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TRADICIÓ  
CERAMISTA 

A L’EMPORDÀ

La Bisbal d’Empordà és un dels centres ceràmics més importants 
de Catalunya. La ceràmica és una de les principals activitats 
econòmiques de la població des del segle XVIII.

La irrupció del turisme i del 
col·leccionisme de terrissa 

van fer ressorgir els obradors 
artesanals. ESTUDI VAQUÉ 
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Estrenem temporada de rutes 
i viatgem a un territori que a 
Josep Pla li agradava anome-
nar l’Empordanet, una plana 
entre el Montgrí, la vall d’Aro i 
les Gavarres. Conformen la co-
marca 36 municipis que aple-
guen uns 50 pobles i la capital 
és la Bisbal, que encara con-
serva el seu passat senyorial, 
on començarem el recorregut. 
Perquè hem vingut fins a 
l’Empordanet o, el que és el 
mateix, al Baix Empordà per 
descobrir una de les seves tra-
dicions més arrelades: la pro-
ducció de la ceràmica. 

La Bisbal d’Empordà és un 
dels centres ceràmics més im-
portants de Catalunya i ho po-
dem descobrir de seguida si 
ens fixem en les esveltes xe-
meneies industrials que es-

quitxen el paisatge urbà. De 
fet, la ceràmica és una de les 
principals activitats econòmi-
ques de la població des del se-
gle XVIII, tot i que la primera 
notícia documental que dóna 
raó de l’ofici de terrisser a la 
Bisbal data del 1511. Al llarg del 
segle XIX, la terrissa de la Bis-
bal va viure la seva etapa més 
esplendorosa, quan els objec-
tes fabricats pels seus artesans 
es comercialitzaven no només 
a Catalunya sinó a les colònies 
espanyoles d’ultramar.  

A principis del segle XX, la 
producció artesanal va deixar 
pas a la industrial, amb l’arri-
bada de les innovacions tec-
nològiques. Després d’una da-
vallada de la demanda a 
mitjans del segle passat, la 
irrupció del turisme i del 
col·leccionisme de terrissa van 
revifar la indústria de la 

ceràmica i van afavorir el 
ressorgiment dels obradors ar-
tesanals. Avui, a la Bisbal s’hi 
elaboren articles de terrissa, hi 
ha un sector especialitzat en la 
ceràmica aplicada a la cons-
trucció i un altre dedicat a la 
ceràmica decorativa. 

EL MUSEU 
MÉS DE 10.000 PECES. Tot això 
us ho explicaran al Terracotta 
Museu de Ceràmica que, amb 
un fons de més de deu mil pe-
ces, entre objectes de ceràmi-
ca i eines, va reobrir el 2015 
després d’una profunda reha-
bilitació. A més, si visiteu 
aquest museu us estareu pas-
sejant per una antiga fàbrica 
de ceràmica, on encara veu-
reu els elements arquitec-
tònics essencials per la pro-
ducció de ceràmica, com les 

xemeneies, els forns, els 
dipòsits d’argila... De fet, en 
aquest espai, s’hi ha elaborat 
ceràmica durant gairebé cent 
anys. A principis del segle XX  
hi havia una terrisseria deno-
minada l’Àmfora i el 1922 Sal-
vador Fuster va fer construir 
una fàbrica dedicada a l’elabo-

ració de ceràmica de revesti-
ment. La indústria era pròspe-
ra i Fuster va anar ampliant 
l’espai de la fàbrica fins que 
l’any 1928 es va crear la Socie-

tat Terracotta-Fuster SA, que 
va tancar les seves portes de-
finitivament l’any 1984.  

A l’exposició permanent del 
museu podreu recórrer totes 
les etapes de la història de la 
ceràmica bisbalenca, des de la 
preindustrial quan es fabrica-
ven estris de terrissa que s’uti-
litzaven a totes les cases, fins 
a la ceràmica industrial de re-
vestiment, que va tenir un pa-
per decisiu en la definició de 
l’arquitectura noucentista. Un 
altre dels àmbits de l’exposi-
ció ens mostra alguns exem-
ples de ceràmica decorativa i 
artística; mentre que en un 
quart espai us explicaran els 
materials i els estris que s’han 
utilitzat al llarg dels anys i el 
perquè en aquest indret s’hi 
elabora ceràmica. I és que el 
Baix Empordà, i sobretot les 
rodalies de la Bisbal, són una 

Viatgem fins  
a la capital de 
l’Empordanet  
per conèixer  
els artesans  
del passat i el 
present d’aquesta 
població 

EN RUTA

1511 
és l’any en què es té la primera 
notícia sobre l’ofici de  
terrisser a la Bisbal 

CERÀMICA,LA 
TRADICIÓ DE  
LA BISBAL
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gran zona sedimentària amb 
nombrosos dipòsits detrítics 
argilosos. 

