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LES TERRES 
D’INSPIRACIÓ 
DE 4 GENIS

‘La ruta del Paisatge dels Genis’ us portarà fins a Reus, Mont-roig del 
Camp, El Vendrell i Horta de Sant Joan, paisatges tarragonins que van 
inspirar Antoni Gaudí, Joan Miró, Pau Casals i Pablo Picasso

Paisatge natural d’Horta de 
Sant Joan (Tarragona) on va 

fer estada Pablo Picasso a 
principis del segle XX. JOAN C. 
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PILAR MAURELL 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20m 
Els paisatges tarragonins van 
inspirar Gaudí, Miró, Casals 
i Picasso. Quatre artistes que 
comparteixen ara La ruta del 
Paisatge dels Genis que us 
portarà fins a Reus, Mont-
roig, el Vendrell i Horta de 
Sant Joan. Els municipis on 
van deixar la seva petja. És 
una ruta molt completa amb 
desenes d’activitats als mu-
seus i cases natals però tam-
bé a l’aire lliure. Perquè la pro-
posta inclou passejades, ex-
cursions amb bicicleta i 
experiències gastronòmiques 
i artístiques.   

REUS 
LA CIUTAT ON VA NÉIXER GAUDÍ. 
La primera ciutat de la ruta 
és Reus (Baix Camp). Allà hi 

va néixer Antoni Gaudí el 
1852 i hi va viure fins als 16 
anys, quan va traslladar-se a 
Barcelona per estudiar ar-
quitectura. La casa familiar 
encara es conserva i podeu 
visitar-ne l’exterior. 

Segurament va ser a la cal-
dereria de la família l’espai 
màgic on Gaudí va desco-
brir el treball del metall –era 
fill d’una nissaga de calde-
rers–, però potser va apren-
dre a estimar la natura, que 
tan present és a les seves 
obres, a casa els seus avis, al 
Maset de Riudoms, on pas-
sava els estius i on va viure 
una temporada per recupe-
rar-se d’una malaltia 
reumàtica.  

Però no ens movem de 
Reus perquè allà hi ha el 
Gaudí Centre, a la plaça del 
Mercadal, l’únic espai d’in-

terpretació de l’obra i la vida 
d’aquest geni on descobri-
reu els secrets arquitec-
tònics de Gaudí, amb ma-
quetes, audioguies, especta-
cles audiovisuals i un estudi 
fotogràfic. A l’espai Sensa-
cions podreu admirar i tocar 
les torres de la Sagrada Fa-
mília, les xemeneies de la 
Pedrera o de la Casa Batlló i, 
fins i tot, passejar-vos per 
la galeria de columnes del 
Parc Güell.  

Aprofitant que estem en 
una ciutat amb un gran pa-
trimoni modernista, val la 
pena anar fins a  l’antic ins-
titut psiquiàtric Pere Mata, 
per veure’n els pavellons i 
les magnífiques vidrieres, i 
la Casa Navàs, amb una es-
pectacular decoració inte-
rior, construïts per Lluís 
Domènech i Muntaner. Als 

PAISATGES 
TARRAGONINS 
TOCATS PEL GENI  
Aquesta setmana fem una passejada 
pels pobles i la natura que van 
inspirar Gaudí, Miró, Casals i Picasso 

EN RUTA
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dos espais s’hi fan visites 
guiades i al Pere Mata se n’hi 
fan de teatralitzades. 

ELS COLORS DE 
MONT-ROIG 
EL LLOC ON MIRÓ VA CREAR EL 
SEU UNIVERS. Més al sud i en-
cara a la comarca del Baix 
Camp hi trobareu la petja de 
Miró. Joan Miró va arribar 
a Mont-roig amb 18 anys per 
recuperar-se d’una malaltia 
i es va instal·lar al mas que el 
seu pare havia comprat allí. 
Era 1911 i, des d’aleshores, 
Mont-roig es va convertir en 
el lloc on Miró va concebre 
i crear el seu univers i on va 
pintar les obres que el van 
convertir en un dels millors 
artistes del món. Tant és així 
que deia que «tota la meva 

obra està concebuda a 
Mont-roig».  

Val la pena fer algunes de 
les rutes que ens proposen 
pel poble i els seus voltants 
per endinsar-vos en l’obra 
de l’artista que afirmava que 
Mont-roig era un univers de 
colors: «El vermell és el co-
lor de l’Ermita de la Roca i li 
dóna nom al poble. El blau 
és el cel de Mont-roig. El 
verd és el verd dels garrofers 
i el groc la joia de Mont-roig, 
les seves floretes i plantes». 
Per això l’excursió a la mun-
tanya roja i a l’ermita de la 
Roca és imprescindible. La 
millor manera d’anar-hi és 
a peu, tal com ho feia Miró, 
o amb bicicleta. També po-
deu anar fins a la platja de la 
Pixerota, on anava l’artista 
cada dia a fer exercicis de 
gimnàstica. 

