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NATURA I
PATRIMONI
DEL MOIANÈS

Santa Maria d’Oló és un nucli amb més de 1.100 anys d’història
(es conserven documents de l’any 931 que fan referència al castell d’Oló).
Podeu descobrir aquesta història amb els vuit itineraris que us proposem.

La pintoresca població de
Santa Maria d’Oló, a la
comarca del Moianès, objecte
de 8 rutes. AJ. SANTA MARIA D’OLÓ
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EN RUTA

ELS MIL CENT
ANYS D’HISTÒRIA
D’OLÓ

A la comarca del
Moianès hi ha
Santa Maria
d’Oló, amb vuit
rutes per
conèixer la
història i els
paisatges

PILAR MAURELL
zona20Barcelona@20minutos.es / @20m

Anem fins a l’extrem nord de
la comarca del Moianès per
conèixer el poble de Santa Maria d’Oló i els seus voltants,
amb una sèrie de rutes que
ens mostren la natura que envolta el poble i el seu patrimoni. I és que Santa Maria d’Oló
és un nucli amb més de mil
cent anys d’història. Les primeres referències apareixen
en dos textos que parlen sobre
la dotació de la catedral de
Vic, dels anys 889 i 890, i es
conserven documents de
l’any 931 que fan referència
al castell d’Oló, construït al
cim d’un turó de 546 metres
d’altitud als segles XII o XIII, i
entorn del qual va aparèixer el
primer poblament.
Del caràcter defensiu del
castell, que devia tenir un fos-

sar i muralles, en donen testimoni les nombroses torres
que hi ha a tot el terme i que
servien per comunicar-se entre elles i el castell. Les més
destacades són la Torre Magra, la Torre d’Oriols, Torruella, Torrespaia, Torrecogussa,
o la Torre de Gerald i en elles
els homes del terme d’Oló estaven obligats a fer-hi de guaita i vigilància a canvi del dret
de refugiar-s’hi en cas d’atac,
segons les lleis feudals.

EL POBLE

UNA VOLTA PEL NUCLI URBÀ.
Podeu descobrir aquesta
història amb tres dels vuit itineraris que us proposen a
Santa Maria d’Oló. El primer
dels tres, pel poble i el seu entorn, és una ruta de cinc
quilòmetres que ens porta per

diferents miradors. L’inici el
trobareu just a l’entrada del
poble, a la Plaça Catalunya. El
recorregut fa una volta pel nucli urbà amb tres parades per
comprendre la singularitat
d’aquest territori. Des del Mirador del cingle de Cal Macari veureu com ha crescut el
poble en aquests segles. I és
que Oló s’aplegava a dalt del
turó fins a mitjans del segle
XIV, al voltant del castell i l’antiga església. Però durant els
segles XVII i XVIII les cases es
van començar a amuntegar a
la Costa, la carena que hi ha
per arribar a l’església. Als
anys 20 del segle XX s’hi van
instal·lar dues fàbriques tèxtils que van provocar l’arribada de treballadors i, alhora,
la necessitat d’estendre el poble fins al que actualment és
el centre urbà.

MIRADORS

RELLEU ACCIDENTAT. El següent punt de la ruta és el Mirador del serrat de Cal Tripeta
des d’on gaudireu del paisatge que envolta el poble. Dalt
del serrat hi ha una bona vista
de l’accidentat relleu d’Oló, un

546

podreu imaginar com era la
vida anys enrere durant l’esplendor de la pagesia, en un
terme caracteritzat per una
població dispersa. El darrer
mirador que visitareu en
aquest recorregut és el de la
Plaça de Baix, des d’on s’identifiquen els serrats i les petites valls que envolten el poble, així com els antics horts
abandonats als anys setanta.

metres és l’altitud del turó on
hi havia el castell i el primer
nucli de població

SIS ERMITES
ROMÀNIQUES

paisatge dominat pels boscos amb algun camp de secà,
terres de conreus, alguna masia aïllada i un conjunt de capelles i esglésies. Des d’aquí us

Una altra de les rutes per Santa Maria d’Oló que ens donen
pistes sobre la història del poble és la que ens porta a les
sis ermites romàniques del
terme. Es pot fer sencera, en
cotxe, o visitar-ne una o dues

SANTA CREU DE LA PLANA.
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A la pàgina anterior, una de les construccions de pedra seca
que encara queden al terme municipal. Sobre aquestes
línies, una panoràmica del poble de Santa Maria d’Oló. A
sota, cartells explicatius de les diferents rutes pels voltants
del poble. A la imatge de la dreta, restes d’una antiga
construcció al voltant de la riera. AJUNTAMENT DE SANTA MARIA D’OLÓ
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RUTA DEL BRAI
Podem seguir descobrint
els voltants de Santa
Maria d’Oló amb altres
rutes marcades, com la del
Brai, un itinerari geològic
que ens permet conèixer
les característiques
especials d’aquest territori
i que ens porta fins a la
depressió que va originar
la riera d’Oló.