BOTIGUES... 
... I TALLERS. A la sortida del 
museu, val la pena fer una bo-
na passejada pel poble i des-
cobrir les botigues de ceràmi-
ca i els obradors artesans, 
molts dels quals fan visites 
guiades i tallers al llarg de tot 
l’any. Si aneu al carrer Nou 
us hi trobareu el mestre artesà 
Francesc Cabrillana que us 
proposa una visita guiada al 
seu taller Ceràmica Yuma, un 
obrador amb més de 30 anys 
d’història, situat al costat 
d’una de les xemeneies de 
ceràmica més altes i antigues 
de la Bisbal d’Empordà. 

Al carrer de l’Aigüeta, a la 
zona comercial de la ceràmi-

ca del poble, la ceramista An-
nick Galimont us convida a 
un taller de ceràmica crea-
tiva. Aprendreu les diferents 
tècniques de modelat i us 
ajudarà a elaborar el vostre 
propi objecte, ja sigui deco-
ratiu o utilitari, com els que 
fa ella. Al mateix carrer po-
deu anar fins a Ceràmica To-
rres, un taller de murals 
ceràmics. Hi coneixereu l’ar-
tesà Josep Torres que us ex-
plicarà tot el procés creatiu 
d’un mural de ceràmica, des 
de la peça crua, passant per 
les eines de treball i les di-
ferents tècniques i pro-
cessos, fins a la cocció final. 
Si us animeu, a Ceràmica To-
rres també s’hi fan tallers on 
el mateix artesà us ajudarà 
a crear la vostra pròpia peça. 
L’agenda completa de totes 
aquestes activitats la troba-

reu a la pàgina web visitem-
pordanet.com.  

ELS EDIFICIS 
EL CASTELL I EL PONT VELL. 
Abans de deixar la Bisbal, és 
molt recomanable visitar al-
guns dels edificis més destacats 
del poble, situats a la part an-
tiga, plena de carrerons estrets 
com el carrer del Call, en forma 
de ziga-zaga. El més conegut és 
el castell palau, una veritable 
joia del romànic civil català, 
construït pels bisbes de Girona 
a finals del segle XI. L’església 
de Santa Maria, d’estil barroc, 
la de la Pietat, i la magnífica 
reixa i la porta de ferro forjat de 
l’església del Dolors també es 
mereixen una visita. Igual que 
el pont Vell (1606), el més antic 
dels tres ponts sobre el riu Da-
ró, i la zona de les  Voltes, for-

mada per un conjunt de cases 
porticades del segle XIX. 

VULPELLAC 
UN TALLER DE TESTOS. Seguint 
el rastre de la ceràmica arriba-
reu a Vulpellac, un poblet molt 
a prop de la Bisbal on hi ha el ta-
ller de testos de ceràmica Figue-
ras i Fills, per fer-hi una visita 
guiada. Allà, en Salvador us ex-
plicarà com elaboren els im-
mensos testos amb argila, es-
malts, foc i una mica d’imagina-
ció. Després de la visita us 
podeu acostar fins al castell, 
exemple de l’arquitectura civil 
gòtico-renaixentista, i docu-
mentat des del segle XIII. Enca-
ra s’hi pot veure bona part de 
l’estructura original tot i que s’hi 
ha fet moltes reformes al llarg 
dels segles i, si us hi fixeu, veu-
reu els escuts dels Sarriera, un 

parell de finestres gòtiques i una 
de renaixentista del 1533 amb 
l’emblema, el nom i la famosa 
inscripció de Miquel Sarriera.  

Aquest personatge va fer gra-
var per tot el palau però sobre-
tot a les rajoles del paviment 
amb decoració blava la frase 
Ego sum pecavi - Miquel Sarrie-
ra – 1533 (Jo sóc el que vaig pe-
car). Una frase que ha donat ori-
gen a una llegenda segons la 
qual, Sarriera va emparedar vi-
va la seva dona en una cambra 
del castell perquè creia que l’en-
ganyava, però quan es va ado-
nar que les sospites eren falses 
ja era massa tard. Com a pe-
nitència va fer posar per tot el 
castell les inscripcions que pro-
clamen el seu pecat. Com tota 
llegenda, no sabem si és certa 
però sí que sabem que el cas-
tell és un lloc excel·lent per aca-
bar la ruta. ●  

CUINA DE 
L’EMPORDANET 
La gastronomia forma part 
de la cultura i el paisatge 
d’un territori. També a 
l’Empordanet, que gaudeix 
d’una cuina elaborada amb 
un producte de proximitat 
amb segells de qualitat. 
Amb l’objectiu de preservar i 
recuperar els plats més 
típics i donar a conèixer la 
cuina d’aquesta comarca, el 
1995 va néixer el col·lectiu 
de cuiners La cuina de 
l’Empordanet. A la seva 
pàgina web 
cuinadelempordanet.com hi 
trobareu moltes propostes 
com els sopars maridats. 

� � � 

PRODUCTES 
ARTESANS 
Els artesans de la ceràmica 
obren els seus tallers, però 
també els elaboradors d’oli i 
d’altres productes. És el cas 
de Can Solivera, a Sant 
Climent de Peralta, que us 
proposa una visita guiada 
amb cata de quatre olis 
verges a la seva masia del 
Segle XI. I el de Recuits Nuri, 
d’Ullastret, on us explicaran 
com elaboren una de les 
postres més apreciades de 
l’Empordanet.   

