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LA PETITA JOIA 
MEDIEVAL 
DE L’ANOIA

Sant Martí de Tous és una vila mil·lenària, documentats des de l’any 
960, que ha sabut mantenir el seu patrimoni arquitectònic. A la 
comarca, el poble és conegut simplement com a Tous.

L’església de Sant Martí 
presideix el paisatge de 

Tous. ANOIA PATRIMONI 
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Situat a l’oest de la comarca 
de l’Anoia, Sant Martí de Tous 
és un bonic poble medieval 
protegit pel castell. Una vila 
mil·lenària documentada des 
de l’any 960 que ha sabut 
mantenir el seu patrimoni ar-
quitectònic, com el mateix 
castell i l’església de Sant Mar-
tí, que presideixen el paisat-
ge de Tous.  

Perquè aquí a l’Anoia, 
aquest poble és conegut sen-
zillament com Tous, tal com 
l’anomenaven de sempre els 
avis de la comarca. I és que no 
va ser fins al 1916 que es va 
convertir oficialment en Sant 
Martí de Tous. 

Hi ha moltes rutes per fer en 
aquest poble, però escollim la 
que recorre el Tous Medieval, 
una passejada pels monu-

ments més característics del 
poble i que es duu a terme el 
segon dissabte de cada mes, 
a partir de les 11 hores. La vi-
sita guiada comença amb un 
recorregut pels carrers del 
nucli antic, el poblet, com en 
diuen aquí, on podem veure 
un tipus d’urbanisme molt 
especial, amb carrers coste-
ruts plens d’escales, pensat 
per salvar les dificultats que 
implica el fort pendent del 
petit turó on se situa Tous.  

EL CASTELL 
HABITAT DES DEL SEGLE X. La 
visita segueix cap al castell, 
un dels 45 que hi ha docu-
mentats a la comarca de 
l’Anoia i un dels 25 que es po-
den visitar. El castell ha es-
tat habitat des del segle X, la 
qual cosa n’ha facilitat la con-

servació. La primera cita do-
cumental que se’n coneix és 
de l’any 960, quan el comte de 
Barcelona el va cedir al bis-
be de Vic. Poc després, però, 
l’Abat Oliva que és qui s’enca-
rregava de reorganitzar el te-
rritori, l’entregà a Guillem 
de Mediona, també anome-
nat Guillem d’Oló. Després de 
la seva mort d’aquest, el 1034, 
s’inicià la nissaga dels Tous 
que van viure al castell i van 
ser senyors d’aquestes terres 
fins al 1423. 

D’aquest llinatge en van sor-
tir personatges prou interes-
sants, com Ramon Guillem 
de Tous, qui va participar en 
l’expedició almogàver a 
Grècia al segle XIV o Bernat 
de Tous, mort a Sardenya el 
1409 i la seva vídua Elisenda 
de Vilanova, qui va donar peu 
a la llegenda de la Senyora de 

SANT MARTÍ DE 
TOUS, UN POBLE 
DE LLEGENDA 
Situada a la comarca de l’Anoia, la 
vila és una petita joia que ens 
transporta a l’època medieval 

EN RUTA
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Tous, reconvertida en poema 
per Jacint Verdaguer.  

Sense els Tous, el castell va 
passar a mans de la família 
Saplana fins al 1505, quan el 
van cedir a la comunitat del 
monestir de Sant Jeroni de la 
Vall de Betlem, conegut com 
de la Murtra, a Badalona, que 
en van ser els propietaris fins 
al 1835, any de la desamor-
tització eclesiàstica. Actual-
ment l’edifici pertany a la fa-
mília Rojas i és una gran casa 
residencial que, tot i que 
manté alguns elements ini-
cials, ha sofert moltes trans-
formacions al llarg dels anys.  

A Tous hi ha un altre castell, 
el de Roqueta, de la mateixa 
època que l’anterior. Va 
pertànyer als Cervelló, fins al 
segle XIII, quan va passar a 
mans del monestir de San-
tes Creus. El segle XIV segu-
rament va ser abandonat i ac-
tualment es conserven restes 
de parets que pertanyien al 
seu cos central.  

SANT MARTÍ 
L’ESGLÉSIA. La ruta pel Tous 
medieval segueix fins a l’es-
glésia parroquial de Sant 
Martí, un edifici força mo-
dern, de 1893 i d’estil Neo-
clàssic, però que conserva 
elements històrics rellevants 
com el sarcòfag familiar dels 
Tous, atribuït a Bernat de 
Tous i que va morir l’any 
1355. Gràcies a aquesta peça 
podem conèixer la indu-
mentària d’un cavaller ca-
talà del segle XIII o XIV. 
També hi destaquen les di-
verses peces conservades del 
retaule renaixentista del Ro-
ser, de 1591 i obra del frare 
Damià Vicens, un dels pocs 
elements de l’art del Renai-
xement a Catalunya.  