a peu, totes estan a pocs
quilòmetres del poble. La primera és Santa Creu de la Plana, a sis quilòmetres d’Oló. La
capella està en un pla que porta el mateix nom i dins la parròquia de Sant Joan d’Oló. La
primera notícia escrita que en
tenim és de 1081 i la seva funció va ser sempre de capella
rural. És un edifici senzill
d’una sola nau, però situat
en un dels indrets més bonics
del terme.

SANT JAUME

PLANTA CIRCULAR. Sant Feliuet de Terrassola és el següent destí, a 10 quilòmetres
del poble. L’església està a tocar de la riera d’Oló, a dalt
d’un turó. En trobem referències ja l’any 927 i és un edifici
de dues naus paral·leles al

qual, el segle XIII, s’hi va afegir una gran torre quadrada
que s’utilitza com a campanar. Sant Jaume de Vilanova
és la tercera parada, a sis
quilòmetres d’Oló. La capella forma part de la parròquia
de Sant Feliuet i l’edifici, de
planta circular, està adossat a
l’antic mas. El 1931, els propietaris en van encarregar la restauració a l’arquitecte Josep
Puig i Cadalafch i, actualment, és considerada una de
les millors construccions
romàniques de planta circular de Catalunya.

SANT JOAN
VELL

DALT D’UN TURÓ. Per arribar
fins a Sant Joan Vell, el següent punt de la ruta, heu

EL BOSC
Un altre recorregut és el
que ens endinsa pel bosc
de ribera que hi ha a tocar
de la riera. És un camí molt
agradable per descobrir la
natura que envolta el
poble, amb salzedes,
àlbers, pollancres i pinedes.


VIDA DE PAGÈS
I si us voleu conèixer
millor la vida a pagès, una
ruta de 12 quilòmetres us
portarà per diverses
construccions de pedra
seca que ens parlen del
cultiu de la vinya i de la
migració de molts
ceretans que van arribar
al Moianès per treballar-hi
construint algunes de les
barraques de vinya que
encara es poden veure.

d’anar a Sant Joan d’Oló i
des d’allà caminar uns 15
minuts. Està a tocar de la
riera d’Oló, dalt d’un turó, i
en tenim referències des de
1081, tot i que consta com a
parròquia des de l’any 1136
fins al 1643, quan es va
abandonar. Ara només en
queden els murs sense volta i una part de l’absis.

SANT MIQUEL I
SANT VICENÇ

UNA CAPELLA I UNA PARRÒQUIA. Les dues darreres
visites d’aquesta ruta passen
per Sant Miquel d’Oló, una
capella rural documentada
des del 1130, i Sant Vicenç de
Vilarassau, una antiga parròquia que es troba a una
hora i mitja de camí al sud

del poble d’Oló, d’una única
nau rectangular.

RETAULES

DE L’ÈPOCA BARROCA. El tercer
dels recorreguts que ens expliquen la història d’Oló és el
dels retaules barrocs. Els trobem a les esglésies parroquials de Santa Maria d’Oló i
de Sant Joan d’Oló. La primera es va aixecar durant la mateixa època que l’antic castell d’Oló, cap al 999, però de
l’edifici primitiu només se’n
conserva una creu processionària d’aram del segle XIII.
L’actual església es va començar a construir al segle
XVII i està formada per tres
naus. Allà hi podreu veure el
majestuós retaule major, creat
per Pau Sunyer el 1663 i que
omple tot el pany de paret del

presbiteri de l’església. A la
nau lateral dreta hi ha el retaule de Sant Isidre, senzill,
elegant i esvelt.
L’església parroquial de Sant
Joan d’Oló conté fins a tres retaules barrocs. El més gran i
que ocupa el presbiteri està dedicat a Sant Joan Baptista, i és
creació també de l’escultor
Pau Sunyer; a la nau lateral esquerra n’hi ha un altre de més
petit, dedicat a la Mare de Déu
del Roser, del que se’n desconeix l’autor i la data de construcció. És d’estil gòtic-renaixentista amb pintura sobre
fusta i tela, i originàriament estava dedicat a Sant Joan Baptista. El darrer retaule que podem veure en aquesta església
és el dedicat a Sant Isidre,
construït a mitjans del segle
XVIII, i de 3,5 metres d’amplada i 5 metres d’alçada. G
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Necessitem
Per tintar necessitem: aigua,
esmalt d’ungles de diferents
colors, motlles d’alumini
d’un sol ús, escuradents i
vaixella blanca (tasses,
bols, plats...).