� � �

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, objectes de ceràmica amb marca 
de la Bisbal en una de les nombroses botigues de la 
ciutat. Sobre aquestes línies, una panoràmica del 
poble. A sota, objectes de ceràmica exposats a la botiga 
Aigüeta. A la imatge de la dreta, una demostració de 
torn en un taller de la Bisbal. NIEL / LB_NIEL/ FONSAIPC / JOAN ANDREU     
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AGENDA
INICIACIÓ A LA COSTURA  
LANTOKI.. Orientat a aquelles 
persones sense coneixements 
previs de la matèria. T’ensenyaran 
a utilitzar la màquina, des d’enfi-
lar-la, a provar totes les seves di-
ferents puntades. Per posar en 
pràctica els coneixements bàsics 
de confecció i manejar la màquina, 
cada alumne realitzarà una bossa 
de cotó. Dissabte 23 de setembre. 
C/Doctor Dou, 15 de Barcelona.  

INTRODUCCIÓ AL DECOUPAGE 
LIANADECO. Realitzaràs la deco-
ració d’un marc de fotos de fusta, 
una caixa de cartó i un test de 
llauna. Un taller molt bonic, crea-
tiu i tremendament estimulant, 
amb el qual gaudiràs i donaràs 
ales a la teva imaginació per deco-
rar mobles i complements de la te-
va llar. No t’ho perdis! Dissabte 23 de 
setembre. Carrer Mare de Déu de Montse-
rrat, 83 de Sitges.  

ENQUADERNACIÓ JAPONESA 
ESPAIBUENROLLO. Crearàs una 
llibreta a l’estil tradicional japonès 
amb quatre perforacions i veuràs 
els diferents materials de reciclat-
ge que et serviran per realitzar ori-
ginals, vistoses i elegants porta-
des. Aquest tipus d’enquadernació 
es caracteritza per no tenir llom i 
les fulles es cusen entre si. Dissabte 
23 de setembre. Carrer Sant Rafael, 36 de 
Barcelona.  

CAL·LIGRAFIA AMB PINZELL 
TAVERNA & VALDIVIA.  T’iniciaràs 
en el coneixement de l’escriptura 
amb pinzell i com traslladar els 
teus coneixements per crear una 
cal·ligrafia més personal i expressi-
va. Aprendràs l’estructura formal 
cursiva i regles bàsiques de l’es-
criptura itàlica i les eines per acon-
seguir uns acabats sorprenents. 
Dissabte 23 de setembre. Carrer Còrsega, 
81 de Barcelona.  

TALLER DE CERÀMICA  
BAS. En aquest curs dissenyaràs 
objectes per a la producció en 
ceràmica i treballaràs dues tècni-
ques per crear i reproduir: torn i 
motlles d’escaiola. T’ensenyaran a 
centrar el fang, tornejar i realitzar 
peces a partir d’un volum creat. 
També faràs el motlle d’escaiola 
per fer la reproducció. Dissabte 23 de 
setembre. Plaça Carme Monturiol, 11 de 
Barcelona. 

Terrània. La 15a edició del Fes-
tival Internacional de Ceràmica 
de Montblanc centrarà les mi-
rades dels aficionats i dels ar-
tistes que conreen aquesta dis-
ciplina. Un esdeveniment pio-
ner que ha aconseguit ser tot 
un èxit gràcies a la qualitat de 

l’obra exposada i al nombrós 
públic assistent. Un dels objec-
tius de Terrània és la descober-
ta de la ceràmica artística i de-
corativa, un tipus encara des-
conegut en aquest país. Dies 
29,30 de setembre i 1 d’octubre. Més in-
formació a la pàgina web www.mont-
blancmedieval.cat.

UNA 
TÈCNICA

Estació Disseny Barcelona. Les 
Festes de la Mercè 2017 ja tenen 
market! Aquest cap de setmana 
l’Estació Disseny Barcelona ce-
lebra el seu primer aniversari 
amb novetats. Aquest any, l’es-
deveniment fusionarà 4 espais 
diferents:  Moritz Disseny, Two 
Market, Espai Perrier i Foo-
dtrucks. A les andanes de l’Esta-
ció de França trobareu les 
col·leccions de les millors mar-
ques emergents de Barcelona, 
productes de segona mà i vinta-
ge i també hi haurà un espai per 
a la il·lustració. Més informació: 
www.facebook.com/ESTACIODISSENY

UN MERCAT

FET A MÀ

Necessitem 
Per fer les flors hem de tenir: 
roba texana (pots utilitzar 
uns texans vells), fil, agulla, 
imperdibles, tisores, cartoli-
na, granadures o botons 
i bolígraf. 

1

Comencem 
El primer pas és crear les 
plantilles. Agafem la cartoli-
na i el bolígraf i dibuixem for-
mes de flors amb diferents 
mides. No cal que siguem 
grans pintors! 

Siluetem  
Retallem les flors de cartoli-
na i, amb el bolígraf i les 
plantilles, anem dibuixant-
les a sobre de la roba texana  
(millor fer-ho per la part del 
darrere). 

