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Jo, Barcelona
Sou aquí 22– 28 de juny de 2011

Reportatges
Premis Time Out 10
Com diuen els Manel, hem fet un gran 
salt, i els premis Time Out que fins ara 
reconeixien el millor de la gastronomia 
de la ciutat s’eixamplen fins a altres 
àmbits culturals. Voleu saber quins són 
els guanyadors del 2011? Tota la infor-
mació entre les pàgines 10 i 16.
Cursos d’estiu 18
Xavi Sancho us proposa 17 tallers per-
què dediqueu una mica de temps a les 
velles aficions o en descobriu de noves.

Menjar  
i beure
Sardines, teatre, rumba 22
Ricard Martín ja ha experimentat sopar a 
la Caseta del Migdia i al Teatre Grec. 
Fresc del dia/Crítica/Punt dolç 
El plat de la setmana/Els millors...
Beure: Què beuen els vegetarians? 26
Crítica/El món del vi

Viu la ciutat
El disseny vol seduir el carrer  34
Barcelonina accidental: Teresa Colom
Aquí i ara/El cap de setmana ideal

Botigues
Sabates de llegenda 44
De tota la vida/Ho hem trobat 
Fil a l’agulla/Obren portes

Art
Català-Roca: la innocència i... 46
Crítica

En família
Acaroneu el animals! 51
Crítica/El cap de setmana ideal

Cinema
La ressaca és ara a Tailàndia 56 
Crítiques/Fotograma a fotograma
L’altre cinema: DVD d’autor 63

Teatre
Bohèmia i intel·ligència 65 
Brutus/A punt d’estrena/Crítiques
Dansa: Sasha Waltz 73

Victòria Cardona
75 anys  
Educadora

Com va sorgir la idea d’escriure un 
llibre per aprendre a comunicar-se 
amb adolescents? Jo això d’escriure 
un llibre no m’ho havia plantejat 
mai perquè per a mi, les persones 
que escrivien llibres eren gent de 
cal ample. He participat en moltes 
sessions d’orientació familiar en 
escoles, sóc mestra i vaig tenir 
sis fills, així que vaig començar a 
escriure articles que van agradar i ja 
fa cinc anys que vaig treure Ensenyar 
a viure, el meu primer llibre. Després 
m’hi he anat animant.
Però ara, amb Un estrany a casa, 
t’enfrontes a una temàtica més 
específica. Sí, i això costa més. Als 
adolescents tothom els critica molt 
i em feien pena. N’he conegut algun 
de desorientat, però molts d’altres 
que estan disgustats per les etique-
tes que els posen. Sempre me n’he 
anat guardant anècdotes perquè, 
no sé com dir-t’ho, me’ls estimo. Els 
adolescents no ens han de fer por. 

I el llibre és ple de suggeriments 
perquè no es trenqui la comunicació 
amb ells. Sí, això és bàsic. L’ado-
lescent vol estar més acompanyat, 
encara que no ho sembli i ens tanqui 
la porta als morros. Espera que 
parlem amb ell perquè està insegur 
i necessita afecte. Se li ha d’arribar 
pel cor. Hem de deixar que s’equivo-
quin i no tallar-los les iniciatives. Tots 
hem madurat a còpia de cops.
I per què ara és necessari educar 
els pares? Tan malament ho fem? 
Ara els fills són més una càrrega 
que un projecte per ajudar una 
persona a ser genial. Amb un fill t’hi 
pots divertir i t’hi pots il·lusionar. En 
aquests moments de crisi potser 
podem recuperar el valor de l’esforç. 
Als adolescents se’ls ha de fer veure 
que els esportistes d’elit han suat 
la samarreta. –Ada Castells/Fotos: 
Scott Chasserot

1.200 
amics té al Facebook, dels quals 

molts són adolescents, com els del 
llibre ‘Un estrany a casa’ (Pòrtic).
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Max Estrella a la Biblioteca de Catalunya
L’esperpèntic antiheroi de ‘Luces de bohemia’ de Valle-Inclán reviu 
al festival Grec de la mà d’Oriol Broggi. Pàg. 65
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Si només fas una cosa...Llibres
Belén Gopegui 74
Som i llegim/5 raons per llegir 
Crítiques/Els més venuts

Música
un Grec musical 78  
El concert de la setmana/En directe 
Les cançons de la setmana
Clàssica: Lord Byron... 85  
Crítica

Nit
La nit més curta, la festa més llarga 87
Crítica/La sessió de la setmana 
Al fons a la dreta/Sexus

Gai i lèsbic
Orgull al carrer 92

Pantalles
Falling skies 95 
Crítica

Cultur[all]
Sant Joan ‘lindo’ 97
Més sortides

Sexe Oral
Lluís Gavaldà 98 
Sexe, pets i rock’n’roll

Què més hem de fer? Els pares 
hem d’aconseguir espais tran-
quils i crear climes de confiança, 
com mirar la televisió plegats i 
comentar-la, perquè a la xarxa ens 
han sortit molts competidors. No 
podem deixar que s’eduquin sols 
o només entre ells.
Com saps com són? Tinc néts, 
però sobretot tinc molts amics 
adolescents al Facebook que 
m’han ajudat molt. Vaig trobar que 
eren molt normals: les nenes es-
tan preocupades per l’estima-no 
m’estima i els nens, pel futbol. 
Encara estem així!?
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Proa edita ‘No obris els ulls’, la nova novel·la del nord-americà John 
Verdon, l'autor del ‘thriller’ de misteri ‘Sé el que estàs pensant’.Psst... El grup barceloní Els Surfing Sirles són a punt d’enllestir 

l'enregistrament del segon disc. !!
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