esglaó». 

Com resulta evident pel càstig etern 
posterior, el senyor no va complir amb 
la seva paraula i els va deixar plantats 
amb la feina feta i amb gana. Molt pro-
per al santuari hi ha el Forat de Sant Ou 
que utilitzava el comte com a passa-
dís secret per arribar fins al Monestir de 
Sant Joan de les Abadesses i, sobretot, 
fins a les seves monges.  
Conjunt monàstic de Santa Maria de 
Ripoll. La ruta Terra de Comtes i Abats 
també inclou, és clar, una visita al Con-
junt Monàstic de Santa Maria de Ripoll, 
fundat per Guifré el Pelós l’any 879. 
La portalada, en procés de restauració, 
és del segle XII i potser és una de les pe-
ces més fotografiades de tot Catalunya. 
Coneguda com La Bíblia en Pedra hi 
observem la majestat, envoltada pels 
símbols dels evangelis i, a la part infe-
rior, s’hi aprecien animals mítics i una 
representació dels set pecats capitals. 
Les visites guiades es fan els diumen-
ges a les 11.30hores i en podreu des-
cobrir també la basílica, el claustre i 
la història dels abats fundadors, com 
Daguí, i la d’altres molt més coneguts 
com l’abat Oliva (1008-1046), besnét de 
Guifré el Pelós i conseller d’Ermessen-
da de Carcassona, que va aconseguir 
protegir Ripoll i pacificar el territori 
gràcies als seus orígens nobles. A més, 
va ser responsable de la renovació ar-
quitectònica del monestir i va ser capaç 
de reunir a l’escriptori monàstic alguns 
dels millors copistes i il·lustradors del 
seu temps, creadors de les cèlebres bí-
blies ripolleses.

* OCIpèdia

PROPOSTES 
Hi ha molts 
paquets turístics 
al vostre abast 
per descobrir les 
terres del 
Ripollès i que 
combinen 
història, 
llegenda, 
arquitectura, 
gastronomia i 
natura.  

� � � 

VALL 
DE NÚRIA  
Com el que us 
porta a visitar el 
Conjunt 
Monàstic de 
Santa Maria de 
Ripoll i a fer una 
visita a la Vall de 
Núria amb el 
tren cremallera i 
el telecabina.  

� � � 

MONESTIR  
DE RIPOLL 
També podeu 
optar per 
conèixer el 
monestir de 
Ripoll o el de 
Sant Joan de les 
Abadesses i 
acabar amb un 
tast de formatge 
al taller Pujol i 
Orra; o visitar el 
Centre 
d’Interpretació 
del Mite del 
Comte Arnau i 
fer una 
degustació de 
Cervesa 
Artesana Minera.  

� � � 

TRENET 
A la pàgina web 
www.terradeco
mtes.cat a més 
hi trobareu una 
proposta per 
visitar el 
monestir de Sant 
Joan de les 
Abadesses i 
Camprodon 
(amb el trenet 
turístic); però si 
preferiu la 
natura, també hi 
ha paquets que 
contemplen la 
possibilitat 
d’anar fins al 
Molló Parc.
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Agenda de tallers

� SAMARRETA MÀNIGA ‘RAGLÁN’ 

EL CALAIX 

Podràs escollir entre fer una 
samarreta o bé un vestit. Tots dos 
tindran la màniga raglán. La 
samarreta la confeccionaràs amb 
tela de punt i per fer el vestit faràs 
servir cotó. Aprendràs a passar  
el patró a la tela, a tallar-la i  
a col·locar les peces per cosir. 
Dissabte, 8 d’octubre. C/ Sant Medir 15, 

Barcelona. 

� JOIER ‘VINTAGE’ 

ECTA-3 

Decora un moble de calaixos fent 
servir diverses tècniques de 
pintura decorativa! Amb aquest 
taller aprendràs diverses destreses 
com el decapat o el clivellat, 
aplicaràs pasta de modelar i faràs 
servir stencils. Ho podràs aplicar 
després als mobles de casa teva. 
Dissabte 8 d’octubre. C/ Dr. Trueta 23-25, 

Castelldefels. 