Al poble, una altra visita 
obligada és al Centre Miró. 
Hi trobareu reproduccions 
facsímils dels quadres de 
Miró relacionats amb Mont-
roig i el tapís ‘El llangardaix 
de les plomes d’or’, fet per 
Josep Royo amb motiu del 
centenari del naixement de 
l’artista, partint d’un dibuix 
de Miró. Al centre us expli-
caran curiositats com per 
exemple que les estrelles 
que trobem a l’obra mironia-
na les van inspirar les 

canyes entrecreuades dels 
camps de Mont-roig que els 
agricultors utilitzaven per 
enfilar les tomateres. 

EL VENDRELL 
LA CASA DE LA PLATJA DE PAU 
CASALS. I de Mont-roig al 
Vendrell, on anem a trobar 
el tercer geni de la ruta: Pau 
Casals. Fill de l’organista de 
l’església del poble, Pau Ca-
sals va néixer l’any 1876 a la 
capital del Baix Penedès i ja 
de ben petit es va interessar 
per la música. Amb nou anys  
tenia el seu primer instru-
ment de corda, una carabas-
seta que van construir el seu 
pare i Peret, el Barber. Als 23 
anys va començar la seva tra-
jectòria com a professional i 
durant dècades va actuar en 
els millors auditoris del món. 

Tot i els seus viatges, Casals 
passava llargues temporades 
a la seva casa de la platja de 
Sant Salvador, seu actual de 
la Vil·la Museu Pau Casals on 
es fan visites guiades.  

També podeu començar la 
visita al Museu Casa Nadiua, 
on va néixer el músic, i que us 
transportarà al segle XIX. S’hi 
conserven el piano i el bressol 
de Pau Casals, i els instru-
ments que van marcar l’ini-
ci de la seva carrera musical. 
A més, al Vendrell s’hi pot fer 
la Visita Guiada als Espais Vi-
tals de Pau Casals, que s’ini-
cia a la Casa Nadiua, passa 
per l’església de la població 
on hi ha l’òrgan que Pau Ca-
sals va començar a tocar quan 
tenia nou anys, i acaba a la 
Vil·la Casals.  

HORTA DE  
SANT JOAN 
PICASSO I EL SEU AMIC MA-
NUEL PALLARÈS. La darrera 
parada d’aquesta ruta dels 
genis és Horta de Sant Joan. 
«Les meves emocions més 
pures les vaig experimen-
tar a un gran forest d’Es-
panya (els Ports d’Horta) 
quan, als 16 anys, m’hi vaig 
retirar a pintar». Són les pa-
raules de Pablo Picasso, que 
va fer dues estades a Horta 
de Sant Joan, acompanyat 
pel seu amic Manuel Pa-
llarès, el noi de can Tafetans, 
fill del poble i company d’es-
tudis a la Llotja de Barcelo-
na. En la primera (1898-
1899), va arribar malalt –te-
nia l’escarlatina–, però les 
vivències en contacte amb la 
natura del massís dels Ports 
el van omplir d’energia.  

I és que Picasso i Pallarès 
van decidir viure en una co-
va. Allà hi va començar a fer 
esbossos de la gent, els ani-
mals, les muntanyes i les ca-
ses. Podeu arribar fins a la 
cova a través d’una ruta cir-
cular de poc més de tres 
quilòmetres. L’itinerari par-
teix de l’àrea de lleure de La 
Franqueta situada a la vora 
del riu dels Estrets.   

Picasso va tornar a Horta el 
1909, coincidint amb l’inici 
del moviment cubista, amb 
Fernande Olivier.  

D’aquesta època són els 
quadres inspirats en els pai-
satges del poble i el seu en-
torn La bassa d’Horta i La 
fàbrica d’Horta d’Ebre. Po-
dreu saber-ne més al Centre 
Picasso, amb reproduccions 
facsímils de tota l’obra que Pi-
casso va crear i amb la qual va 
immortalitzar els paisatges 
del poble. 

Trobareu tota la informa-
ció  de La ruta del Paisatge 
dels Genis a la pàgina web el-
paisatgedelsgenis.cat. ● 

1910 
és l’any en què es construeix 
la Vil·la Casals i el pare de Miró 
compra el mas de Mont-roig 

A la pàgina anterior, interior de l’Institut Pere Mata de 
Reus. En aquesta pàgina, a dalt, visitants al Centre Miró. 
A sota, la Casa Nadiua de Pau Casals i una imatge de la 
platja de Sant Salvador on Pau Casals passava llargues 
temporades. EL PAISATGE DELS GENIS / JOAN CAPDEVILA

TARGETA GENIAL 
Per gaudir de totes les 
propostes de La ruta del 
Paisatge dels Genis i 
aconseguir descomptes i 
promocions us podeu treure 
la Targeta Genial. Inclou 
l’entrada gratuïta als centres 
culturals, descomptes en 
visites guiades, excursions 
en bicicleta i allotjaments. A 
més, els menors de 14 anys 
acompanyants d’un adult 
amb la Targeta Genial tenen 
accés gratuït als centres. 

� � � 

VISITA TEATRALITZADA 
AL VENDRELL 
Una de les activitats de la 
ruta que es fa al Vendrell és 
la que ens proposen a la 
Vil·la Museu Pau Casals. 
Amb una visita teatralitzada 
hi descobrireu la història del 
barri marítim de Sant 
Salvador i us aproparan a la 
vida més quotidiana de Pau 
Casals, amb anècdotes que 
us faran conèixer la part 
més humana del músic. 