LA FOU DE TOUS 
UN GORG AMB LLEGENDA. Un 
cop acabada la visita guiada 
podem anar fins a la Fou de 
Tous, un bonic gorg de la rie-
ra de Tous que inspira la lle-
genda de la Cérvola Blanca, 
una de les moltes que per-
viuen al poble. Explica una 
història màgica, protagonit-
zada per una cérvola, la filla 
del senyor del castell, el diable 
i un caçador enamorat. De fet, 
podeu conèixer la narració 
completa de la mà d’un ron-
dallaire si feu una de les altres 
rutes que proposen al poble, i 
que passa pels escenaris lle-
gendaris com la Fou, el san-
tuari de Sentfores, la Devesa i 
la masia de ca n’Aubareda. 

MÉS LLEGENDES 
LA SENYORA DE TOUS. Però si 
hi ha una llegenda que els ha-
bitants de la població han fet 

seva és la de la Senyora de 
Tous, inspirada en la vídua 
de Bernat de Tous, Elisen-
da de Vilanova. Narra la 
història de la senyora del 
castell que era molt llepafils, 
estava acostumada al luxe i 
només volia menjar llepo-
lies. Un dels molts cuiners 
que va tenir, li va servir un 
suquet d’ossos que li va agra-
dar molt i quan va preguntar 
quin era l’ingredient secret, 
l’home li va explicar que la 
sopa estava feta amb el moll 
de l’os de bé negre.  

La dona només volia men-
jar aquell plat i quan es van 
acabar els bens negres de la 
contrada va anar a buscar-ne 
a les veïnes. Tanta era la 
fal·lera de la dona per aques-
ta sopa i tan difícil era acon-
seguir els bens negres que es 
va acabar arruïnant. Pobre i 
sense diners, demanava ca-
ritat de casa en casa fins que 
en una li van oferir un cros-
tó de pa amb nous. Portava 
tanta gana endarrerida que 
mentre se’l menjava va co-
mençar a plorar i quan li van 
preguntar què li passava ella 
va contestar que «si hagués 
sabut que era tan bo el pa 
amb nous, encara avui se-
ria la senyora de Tous». 

Les anteriors són dues de 
les llegendes que us explica-
ran en aquest poble amb 
una llarga tradició d’aquest 
tipus d’històries, tanta que 
des de fa vuit anys s’hi ce-
lebra cada mes de juliol el 
Festival de Llegendes de Ca-
talunya, amb espectacles fa-
miliars de teatre, dansa i 
presentacions de novetats 
literàries relacionades amb 
les llegendes. 

ESGLÉSIES 
EL SANTUARI DE SENTFORES, 
DEL SEGLE XVII. Per altra 
banda, si encara voleu apro-
fundir més en el patrimoni 
del municipi de Tous, podeu 
visitar algunes de les seves 
esglésies disperses, que són 
testimoni del procés de 
senyorialització de la zona. 
Un exemple d’aquestes és el 
Santuari de Sentfores, que 
data del segle XVII i va ser 
construït damunt d’una ca-
pelleta de la qual es tenen 
notícies certes l’any 1329 i 
que és escenari d’una altra 
llegenda, la de la Mare de 
Déu de Sentfores. ●  

960 
és l’any en què trobem el pri-
mer document de l’existèn-
cia de la vila de Tous 

A la pàgina anterior, un dels arcs que donen entrada al poble. En aquesta pàgina, un carrer de la primera època 
del poble. Sobre aquestes línies, el tipus de carrer més comú a Tous, amb escales per salvar el desnivell del turó 
sobre el qual està assentat. A la dreta, dues imatges de l’església de Sant Martí de Tous. ANOIA PATRIMONI  

ART ECCLESIA 
L’equip d’Anoia Patrimoni 
us mostrarà Art Ecclesia: 
Centre d’interpretació del 
patrimoni religiós de 
l’Anoia, ubicat al nucli de 
Segur, de Veciana. Allà hi 
ha l’antiga església de 
Santa Maria, seu d’aquest 
centre. 
(anoiapatrimoni.wordpre
ss.com). 

� � � 

MERCAT DE LES LLETRES  
Si us decidiu a fer la ruta 
aquest cap de setmana, a 
Igualada podeu visitar el 
6è Mercat de les Lletres, 
que tindrà lloc a la 
Biblioteca Central i a la 
plaça de Cal Font, el 
dissabte dia 30 de 
setembre de 2017.   

� � � 

MUSEU DEL TRAGINER 
També a Igualada podeu 
conèixer la feina dels 
traginers. El Museu del 
Traginer – Col·lecció 
Antoni Ros explica 
l’evolució del transport tant 
de mercaderies com de 
persones utilitzant animals. 
(museudeltraginer.com).

*     OCIpèdia
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‘CUTTLEBUG’ 
És una eina 
manual, similar 
a la Big Shot, 
que s’utilitza 
per fer 
scrapbooking i 
embossing. 
Una màquina 
que, amb una 
total senzillesa, 
pot repujar i 
encunyar 
motius 
diferents  
d’infinitat de 
materials. 
Aplica una 
tecnologia de 
laminació que 
ofereix 
resultats 
d’aspecte 
professional.