� MANDALES SOBRE SEDA 

ARTE SANA   
Gràcies a aquest taller pintaràs 
unes precioses mandales sobre 
seda en un marc rodó, ideals per 
decorar casa teva! No necessites 
cap coneixement previ i passaràs 
una estona divertida aprenent 
tècniques noves amb les que 
podràs realitzar els teus projectes 
creatius. Diumenge 9 d’octubre. Plaça de 

Lesseps, Barcelona.  

� MÀQUINA DE COSIR 

CUATROMANOS  
ESPACIO CREATIVO 

Inicia’t al món de la costura 
aprenent a usar la màquina amb 
aquest curs intensiu de dues 
classes. Aprendràs els components 
de la màquina, a enfilar-la i a fer 
puntades. Faràs exercicis pràctics i 
t’emportaràs una borsa tote bag 
feta per tu! Dilluns 10 d’octubre. Av/ 

Meridiana 186, Barcelona. 

� INICIACIÓ AL ‘SCRAP’ 

L’ ‘ATELIER’ DE CARLOTA 

Es tracta d’un curs de tres hores 
amb el qual, a més d’aprendre les 
tècniques bàsiques de scrap (tipus 
de papers, negres, segells, coles o 
siluetes), t’emportaràs un petit 
àlbum que et servirà per recordar 
algun esdeveniment personal o per 
fer un regal personalitzat a algú 
molt especial. Dilluns 10 d’octubre. C/ Sant 

Antoni 49, Premià de mar. 

PAS A PAS

PAS A PAS

Avui fem un pas a pas amb una tècnica senzilla i amb resultats gratament sorprenents. Es tracta d’unes arracades fetes amb 
resina UV, un material que no et deixarà indiferent! Si vols saber més sobre aquest producte, el proper dissabte 15 d’octubre 
pots fer aquest tutorial al taller que imparteix Taverna & Valdivia (info@tavernavaldivia.com).  DIANA RODRÍGUEZ

1Material que necessitem. 
L’element estrella és la 

resina UV, dues bases per a 
arracades (les que hem fet 
servir aquí són tipus 
cassoleta), esmalt d’ungles, 
flors seques que ens agradin, 
porexpan i una llum UV. 

2 Pintem. Per començar el 
pas a pas, hem d’agafar les 

dues bases de les arracades 
amb forma de cassoleta i 
l’esmalt d’ungles. Pintem la 
base amb l’esmalt, cobrint 
tota la superfície, tal i com es 
veu a la fotografia. 

3 Col•loquem les flors. 
Agafem el tros de porexpan 

i li fem un tall al centre. 
Aprofitarem aquest tall per 
fer-lo servir de suport per a les 
arracades. Amb l’ajuda d’una 
pinça col·loquem amb 
delicadesa les flors. 

4 Posem la resina UV. Ara 
apliquem la resina, 

directament des del pot, a sobre 
de les flors seques. Gràcies al 
seu aplicador, s’utilitza només 
la quantitat necessària i no hem 
de preocupar-nos de que se’n 
surti.

Costuretas Social Club. Al bell 
barri barceloní de Gràcia hi ha 
un espai creatiu de Costura i 
Craft Social. Es tracta d’un lloc 
on podràs trobar màquines de 
cosir de diferents tipus i també 
diferents eines creatives que et 
serviran per dur a terme els 

teus propis projectes handma-
de. D’altra banda, Costuretas 
ofereix tallers i un sistema de 
lloguer per hores amb el qual 
els crafters tenen la possibilitat 
de compartir la seva passió amb 
altres persones afins. Més 

informació: www.costuretas.com. 

* OCIpèdia UN ESPAI

Art al carrer. Desenes de 
pintors amb diferents estils 
artístics exposen les seves 
obres cada cap de setmana de 
l’any a les places de Sant Josep 
Oriol i del Pi, situades al barri 
Gòtic de la ciutat de Barcelona. 
Es tracta de la iniciativa que 
porta per títol Mostra d’Art, que 
va ser creada i impulsada per 
l’associació de pintors de la 
zona. Amb aquesta exposició,  
es pretén acostar l’art al 
ciutadà gràcies a les obres 
exposades per prop de 40 
pintors. No t’ho perdis!  Més 

informació: www.barcelona.cat.