� � � 

TAST DE VERMUT 
A Reus cada quart dissabte 
de mes al matí us proposen 
una ruta per la ciutat a 
través del vermut que l’ha 
fet famosa 
internacionalment. 
Coneixereu els llocs 
emblemàtics que 
n’expliquen la història i 
tastareu el gust 
inconfusible del seu 
vermut, mentre assaboriu 
l’edat d’or d’aquell Reus 
que va esdevenir la 
segona ciutat de 
Catalunya.  

*    OCIpèdia
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*    OCIpèdia
‘OVERLOOK’ 
És un tipus de 
costura que es 
realitza per 
definir la vora o 
per unir dues 
peces. Una 
màquina de 
cosir overlock 
es diferencia 
d’una 
tradicional en el 
fet que utilitza 
llaços 
alimentats des 
de diversos 
cons en 
comptes d’una 
bobina. Les 
costures 
overlock són 
molt versàtils i 
es poden 
utilitzar per a 
decoració, 
reforç o 
construcció. 

Embarrats a Sant 
Joan de Vilatorra-
da. Aquest cap de 
setmana transporta’t 
a l’eclosió de la indús-
tria tèxtil de principis 
del segle XX. Amb la 
Fira Embarrats, el po-
ble de Sant Joan de 
Vilatorrada fa una in-
cursió en la seva 
història i proposa al 
visitant esdevenir un 
testimoni d’excepció 

de la vida quotidiana 
dels santjoanencs i 
santjoanenques de 
fa cent anys. Durant 
dos dies podràs gau-
dir d’un ampli progra-
ma d’espectacles, 
parades d’artesania i 
de comerç local, visi-

tes guiades i teatra-
litzades a les fàbri-
ques, teatre al carrer, 
mostra d’oficis i una 
llarga llista 
d’activitats.  
Més informació: 
www.santjoanvilatorra-
da.cat.

AGENDA 

BRODAT BOTÀNIC EXPERIMENTAL 
COSTURETAS SOCIAL CLUB. 
T’animes a provar les últimes 
tendències en brodat? El brodat 
botànic consisteix a reproduir bo-
degons inspirats en la naturalesa i 
plasmar-los en el teixit usant la 
tècnica tradicional. Experimen-
taràs amb  diversos materials per 
donar diferents acabats a la teva 
obra. Dijous 26 d’octubre. C/ Verdi, 81. 
Barcelona. www.costuretas.com.  

DECORACIÓ SOBRE METALL 
L’ATELIER DE CARLOTA. En 
aquest taller t’ensenyaran a pin-
tar sobre metall i què cal fer per-
què la pintura quedi en el suport i 
duri. En aquesta ocasió, utilit-
zaràs una regadora metàl·lica que 
la decoraràs amb tècniques de 
decoupage, fent-la única i al teu 
gust. Divendres 27 d’octubre. C/ Sant 
Antoni 49, Premià de Mar. www.latelierde-
carlota.com. 

JOIERIA AMB PLATA 
POU D’ART. Faràs un anell i un 
conjunt d’arracades amb fil de 
plata, minerals i granadures. No 
cal tenir coneixements previs, és 
una iniciació a la joieria on et sor-
prendran els resultats. T’ajuda-
ran a triar els materials i a què 
aprenguis a combinar-los de la 
millor manera. Divendres 27 d’octubre. 
C/ Balmes 35, Sant Cugat del Vallès. 
www.poudart.com.  

ÀLBUM ALTERAT 
TROSSETS DE PAPER. En 
aquest taller alteraràs un àlbum a 
l’estil steampunk, utilitzaràs guix 
negre, acabats, pintures me-
tal·litzades i molt més. Crea un àl-
bum de Scrapbooking des de ze-
ro i aprèn noves tècniques. Tot el 
material està inclòs, només has 
de portar les ganes de passar una 
bona estona! Divendres 27 d’octubre. 
Plaça del Mercadal, 35 de Barcelona. 
@trossetsdepaper.  

ENQUADERNACIÓ JAPONESA 
ESPAIBUENROLLO. Aprendràs a 
confeccionar una llibreta a l’estil 
japonès. Es caracteritza, princi-
palment, per no tenir llom, fent 
així que les fulles es cusin entre 
si. Et servirà per realitzar les te-
ves pròpies llibretes de nota, 
dossiers en paper, quaderns de 
viatge, llibres de signatura o pre-
sentacions. Divendres 27 d’octubre. C/ 
Sant Rafael, 36, Barcelona. http://cargo-
collective.com/espaibuenrollo. 

AMIGURUMI 
EL CALAIX. En aquest taller de 3 
hores podràs aprendre les claus 
bàsiques per realitzar els teus 
propis ninots de ganxet o amigu-
rumis. T’ensenyaran com realit-
zar el cercle màgic i punt baix i 
aprendràs com augmentar i dis-
minuir punts per donar forma. Dis-
sabte 28 d’octubre. C/ Sant Medir 15, Bar-
celona. http://elcalaixfetama.blogs-
pot.com.es.