Componem  
Una vegada tinguem les fi-
gures desitjades, les reta-
llem i comencem a crear 
flors posant les diferents mi-
des que hem fet les unes a 
sobre de les altres. 

2 3 4

*    OCIpèdia
‘SLIPCASTING’ 
Tècnica que 
ens permet 
reproduir 
fidelment un 
model en 
ceràmica. Molt 
útil per al treball 
artesà i per a 
moltes 
disciplines 
artístiques, 
perquè s’adapta 
a la producció 
de formes 
complexes i ens 
permet crear 
models i fer 
sèries. 

Cosim  
Amb l’agulla i el fil, unim les 
peces pel mig. És important 
subjectar-les bé perquè no 
es desmuntin. Enllestim 
col·locant un botó o grana-
dura al centre. 

5

Finalitzem  
Ja tenim la nostra flor! Ara 
podem cosir-la a la solapa 
d’una jaqueta, a un jersei, a 
una bossa, o posar-li un fer-
mall i canviar-la de lloc  
quan vulguem. 

6

PAS A PAS FERMALL DE 
FLOR TEXANA 
Aprofita els dies plujosos de la tardor 
per fer aquest florejat i senzill pas a 
pas. Podràs personalitzar la teva roba 
de manera fàcil i divertida! 
DIANA RODRÍGUEZ
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UNA BODEGA...
CINZANO  

260 aniversari d’un vermut històric. 
Malgrat que per a molts el vermut és una 
moda recent, en realitat es tracta d’una 
beguda amb segles d’història. Precisa-
ment, una de les marques més veteranes 
compleix enguany 260 anys. Fundada a la 
ciutat italiana de Torí l’any 1757, Cinzano 
(Grup Campari) ha sobreviscut fins avui 
com una de les marques històriques i 
icòniques del món del vermut. Així que, 
ara que el vermut torna a ser el centre de 
totes les mirades a l’hora de l’aperitiu i el 
focus de la creativitat a mans dels millors 
coctelers, res millor que reivindicar 
aquest característic toc amarg que ca-
racteritza la casa Cinzano i brindar per 
aquests gairebé tres segles d’apassio-
nant història. Més informació: www.cinza-
no.com.

RUTA DEL BACALLÀ 

AGENDA 

‘Islàndia al Plat’ dins de les Festes de 
la Mercè. Entre els molts plans al vol-
tant de La Mercè 2017, la ruta gas-
tronòmica al voltant del bacallà mereix 
un lloc destacat a l’agenda. Reykjavík, 
capital d’Islàndia, és la ciutat convidada 
de les festes d’enguany, així que per a 
celebrar-ho., res millor que tastar algun 
dels 14 plats que ofereixen els bars i 
restaurants que participen a Islàndia al 
Plat. Una ruta en la qual, per cinc euros, 
es poden degustar platets de bacallà 
acompanyants de cervesa Inedit, i a 
més, participar en el sorteig d’un viatge 
a aquesta espectacular illa pròxima a 
Groenlàndia.  Quan:  Fins al pròxim 24 de se-
tembre. On: 14 locals participen en la ruta Islàndia 
al Plat. Més informació: www.facebook.com/ba-
calaoislandia. 

WOKI 
PLATJA

Ja fa una dècada que Woki Platja va 
apropar a Barcelona un nou concepte 
de cuina informal amb idees tant 
noves llavors com el wok per emportar. 
10 anys després aquest popular local 
renova la seva proposta apostant per 
les tapes, les brases i els còctels. I, per 
descomptat, sense allunyar-se d’un 
compte mitjà ben ajustat. La presa 
ibèrica o el peix mantega se sumen així 
als clàssics woks de la casa, les tapes 
més informals (seitons fregits i 
calamars) i a les amanides amb 
productes ecològics. 

BRASES I 
CÒCTELS A 

TOCAR DEL MAR 

Proposta: Se sumen a 
la carta d’aquest 
clàssic de platja.  

Adreça: Passeig 
Marítim de la 

Barceloneta, 1.  

Telèfon: 93 173 98 42. 

Pàgina web: 
www.TribuWoki.com. 

Preu mitjà: 17-25 euros.

LA TAVERNA 
DEL CLÍNIC

ENCARA 
 ÉS ESTIU  

Proposta: Encara som 
a temps de tastar els 
plats de la seva carta 

d’estiu.  

Adreça: Roselló, 155. 

Telèfon: 93 410 42 21. 

Pàgina web: 
www.latavernadelcli-

nic.com. 

Preu mitjà:  
des de 30€.

MEDIA-
MANGA

REINVENTAR 
ALLÒ CLÀSSIC 

Proposta: Producte 
de qualitat i cultura 

de bar en un nou 
imprescindible de 

Barcelona.  

Adreça: Aribau, 13.  

Telèfon: 93 8325694. 

Pàgina web: 
www.mediaman-

ga.es. 

Preu mitjà: 35 euros.