Comencem
Omplim amb aigua natural
dos motlles d’alumini fins a
la meitat. Recomanem abocar l’aigua amb l’ajuda d’una
gerra perquè el motlle és
poc consistent.

Colorem
A cada recipient afegim,
aproximadament, la meitat
d’un esmalt d’ungles. Com
tenim dos motlles d’alumini,
podem abocar un color diferent a cada safata.

Remenem
Immediatament després de
posar els esmalts de colors a
l’aigua, agafem un parell
d’escuradents i remenem
perquè no s’assequi i quedi
una barreja homogènia.
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PAPER
‘SKETCH’
Paper per a
esbossos de
superfície
lleugerament
rugosa, produït
gràcies a l’ús
d’energia
hidroelèctrica, i
ideal per a
llapis, carbonet,
grafit, pastel i
guix. Té gran
adherència del
color i és bo per
treballar amb
tècniques
humides.

Finalitzem
Submergim, fins a la meitat,
la vaixella escollida al tint
que més ens agradi. A
continuació, ho traiem i deixem assecar de cap per avall
uns 30 minuts.

UN MERCAT
La Algodonera Market Lab.
Aquest dissabte 21 d’octubre se
celebra una nova edició
d’aquest original market. A la
terrassa de l’hotel Cotton House es podrà tocar, experimentar
i comprar productes relacionats amb l’univers tèxtil, del

@ALGODONERAMARKETLAB

1

disseny i dels sabors. Un lloc
únic al centre de Barcelona per
compartir en parella, amb la família o els amics, degustar la
proposta gastronòmica especial de la xef Eva de Gil i gaudir
de les últimes tendències de la
ciutat. Més informació: www.hotelcottonhouse.com.

PAS A PAS

UN PLA
La Puça del Clot. Nova edició
d’aquesta trobada al carrer amb
parades de segona mà, artesania
i vintage, en un dels barris més
carismàtics de la ciutat. En un
entorn idíl·lic, la Puça és una iniciativa de Flea Market Barcelona
que pretén promoure els valors
del comerç petit i sostenible en
un ambient festiu. Al mercat podreu trobar més de 100 expositors, Djs i Foodtrucks. No us perdeu el millor mercat de segona
mà i artesania de Barcelona.

VAIXELLA
TINTADA

Dóna pinzellades de color al teu parament
de taula. Amb aquest pas a pas
aconseguiràs personalitzar la teva vaixella
i fer-la totalment exclusiva.

Dissabte 21 d’octubre. C/ Pont, 11 de Sant
Joan de Vilatorrada. http://arxipèlagcreatiu.com.

DIANA RODRÍGUEZ

AGENDA
MACRAMÉ
ARXIPÈLAG CREATIU.
Anima’t i vés a aquest taller de dues
hores. Podràs iniciar-te al món del
macramé i realitzar un penja test
que donarà un aire diferent de casa
teva. T’ensenyaran els diferents nusos d’aquesta tècnica i faràs el teu
treball amb corda de cotó cru. Dissabte 21 d’octubre.

ÀLBUM DE TARDOR
‘SDN PRINT ART PHOTO SHOP’.
En aquest taller de scrapbooking
utilitzaràs infinitat de tècniques
diferents i t’ensenyaran els seus
trucs per aplicar-les. Impartit per
Las cosillas de Raquelilla i Yosoyscrapera, realitzaràs un mini àlbum amb escorça natural i papers
basic SDN i Toga. Dissabte 21 d’octu-

‘SCRAPBOOKING 3D’
FLORYART. T’explicaran els materials i les eines que més s’utilitzen i
les tècniques de base per acompanyar-te en els primers passos
d’aquest meravellós hobby. Tot això
ho aplicaràs fent un àlbum 3D de
scrapbooking on podràs lluir les fotos que més t’agradin. El taller inclou el material. Dissabte 21 d’octubre.

SABATES ‘STEAMPUNK’
TROSSETS DE PAPER. Vols donar
una segona oportunitat a unes sabates que ja no facis servir? En
aquest curs crearàs unes sabates
precioses i les decoraràs amb tècniques Mixedmedia, pintura i adornaments. Començaràs des de zero,
pas a pas i sense pressa, perquè
ningú es perdi pel camí.

C/ Pont 11, Sant Joan de Vilatorrada.
http://arxipèlagcreatiu.com.

bre. Rambla Modolell 58, Viladecans.
www.sdnprint.es.