UNA FIRA

 

Antiguitats, col·lec-
cionisme, art i arte-
sania. El mercat 
mensual d’Igualada 
se celebra aquest 
diumenge 29 d’octu-
bre al Passeig Verda-
guer de la ciutat. La 
Fira d’antiguitats i 
col·leccionisme es va 
iniciar l’any 1980 i, des 
del 1993, es va com-
pletar amb la Mostra 
d’art i artesania. 

Aquest esdeveni-
ment és un punt de 
trobada per a tots els 
amants de les mone-
des, xapes de cava, 
postals o discs, als qui 
els apassiona vendre, 
comprar i, fins i tot, in-
tercanviar materials 
entre els mateixos 
expositors de la fira. 
Es tracta d’un sector 
molt fidel amb més de 
100 expositors que es 
donen cita cada últim 
diumenge de mes a 
Igualada. No et perdis 
aquesta oportunitat 
de passejar i de gau-
dir d’un bon ambient, 
mentre trobes allò 
que busques. Més in-
formació: www.firaigua-
lada.org.

UN MERCAT

FET A MÀ

@
EM

BA
RR

AT
S

Comencem 
Agafem el cabdell de llana ta-
ronja i donem voltes al vol-
tant de quatre dits. La quanti-
tat de voltes dependrà del 
volum que desitgem per a la 
carbassa.

3

Nuem 
A continuació, tallem un tros 
de llana, també taronja, d’uns 
20 cm. Amb ell, agafem totes 
les voltes de la mà i fem un 
nus. Un cop lligat, ho traiem 
de la mà. 

4

Fem la tija 
Ara col·loquem un neteja pi-
pes a sobre de la carbassa i 
tornem a nuar amb el tros de 
llana sobrant. Li donem forma 
d’anella per poder penjar-la 
després.

5

Finalitzem 
Una vegada tenim totes les 
carbasses fetes, és el moment 
de fer la garlanda. Per això, 
utilitzarem la llana verda i 
l’anirem passant per totes les 
anelles. 

1

Necessitem 
Per fer la garlanda de car-
basses necessitem: dos 
cabdells de llana (un de co-
lor verd i una altra taronja), 
neteja pipes verds d’uns 15 
cm i unes tisores.

2

PAS A PAS GARLANDA DE 
CARBASSES 
Prepara’t que arriba Halloween! Dóna un bri de 
color a la teva nit d’ànimes amb originals detalls 
fets per tu. Un pas a pas que no t’ha de fer gens 
de por. DIANA RODRÍGUEZ
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OH!TELS
YURBBAN PASSAGE HOTEL & SPA 

Un nou eix al voltant del carrer Trafal-
gar. En els darrers anys el carrer Trafalgar 
ha esdevingut un dels eixos més dinàmics 
de la ciutat de Barcelona. I és just allà, en 
un edifici datat de l’any1878 i recuperant 
un dels racons amb més història i encant 
de la ciutat –el passatge de les Manufac-
tures– on ha obert les seves portes el nou 
hotel boutique Yurbban Passage. Aquest 
establiment compta amb 60 habitacions, 
zona spa, i una terrassa amb piscina des-
coberta i unes espectaculars vistes sobre 
la ciutat de Barcelona. El nou Yurbban 
també aposta per la gastronomia local 
amb el seu restaurant D’Aprop, així com 
per les propostes saludables del nou Flax 
& Kale Passage. Adreça: Trafalgar, 26. Telèfon: 
938 82 89 77. Pàgina web: www.yurbbanpassa-
ge.com.

RESTAURANT WEEK

AGENDA

Menús solidaris. Torna la nova edició de 
Restaurant Week. Una oportunitat única 
per, des d’avui i fins al 12 de novembre, 
descobrir la millor gastronomia de la ciu-
tat amb menús especials a 25 o 40 euros 
en el cas de locals amb Estrella Michelin. 
Sergi de Meià, El Jardín del Alma, Infor-
mal by Marc Gascons, El Cercle, Mextizo 
o Blanc-Mandarin Oriental de Carme 
Ruscalleda són alguns dels restaurants 
de Barcelona que participen en aquesta 
tercera edició. A més d’apropar la millor 
gastronomia a tots els públics, per cada 
menú Restaurant Week es destinarà un 
euro al programa de l’ONG Ajuda en Ac-
ció Aquí també, que treballa per pal·liar 
la pobresa infantil a l’Estat. Quan: Fins al 
pròxim 12 de novembre. Més informació: www.el-
tenedor.es. 

MENÚ DE 
TARDOR

Molts cuiners coincideixen a assenya-
lar la tardor com la temporada més 
interessant de l’any. I a Osmosis han 
volgut demostrar-ho de la millor 
forma, amb un menú inspirat en els 
productes d’aquesta època. En realitat 
molts menús, perquè el xef proposa 
un menú nou cada 15 dies que es va 
adaptant al mercat i la temporada. Tot 
això maridat amb vins que juguen 
amb els sabors de la tardor. A més 
dels diferents menús de degustació, 
cada migdia ofereix un menú del dia 
d’alta cuina per 28 euros. 