EXPOSICIÓ

5 Assequem. Posem les 
arracades dos minuts sota 

la llum UV i llest! Podem fer 
arracades amb papers, 
fotografies o sorres. O tenyir la 
resina i utilitzar motlles de 
silicona per fer figures, lletres 
o camafeus.  

Fet a mà Oci creatiu

RESINA UV 
És un gel 
transparent molt 
adhesiu que 
s’endureix quan 
s’exposa als 
rajos UV. Se seca 
en 2 minuts sota 
una llum UV o en 
30 minuts al sol. 
Una vegada 
assecada, és un 
material que pot 
semblar-se al 
vidre. A 
diferència 
d’altres resines, 
aquesta ja ve 
preparada i 
s’aplica 
directament.

BIJUTERIA FETA 
AMB RESINA  
Ets una apassionada de les joies i t’agradaria 
tenir una col·lecció pròpia? Ara pots aprendre a 
fer una bijuteria exclusiva i des de casa!  
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Parada i fonda Por Iker Morán de La Gulateca

Ohtels!

HOTEL CATALONIA PG. DE GRÀCIA  

‘BRUNCH’ GASTRONÒMIC 

L’hotel Catalonia Passeig de Gràcia, ubicat a 
la Gran Via de les Corts Catalanes, entre 
Passeig de Gràcia i Pau Claris, a només 100 
metres de Plaça Catalunya, té 74 habitacions, 
tea time o bufet exclusiu i gratuït per als 
clients de l’hotel (de 17.00 a 20.00 hores), 
piscina amb solàrium, gimnàs i wi-fi. A 
l’espai gastronòmic Les Delícies, que forma 
part del grup de restauració Eboca Restau-
rants, els barcelonins es poden apuntar a la 
moda del brunch dominical des del passat 4 
de setembre. El bufet fred ofereix salmó 
fumat, rosbif, pit de gall dindi rostit, embotits 
catalans i ibèrics, coca de recapte, selecció 
de patés, amanides, bagel de salmó i wrap de 
pollastre, pastissos i un assortit de pans com 
l’anglès, la xapata, el de llavors, de panses, 

nous o sègol. Entre els plats calents es poden 
triar des de gnocchi amb cremós de patata a 
musclos al vapor i quiches. Els comensals 
poden menjar a una terrassa exterior. El preu 
és de 29 euros per persona adulta, 22 euros 
per a nens d’entre 10 i 14 anys i 16 euros per 
a nens de fins als 9 anys (de 12.30 a 16h). Hotel 

Catalonia Passeig de Gràcia. Gran Via, 644. Més informació 

al web: www.hoteles-catalonia.com. 

NOVA CARTA

Convertit des de fa temps en una de les 
ambaixades gastronòmiques de el Perú 
a Barcelona, The Market Perú ha 
renovat la seva carta, amb nous plats 
que aposten per la tradició nikkei 
d’aquesta cuina. Sense deixar de banda 
els seus clàssics ceviches o l’extraordi-
nari ají de gallina –una de les especiali-
tats de la casa- ara a la carta guanyen 
protagonismes els colorits makis i la 
quinua. A més del pisco sour, cal tastar 
els menys coneguts chiclanos o 
apuntar-se a la renovada carta de vins. 
Deixa’t aconsellar per l’incansable 
Nikky Ramos, xef de la casa.

THE MARKET 
PERÚ  

Proposta: Més influència 

nikkei a la nova carta.  

Adreça: Gran de Gràcia, 7 

Telèfon: 931864200 

Pàgina web: www.the-

marketperu.es  

Preu mitjà: cal estar atent 

al menú del dia de menys 

de 15 euros

El centre de les ciutats és moltes 
vegades un lloc complicat a l’hora de 
menjar. Per això trobar-se en plena 
plaça Catalunya un oasi com el Visit   – 
el restaurant de l’hotel Pulitzer- és 
gairebé un miracle. El seu menú de 
migdia és un dels secrets millor 
guardats pels qui caminen per la zona i 
una bona excusa per acostar-se per 
allà qualsevol dia de la setmana i 
descobrir un espai molt cuidat –cal 
tenir en compte que té terrassa molt 
tranquil·la- i una cuina senzilla i molt 
cuidada. El Visit té tots els ingredients 
per fugir una estona de la bogeria de la 
ciutat i gaudir d’aquest oasi al centre.