Fleadonia. El pròxim 
diumenge tens una 
nova edició del mer-
cat més social, més 
de barri, més de ca-
rrer... La plaça Salva-
dor Seguí del Raval es 
convertirà en un lloc 
de trobada de curio-
sos, artistes o dissen-
yadors que volen 
comprar o vendre 
productes a preus 
molt raonables. 

Aquest mercat de se-
gona mà, organitzat 
per Freedonia, es ba-
sa en la filosofia que 
allò que no vol algú ho 
pot desitjar una altra 
persona. Una manera 
d’allargar la vida als 
productes i de reduir 

els residus i el con-
sum excessiu. Un pla 
perfecte per fer un 
volt pel centenar de  
parades, escoltar mú-
sica o fer un vermut 
amb els amics. Més in-
formació: https://flea-
marketbcn.com.

AGENDA 

KOKEDAMA 
IRENE MAGO TALLER FLORAL. 
Aquesta tècnica japonesa permet 
obtenir plantes ornamentals 
mitjançant una bola de molsa. És 
fàcil de cuidar, fins i tot per a les 
persones que no tenen gaire 
temps per dedicar-li. Al taller t’en-
senyaran a fer una kokedama pas 
a pas i et portaràs a casa aquesta 
original composició. Divendres 29 de 
setembre. C/ Foment, 39 de Granollers. 
www.irenemagocomplementos.com.  

DECORACIÓ DE MIDORI  
CROMATISMES. Has sentit parlar 
dels Midoris i quaderns de viatge? 
En aquest taller aprendràs i et do-
naran idees de com decorar el teu 
quadern interior per desar tots els 
records de l’estiu. No et preocupis 
si no tens un Midori, t’ensenyaran 
a fer-t’ho tu mateixa! Material in-
clòs. Dissabte 30 de setembre. Travesse-
ra de Gràcia, 114. Barcelona. Més informa-
ció: www.cromatismes.com . 

INICIACIÓ CHALK PAINT 
CREA DECORA RECICLA. Aquest 
curs t’ofereix la possibilitat de de-
senvolupar la teva creativitat a 
través de senzilles tècniques que 
donaran un aire nou a qualsevol 
moble o objecte. El Chalk Paint és 
la pintura més versàtil, pots pintar 
qualsevol superfície sense haver 
de preparar la peça. Dissabte 30 de 
setembre. Av. Rius i Taulet, 120 de Sant Cu-
gat del Vallès.  

CAL·LIGRAFIA MODERNA 
ECTA-3. T’iniciaràs en el fascinant 
art de la cal·ligrafia i aprendràs a 
escriure amb plomes. Podràs en-
tendre per què cada vegada hi ha 
més persones enganxades a 
aquest fascinant art. Ara tu també 
pots escriure bonic! Dibuixaràs 
majúscules i minúscules, formaràs 
paraules, floritures... Dissabte 30 de 
setembre. C/ Dr. Trueta, 23 de Castellde-
fels. www.ecta-3.com.  

DIBUIX AMB MODEL  
D-TERRA GALERIA-TALLER. La 
Mariona Berenguer impartirà els 
coneixements bàsics per poder 
desenvolupar una visió personal 
al voltant de la representació del 
cos humà. Un curs de cinc classes 
de dues hores on es tracta 
d’aprendre a mirar, de deixar anar 
el traç i cercar l’expressió. Dilluns 2 
d’octubre. Av. Josep Anselm Clavé, 9 de 
Sant Cugat del Vallès. Més informació: 
www.dterra.es. 

SCRAPBOOKING 
L’ATELIER DE CARLOTA. En 
aquest curs aprendràs les tècni-
ques bàsiques de scrap, tipus de 
papers, tintes, segells, coles, si-
luetes i com utilitzar eines de tall i 
d’enquadernació. Et servirà per 
realitzar bonics projectes per re-
cordar o per fer un regal persona-
litzat amb molt afecte. Dilluns 2 d’oc-
tubre. C/ Sant Antoni, 49 de Premià de Mar. 
www.latelierdecarlota.com. 

UN MERCAT’

Jazz & Food. El 49 
Festival Internacio-
nal de Jazz de Bar-
celona celebra dis-
sabte vinent 12 ho-
res de jazz i gastro-
nomia al Moll de la 
Fusta(a partir de les 
11 hores i fins a les 22. 
30 hores amb accés 
gratuït). BCN Més 
proposa una selec-
ció gastronòmica de 
xefs locals i internai-

cionals amb els que 
fer una volta al món: 
Masala 73, Casa Xi-
ca, Grasshopper 
(Àsia) i Monchi’s, 
Cloudstreet Bakery, 
Eureka, Killer Burrito 
, La Cachapera, Dos 
Boludos (Amèrica).  
Obrirà musicalment 
la festa a les 11 hores 
Crazy Red Balls & 
Barcelona Shag So-
ciety, Flamingo 
Tours (12.30 h), au-
paQUARTET 
(14.15h), Just For 
Funk (15.45h), Fun-
kystep & The Sey 
Sisters (17.15h), Mari-
nah Afrolailo (19h) i 
La Sra Tomasa (21h). 
Més informació: 
www.jazz.barcelona.