La filosofia d’un bar de barri, el millor 
producte i una cuina senzilla que no 
s’aparta dels clàssics, tot i que juga a 
reinventar-los amb el seu propi estil. 
Sobre aquests pilars, el mateix equip 
de Montbar ha convertit en només uns 
mesos Mediamanga en un nou referent 
en el centre de la ciutat. Ubicat al cos-
tat del Montbar –sí, la cantonada d’Ari-
bau amb Diputació ha esdevingut un 

autèntic punt d’atrac-
ció gastronòmica–la 
recepta de Mediaman-
ga és senzilla: el pro-
ducte mana i el pas 

per cuina simplement s’encarrega de 
realçar el millor de cada ingredient. 
Què menjar? La seva particular ensa-
ladilla russa, l’entrepà de ventresca 
de tonyina o el salmorejo amb pesca-
dito frito són algunes de les seves pi-
cades d’ullet imprescindibles al sud. 
Tampoc poden faltar unes croquetes 
d’olla, clàssics reinterpretats, com les 
crestes de cua de bou, o la seva ver-
sió del trinxat. 

La recepta de Mediamanga és 
senzilla: el producte mana i el pas 

per cuina s’encarrega de realçar 
el millor de cada ingredient

TASTETS
DECORACIÓ 
AMB CUINA 
VISTA. És 
impossible parlar 
de Mediamanga 
sense dedicar 
unes línies a la 
decoració del nou 
local. Cuina vista, 
una barra que 
convida a dinar o 
sopar allà mateix, 
taules altes i 
baixes... 

BAR DE TOTA LA 
VIDA. On picar 
quelcom a la 
barra, degustar la 
seva àmplia carta 
de vins o sopar 
tranquil·lament. 

PARADA I FONDA Per Iker Morán / La Gulateca

No se’ns acut millor manera d’acomia-
dar l’estiu que tastar els plats que La 
Taverna del Clínic ha inclòs a la seva 
carta durant aquesta temporada. Un 
clàssic que fa més d’una dècada que 
reivindica la bona cuina amb la 
particular filosofia dels germans Toni i 
Manu Simoes i que ha sumat a les 
seves propostes habituals plats més 
lleugers com el tataki de bou o 
l’anguila fumada amb llima. A Barcelo-
na, l’estiu dura molt, així que ja tenim 
excusa per passar-nos pel local 
qualsevol d’aquests dies. 
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Una mostra sobre els contes de la II República i de 
la Guerra Civil. Encara hi ha temps fins al 24 de se-
tembre per veure l’exposició Contes Infantils de la 
Guerra, que té com a protagonista la producció edi-
torial dirigida a infants i joves durant la II República i 
la Guerra Civil espanyoles. La mostra se centra en 
els usos ideològics i propagandístics que es van fer 
de la literatura infantil en aquella època i permet ob-
servar com aquesta tendència s’anà intensificant a 
mesura que avançava l’escalada del conflicte. D’al-
tra banda, posa de relleu el treball artístic que es va 
dur a terme dins l’àmbit de la il·lustració de contes.

EXPOSICIÓ 

Proposta: Contes 
infantils de la Guerra.  

On: Espai Cultura (C/ 
d’en Font, 25. 

Sabadell).  

Quan: Fins al 
diumenge 24 de 

setembre. 

Pàgina web: 
www.espaiculturasa-

badell.cat.  

Festival de Cinema Jueu de Barcelona. En-
guany, aquesta mostra cinematogràfica està 
dedicada a Hinda Waiselfisz (Varsòvia, 1935-
Barcelona, 2017), qui va ser fundadora del festi-
val. Produccions franceses, russes, alemanyes 
o israelianes rodades a Ucraïna o els Estats 
Units, filmades en diferents llengües, inclosa la  
jiddisch, tenen cabuda en la programació. 
Aquesta dedicarà una sessió extraordinària a 
Ibérica Films, productora catalana fundada per 
David Oliver, un alemany jueu que va arribar a 
Barcelona l’any 1934 fugint de Hitler. 

CINEMA JUEU 

Proposta: 19a edició 
del Festival de Cinema 

Jueu de Barcelona.  

On: Filmoteca de 
Catalunya (Pl. Salvador 

Seguí, 1).  

Quan: Fins al 30 de 
setembre. 

Pàgina web: 
www.filmoteca.cat i 

www.fcjbarcelona.org.

THE ROLLING 
STONES 

Proposta: Únic 
concert a l’Estat. 

On: Estadi Olímpic 
Lluís Companys 

 (Pg. Olímpic, 15-17). 

Quan: 27 de 
setembre (21 h). 

Pàgina web: 
www.doctormu-

sic.com.