VISIT 

Proposta: Un racó al cen-

tre de la ciutat que val la 

pena descobrir.  

Adreça: C/ Bergara, 8 

Telèfon: 934816767 

Pàginweb: www.hotelpu-

litzer.es  

Preu mitjà: menú del dia 

a 16,5 euros

PLATS AMB 
HISTÒRIA

DOS 
PEBROTS  

Proposta: A més de 

menjar bé, una lliçó 

magistral d’història de 

la gastronomia.  

Adreça: C/Dr. Dou, 19. 

Telèfon: 938539598 

Pàgina web: www.dos-

pebrots.com 

Plats amb història. Anava camí de ser 
un altre celler, però Dos Pebrots ha 
acabat sent una de les propostes 
gastronòmiques més interessants i 
enriquidores de la ciutat. Albert 
Raurich –xef del veí Dos Escuradents- 
ha indagat amb l’ajuda de la famosa 
Bullipedia en la història de la cuina 
mediterrània i ha aconseguit plasmar-
ho en una carta que repassa tots 

aquests segles.  
El vi se serveix en 
porró –per beure-ho o 
com a decantador- del 
porc es menja fins a les 
mamelles, i una ceba o 

una truita poden ser un tresor. Són 
alguns trets d’un local molt especial 
en el qual la cuina és totalment 
oberta, així que asseure’s a la barra és 
una gran idea. Difícil de resumir tot el 
que hi ha i en el que hi treballen: 
salats, fermentats, embotits propis, 
peix guarits… Com ens hem complicat 
la vida! fa broma Raurich. Beneïda i 
històrica complicació.

La cuina del local és 
totalment oberta, i molts 

plats s’acaben i s’expliquen 
davant el comensal

Tastets

BBar Raval. Situat 
en el mateix lloc 
on estava el mític 
bar Raval, no hi ha 
res millor que 
acostar-se al bany 
i descobrir la 
picada d’ullet a un 
dels seus habi-
tuals: el gran Pepe 
Rubianes. 

Carta i eines. 
L’original carta no 
només resumeix la 
història de cada 
plat, sinó també el 
millor utensili per 
menjar-ho. En lloc 
de coberts, cada 
comensal té una 
caixa amb un bon 
assortiment.

FO
TO

S:
  D

O
S 

P
EB

R
O

TS

UN OASI AL 
CENTRE
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

‘Mr. Stone i el misteri de les tombes de Santes 
Creus’. Fins al 31 de desembre, el Monestir de 
Santes Creus organitza les activitats familiars Mr. 
Stone i el misteri de les tombes de Santes Creus, 
que explica de manera lúdica i entenedora la 
història del monestir i fomenta el coneixement 
d’aquest indret destacat del patrimoni cultural 
català. Mr. Stone, un personatge imaginari, és un 
intrèpid viatger que volta pel món cercant llocs 
únics. En la seva visita al monestir de Santes Creus 
ha deixat un quadern de notes i un bagul que 
plantejarà als infants un seguit d’enigmes. 

Els enigmes de 
Santes Creus 

Proposta: activitat familiar. 

Quan? Tots els caps de  

setmana.  

On?  Monestir de Santes 

Creus. Plaça Sant Bernat 

Calvó, s/n.    

Preu: Gratis.  

Web: www.monestirs.cat.

‘Reload’. The Gospel Viu Choir, referents del 
gospel nacional i dels grups corals més recone-
guts en l’àmbit europeu, presenten l’espectacle 
Reload al Gran Teatre del Liceu sota direcció de 
Moisés Sala, músic i compositor al capdavant de 
la formació des de l’any 2004. Han triomfat amb 
els muntatges Non Stop Gospel, The Gospel X-
Perience In Symphony (on van estar acom-
panyats de l’Orquestra Filarmónica de Catalun-
ya), Spirituals i Marchin ‘To Freedom. A Reload 
aposten pel funky i pel gospel urbà amb una 
posada en escena ambiciosa i potent alhora. 

The Gospel  
Viu Choir 

On: Liceu. La Rambla, 51.  

Horari: Dia 9 d’octubre a 

partir de les 19.00 hores. 