UNA FIRA

PAS A PAS

FET A MÀ

Necessitem 
Si volem fer aquest original porta fotos, 
hem de tenir: 3 disquets (de 3,5 ), cordó o 
llana resistent, tisores i un punxó (o, en el 
seu defecte, un cargol).

1
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PORTA FOTOS  
AMB DISQUETS 
Tots vivim moments especials que ens agrada 
recordar i retratar. Ara pots posar aquests instants en 
un exclusiu porta fotos vintage. Anima’t a fer-ho! 
DIANA RODRÍGUEZ

Comencem 
Agafem els disquets i, per la part del da-
rrere i amb l’eina escollida per perforar, 
fem dos forats, un a cada costat. Només 
necessitem fer els de dalt.

2

Cordem 
Preparem quatre tires de cordó d’uns 8 
cm i una altra de 30 cm. Unim els disquets 
amb les petites i deixem la gran per pen-
jar el porta fotos. Rematem amb nusos.  

3

Enllestim 
Ara agafem les nostres fotos més estimades 
amb mides de 8x5,5 cm i aixequem, amb 
compte, les pestanyes dels disquets per sub-
jectar-les. Ja ho tenim!

4

*    OCIpèdia
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MÉS AGENDA
SWAB 

L’art que també es menja. La fira interna-
cional d’art contemporani Swab Barcelona 
celebra la seva desena edició el pròxim cap 
de setmana al Pavelló Italià de Fira de Bar-
celona amb un programa farcit d’activitats 
que pretenen apropar l’art a tota la ciutat. 
Projectes comissariats, programes de 
col·leccionistes i més de 70 exposicions 
són part de l’agenda d’aquesta cita en la 
qual un dels plats forts serà l’estand co-
mestible del col·lectiu La Trastera. Art que 
també es menja de la mà dels artistes Ale-
xandra García, Alvar Calvet, Niko Ve-
toshkin, Vicky Benítez, Edita Kadiric, Ro 
Caminal, Roger Caparó i Fermín de Ulzurum 
en una iniciativa en què, per cert, The Juice 
House s’ocuparà de la part gastronòmica. 
Proposta: Fira Swab d’art contemporani. On: Pavelló 
Italià de Fira de Barcelona. Pàgina web: www.swab.es.

RUTA DE LA TAPA I FESTA DE L’ANXOVA

AGENDA

Un bon pla per al pròxim diumenge:  
Escapar-se a L’Escala per gaudir de la 
Festa de l’Anxova que celebra aquesta 
localitat de la Costa Brava. Juntament 
amb la 27a edició d’aquesta jornada en 
homenatge a un dels productes del mar 
més reconeguts de L’Escala, els visi-
tants també podran gaudir de la ruta de 
la tapa de l’anxova, en la que participen 
desenes de bars i restaurants de la po-
blació costanera gironina. Una iniciati-
va en la qual també col·labora Caprabo, 
que amb el seu espai gastronòmic Xef 
Caprabo, va ser el lloc escollit per pre-
sentar la nova edició de la festa. Propos-
ta: Ruta de la Tapa i Festa de l’Anxova. Quan:  El 
pròxim diumenge 1 d’octubre. On: L’Escala (Costa 
Brava). Pàgina web: www.visitescala.com/ca/ru-
ta-de-la-tapa-de-lanxova. 

CUINA  
DEL SUD

La cuina del sud treu el cap per 
Barcelona a Quillo. Un bonic i ampli 
local d’ambient informal i amb un 
excel·lent servei que recorre a clàssics 
com els molletes (molt recomanables), 
el contundent cochifrito o el gaspatxo 
amb gambes. Tapes però també plats 
més elaborats com la cua de bou o els 
peus de porc amb escamarlans. Preus 
molt ben ajustats i un horari interrom-
put completen la carta de presentació 
d’un d’aquests llocs a anotar al mapa. 
Trobem a faltar, això sí, algun vi de 
Xerès a la carta.

QUILLO 

Proposta: Plats i 
platets que miren cap 

al sud.  

Adreça: Rec Comtal, 2.  

Telèfon: 931 38 31 30. 

Pàgina web: 
www.quillo-bar.com. 

Preu mitjà: 25 euros.

LOCAL 
RENOVAT

SAN TELMO 

Proposta: De 
l’esmorzar a les copes, 

una de les apostes 
segures que sempre 
cal tenir en compte.  

Adreça: Buenos Aires, 
60. 

Telèfon: 934 39 17 09. 

Pàgina web: 
www.gruposantel-

mo.com.  

Preu mitjà: 20 euros.

TORNA UN 
CLÀSSIC

CASA 
LEOPOLDO 

Proposta: Els 
cuiners Òscar 

Manresa i Romain 
Fornell prenen les 
regnes d’aquesta 

mítica casa.  