Ronda Cerdanya, 58 de Mataró.
www.floryart.es.

Dissabte 21 d’octubre. Plaça del Mercadal, 35
de Barcelona. @trossetsdepaper.

INICIACIÓ AL BRODAT
TAVERNA & VALDIVIA. El brodat
és tendència. Si vols iniciar-te a la
tècnica, en aquest taller aprendràs
el fonamental per personalitzar les
teves peces de vestir i de la llar.
T’ensenyaran nou punts de brodat
tradicional i faràs la teva roba amb
un disseny actual i original.
Dissabte 21 d’octubre. C/ Còrsega, 81
de Barcelona. Més informació al web:
www.tavernavaldivia.com.
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Per Iker Morán / La Gulateca

PIZZA
I PASTA

CINQUÈ
ANIVERSARI

AMASSAME

AXARQUÍA

Proposta: Bones
pizzes i pasta fresca en
un ambient acollidor.

Proposta: Cinc anys
de la millor
gastronomia al Prat.

Adreça: Sant Medir, 8.

Adreça: Jaume
Casanovas, 6 d’El
Prat de Llobregat.

Telèfon: 935 18 09 22.
Pàgina web:
grupoabrassame.com/restauranteamassame.

Telèfon: 931
81 32 30.
Pàgina web:
www.axarquiarestaurant.com.

Preu mitjà: 20 euros.

Preu mitjà: 65 euros
menú degustació.

AGENDA
ELS MERCATS SURTEN AL CARRER

TASTETS

ÚNIC A
EUROPA

MENÚ ESPECIAL
D’ANIVERSARI.
A més del menú
especial d’aniversari, fins a finals
d’octubre cada
setmana s’ofereix
a la carta un dels
cinc plats que el
componen, amb
opció de
maridatge. Per
cert, val molt la
pena tastar
també els vins
que acompanyen
al menú, tots de
petits productors
i que inclou
alguns tan
interessants com
Ube, de Cadis.

NBA CAFÉ
Proposta: Sabor i estil
americans en plenes
Rambles.
Adreça: La Rambla,
120.
Telèfon: 933 02 48 66.
Pàgina web:
www.barcelona.
nbacafe.com.
Preu mitjà: 25 euros.

AXARQUÍA

Hi ha vida fora de Barcelona. Una cosa
que repetim cada cop que sortim de la
ciutat per comprovar el bé que es menja i es cuina molt a prop. Sense anar
més lluny, al Prat de Llobregat el restaurant Axarquía celebra durant aquests
mesos el seu cinquè aniversari amb un
menú especial que repassa el millor
d’aquesta mitja dècada. Amb només 36
anys, Tomàs Rodríguez és un veterà dels
fogons, que ha passat
Tomàs Rodríguez rendeix per les cuines de Santi
homenatge als orígens Santamaría (present en
malaguenys de la seva família, les parets del restaud’aquí el nom del local
rant) o Dos Cielos dels
germans Torres. Axarquía és el seu projecte personal, on rendeix homenatge
als orígens malaguenys de la seva família, d’aquí el nom del local, i conjuga
la cuina de producte local amb picades
d’ullet a l’horta d’El Prat, els guisats tradicionals (excel·lent l’arròs negre amb
allioli de peres i vainilla o els calamars
amb picada de fruits secs) i tot amb un
toc d’alta cuina que es nota en la tècnica i la presentació.

Una pizza ben feta és sempre una
gran idea. I aixó és just el que proposa
Amassame, al costat del mercat de
Sants i en un ampli (atenció als seus
reservats) i acollidor local. Masses
elaborades sense pressa i pasta
casolana, ingredients per a tots els
gustos (inclosos els que cerquen
alguna cosa sana i lleugera), una bona
selecció d’embotits i formatges
italians i preus ajustats són la seva
interessant carta de presentació al
barri. Una recomanació? Els originals
espaguetis amb ous trencats i pernil.