OSMOSIS 

Proposta: Nou menú 
cada 15 dies. 

Adreça: Aribau, 100. 

Telèfon: 934 54 52 01. 

Pàgina web: 
www.restauranteosmo-

sis.com. 

Preu mitjà: menús a 
partir dels 42 euros.

BURGUERS

GOIKO GRILL  

Proposta: Acaben 
d’arribar però les seves 

hamburgueses ja són de 
les millors de la ciutat.  

Adreça: Sant Joan, 58 
/ Aribau, 113. 

Telèfon: 937 37 82 05. 

Pàgina web: 
www.goiko-

grill.com/ciudad/bar-
celona/. 

Preu mitjà: 15 euros.

CUINA DE 
MERCAT

PLATA BISTRÓ 

Proposta: Cuina 
clàssica i ben 

executada en un dels 
nous locals més 

recomanables de 
Sant Antoni.  

Adreça: Sepúlveda, 
23.  

Telèfon: 935 16 
91 30. 

Pàgina web: 
www.platabistro.com. 

Preu mitjà: 25-30 €.

Que Sant Antoni és un dels barris de 
moda no és cap notícia a hores d’ara. 
I com passa amb totes les modes, això 
implica l’obertura de molts restau-
rants que passaran sense pena ni 
glòria  i, de tant en tant, un desco-
briment que val molt la pena. Plata 
Bistró pertany a aquesta segona ca-
tegoria. En marxa des de fa només uns 
mesos, aquí la cuina de mercat es pren 

al peu de la lletra. 
Sense carta fixa, Víc-
tor García (el seu 
germà Mario s’ocupa 
de la sala) elabora un 

menú a partir dels productes que tro-
ba cada dia. Guisats tradicionals, cui-
na senzilla però molt ben resolta i un 
local acollidor són les seves senyes 
d’identitat. Què menjar? Dependrà del 
dia, clar, però el pollastre al txilin-
drón amb molles, els impressionants 
calls, recepta de l’àvia, ens explica, o 
el colomí amb bledes són alguns dels 
millors plats que surten ara de la pe-
tita cuina de Plata Bistró. 

En marxa des de fa només uns 
mesos, aquí la cuina de mercat 

es pren al peu de la lletra. 
Sense carta fixa.

TASTETS
ESMORZARS  
DE FORQUILLA.  
Tot i que  
a prop dels 
restaurants més 
famosos del barri 
amb la firma dels 
Adrià, per sort, 
aquí tot és més 
terrenal. Així, 
Plata Bistró als 
matins s’apunta 
als esmorzars de 
ganivet i forquilla 
(ens han 
recomanat molt la 
truita, així que 
s’haurà de tastar) 
al vermut dels 
dissabtes, i els 
diumenges, 
prèvia reserva.

PL
AT

A
 B

IS
TR

TÓ

PARADA I FONDA Per Iker Morán / La Gulateca

Un dels pioners en la ja la veterana 
moda de les hamburgueses gurmet 
arriba per fi a Barcelona després 
d’haver triomfat a Madrid i altres 
ciutats. Parlem de Goiko Grill, que des 
de fa uns mesos compta amb dos 
locals (Aribau i Pg. de Sant Joan) en 
els que ja és possible degustar 
algunes de les millors hamburgueses 
de la ciutat. A més d’una dotzena 
d’especialitats (les patates casolanes 
són part del seu encant) atenció 
també als seus potents i generosos 
entrants per compartir. 
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Harry Potter amb música en viu al Sant Jordi. El 
Palau Sant Jordi de Barcelona oferirà la projec-
ció en una pantalla gegant de la segona pel·lí-
cula de la famosa saga de Harry Potter, escrita 
per l’autora J. K. Rowling. Es tracta de Harry 
Potter i la cambra secreta, que anirà  acom-
panyada de l’oscaritzada banda sonora que va 
crear John Williams en viu, interpretada per 
una orquestra simfònica.  La pel·lícula permet 
seguir Harry Potter i els seus amics en el seu 
segon any a Hogwarts, el curs on les arts fos-
ques seran desvetllades. 

‘HARRY POTTER I 
LA CAMBRA 

SECRETA’ 

Proposta: Projecció de 
la pel·lícula amb 
música en viu.  

On: Palau Sant Jordi. 
Passeig Olímpic, 5-7.  

Quan: 28 d’octubre a 
les 19 hores. 

Pàgina web: 
www.www.palau-

santjordi.cat.   

Preu: de 20 a 70 euros.

Cultura per a persones vulnerables. Arriba una 
altra edició de la Setmana Apropa Cultura.  Fins al 29 
d’octubre prop d’un centenar d’equipaments de tota 
Catalunya fan possible que persones en situació 
vulnerable i en risc d’exclusió social puguin gaudir 
de teatres, auditoris, museus i festivals i participin en 
la vida cultural a través de les més de dues-centes 
activitats programades durant aquests dies. Apropa 
Cultura compta amb la participació desinteressada 
d’Alghero Miquel, cantant de Txarango, que prota-
gonitza, juntament amb una persona atesa per una 
entitat social, una sortida al teatre i una conversa.  