Adreça: Sant Rafael, 
24.   

Telèfon: 93441 30 14. 

Pàgina web: 
www.casaleopoldo.es. 

Preu mitjà: 35 euros.

Barcelona es va quedar una mica orfe 
quan l’any 2015 Casa Leopoldo va tancar 
les seves portes. Després d’una renta-
da de cara que, per sort, manté l’essèn-
cia de la decoració d’aquesta mítica ca-
sa, la primavera passada els xefs Òscar 
Manresa i Romain Fornell van reobrir el 
Leopoldo disposats a mantenir viva la 
història d’un restaurant que està a punt 
de fer 100 anys. El respecte al passat 

s’aconsegueix no no-
més amb la decoració 
–inclús la renovada vai-
xella segueix el rastre 
clàssic– sinó també 

respectant una carta en la qual no falten 
alguns dels plats més representatius 
de la casa, com la cua de bou, el cap i po-
ta o la paella del señorito. Cuina clàs-
sica de producte, un servei de nota i 
uns preus més ajustats que mai gràcies 
al denominat menú carta que, per menys 
de 33 euros (cada dia, també de nit) per-
met escollir entre gran part dels plats de 
la carta. Una excel·lent opció per tornar 
a Casa Leopoldo o bé per descobrir-lo.

El respecte al passat 
s’aconsegueix no només amb 

la decoració sinó també 
respectant la carta 

TASTETS
PEPE CARVALHO. 
Part de la història 
gastronòmica i 
literària de la ciutat 
(a prop de l’entrada 
una foto de 
Vázquez Montal-
bán vigila que tot 
segueixi en ordre) 
aquells que 
s’apropen ara per 
primer cop a 
aquesta casa 
poden descobrir la 
seva apassionant 
història al llibre 
La nena del 
Leopoldo o 
apropar-se a les 
aventures de Pepe 
Carvalho, habitual 
del restaurant.

C
A
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O

PARADA I FONDA Per Iker Morán / La Gulateca

Esmorzar alguna cosa, un dinar al 
migdia, prendre tapes, fer copes a la nit, 
un brunch el cap de setmana...Café San 
Telmo fa 11 anys que és un dels llocs de 
referència de la zona més enllà d’horaris 
i modes. Ara reobre les seves portes 
amb una imatge renovada i amb una 
carta posada al dia, però que aposta per 
aquesta mateixa filosofia polivalent, de 
manera que és possible sopar una 
hamburguesa o uns excel·lents ous 
estrellats o berenar un suc lleuger. Les 
noves tapes, com l’albergínia amb mel i 
llima, es poden tastar a qualsevol hora. 
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Txarango, Manel i Blaumut. Nou escenaris 
apropen la música als més petits en la nova 
edició del Festival Petits Camaleons de Sant 
Cugat del Vallès. Encapçalen el cartell Manel, 
Blaumut i Txarango, a més de La Iaia, Joan Mi-
quel Oliver, Projecte Mut, Fundación Tony Ma-
nero, Coriolà, Búhos, Roba Estesa, Aires de 
rumba o la Balkan Paradise Orchestra. Els con-
certs són de mitja hora cadascun per tal que els 
petits no acabin perdent l’interès i s’acompanyen 
d’una oferta de food trucks, comercial i d’activi-
tats per a infants.  

FESTIVAL PETITS 
CAMALEONS 

Proposta: Festival de 
música per a nens i 

nenes de Sant Cugat.  

On: Diferents espais. 

Quan: del 29 de 
setembre a l’1 

d’octubre. 

Pàgina web: 
www.petitscama-

leons.com. 

Preu: de 15 a 25 euros.

Moll de la Fusta. Més d’una cinquantena d’ar-
tesans i productors així com 15 restaurants 
s’instal·len al Moll de la Fusta dins del primer 
festival de grans dimensions i gratuït dedicat 
per complet a l’alimentació saludable, el Cómo 
Como Festival. Participaran cares conegudes 
com el xef del restaurant Céleri de Barcelona, 
Xavier Pellicer, l’actriu Sílvia Abril o el psico-
neuroimmunòleg Xevi Verdaguer. El portal web 
https://etselquemenges.cat organitza el festi-
val, que l’any passat va fer una prova pilot a la 
ciutat de Mataró, al Maresme.

CÓMO COMO 
FESTIVAL 

Proposta: Primer 
esdeveniment gratuït i 

lúdic d’alimentació 
saludable.  

On: Moll de la Fusta. 

Quan: 30 de setembre 
i 1 d’octubre. 

Pàgina web: 
www.comocomofesti-

val.com. 

Preu: Entrada gratuïta.

RAMON PICHOT 

Proposta: Mostra 
d’Els Quatre Gats a 

la Maison Rose. 

On: MNAC (Palau 
Nacional de 
Montjuïc).  

Quan: Del 29 de 
setembre al 21 de 
gener del 2018. 

Pàgina web: 
www.museunacio-

nal.cat. 

Preu: 4 euros.