MÉS AGENDA
FORMATGES DE SUÏSSA

Mercat de Mercats. Els mercats de Barcelona surten al carrer en una de les cites
anuals més populars de la ciutat: Mercat de
Mercats. El pròxim cap de setmana l’avinguda de la Catedral es convertirà en un
gran mercat en què el producte, la gastronomia i la cultura aniran de la mà durant
tres jornades. 21 parades de diferents mercats de tota la ciutat estaran presents reivindicant la importància del producte fresc
com a part essencial d’una dieta equilibrada i saludable. A més, 15 restaurants oferiran més d’una trentena de plats que es podran degustar durant aquests dies, a més
de tastos, xerrades i ponències al voltant
de la cuina i els productes de mercat. Pro-

Maridatge amb vins de Raimat. En l’àmplia agenda de l’edició d’enguany de Mercat de Mercats ja tenim marcada la cita organitzada per Formatges de Suïssa durant
aquesta vuitena edició. Un tast Cheese &
Wine en el que l’expert Enric Canut explicarà les propietats de les diferents varietats de formatges suïssos (Emmentaler
AOP; Appenzeller, Sbrinz AOP, Vacherin
Fribourgeois AOP...) mentre que es mariden amb vins Raimat. Només hi ha 25 places obertes i malgrat que ja no arribem a
temps per al concurs que han organitzat a
la xarxa social Facebook, el mateix dia
també hi haurà la possibilitat d’aconseguir
alguna així que atents. On: Aula Mercat del

posta: Mercat de Mercats. Adreça: Avinguda de la
Catedral. Quan: del 20 al 22 d’octubre. Pàgina web:
www.ajuntament.barcelona.cat/somdemercat.

Mercat de Mercats. Quan: Dissabte 21 d’octubre a
partir de les 12.00 hores. Pàgina web: www.facebook.com/QuesosdeSuiza/.

Sabies que en ple centre de Barcelona
hi ha un restaurant temàtic dedicat al
bàsquet? Nosaltres tampoc, així que
ja va sent hora de descobrir l’únic
NBA Café d’Europa. Un sport-bar al
més pur estil americà que en el seu
primer aniversari a la ciutat pot
presumir d’una terrassa amb espectaculars vistes a La Rambla i una carta
en la qual, per descomptat, no falten
les hamburgueses, les costelles a la
barbacoa, alguns plats tex-mex i unes
anelles de ceba molt saboroses.
Atenció també als seus còctels.
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QUÈ PASSA SI. .

NO TAN
PETITS

... vol marxar
de casa

‘INCENDIOS’
Proposta: Mario Gas
dirigeix Núria Espert
en aquesta obra de
Wadji Mouawad.
On: Teatre Goya
(Joaquim Costa, 68).
Quan: Del 25
d’octubre al 26 de
novembre.

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

Pàgina web:
www.teatregoya.cat.

CRISTINA GALÁN

Preu: 24 euros
(entrada general).

Una obra mestra del teatre actual en mans
del mite de la interpretació Núria Espert
Núria Espert (L’Hospitalet
de Llobregat, 1935), mite de
la interpretació catalana, espanyola i europea, protagonitza al teatre Goya Incendios, la versió del clàssic teatral del segle XXI de Wadji
Mouawad, autor libanès establert al Canadà. Dirigeix el
muntatge, que s’ha pogut
veure amb anterioritat al
Teatro de la Abadía de Madrid, Mario Gas (Montevideo, 1947). La poètica moderna de Mouawad transforma una tragèdia grega
situada en un lloc indeterminat (però que ben podria ser
el Líban natal del dramaturg). En el focus d’aquesta

obra mestra es situen els
conflictes territorials que
desemboquen en matances
sense sentit. Espert és una
dona, ja gran, que ha estat
testimoni i víctima d’horrors
passats d’un país en guerra. Aquesta dona, Nawal
Marwan, relata Incendios i
llega als seus dos fills la tasca de complir el seu darrer
desig: cercar al pare i al
germà desconeguts i lliurarlos una carta. El repartiment
de l’espectacle està a l’altura del text i de la seva protagonista, amb noms com els
de Laia Marull, Ramón Barea,
Álex García, Carlota Olcina,
Alberto Iglesias, Edu Soto i

TINGUES
EN COMPTE
UN MITE. Espert, de 81
anys, va rebre l’any 2016
el Premio Princesa de
Asturias de las Artes.
AL MUNTATGE les
escenes es succeeixen
sense interrupció i de
forma simultània en els
diferents temps, viatjant
del present al passat.
L’escenografia es
divideix en tres espais
austers i una gran paret
obscura en la qual es
projecten imatges
audiovisuals.

PETITS

GRANS

FESTA DEL
DIBUIX

L’ORFEÓ CATALÀ
I EL COR JOVE

Proposta: Jornada
entorn el dibuix al
Museu Picasso.

Proposta: Estrena
europea de Considering Matthew Shepard.

On: Museu Picasso
(Montcada, 15)
Quan: Diumenge 22
d’octubre (d’11 a 19h).
Pàgina web:
www.museupicasso.bcn.cat.