APROPA 
CULTURA 

Proposta: Activitats 
culturals arreu de 
Catalunya per a 

persones en situació 
vulnerable.  

On: Diferents espais.  

Quan: Fins al 29 
d’octubre. 

Pàgina web: 
https://www.apropa-

cultura.cat. 

‘MEDIACIONS’, 
DE SUSAN 
MEISELAS 

Proposta: Exposició 
de fotografia.  

On: Fundació Antoni 
Tàpies.  C/ d’Aragó, 

255.  

Quan: Fins al 14 de 
gener. 

Pàgina web: 
www.fundaciota-

pies.org  

Preu: 7 euros 

La Fundació Antoni Tàpies 
dedica una àmplia retros-
pectiva a la fotògrafa nord-
americana Susan Meiselas, 
membre de Magnum Photos 
des de 1976, coneguda, es-
pecialment, pels seus repor-
tatges a l’Amèrica Central. 

Mediacions, que podrà vi-
sitar-se fins al gener de l’any 
vinent, és una mostra comis-
sariada per Pia Viewing i 
Carles Guerra, coproduïda 
amb el Jeu de Paume de Pa-
rís, que reuneix una selecció 
d’obres que van des dels 
anys setanta fins a l’actua-
litat, que viatjaran, posterior-
ment, a la ciutat de Sant 
Francisco. 

Guerra considera que es 
tracta d’una artista que amb 
les seves instantànies 
«transforma els espectadors 
en ciutadans», que «inter-
pel·la» al visitant, i que «dub-
ta permanentment». 

L’exposició ocupa dues sa-
les de la Fundació Tàpies i 
permet que l’espectador co-
neixerà les seves primeres 
sèries sobre Amèrica del 
Nord, en blanc i negre i dels 
anys setanta com 44 Irving 
Street o Strippers de fira 
ambulant. 

No obstant això, les tres 
sèries importants i impac-
tants que constitueixen l’eix 
central de l’exposició són Ni-

caragua, El Salvador i Kurdis-
tan, on combina imatges en 
color amb altres en blanc i ne-
gre, realitzades entre finals 
dels setanta i l’any 2000. 

A Nicaragua, on va estar du-
rant la caiguda de Somoza i 
en plena expansió sandinista, 
en èpoques de guerra i en al-
tres de pau, va fotografiar in-
dis de Monimbo mentre prac-
ticaven el llançament de 
bombes per a la insurrecció. 

Colpidores són les ins-
tantànies en blanc i negre so-
bre El Salvador, país que va 
visitar en intervals regulars 
entre 1979 i 1983, destrossat 
per una llarga guerra civil. 
També es pot veure El Kur-
distan: A l’ombra de la 
Història, de 1997, una obra 
multimèdia centrada en la po-
blació kurda de l’Iraq. 

NO TAN 
PETITS

Els reportatges fotogràfics de Meiselas 
sobre l’Amèrica Central, a la Fundació Tàpies
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@NEM-HI

PETITS GRANS

TINGUES 
EN COMPTE
UNA OBRA ESPECIAL 
PER A LA MOSTRA. 
Per a la mostra de la 
Tàpies Meiselas ha creat 
una obra, Una habitació 
pròpia, sobre la violència 
domèstica a Black 
Country (Anglaterra).  

FOTOS DE L’1-O. 
Meiselas va prendre 
imatges de Barcelona l’1-
O i es va mostrar satisfeta 
de poder fer fotos a gent 
votant, «la qual cosa no 
està permès als Estats 
Units».  

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

 

L
es respostes poc adaptatives dels 
infants solen tenir a veure amb 
diferents tipus de pors. De fet, no 
només dels infants, també les dels 

adults estan sovint relacionades amb 
pors que tenen el seu origen en la 
infantesa. Quan tenim dificultats de 
relació amb la parella, amb algun 
familiar o bé a la feina, si analitzem el 
que ens està passant, segurament 
trobarem pors que s’amaguen darrera 
de la nostra conducta. Totes aquestes 
pors poden provocar comportaments 
de vegades difícils d’entendre. També 
darrere la majoria de conductes 
desadaptatives dels infants i dels 
adolescents s’amaguen pors que ni ells 
mateixos saben detectar. És per això 
que sovint els hi preguntem «per què 
ho has fet?» i no saben contestar. No és 
que ens vulguin mentir, és que no 
saben realment què els hi ha passat. La 
principal por d’un infant és la de no ser 
mirat i estimat pels pares. Ells fan el 
que sigui per rebre l’atenció dels seus 
pares. Sovint escoltem la frase «ho fa 
per cridar l’atenció» i jo sempre penso: 
«doncs serà que la necessita, dóna-li». 
Ells depenen d’aquesta atenció, senten 
que si no l’obtenen, perilla l’estimació 
dels seus referents, senten que l’han 
d’obtenir com sigui, i sovint ho fan de 
forma inadequada. Sol passar que 
davant les demandes d’atenció dels 
nens i de les nenes, els adults fem 
prevaldre la nostra necessitat per sobre 
de la dels fills. De vegades no podem 
cobrir aquesta demanda dels petits, 
possiblement perquè els nostres pares 
no ho van fer amb nosaltres, vàrem 
aprendre a no fer cas de les emocions, 
a interpretar aquestes necessitats com 
capritxos de nen consentit. Altres cops, 
ens sentim jutjats en el nostre paper de 
pares i mares i mostrem al nostre 
entorn que no cedim davant les seves 
demandes. Sovint culpen als fills per 
expressar allò que necessiten de 
nosaltres. Amb això els hi ensenyarem 
a no expressar les seves necessitats, 
cosa que a l’adolescència trobarem a 
faltar, i perdrem una oportunitat 
d’ensenyar-los a modificar aquest 
comportament. Si ni podem entendre 
alguna conducta dels nostres fills, 
mirem de reflexionar sobre la por que 
pot haver-hi a sota d’aquest comporta-
ment, i parlar amb ells d’aquesta por i 
no tant de la conducta en si. �

k  
QUÈ PASSA SI... 

No saben  
com expressar  
les pors 
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25 D’OCTUBRE-1 DE NOVEMBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 25 

ESCENA 

‘OBABAKOAK’ DE BERNARDO 
ATXAGA AL TEATRE LLIURE 

El llibre d’Atxaga, traduït a una 
vintena d’idiomes, va ser Premi 
Nacional de Narrativa l’any 1988 i 
va esdevenir el 2006 una pel·lícula 
dirigida per Montxo Armendáriz. 
Les històries de ‘les persones i les 
coses d’Obaba’ s’expliquen al 
Lliure sota direcció de Calixto 
Bieito i interpretades en euskera. 
BARCELONA. Teatre Lliure. Dia 25 
d’octubre. A les 20.30 hores. Preu: 26,50 
euros. www.teatrelliure.com.  

DIJOUS 26 

FESTIVAL 

INTERFADO, 6È FESTIVAL DE 
FADO DE CATALUNYA 

El certamen programa per al 
dijous 26 d’octubre la projecció del 
film portuguès Cartes de la guerra 
a l’Screen Box Funatic. Interfado 
és el primer festival de fado de 
Catalunya i té seu a Lleida. La 
iniciativa està promoguda per la 
Paeria i la Fundació Orfeó Lleidatà 
per tal que la capital del Segre 
sigui durant uns dies punt de 
trobada de la cultura fadista. El 
festival combina activitats de 
música, cinema, exposicions i 
cuina. LLEIDA. Espai Funatic. Carrer de Pi 
i Margall, 26. Dijous 26 d’octubre a partir de 
les 20 hores. Preu: 6 euros. www.paeria.cat. 

DIVENDRES 27 

TROBADA 

23A FIRA DE LA CASTANYA 

Viladrau acull una nova edició de 
la Fira de la Castanya amb la vista 
posada en què aquesta esdevingui 
una trobada única i diversa on es 
doni cabuda als vessants lúdics, 
socials, econòmics i ambientals 
d’aquest producte tan típic de la 
tardor i del territori català. 
VILADRAU. Diferents espais de la vila. Del 
27 al 29 d’octubre. www.viladrau.cat. 

DISSABTE 28 

ART 

37A MOSTRA DE VINS I CAVES 
DE CATALUNYA 
Aquesta mostra permet conèixer 
els nous productes impulsats per 
les denominacions d’origen 
catalanes i també introdueix els 
visitants neòfits en la cultura del 

vi. Enguany, un total de 25 hotels 
emblemàtics de la capital oferiran 
fins al diumenge tasts de vins amb 
denominació d’origen catalana. 
Participaran un gruix de 68 
bodegues amb més de 500 
referències de les 12 DO catalanes. 
A la part gastronòmica destacarà 
l’oferta de productes de proximi-
tat. BARCELONA. Passeig de Lluís 

Companys. Del 27 al 29 d’octubre. 
www.incavi.cat. 

ACTIVITAT 

PRIMER GRAN TAST  
POPULAR DE TARDOR  
Els Majoristes de Fruites i 
Hortalisses de Mercabarna i el 
Gremi de Fruiters de Barcelona 
oferiran dissabte, coincidint amb 
la Castanyada, al Mercat de la 
Llibertat, el primer Gran Tast 
Popular de Tardor. Oferiran còctel 
de magrana i, per picar, xips de 
moniato. La recepta ha estat 
elaborada pel cuiner Pep Nogué. 
La segona jornada de tast tindrà 
lloc l’1 de novembre al Mercat de 
Santa Eulàlia de L’Hospitalet. 
BARCELONA. Mercat de la Llibertat. Plaça 
de la Llibertat, 27. Dissabte 28 d’octubre a 
partir de les 11 hores. Més informació: 
www.assocome.com.  

DIUMENGE 29 

TRADICIÓ 

FIRES I FESTES DE SANT 
NARCÍS A GIRONA 

Música i teatre, actuacions al 
carrer com ara concerts, ballades 
de sardanes, havaneres i trobades 
de gegants, concerts a les 
barraques joves i una missa 
solemne en honor al patró de la 
ciutat de Girona, Sant Narcís. Tota 
aquesta programació i més 
s’oferirà fins al 5 de novembre a les 
Festes de Sant Narcís de la capital 
gironina. GIRONA Diferents espais de la 
ciutat. el 27 d’octubre al 5 de novembre. 
www.girona.cat. 