El barri més bohemi de Pa-
rís, Montmartre, va marcar 
profundament al pintor Ra-
mon Pichot (Barcelona, 1871-
París, 1925) a principis del 
segle XX, quan s’hi va tras-
lladar provinent de la seva 
ciutat natal. Aquí ja havia 
treballat amb Ramon Casas, 
Santiago Rusiñol, Joaquim 
Mir i Isidre Nonell. Pichot no 
només va complir un viatge 
iniciàtic a la capital francesa, 
com molts altres dels artis-
tes catalans del moment, si-
nó que s’hi va instal·lar fins a 
la seva mort amb 54 anys. 
Allà va rebre influències de 
corrents artístics postim-
pressionistes i fauvistes, va 

participar en certàmens in-
ternacionals i va entrar en 
contacte amb mecenes i 
marxants d’art. Tota aques-
ta rica trajectòria la repas-
sa el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC) en 
una de les primeres grans 
exposicions pictòriques de 
la temporada a Barcelona. 
L’exhibició Ramon Pichot. 
D’Els Quatre Gats a la Mai-
son Rose, explica com Pichot 
es va impregnar de tota la 
intel·lectualitat parisenca del 
moment i com va envoltar-se 
de figures del moment com 
el pintor malagueny Pablo 
Picasso i el poeta francès 
Guillaume Apollinaire. Del 

modernisme dels seus inicis, 
Pichot va anar evolucionant 
cap al decorativisme, carac-
teritzat pel tractament i la 
preeminència del color. A 
més, va ser un dels pocs ar-
tistes espanyols que va re-
tratar el drama de la Primera 
Guerra Mundial. Va treba-
llar els gèneres del retrat, els 
paisatges i el tipisme hispà. 
Així com la seva obra va gi-
rar entorn les ciutats de Bar-
celona i París, la vila de Ca-
daqués també va exercir una 
remarcable influència en la 
seva producció. La mostra 
que li dedica el museu de 
Montjuïc entre el pròxim 29 
de setembre i el 21 de gener 
del 2018 està comissariada 
per Isabel Fabregat Marín 
(més informació a www.mu-
seunacional.cat).

NO TAN 
PETITS

El triangle modernista del pintor Ramon 
Pichot: Barcelona, París i Cadaqués 

RA
M

O
N

 P
IC

H
O

T 
/ M

N
A

C

@NEM-HI

PETITS GRANS

TINGUES 
EN COMPTE
CONFERÈNCIA 
INAUGURAL. La 
comissària de la mostra, 
Isabel Fabregat Marín, 
doctora en Història de 
l’Art, farà la conferència 
inaugural de la mostra 
demà dijous a les 18.30 
hores (gratuït). 

ELS QUATRE GATS. 
Pichot era un habitual 
del local modernista, on 
coincidia amb Ramon 
Casas, Santiago Rusiñol, 
Joaquim Mir o Isidre 
Nonell.

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

 

M
e’n vaig al llit. Tinc una mica de 
por a la foscor. La mare apaga el 
llum, em diu bona nit. Jo 
intento fer veure que tot està bé, 

no dic res, a la meva edat ja no hauria 
de tenir por a la foscor. M’adono que no 
puc evitar sentir aquest neguit, 
necessito els pares a prop, però no els 
hi hauria de demanar, ja sóc gran i ells 
sempre diuen que a aquestes hores 
estan prou cansats per a atendre les 
meves ximpleries. No sé si el que tinc 
és por o senzillament sento la 
necessitat que algú m’acompanyi al 
llit, com quan era més petit. Potser 
sigui només que em posa neguitós el 
fet de sentir-me sol a la nit, o pot ser 
que m’agradaria sentir el plaer de 
recolzar-me amb el pare o la mare i 
poder deixar-me anar, com quan era 
un nadó. Sigui com sigui, cada cop 
estic més neguitós, necessito més 
temps per pensar. Demano aigua, no 
sé si tinc set o bé ho faig per donar-me 
més temps per no estar sol. Sé que no 
els hi agradarà, però ho haig de fer. La 
mare em diu que ja està bé, que he 
tingut molt de temps per beure. 
Enfurrunyada, acaba portant l’aigua, 
tot advertint-me que no demani més 
coses que és hora de dormir. Afegeix 
que ja està farta de mi, que fa tot el dia 
que treballa, que sembla que ho faci 
expressament, que mai tinc prou. A la 
meva edat, no hauria de sentir aquesta 
por o aquest neguit. No la puc evitar, 
malgrat que s’enfadaran, haig de fer 
quelcom que porti la mare o el pare a la 
meva habitació. Faig un crit tot dient 
que no puc dormir. No he fet l’esforç 
d’intentar dormir, si pogués ser clar i 
expressar allò que m’està passant, li 
diria que necessito la seva companyia 
fins que m’adormi, que m’encanta i em 
tranquil·litza sentir el contacte dels 
pares quan estic al llit. Jo necessito el 
pare o la mare per poder-me relaxar de 
veritat. Ells, tot el contrari, el que volen 
és descansar de mi. Això em fa ràbia i 
fa que, encara que no sigui veritat, jo 
senti que volen estar sense mi, com 
que els hi faig nosa. Fins i tot he arribat 
a pensar que si poguessin, em 
deixarien, que estarien millor tots sols. 
Quan penso aquestes coses, no puc 
descansar i haig de cridar la seva 
atenció, ja no sé si tinc por a la foscor o 
a l’abandonament. Potser tot és  
el mateix. �

k  
QUÈ PASSA SI... 