Big Draw al Museu Picasso. La Festa del Dibuix
és una jornada en què artistes, il·lustradors, arquitectes i dissenyadors tant reconeguts com
emergents proposen tallers per a tots els públics per tal d’experimentar de forma lliure, espontània i gratuïta al voltant del món del dibuix.
L’impulsor i organitzador és el Museu Picasso
en col·laboració amb The Big Draw, una organització benèfica entorn l’educació artística que
promou des de l’any 2000 el dibuix com a llenguatge universal, eina per a l’aprenentatge i per
a l’expressió i la creació.

On: Palau de la Música
Catalana.
Quan: Dissabte 21
d’octubre (20.30h).
Pàgina web:
www.palaumusica.cat.
Preu: de 20 a 30 euros.

Lucía Barrado. Entre tots ells
donen vida a 23 personatges. Aquest drama es desenvolupa en tres intenses
hores i retrata de forma colpidora el conflicte de l’ésser
humà enfront de les religions, els territoris i les races. Per a l’actor i director
d’escena Mario Gas, Incendios ha suposat un desafiament professional, la qualifica de peça «difícil i bella,
dramàtica i poètica, que no
fuig ni del conflicte, ni del
drama, ni de l’emotivitat. No
se li ha de restar dramatismes però sí fugir de la sensibleria. Hi ha emocions que
inclouen el plor, però per sobre de tot això hi ha un horror molt gran que s’adhereix al més íntim de les entranyes».

Passió moderna al Palau de la Música. L’Orfeó
Català, el Cor Jove i el Cor de Noies de l’Orfeó Català, amb uns 200 cantants, protagonitzen dissabte 21 d’octubre al Palau de la Música l’estrena
europea de Considering Matthew Shepard, de
Craig Hella Johnson, sota la direcció de Simon
Hasley. Participaran en aquesta vetllada Els
Amics de les Arts, Big Mama Montse, La Brutal i
l’artista visual David Espinosa. La partitura està
basada en la història real de l’assassinat fa 20
anys d’un jove, Matthew Shepard, amb paral·lelismes amb el martiri i la mort de Jesucrist.

E

stic donant voltes a la idea de
marxar de casa. Ja fa temps
que les coses han anat
canviant, i cada cop em vaig
sentint més i més sol. He estat sempre
un fill responsable, he complert el que
els pares m’han demanat i he ajudat als
meus germans petits quan m’ho han
demanat. Fa un temps que les coses
van començar a canviar. Crec que va
ser quan vaig començar a donar
classes particulars a nens petits. Els
pares estaven contents, però en fèiem
donar-los tots els diners, per controlarme. Això no em va agradar, ho vaig
viure com una manca de confiança cap
a mi. Volia demostrar que puc
administrar-me jo sol, els hi demanava
més autonomia per administrar els
diners que em guanyava i donar una
part a casa o comprar coses pels meus
germans, però no va haver-hi manera i
vaig quedar molt decebut. A partir
d’aquí, les coses van anar empitjorant.
El meu enuig ha estat més present,
cada dia amb més força, i ens hem anat
sentint més i més distants, tant amb
els meus pares com amb els meus
germans, que no m’entenen. Tinc clar
que la mare m’estima, però té por que
marxi de casa, que la nostra relació es
refredi, em diu sempre que m’ho
repensi, que no estic preparat, que serà
molt pitjor la vida sense la seva
protecció i el seu amor. Té molta por,
crec que en el fons sap que sóc capaç
de viure sol i això és el que més li
neguiteja, que em pugui oblidar d’ella.
El pare és diferent. Ell té molt clar que
la família ha de romandre unida, sigui
com sigui, i qualsevol cosa que tingui a
veure amb una autonomia més gran
d’algun dels membres, pot fer perillar
la unitat familiar. Jo estic fet un
embolic. Hi ha una part meva que vol
marxar, com més aviat millor, la part
que sent tallades les iniciatives
dirigides a ser una persona diferent, a
créixer. La que volia ser més autònoma
dins de casa, però li van deixar clar que
ja no hi hauran més concessions en
aquest sentit. Hi ha una altra part que
valora els lligams familiars, les arrels,
que no vol que hi hagi més distància
amb la família, malgrat les diferències.
Ara sembla que els pares volen parlar,
per millorar la nostra malmesa
convivència. El cert és que ara, pel bé
de tots, ho hem de fer. G
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DEL 18 AL 25 D’OCTUBRE: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 18
CINE