El passat 9 de setembre, 
The Rolling Stones van 
arrencar la seva esperada 
gira europea No Filter a 
l’Stadpark d’Hamburg (Ale-
manya) davant de 82.000 
persones. En aquest xou 
van obrir foc amb el mític 
tema Sympathy For The 
Devil i van interpretar 
cançons que no treien en 
els seus directes des de feia 
dècades, cas de Play With 
Fire, Dancing With Mr. D. 
(cançó que obria el disc 
Goats Head Soup, i que no 
tocaven des de l’any 1973), 
Just Your Fool i Ride em 
Down, del seu darrer treball 
Blue & Lonesome. El pròxim 

dimecres 27 de setembre, 
Mick Jagger, Keith Ri-
chards, Charlie Watts i Ron-
nie Wood faran la seva úni-
ca parada a l’Estat amb un 
gran concert a l’Estadi Olím-
pic de Montjuïc. La incom-
bustible banda anglesa ofe-
rirà durant aquest mes de 
setembre i el d’octubre un 
total de 14 concerts en una 
dotzena d’estadis europeus. 
Sonaran en tots aquests re-
cintes clàssics com Gimme 
Shelter, Paint It Black, Jum-
pin Jack Flash, Tumbling 
Dice o Brown Sugar. Els te-
loners dels Rolling a Bar-
celona són valencians: Ovi-
di i Álvaro Tormo, compo-

nents de Los Zigarros, un 
grup de rock fidel a l’essèn-
cia del rock & roll més clàs-
sic. L’escenari que llueixen 
els Rolling i que no faltarà 
a Barcelona, on les entrades 
estan pràcticament esgota-
des, incorpora les darreres 
tecnologies. Custodiaran 
als quatre músics quatre   
pantalles molt verticals de 
4K Ultra HD, amb quatre ve-
gades l’alta definició nor-
mal, amb un equip de so ex-
cepcional. Els assajos per al 
tour van portar-los a ter-
me durant l’estiu als estudis 
LH de Londres i han reser-
vat part del 2018 per fer 
concerts per la seva terra. 
Les dates concretes no se 
sabran fins al final de l’ac-
tual gira europea, el pròxim 
25 d’octubre a París.

NO TAN 
PETITS

Els llegendaris The Rolling Stones detenen 
la gira ‘No Filter’ a l’Estadi Olímpic
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@NEM-HI

PETITS GRANS

TINGUES 
EN COMPTE
LIVE AT THE FONDA 
THEATRE 2015. The 
Rolling Stones han 
anunciat el llançament 
de Sticky Fingers: Live 
At The Fonda Theatre 
2015, un nou lliurament 
de la seva sèrie From 
The Vault, i que recull 
l’única actuació en què 
la banda britànica ha 
interpretat íntegrament 
en directe el disc Sticky 
Fingers. Aquesta va 
tenir lloc el 20 de maig 
del 2015 al Fonda 
Theatre de Hollywood.

Por Xavier García 
Director del Servei Terapéutic 
del Cel Obert (93 311 69 05, celobert@cel-
obert.org) 

 

P
er què a l’escola estem tot el 
temps asseguts? Per què el pati 
dura només mitja hora? De què 
em servirà saber el nom de les 

capitals d’Àsia? Són qüestions que 
m’han plantejat molts infants, a les 
que jo no tinc una resposta clara. Ens 
hauríem de posar tots plegats a 
qüestionar un sistema educatiu que 
no ha canviat massa des de la seva 
creació, a la revolució industrial del 
segle XIX. Les capitals d’Àsia? Jo 
conec bàsicament les capitals del 
món a les que he anat o bé algú 
proper ho ha fet. Paradoxalment, el 
coneixement que ens  queda és aquell 
que no requereix esforç, allò que 
aprenem a través de la mateixa 
experiència. O és que algú recorda 
com es fa una arrel quadrada o una 
derivada? Sembla clar que no es 
tracta de potenciar el fet de deixar-se 
els colzes a una taula o de dedicar la 
majoria del temps lliure a fer deures. 
Ens haurem de plantejar quins són els 
coneixements que un nen realment 
necessitarà per convertir-se en un 
adult lliure i feliç. Detectar les 
emocions i les dels altres, expressar-
les, conèixer el cos a través del 
moviment, de l’expressió artística, del 
joc. No conec el percentatge del 
temps escolar que es dedica al 
creixement personal. M’agradaria 
saber quanta estona es dedica a 
cantar, a ballar, a jugar, a plorar quan 
senten tristesa, a cridar quan senten 
ràbia o a riure de coses intranscen-
dents. Espero equivocar-me, però 
tinc la sensació que el temps dedicat a 
escoltar al professor, a complir amb el 
programa establert o a obeir l’autori-
tat i aprendre a estar quiet  es menja el 
que es podria dedicar a escoltar 
música, a conèixer al cos i a obeir-lo. 
En definitiva, a cercar estratègies per 
ser adults més conscients i més 
lliures. Sento que el poder no està per 
la labor d’educar a persones lliures. 
Molts mestres i professors estan 
treballant per aconseguir que els nens 
siguin més feliços a l’escola, posant 
l’èmfasi en el creixement personal i 
social. No ho tenen fàcil. Costa 
trencar estructures tan antigues, però 
haurem d’estar alerta a fer petites 
revolucions educatives, encara que de 
moment hagi de ser de manera 
individual. � 

k  
QUÈ PASSA SI... 