CINEMA 

CARDOTERROR 2017 
Cardedeu aplega el pròxim cap  
de setmana el festival de cinema 
centrat en el gènere de terror 
organitzat per l’associació El 
Cardot (integrada per Terror  
Arreu de Catalunya i la Federació 
Catalana de Festivals de Terror). 
Enguany, l’edició gira entorn de la 
temàtica del ritual diabòlic. 

CARDEDEU. Diferents espais. Del 26 al 29 
d’octubre. www.elcardot.org.  

DILLUNS 30 

ACTIVITAT 

VISITA NOCTURNA  
AL PALAU DE LA MÚSICA  

El Palau de la Música celebra 
Halloween amb una visita a 
mitjanit amb la qual descobrir 
espais. arquitectures i simbologies 
desconegudes. BARCELONA. Palau de 
la Música, 4. Preu: 30 euros adults i 24 
euros (estudiants i jubilats). Gratis per als 
menors de 10 anys. Si es dorm: 60 euros 
adults i 54 euros (estudiants i jubilats). 
www.palaumusica.cat. 

DIMARTS 31 

ACTIVITAT 

CLUB DE LECTURA EN  
LLENGUA FRANCESA 

La Casa de Cultura de Girona 
organitza un club de lectura en 
llengua francesa al voltant del 
llibre Ouragant, de Laurent Gaudé. 
Participa com a moderador Jean 
Debergue, professor nadiu de 
llengua francesa. GIRONA. Casa de 
Cultura. Pl. de l’Hospital, 6. Dia 31  
d’octubre de les 20.30 a les 21.30 hores.  
Cal inscripció prèvia al correu electrònic 
jean.debbe@gmail.com. Més informació: 
www.casadecultura.org. 

DIMECRES 1 

CONCERT 

COR I ORQUESTRA DE CAMBRA 
DE L’EMPORDÀ  

El Teatre Municipal El Jardí acull el 
concert del Cor i l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà dirigida per 
Carles Col i amb l’acompanyament 
vocal de la soprano Clara Valero, 
Imma Roig (contralt), Joan 
Francesc Folqué (tenor) i Xavier 
Mendoza (baix). S’interpretarà el 
Rèquiem de Mozart. FIGUERES. 
Teatre Municipal El Jardí. Pl. de Josep Pla, 
s/n. Dia 1 de novembre a partir de les 18 
hores. Preu: 15 euros. www.figueres.cat.

‘OBABAKOAK’ 
@Calixto_Bieito porta 
#Obabakoak al 
@teatrelliure de Montjuïc 
del 25 al 29 d’octubre. 
Espectacle en eusquera. 

@tempsespectacle 
‘LOS VECINOS DE 
ARRIBA’. LOS VECINOS 
DE ARRIBA de 
#CescGay en el 
@teatre_condal, fins al 

29 d’octubre.Amb 
@eva_hache 
#AndrewTarbet 
#MariaLanau 
#JosepJulien 
@DavidRuano 

‘GREASE ÉS EL NOM!’ 
Cartell oficial de «Grease 
és el nom»! Va, apunteu a 
l’agenda: 27, 28 i 29 
d’octubre a l’Ateneu de 
@VilassardeMar 

@LaTropaTeatre 
CICLOCROSS. Aquest 
mes d’octubre arriba el 1r 
Ciclocross Vila de 
Masquefa! Diumenge 29 
d’octubre @AjMasquefa 

DIA DE MARTIN 
GARDNER. Activitats 
matemàtiques per a tota 
la família al Parc de Can 
Mercader Diumenge 29  
al matí @MMACA_cat

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 
L9SUD: SUSPENSIÓ DE SERVEI. Alternatives de trans-
port. Durant alguns caps de setmana (11 i 12 de novembre, 
2i 3 de desembre i 16 i 17 de desembre) es duran a terme 
tasques de connexió amb la futura L10Sud i no hi haurà 
servei a la L9S. Alternatives de transport: de l’Aeroport T1 
a Aeroport T2 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 de bus 

L80,L87,L94 i L95 de Baixbus; De Mercabarna a la pl. d’Es-
panya: 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’Ae-
roport 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. 

IN
-E

D
IT

CERTAMEN 

IN-ÈDIT, FESTIVAL INTERNACIONAL DE  CINE DOCUMENTAL 
MUSICAL DE BARCELONA 

Nascut a Barcelona l’any 2003, l’In-Edit ha organitzat unes 46 
edicions a diferents països del món i ha exhibit al voltant de 750 
documentals musicals que han estat vistos per més de 100.000 
espectadors d’arreu. Des del 26 d’octubre celebra 15 anys amb la 
projecció inaugural de Liberation Day, documental sobre el concert 
que va oferir el grup eslové Laibach a Corea del Nord, el primer 
d’una banda occidental en aquell país asiàtic. BARCELONA. Cinemes 
Aribau. Carrer Aribau, 5 i Gran Via, 565-567. Del 26 d’octubre al 5 de novembre. 
www.in-edit.org. 
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