Preu: de 10 a 25 euros.  

Web: www.liceubarcelo-

na.cat. 

El nou rock 
en català re-
corda les se-
ves arrels 

Proposta: En record del 

concert de Sopa de Ca-

bra, Sau, Sangtraït i Els 

Pets del 14 de juny de 

l’any 1991.  

On: Lepant, 150.  

Quan: 6 d’octubre (21h). 

Preu: 26-32 euros.   

Pàgina web: www.audi-

tori.cat.

L’Auditori canta en català 
per fer memòria de l’època 
daurada del gènere. El 14 
de juny de l’any 1991, el 
Palau Sant Jordi va ser 
testimoni d’un moment per 
a la història: el més gran 
concert fins avui en dia els 
grups més famosos de 
llavors a Catalunya: Sau, 
Els Pets, Sopa de Cabra i 
Sangtraït. Aquesta gran 
fita del rock en català es 
recorda en el 25è aniversari 
d’aquest macroconcert 
amb una altra actuació, 
aquest cop a l’Auditori, 
patrocinada per la revista 
musical Enderrock, en la 

que les noves promeses del 
gènere faran seves grans 
cançons d’aquests artistes. 
Actuaran l’Adrià Salas (La 
Pegatina), Roger Mas, 
Josep Montero (Oques 
Grasses), Joan Dausà. 
Arnau Tordera (Obeses), 
Mazoni, Sanjosex, Núria 
Graham, Joan Colomo, 
Ernest Crusats (La iaia, en 
la imatge superior), Joana 
Serrat, Vidal Soler (Copa 
Lotus), Jordi Bastida i Núria 
Bòtia (Trau). La nit del 1991 
es va batre al Palau Sant 
Jordi de Montjuïc el rècord 
europeu d’assistència en 
un recinte tancat, amb 

l’assistència de 22.104 
espectadors. Tots els 
exponents de la nova 
fornada artística del país 
interpretaran peces 
emblemàtiques del rock en 
català de la dècada 
daurada dels noranta com 
ara L’Empordà de Sopa de 
Cabra, El vol de l’home 
ocell de Sangtraït, Boig per 
tu de Sau o Bon dia d’Els 
Pets, i més clàssics de 
grups com Lax’n’Busto, 
Gossos, Umpah-Pah, Ja 
T’Ho Diré o Duble Buble, 
entre d’altres. Alguns dels 
components d’aquestes 
formacions han estat 
convidats a la gala de 
l’Auditori i se sumaran a la 
celebració dalt l’escenari 
en una nit que serà 
inoblidable per a artistes i 
públic. 

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

SI TÉ POR DE SENTIR-
SE ABANDONAT 
Les famílies adoptives i acollidores 
saben que els nens que han patit 
situacions molt difícils durant les 
primeres etapes de la seva vida 
mostren un sentiment de culpa, una 
sensació constant d’inseguretat i una 
autoestima molt danyada. Donat que 
aquestes característiques estan 
presents en la pràctica totalitat dels 
nens adoptats, sembla clar que 
responen a les conseqüències d’una 
infantesa difícil i del sentiment 
d’abandonament que van patir, per la 
desaparició sobtada de la mare 
primera. Aquesta mare estarà sempre 
present en l’imaginari i el subconscient 
dels fills adoptats i ha de ser així. 
Sense ella no es podria entendre res de 
la seva vida. Necessiten compartir els 
neguits que els provoca pensar-hi, 
però sovint no s’atreveixen. Els fa por 
parlar amb els seus pares d’aquest 
tema. Tenen por a que no els agradi, a 
trair-los. Els infants necessiten 
l’acompanyament de la seva família en 
aquest procés, saber que la seva mare 
primera és quelcom important pels 
seus pares. La família adoptiva ha 
d’adoptar també la mare biològica. 