No el motiva 
l’escola  
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DEL 20 AL 27 DE SETEMBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 20 

CINEMA 

CICLE PEL CENTENARI DE 
L’ACTOR FERNANDO REY  

L’actor Fernando Rey (La 
Corunya, 1917-Marid, 1994) 
hauria fet 100 anys avui dime-
cres. Coincidint amb l’efemèride, 
la Filmoteca inaugura avui 
mateix un cicle en record seu 
amb Tristana, una de les seves 
pel·lícules més recordades i una 
de les col·laboracions amb Luis 
Buñuel. El fill de l’actor, Fernando 
Casado, presentarà la segona 
projecció del film el pròxim 
divendres 29 de setembre. Rey 
va treballar amb cineastes 
internacionals del prestigi 
d’Orson Welles, Robert Altman, 
Vincnete Minnelli o William 
Friedkin. BARCELONA. Filmoteca de 
Catalunya. Plaça Salvador Seguí, 1. Del 20 
de setembre al 15 d’octubre.  
www.filmoteca.cat. 

DIJOUS 21 

CONCERT 

BARCELONA ETHNIC BAND 

El quintet de folk recupera 
cançons tradicionals de tot el 
món en el concert que oferirà el 
dia 21 de setembre al Casal de la 
Nova Aliança de Mataró. La 
Barcelona Ethnic Band són Carol 
Rovira (veu i clarinetI, Havard 
Enstad (cello i veu), Pau Baiges 
(acordió i piano), Albert Enkami-
nanko (percussió) i Manolo 
López (contrabaix), MATARÓ. Casal 
de la Nova Aliança. Carrer de Bonaire, 25. 
Dia 21 de setembre a les 20 hores. Preu 
de les entrades: 10,50 euros. www.casa-
delamusica.cat. 

DIVENDRES 22 

TROBADA  

21È MERCAT DE LA MÚSICA I 
FIRA DEL DISC DE LLEIDA  

La trobada anual de col·leccio-
nistes i melòmans de la capital 

del Segre posa enguany a la 
venda milers de discs de vinil i 
CD i oferirà una sessió de dj’s 
especialitzats així com diversos 
concerts, com el de The Phan-
tom Surfers al Cafè del Teatre 
(divendres 22 a les 22.30 hores; 
Preu: 10 i 12 euros) o el de The 
Link Quartet al mateix indret, 
dissabte (preu: 8 i 10 euros). 

LLEIDA. Davant de la Catedral. Dies 22 i 
23 de setembre. http://cultura.paeria.cat. 

DISSABTE 23 

ORNITOLOGIA  

DELTA BIRDING FESTIVAL  

El Delta de l’Ebre és la seu del 
Delta Birding Festival, un 
programa d’activitats amb, entre 

altres esdeveniments, conferèn-
cies, cursos, tallers o concursos. 
El festival s’acompanya d’una fira 
de productes i serveis adreçada 
a ornitòlegs i al públic general. 
Els beneficis derivats de les 
entrades al festival s’adrecen a 
projectes vinculats amb l’estudi i 
la conservació dels ocells i la 
natura, enguany, concretament, a 
l’estudi de les rutes migratòries 
de la tórtora comuna o europea. 
SANT CARLES DE LA RÀPITA. Del 22 al 
24 de setembre. Preu: 4, 6 i 8 euros 
(gratis per als menors de 14 anys). 
www.deltabirdingfestival.com. 

DIUMENGE 24 

CULTURA POPULAR  

30È APLEC DE LA SARDANA  
A MONTGAT 

Les Cobles Marinada, La Flama  
de Farners i Ciutat de Girona 
protagonitzen diumenge vinent  
el 30è Aplec de la Sardana a 
Montgat, que tindrà lloc al Parc 
de la Riera d’en Font. MONTGAT. 
Parc de la Riera d’en Font (en cas de mal 
temps: poliesportiu municipal). Dia 24 de 
setembre de les 10.30 a les 17 hores. Més 
informació: www.fed.sardanista.cat. 

EXHIBICIÓ  

FIRA DEL CAÇADOR 
El càmping municipal de Tàrrega 
acull la 16a Fira del Caçador, amb 
exposició i venda d’articles de 
caça, animals per repoblació i 
productes artesanals. Es faran 
activitats lúdiques com desfila-
des canines, exhibició d’aus de 
falconeria, doma de cavalls  
concursos de tir amb arc.  
TÀRREGA. Càmping municipal. Avinguda 
de Tarragona, s/n. www.tarrega.cat. 

DILLUNS 25 

ART 

MOSTRA ‘GRANADOS,  
DE PARÍS A GOYA’ 

El Museu de la Música dedica 
una exposició al músic català 

Enric Granados (1867-1916) des 
dels seus anys d’estudi a París 
fins a les seves darreres 
composicions inspirades en la 
figura del pintor Goya. L’exposi-
ció coincideix amb el 150è 
aniversari del seu naixement i 
està produïda conjuntament pel 
Museu de la Música i el Museu 
de Lleida. BARCELONA. Museu de la 
Música. Lepant, 150. Fins al 20 de maig 
del 2018. Horari del 25 de setembre, 
festiu a Barcelona: de les 19 a les 18 
hores. Preu de l’entrada general: 6 euros. 
Més informació: www.museumusi-
ca.bcn.cat. 