Ens reclamen  
a la nit 
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27 DE SETEMBRE AL 4 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 27 

MÚSICA  

LA PEGATINA, TRES NITS DE 
CONCERT A LA SALA APOLO 

El grup de Montcada i Reixac La 
Pegatina desplega el seu cinquè 
àlbum d’estudi, produit per Marc 
Parrot, amb un seguit de 
concerts a la sala Apolo, el 
primer d’ells dimecres 27 de 
setembre, i  la resta dijous i 
dissabte. La seva música festiva 
es farà amb l’escenari de la sala 
del Poblesec i amb ella acomia-
daran el seu World Tour 2017 que 
els ha fet passar per una vintena 
de països, per fer una parada i 
poder compondre el seu nou 
disc. BARCELONA. Nou de la Rambla, 
113. Dia 27 de setembre a les 22 hores. 
Preu: 15 i 20 euros. wwwsala-apolo.com i 
www.lapegatina.com.  

DIJOUS 28 

ART 

BARCELONA GALLERY 
WEEKEND 

Diferents galeries i espais 
culturals de Barcelona organit-
zen la tercera edició del Barcelo-
na Gallery Weekend, una cita per 
als amants de l’art, col·leccionis-
tes, professionals i artistes. Hi 
participen en aquesta programa-
ció les galeries més destacades 
de la ciutat, tot oferint interven-
cions d’art en indrets em-
blemàtics, rutes guiades, i 
exposicions. BARCELONA. Del 28 de 
setembre a l’1 d’octubre. Més informació. 
www.artbarcelona.es. 

DIVENDRES 29 

ART 

BARCELONA TATTOO EXPO 

El Pavelló 8 de Fira de Barcelona 
a Montjuïc aplega la Convenció 
Internacional del Tatuatge a 
Barcelona, Barcelona Tattoo 
Expo. En aquesta edició partici-
pen alguns dels països on la 

tradició del tatuatge és més 
antiga i arrelada: Polinèsia, 
Borneo, Nova Zelanda, Mèxic o 
Japó. Visitaran el certamen més 
de 300 tatuadors arribats de tot 
el món. BARCELONA. Pavelló 8 de Fira 
de Barcelona. Carrer de l’Alumini, s/n. Del 
29 de setembre a l’1 d’octubre. Més 
informació a la pàgina web: 
www.baumfest.com.  

DISSABTE 30 

FIRA 

BERGABOLET, LA FESTA DELS 
BOLETS DE BERGA  
Berga dóna la benvinguda a la 
temporada de bolets amb la 
Bergabolet, una trobada ideal 
per gaudir de nombroses 
activitats relacionades amb els 

bolets, entre elles, degustacions 
de productes de la comarca. 
BERGA. Dies 29 i 30 de setembre. 
www.ajberga.cat. 

10 ANYS D’A TAULA! 

Amb motiu del 10è aniversari del 
cicle de cultura i gastronomia A 
taula! es programen activitats 
d’artistes i professionals de 
l’alimentació per donar a 
conèixer el projecte de divulga-
ció de la cultura gastronòmica 
del centre cívic El Sortidor. 
BARCELONA. Plaça del Sortidor del 
Poblesec. 30 de setembre. www.bcn.cat. 

DIUMENGE 1 

FESTIVAL 

BACUS, 28A FESTA DE LA 
VEREMA I EL VI DE VERDÚ 

La població de Verdú, a l’Urgell, 
celebra amb diferents actes 
relacionats amb el món del raïm i 
el vi la 28a Festa de la Verema i 
el Vi. Entre les activitats destaca 
la mostra de vi dels cellers de la 
denominació d’origen de Verdú, 
els tasts de vins, les exposicions, 
les visites guiades o la mostra 
gastronòmica en la qual partici-
pen els restaurants de la zona. 
VERDÚ. Del 30 de setembre a l’1 
d’octubre. www.verdu.cat. 

DILLUNS 2 

ESCENA  

HOMENATGE A JOAN CAPRI 
AL TEATRE ROMEA  

Amb motiu del centenari de 
naixement de l’actor, indispensa-
ble en la història de l’humor 
català, la Fundació Romea per a 
les Arts Escèniques organitza un 
homenatge a Joan Capri 
(Barcelona, 1917-2000) amb la 
participació d’actors i actrius que 
van compartir escenari amb 
l’artista: Lloll Bertran, Joan 
Borràs, Mario Gas, Maife Gil, 
Montse Miralles, Carme Molina, 
Joan Pera, Pep Sais i Carme 

Sansa. BARCELONA. Hospital, 56. Dia 2 
d’octubre a partir de les 20 hores. 
www.teatreromea.com. 