L’adopció és una 
maternitat i 
paternitat 
compartida. Si 
s’entra en 
competència 
sobre quins son 
els autèntics 
pares, podrien 

quedar malparats els pares i els fills. 
Segurament sabem ben poca cosa del 
que va passar, però no convé escudar-
se en aquest fet per justificar el deixar 
de parlar de la seva història. Sabem 
que va viure uns mesos dins la mare, 
que ella va fer el suficient per donar-li 
la vida i que no va poder continuar 
amb la seva criança. Tot això ho 
sabem, i si estimem al nostre fill des 
que va ser concebut i no solament des 
que va arribar amb nosaltres, ens 
haurem de capficar en aquella part de 
la seva història i mirar d’acceptar allò 
que els fills no poden entendre, i que 
mostren de maneres sovint difícils 
d’entendre.  Si la família adoptiva no és 
capaç d’oferir un espai emocional a la 
mare del fill adoptat, aquest sentirà 
que no és estimat pel que és, sinó pel 
que els agradaria que fos. Si tenim 
dificultats per abordar aquest tema, 
haurem de demanar l’ajuda professio-
nal, per cercar estratègies. Algun dia 
deixarà de condicionar-lo el seu 
passat?, em pregunten moltes famílies 
adoptives. Quan oblidarà aquesta 
sensació d’inseguretat i de por de 
tornar a ser abandonat? I jo em 
pregunto: Una mare arriba algun dia a 
oblidar o superar la desaparició d’un 
fill? No es tracta que oblidi, sinó 
d’acceptar, acompanyar i entendre. 

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

El ‘boom’ del rock en català 
celebra les noces de plata 

Què passa si...

LA FAMÍLIA 
ADOPTIVA HA 
DE SER CAPAÇ 
D’OFERIR UN 
ESPAI 
EMOCIONAL A 
LA MARE 
BIOLÒGICA 

Tingues en compte

◗ ELS PROTAGONISTES. 
La quinzena de grups i 
artistes actuals 
participants al concert 
ho fan sota la direcció 
musical del guitarrista i 
productor, David Soler, i 
d’una banda fixa amb 
Oriol Roca (bateria, Xavi 
Lloses (piano i teclats), 
Santi Careta (guitarra)i 
Jordi Casadesús (baix). 

◗ LA MOSTRA. El Museu 
de la Música ofereix 
l’exposició La gran nit 
del rock català, amb 
diferents materials com 
entrades històriques, 
postals, programes de 
concerts, discs dels 
grups del moment o el 
cartell del mític concert.
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5 AL 12 D’OCTUBRE: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 5 
ART 

CONFERÈNCIA SOBRE LA 
VIDA I L’OBRA DE GOYA 
 
L’associació Seguim fent UdG 
ofereix la xerrada Els primers 
anys. El viatge a Itàlia, dins el cicle 
de conferències Francisco de Goya 
i el seu temps, que pretén 
analitzar la vida i obra de l’artista. 
Anirà a càrrec del doctor Juan F. 
Campo, que plantejarà qüestions 
per redescobrir Goya i la seva 
estètica des d’una altra perspecti-
va i farà notar l’enorme influència 
que ha exercit sobre l’art contem-
porani. GIRONA. Associació Seguim fent 

UdG. C/ Castell de Peralada, 14. A les 19 hores. 

catedra.clinicabofill.net.  

 
DIJOUS 6 
BARREJA D’ARTS 

19A FIRA MEDITERRÀNIA  
A MANRESA 
 
Manresa acull l’edició número 19 
de la Fira Mediterrània, que té té 
un caràcter interdisciplinari i 
aglutina els diferents llenguatges 
artístics: arts visuals, circ, dansa, 
exposicions, música, narració oral 
i teatre. Els espectacles progra-
mats són de diferents formats: 
petit, mig o gran, de sala o de 
carrer, i adreçats tant al públic 
adult com al familiar. MANRESA. 

Diferents espais. Del 6 al 9 d’octubre. 

www.firamediterrania.cat. 

 
DIVENDRES 7 
TEATRE I CIRC 

TERCERA EDICIÓ DEL 
FESTICAM A AMPOSTA 
 
El Festival de teatre i circ FesticAM 
comptarà amb set companyies de 
quatre nacionalitats diferents, set 
espectacles programats en tres 
dies, i 4.000 tapes que se serviran 
en la tercera edició del Tasta el 

mercat de nit. La programació es 
completarà amb un taller de circ 
de l’Escola de teatre i circ 
d’Amposta i una representació 
teatral a càrrec d’alumnes, 
fonamentalment joves, de l’EtcA, 
que commemorarà el 400 
aniversari de la mort de Shakes-
peare. AMPOSTA. Diferents espais. Fins al 9 

d’octubre. www.amposta.cat.  