DISSABTE 21
EXPOSICIÓ

8A MOSTRA DE CINEMA I
AUDIOVISUAL SOM CINEMA

‘CENT ANYS DE TBO, 1917-2017’
El Museu del Joguet de Catalunya, torna a oferir l’exposició
commemorativa del centenari de
la popular revista infantil TBO.
200 La mostra està formada per
dibuixos originals que formen
part del Centre de Documentació del museu i que daten dels
anys 1920 al 1950. Reuneix
exemplars originals dels artistes
creadors dels coneguts personatges Melitón Pérez, Eustaquio,
la Família Ulises o Josechu el
Vasco.IFIGUERES. Museu del Joguet

Aquesta mostra, que pretén
mostrar el talent de noves
promeses del món de l’audiovisual català, està distribuïda en
tres seccions principals: documentals, curtmetratges i
llargmetratges. Tret dels
llargmetratges, totes les
projeccions entren a concurs.
Una de les novetats d’aquesta
edició són les activitats paralel·les, entre les quals hi haurá
una taula rodona d’actors i
actrius nous talents, que es
realitzarà a les instal·lacions del
Magical Mèdia. Estarà moderada
per Santi Lapeira, President del
Col·legi de directors i directores
de cinema de Catalunya i
Director del CECAAC. LLEIDA.

de Catalunya. C/ de Sant Pere, 1. Fins al 5
de novembre. Entrada gratuïta.
www.mjc.cat.SSABTE 21

DIUMENGE 22
ESDEVENIMENT

FIRA DEL BOLET A
CASTELLTERÇOL

DIJOUS 19
EXPOSICIÓ

ARXIU

Diferents espais. Del 18 al 22 d’octubre.
www.somcinema.cat.

TEATRE

MOSTRA DE NINES DEL MÓN

RICARDO DARÍN A ‘ESCENAS DE LA VIDA CONYUGAL’

Les nines no sempre han estat
concebudes com a joguines.
S’han emprat i s’empren com a
objectes de culte religiós i
instruments d’aprenentatge.
Aquesta exposició és un
recorregut pels seus orígens (la
Prehistòria, la vall de l’Indus,
l’Antic Egipte, l’Imperi Romà…) i
la seva història fins a l’època
actual. Una mostra de la seva
diversitat, en què es troben
representats tots els continents i
es poden veure nines fetes d’os,
de pell de foca, de fusta, de
llavors o de llana. Es tracta de
troballes del fotoperiodista Kim
Manresa durant els seus viatges
arreu del món. Va iniciar la
col·lecció quan va néixer la seva
filla Ada. SABADELL. Espai Cultura

Només entre els dies 25 i 29 d’octubre, l’actor argentí Ricardo
Darín i l’actriu Andrea Pietra presenten al teatre Tívoli les
funcions de l’obra mestra del director de cinema suec Ingmar
Bergman Escenas de la vida conyugal. Aquesta comèdia dramàtica mostra escenes quotidianes del matrimoni format pel Joan i la
Maria. Darín, recentment premiat per tota la seva carrera per part
del Festival de Cinema de Sant Sebastià, ja va portar aquest
espectacle a Barcelona el setembre de l’any2015.

Fundació Sabadell 1859. C/ d’En Font, 25.

BARCELONA. Teatre Tívoli. Casp, 8. Del 25 al 29 d’octubre. Dimecres 25 a les
20.30 hores. Preu: a partir de 34 euros. www.grupbalana.com.

17ª FESTA DEL MODERNISME
DE LA COLÒNIA GÜELL

aspectes de la vida quotidiana
de la Colònia d’ara fa cent anys,
mitjançant racons teatralitzats,
actuacions musicals i exposicions. Enguany es commemoraran els 125 anys de la inauguració del Teatre Fontova. SANTA

Les Festes del Modernisme
recreen a la Colònia Güell

COLOMA DE CERVELLÓ. C/ Claudi
Güell, 6. Del 20 al 22 d’octubre.
www.www.coloniamodernista.cat.D

Fins al dia 14 de gener. Més informació a
www.fundaciosabadell.cat.

DIVENDRES 20
CELEBRACIÓ

T&T
BCN

Dimecres 18 d’octubre a
les 19.30h «Audicions
íntimes» amb el
@dalia_quartet al
@RCercleArtistic. Us hi

esperem! @AmicsLiceu
EXPOSICIÓ. Dimecres 18
d’octubre a les 19.30 h
inaugurem Un arc, un
iglú, una ciutat. Col·lecció
«la Caixa» d’Art

TRANSPORT PÚBLIC
L9 SUD: SUSPENSIÓ DE SERVEI. Alternatives de transport. Durant alguns caps de setmana (21 i 22 d’octubre, 11 i
12 de novembre, 2 i 3 de desembre i 16 i 17 de desembre) es
duran a terme tasques de connexió amb la futura L10 Sud i
no hi haurà servei a la L9S. Alternatives de transport: de
l’Aeroport T1 a Aeroport T2 i Europa/Fira: la línia de bus 46;
De Parc Nou a Cèntric, Les Moreres i Europa/Fira: la línia de
bus 65; De Mas Blau a Les Moreres i Europa/Fira: les línies

Contemporani
@bassatmataro

FRANCESC TORRES.