DIMARTS 3 

CINEMA 

IV EDICIÓ DEL FESTIVAL 
CINEMIGRANTE  

La quarta edició de la Mostra 
Internacional de CineMigrante, 
cinema per la diversitat cultural, 
migració i drets humans, té lloc 
enguany a espais com el CCCB o 
el Centre Cívic Pati Llimona. El 
film inaugural, The revolution 
won’t be televised, mostra la 
revolta contrària al president 
Wade al Senegal. BARCELONA. Del 
3 al 8 d’octubre. Centre Cívic Pati 
Llimona, Casal del Barri del Pou de la 
Figuera, Cinemes Girona. Seus a l’aire 
lliure: Plaça Felip Neri i Plaça del Pou de 
la Figuera. ww.cinemigrante.org/bcn2017. 

DIMECRES 4 

MOSTRA 

‘CINEMA I EMOCIONS. UN 
VIATGE A LA INFÀNCIA’ 

La nova exposició de CaixaFo-
rum Girona, Cinema i emocions. 
Un viatge a la infància, va ser 
inaugurada el passat 15 de 
setembre. Conté peces de la 
Cinémathèque Française i 
convida al públic a fer un viatge 
a la infància. GIRONA. CaixaForum 
Girona. Carrer dels Ciutadans, 19 (edifici 
de la Fontana d’Or). Fins al 14 de gener 
del 2018. De dilluns a dissabtes de 10 a 
20 hores. Diumenges i festius d’11 a 14 
hores. http://obrasocial.lacaixa.es i 
www.cinematheque.fr. 

‘PATUFETS I TEBEOS’  

La Casa dels Entremesos 
presenta aquesta mostra de 
revistes infantils i juvenils que van 
marcar diverses generacions de 
catalans i que està comissariada 
por Jordi Clapés. BARCELONA. Casa 
dels Entremesos. Pl. Beates, 2. Fins al 15 
d’octubre. www.lacasadelsentremesos.cat.

FESTIVAL TNT. El 27 de 
Setembre us esperem a 
tots a les 20:15h a la 
Plaça Nova de Terrassa 
per #FerXarxa amb 
@LaFuraDelsBaus i 

inaugurar el 
@Festival_TNT! 
@prodisterrassa 
CLUB DE LITERATURA 
#ClubLiteratura 
al#CRAJCornellà.A 

partir del dimecres 27 de 
setembre de 16:30h a 
17:30h. @QFerACornella 
@JovesCornella 
DOCTOR PRATS. El 4 
d’octubre concert final 

de gira i inici 
d’hivernació de 
@doctorprats a la 
@Sala_Apolo de 
Barcelona. T’ho perdràs? 
@musicaglobal  

INEDIT FESTIVAL. El 
Festival de documental 
musical @ineditfestival fa 
tour a #VilassardeMar el 
29 i 30 de setembre. 
@VilassardeMar 

EXPOSICIÓ. No perdis el 
tren! Fins al 29 de 
setembre vine a 
#lapompeu a veure l’expo 
75 anys de tracció a vapor 
a Renfe @bibliosmataro

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 
CONCERT DE THE ROLLING STONES. Dia 27 de 
setembre a les 21 hores a l’Estadi Olímpic. Per anar 
a l’Estadi Olímpic, pots agafar la línia de bus 150 (Pl. 
Espanya - Castell de Montjuïc), que es reforça. Tam-
bé s’hi pot arribar amb metro, baixant a l’estació Pa-
ral·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’Es-

panya. Els dimecres hi ha servei de metro fins a la 
mitjanit. FESTA MAJOR ESQUERRA DE  
L’EIXAMPLE. Del 29 de setembre al 8 d’octubre. 
Pots arribar-hi amb: Bus: les línies H8, H10, H12, V7, 
V11, V13, 20, 27, 32, 37, 41, 54, 59, 63, 66, 67 i 68 t’hi 
apropen. Metro: baixant a les estacions Espanya 
(L1/L3), Rocafort (L1), Urgell (L1), Tarragona (L3), 
Entença (L5) i Hospital Clínic (L5). Més informació 
al web www.tmb.cat.
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CONCERT 

KAZUSHI ONO INAUGURA LA TEMPORADA DE L’OBC  

Concert inaugural, els dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre, de la 
nova temporada de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya (OBC), dirigida per Kazushi Ono. La formació interpre-
tarà La Simfonia Heroica de Beethoven, la més llarga escrita fins al 
moment i que el va consagrar com el millor compositor europeu, i 
juntament amb el virtuós Julian Rachlin tocarà el Concert per a violí 
i orquestra en Re major de Txaikovski. BARCELONA. L’Auditori. Lepant, 
150. Divendres 29 de setembre a les 20.30 hores. Dissabte 30 de setembre a les 19 
hores i diumenge a les 11 hores. Preu de les entrades: de 10 a 56 euros. Més 
informació: www.auditori.cat.
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