 
DISSABTE 8 
COL·LECCIONISME 

CLICKÀNIA, FESTIVAL DE 
‘CLICKS’ DE PLAYMOBIL 
Per novè any consecutiu l’antiga 
església de Sant Francesc de 
Montblanc oferirà un festival 
dedicat al click de Playmobil, 
dirigit a aficionats i col·leccionis-
tes. Hi haurà una exposició 800 m2 

amb diorames temàtics i un espai 
multimèdia on es podrà jugar amb 
jocs de playmobil d’ordinador. A 

més, els assistents podran 
participar en un concurs de 
diorames amb els seus propis 
clicks. MONTBLANC. Antiga Església de 

Sant Francesc. 8, 9, 15 i 16 d’octubre. 

Dissabtes de 10 a 20 hores i diumenges de 10 

a 19 hores. Preu: de 7 a 16 anys, 1,50 euros i 

majors de 16 anys, 3 euros (1 dia) i 4 euros (2 

dies). www.somosclicks.org.  

 
DIUMENGE 9 

FOTOGRAFIA 

‘BARCELONA GITANA’ 
 
La mostra Barcelona gitana, que 
es presenta amb la col·laboració 
de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 
vol exhibir el llegat cabdal de l’ 
obra visual de Jacques Léonard 
(París, 1909-L’Escala, 1995). Es 
tracta d’una narració intimista 
sobre una de les perifèries 
territorials i culturals de Barcelo-
na: els gitanos de les barraques de 
Montjuïc. L’exposició recull 
negatius de principis dels 50 fins 
als 70. Es tracta d’un fons 
fotogràfic sobre cultura gitana 
que és dels més importants que hi 
ha a Catalunya. TORROELLA DE 

MONTGRÍ. Museu Palau Solterra. C/ de 

l’Església, 10. Fins al 27 de novembre. Entrada 

lliure.www.fundaciovilacasas.com. 

 
DILLUNS 10 
HISTÒRIA 

EXPOSICIÓ SOBRE TUTAN-
KHAMON AL MUSEU EGIPCI  
 
Pocs descobriments arqueològics 
han despertat una admiració i un 
interès tan universals com el que 
va experimentar la troballa de la 
tomba del faraó Tutankhamon. El 
novembre de 1922, el món dirigí la 
seva mirada cap a un remot racó 
d’Egipte en el qual s’havien 
enterrat alguns dels seus faraons 
més importants: la Vall dels Reis. 
Encara avui aquella troballa 
segueix captivant l’ésser humà. 
BARCELONA. Museu Egipci. C/ de València, 284. 

Fins al 31 de desembre. Preu: 11 euros. 

www.museuegipci.com.  

 
DIMARTS 11 
CINEMA 

CICLE ‘PER AMOR A LES 
ARTS’ A LA FILMOTECA 
 
Dimarts 11 d’octubre comença la 
cinquena edició del cicle impulsat 
pel Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i la Filmoteca de 
Catalunya Per amor a les Arts, amb 
la projecció de Francofonia. Le 
Louvre sous l’Occupation, 
d’Alexander Sokúrov. El programa 
enguany amplia el focus més enllà 
de les relacions entre cinema i 
pintura i ara s’incorporen l’arqui-
tectura, la literatura, la música, la 
dansa, l’òpera i el teatre. Ficcions i 
documentals de diverses èpoques, 
gèneres i estils aporten la seva 
mirada integradora al retrat 
d’artistes, creadors i obres. 
BARCELONA. Museu Nacional d’Art de 

Catalunya i Biblioteca de Catalunya. Fins al 20 de 

juny. www.filmoteca.cat/web 

 
DIMECRES 12 
CARTELLS 

RAMON CASAS I LA SEVA 
OBRA PER ANÍS DEL MONO 
 
Amb motiu del 150è aniversari del 
naixement de Ramon Casas, el 
Museu de Badalona i el Museu 
Abelló presenten una petita 
exposició a l’entorn del concurs de 
cartells convocat el 1897 per Anís 
del Mono i guanyat per Ramon 
Casas. La mostra forma part de la 
sèrie anomenada Coincidències 
insòlites, promoguda per la 
Diputació de Barcelona, i es porta a 
terme en el marc de l’Any Ramon 
Casas, organitzat per la Generalitat. 
MOLLET DEL VALLÈS. Museu Abelló. C/ de 

Berenguer III, 122. Fins al 25 de novembre. Dijous 

i divendres de 17 a 20 hores, dissabtes d’11 a 14 

hores i de 17 a 20 hores i diumenges i festius 

d’11 a 14 hores. www.museuabello.cat.  