DIMARTS 26 

TEATRE 

EL ‘DON JOAN’ DE JULIO 
MANRIQUE AL TEATRE GOYA 

L’actor i director d’escena Julio 
Manrique es posa en la pell del 
personatge més seductor de la 
història del teatre en una 
adaptació de Don Joan de 
Molière dirigida per David 
Selvas. BARCELONA. Teatre Goya. 
Carrer de Joaquim Costa, 68.  Dimarts a 
partir de les 20.30 hores. Preu de les 
entrades: 26 euros. Més informació a la 
pàgina web: www.teatregoya.cat. 

DIMECRES 27 

EXPOSICIÓ  

LES COLÒNIES DE GATS  
AL PORT DE BARCELONA 

La mostra Gats & Port permet 
descobrir la vida dels gats de les 
21 colònies presents al Port de 
Barcelona. Això ha pogut 
produir-se gràcies a la feina 
voluntària de l’associació per a la 
protecció dels animals Barcelona 
Gat i Gos, i a la col·laboració de 
l’Autoritat Portuària de Barcelo-
na. BARCELONA. Vestíbul del Museu 
Marítim de Barcelona (MMB). Avinguda 
de les Drassanes, s/n. Fins a l’1 d’octubre. 
Horari de la visita: de dilluns a diumenge 
de les 10  a les 20 hores. Més informació 
a la pàgina web: www.mmb.cat.

STARTUP WEEK. Comença 
la Barcelona Startup Week 
amb conferències, tallers i 
xerrades fins al 22 de 
setembre. #BCNSW17 
@bcn_empreses 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE FOTO A CADAQUÈS.  
Festival Internacional de 
Photo #InCadaqués ?? del 
22 al 25 de setembre 2017  
@CarpeCadaques 

DIA SENSE COTXES. 
El 22 de setembre serà el 
#DiasenseCotxes! 
Consulta activitats i talls 
de carrer previstos 
@BCN_Ecologia 

‘ASSOCIA’T A LA FESTA’. 
Torna «Associa’t a la festa» 
els dies 23, 24 i 25 de 
setembre, en el marc de les 
Festes de la Mercè, a pl 
Catalunya @Bcn_Eixample 

CURSA POPULAR DE 
SANT MIQUEL. Cursa 
Popular Sant miquel, 
diumenge 24 de 
setembre. Inscripcions 
Cursa Popular de Sant 

Miquel @AjMolinsdeRei 
INNDÒMIT DUATLÓ. Sant 
Andreu de Llavaneres 
acull la 4a edició de la 
Inndòmit Duatló 2017! 
@AjLlavaneres

RECOMANAT  
A LES XARXES

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

Han col·laborat en aquest número.  
Puri Caro, Carla Mercader, Diana 
Rodríguez i Pilar Maurell (redacció i 
agenda), Isabel Serrano (coordinació 
editorial), David Velasco (redactor en 
cap de disseny), Henar de Pedro i Marta 
de los Dolores (disseny).

@NEM-HI

TRANSPORT PÚBLIC 
FESTES DEL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU.. 
Del 15 al 25 de setembre. Pots arribar als diferents es-
pais on tenen lloc les activitats amb: Bus: les línies H14, 
H16, V21, 40 i 42 t’hi apropen. Metro: baixant a l’estació 
Marina (L1). FESTA MAJOR INDIANS. Fins al 24 de 
setembre. Pots arribar-hi amb: Bus: les línies H6, V27, 
19, 20, 32, 45, 47, 50, 51, 117, 122 i 126 t’hi porten. 
    Metro: baixant a les estacions La Sagrer 

(L1/L5/L9N/L10), Maragall (L4/L5) o Congrés (L5). 
FESTA MAJOR DEL BARRI DEL PARC. Fins al 25 de 
setembre. Pots arribar als diferents espais on tenen 
lloc les activitats amb: Bus: les línies H14, H16, V21, 40 i 
42 t’hi apropen. Metro: baixant a l’estació Marina (L1). 
FESTA MAJOR DE MONTBAU. Fins al 8  d’octubre. 
Pots arribar a la Festa Major de Montbau amb: Bus: les 
línies H4, V21, 27 i 76 t’hi porten. Metro: baixant a l’es-
tació Montbau (L3). www.tmb.cat.
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TRADICIÓ  

FESTES DE LA MERCÈ PER A TOTS ELS GUSTOS  

La Festa Major de Barcelona, que se celebra entre el 22 i el 25 de 
setembre, tornarà a «descentralitzar-se» i estrenarà com a nous espais 
festius la Plaça Major de Nou Barris, el Parc de Sant Martí i el Pg. Lluís 
Companys. El Piromusical amb el qual tradicionalment es tanquen les 
celebracions acollirà enguany un homenatge a les víctimes dels 
atemptats a Barcelona i Cambrils amb un minut de silenci i la cançó 
Imagine de John Lennon. La rambla del Raval rebrà el Festival BAM 2017 
de músiques internacionals. El diumenge 24, dia de la Patrona de la 
ciutat, les colles de Barcelona faran una jornada castellera a la plaça de 
Sant Jaume. BARCELONA. Del 22 al 25 de setembre. lameva.barcelona.cat/merce.
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