Dijous 19 d’octubre
(18.30h), conferència
inaugural:

Santa Mònica. Rbla. de Santa Mònica, 7. 19
hores. artssantamonica.gencat.cat.

DIMARTS 24
MÀGIA

ACTUACIÓ DEL MAG CHRISTOPH BORER A BARCELONA
Un dimarts de cada mes La Seca
Espai Brossa presenta en sessió
única il·lusionistes de nivell
internacional. Christoph és un
mite escènic amb una gran
reputació. Parla cinc idiomes i ha
realitzat més de 5.000 actuacions a més de 40 països
diferents entre festivals a l’aire
lliure, teatres i aparicions a la
televisió. Oferirà al públic un
espectacle que barreja els millors
ingredients del mentalisme, les
il·lusions i la màgia. BARCELONA. La
Seca Espai Brossa. C/ dels Flassaders, 40.
20.30 hores. 12 euros. www.laseca.cat.

DIMECRES 25
TEATRE

REPRESENTACIÓ DE ‘YES, POTSER’

CARLES CAMPS MUNDÓ ALS
DILLUNS DE POESIA

El Teatre Akadèmia presenta una
tragicomèdia surrealista que ens
confronta amb la més gran de les
nostres misèries: la pèrdua de
memòria constant que torna una i
altra vegada al llarg de la història
endinsant-nos en l’horror de la
catàstrofe. Només dues dones i un
soldat, sense noms ni memòria,
figuren com a supervivents d’un
conflicte apocalíptic nuclear en un
gran desert envoltat d’oceans. Ell
voldrà recuperar els rituals i els
càntics i elles procuraran recuperar el seu llenguatge i la història.

L’obra de Carles Camps Mundó
protagonitza a l’Arts Santa
Mònica els Dilluns de Poesia, un
espai públic per donar a conèixer,

BARCELONA. Teatre Akadèmia. C/ de
Buenos Aires, 47-49. Fins al 19 de
novembre. De dimecres a dissabtes a les
20.30 hores i diumenges a les 18 hores.
www.teatreakademia.cat.

Diferents carrers del municipi. De les 9 a
les 15 hores. www.castelltersol.cat.

AMICS DEL LICEU.
RECOMANAT
A LES XARXES

En el marc de la Fira de Fires,
Castellterçol acull la del bolet, un
dels aliments estrella de la
temporada. Comptarà amb
parades d’artesania i productes
d’alimentació, exposicions, tallers
i degustacions gastronòmiques.
Un altre de les activitats de la
festa és el Concurs de Bolets,
que neix en l’edició de l’any
2004. Aquest atorga premis al
bolet més gran, al cistell amb
més quantitat de bolets comestibles i no comestibles i al bolet
més original. CASTELLTERÇOL.

amb regularitat al llarg de l’any,
les veus més remarcables de la
poesia catalana i internacional a
Barcelona. Presentarà la sessió
Josep M. Fulquet. BARCELONA. Arts

DILLUNS 23
LITERATURA

‘#FrancescTorres. El
museu d’objectes
perduts [La capsa
entròpica]» #gratuït
@MuseuNac_Cat

@directorscinema

al 22 d’octubre,
‘#Palamós gastronòmic’,
amb 20 restaurants i 8
tavernes del municipi
@visitpalamos

SOM CINEMA. S’acosta el

FRANCESC TORRES. Fins

@RadioPalamos

de bus L80, L87, L94 i L95 de Baixbus; De Mercabarna a la
pl. d’Espanya: la línia de bus 109; D’Aeroport T1 a Aeroport
T2, El Prat Estació, Les Moreres i Cèntric: la línia de bus PR1
de Baixbus; D’Aeroport T2 a El Prat Estació: la línia R2 Nord
de Rodalies; D’Aeroport T1 a Mas Blau, Parc Nou, Cèntric,
El Prat Estació i Les Moreres: la línia N17 de NitBus; D’Aeroport T2 a Mas Blau, Parc Nou, Cèntric, El Prat Estació i Les
Moreres: la línia N16 de NitBus; De Mercabarna a Parc Logístic i la pl. d’Espanya: la línia N1 de NitBus.

Som Cinema 2017! A
Lleida del 18 al 22
d»octubre.
@som_cinema

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).
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