◗ DONAR SANG AL 
METRO Dóna sang als 
vestíbuls del metro 
d’Universitat i Diagonal: 
Solidaritat. Els dies 4, 5 i 6 
d’octubre d’11 a 2... 

@@BCN_Mobilitat 
◗ L’HOSPITALET 
TORRE BARRINA GO, molt 
més que una trobada! 
Dissabte 8 d’octubre a les 
11 del matí! 

#torrebarrinago 
@torrebarrinalh  
◗ INICIACIÓ AL 
VOLUNTARIAT 
Curs d’Iniciació al 
#Voluntariat a 

#Sabadell. Inscripcions 
fins l’11 d’octubre 
@sbdmvoluntariat 
◗ ESCRIPTURA CREATIVA 
Taller d’escriptura 
Creativa a #Verges. 

Gratuït. Dies 4, 11 i 18 
d’octubre a les 21 h a la 
Sala de Lectura. + info: 
www.verges.cat  
@ajverges 
◗ DONAR SANG AL 

METRO D11 oct/ Sortida 
al Tren del Ciment. Preu: 
40€. Apunta’t a l’Oficina 
de Turisme fins al  
dijous 6 d’octubre 
@ajsantpol

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
� PARTIT DE BÀSQUET ENTRE EL FC 
BARCELONA I L’OKC THUNDER AL PALAU SANT 

JORDI. Dia 5 d’octubre. Recomanació de transport: per 
anar al Palau Sant Jordi, pots agafar la línia de bus 150 
(Pl. Espanya - Castell de Montjuïc), que es reforça. 
També s’hi pot arribar amb metro, baixant a l’estació 
Paral·lel (L2/L3) i enllaçant amb el funicular de 
Montjuïc. A la sortida del concert hi haurà un servei 

especial d’autobusos entre el recinte i la plaça 
d’Espanya. Els dies feiners (de dilluns a dijous), el servei 
de metro funciona fins a les 24.00 h. 
� FESTA MAJOR DE SARRIÀ. Fins al 9 d’octubre. Pots 
arribar on tenen lloc els actes de la Festa Major de 
Sarrià amb: Bus: les línies H4, V3, V7, 34, 66, 68, 75 (no 
circula dissabtes ni diumenges) i 130 t’hi apropen. Més 
informació a la pàgina web de Transports 
Metropolitans: www.tmb.cat.

LITERATURA 

LIBER, UN MÓN DE LLIBRES 
 
El recinte de la Gran Via de la 
Fira de Barcelona acollirà Liber, 
la fira internacional del llibre en 
espanyol que promou la 
Federación de Gremios de 
Editores de España (FGEE). Està 
prevista una oferta expositiva 
de més de 300 editorials i 
empreses d’una desena de 
països. Per segon any consecu-
tiu, la fira, que el 2015 es va 
celebrar a Madrid, comptarà 
amb la Zona de l’Autor, un espai 
creat perquè les companyies 
puguin donar a conèixer eines 
d’autoedició i serveis relacio-
nats amb la creació, producció, 
venda i promoció de llibres. 
BARCELONA. Pavelló 1 del recinte de Gran 

Via de la Fira de Barcelona. Del 12 al 14 

d’octubre. www.liber.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, Carla Mercader, Diana 
Rodríguez i Pilar Maurell  (redacció 
i agenda), Isabel Serrano (coordina-
ció editorial).
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Tens entre 18 i 25 anys? 
Gaudeix d’espectacles de música, 
teatre, dansa i circ arreu de Catalunya 
i a preus exclusius per a tu!
Descarrega’t l’app i aprofita-ho durant 
aquest octubre i novembre.

escena25.cat/ #escena25


