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Obres guanyadores del 4t 
concurs literari convocat 
pel Servei de Biblioteca 
Oberta d’Olèrdola

1r premi categoria adults

Atzars de guerra
Com de costum, tan bon punt sonaven les sirenes 
anunciant els avions de la legió Còndor, els 
barcelonins corrien als refugis antiaeris. L’udol de 
les bombes i el seu seguici de devastació i mort 
provocaven el pànic entre la multitud. La senyora 
Rosa, vídua de Leandro Fabregat, i la seva filla 
Carmeta, una jove vergonyosa, s’apinyaven entre 
els veïns i coneguts del barri. En aquella ocasió el 
refugi era ple de gom a gom. Per sort l’esclat dels 
projectils ressonava en la distància. Allí romanien 
amb l’ai al cor i els nervis a flor de pell. Les criatures 
ploraven de por, alguns adults pregaven o bé es 
planyien. Als vells ja no els quedaven llàgrimes. 
Eren moments d’angoixa, de neguit compartit. De 
sobte mare i filla van travar amistat amb un parell 
de soldats d’uniforme que gaudien d’un breu 
permís abans de reincorporar-se al front. En cessar 
l’atac, després de petar la xerrada una estona, 
d’una forma educada i afable els van preguntar si 
els podrien allotjar aquella nit. La senyora Rosa els 
va respondre que sí, per descomptat. Uns homes 
tan eixerits mereixien una mica de caritat. Més 
tard, un cop a la llar, van compartir el poc menjar 
que tenien gràcies als cupons de racionament. Se’ls 
veia molt cansats, però també optimistes, mentre 
explicaven històries de companyonia a les trinxeres, 
de la ferma moral dels defensors. Després del sopar 
fins i tot van brindar per la victòria amb un gotet 
de conyac. Un d’ells, el més loquaç, amb galons 
de sergent, va assegurar que aturarien com fos els 
feixistes a les ribes del Llobregat, que els soldats 
republicans no cedirien un pam de terra. Afirmava 
èpicament que lluitarien fins a l’últim alè i, si calia, 
vessarien fins la darrera gota de sang. Tot plegat, 
tanta vehemència de fervor patriòtic va arrencar 
un somriure irònic en l’amfitriona, alhora que va 
despertar en el cor de la Carmeta un allau desbocat 
d’emocions. A continuació van marxar a dormir. Les 
dones a les respectives habitacions i els soldats 
arraulits al sofà del menjador. A trenc d’alba la 
senyora Rosa i la seva filla es van quedar de pedra. 
Els soldats havien desaparegut. Aquella parella de 
desertors els va ensenyar una lliçó que no s’aprèn 
als llibres. Un dels atzars de la guerra: les rates són 
les primeres que fugen d’un vaixell quan s’enfonsa. 
Malauradament ja no hi eren, però ben plegadets 
damunt la taula havien deixat els seus uniformes, 
els quals la pobra vídua es va afanyar a cremar al 
pati del darrere, no fos cas que els nacionals les 
enxampessin amb aquells parracs militars, prova 
incriminatòria de les seves conviccions i lleialtats.

Ramon González Reverter
Sant Carles de la Ràpita

M’havia oblidat la llibreta, el bolígraf, el paquet de 
tabac i l’encenedor. Tenia un vers donant-me voltes 
al cap i no tenia com apuntar-lo. I a sobre li dema-
no alguna cosa per escriure al cambrer i em porta 
un llapis. No hi ha cosa al món que odiï més que 
escriure en un tovalló amb un llapis!
Quan anava a escriure, escolto una veu que diu el 
meu nom: “Senyor Marc Fontana, quin honor tro-
bar-me´l per aquí!”. Em vaig girar bruscament per 
veure qui era i em vaig trobar amb en Pere Casas-
seca, sens dubte un dels crítics més respectats de la 
ciutat. Em vaig posar dret i li vaig estrènyer la mà, 
el vaig convidar a un cafè però em va dir que en un 
altre moment, perquè havia d’anar ràpid al bosc a 
presenciar el part d’un hipopòtam.
-Un hipopòtam al bosc?- vaig preguntar.
-Disculpi, l’edat no perdona. Volia dir zoològic.
-Disculpat, Casasseca. Li explico... la setmana 
vinent presentaré el llibre “A soles amb la meva 
ànima”. L’acte serà al cementiri.
-Al cementiri?- em va preguntar.
-Perdoni, és que estic tan centrat en el llibre, que de 
vegades sembla que ja estic a soles amb la meva 
ànima. L’acte serà al Museu Poeta Domingo Rivero, 
l’espero allà.
Casasseca em va mirar als ulls, em va donar la mà 
i em va dir: “ho sento molt, amic meu, però no hi 
podré anar. Aquest dia justament tinc un enterra-
ment”. Es va acomiadar, va fer mitja volta i va se-
guir el seu camí.
Sense entendre la resposta de Casasseca, vaig 
tornar a seure, però un fort dolor a l’esternoclido-
mastoïdal m’impedia mirar cap a la taula. Així que 
vaig aixecar la mà esquerra a l’alçada dels meus 
ulls, vaig posar el tovalló enganxat a la mà i no vaig 
poder començar a escriure perquè havia oblidat el 
meu vers. Em vaig endinsar completament a la me-
mòria i sense trobar el vers buscat, en vaig trobar 
un altre que deia: “Quan el calaix es queda sense 
carn, el cuc es torna vegetarià”. Vaig intentar es-
criure’l, però el tovalló estava humit (no sé si degut 
al nervis o a les restes d’alcohol que abandonaven 
el meu cos). Vaig posar la punta del llapis al tova-
lló, vaig tancar els ulls i vaig començar a dir-lo en 
veu alta. Quan de sobte, una veu repetia les meves 
paraules, vaig obrir els ulls i vaig veure que era el 
cambrer, que amb un bolígraf a la mà, gesticulava 
dient- me: “Perquè el vers tingui més força, hi ha 
d’afegir una paraula esdrújula”.
-I vostè què en sap de poesia? Per què no calla, que 
no em deixa concentrar, per favor!
El cambrer, sense dir ni una paraula, va deixar el 
compte a la taula i un tovalló en el que hi deia:

Embriagat en excessos escriuré l’elixir a l’epitafi
és l’encàrrec existencial d’enterrar l’escòria 

de vosaltres els erudits.

Elisabet Soler i Maxi Rodríguez Vecino

2n premi categoria adults

El cuc vegetarià
(Història feta amb la tècnica de Logo 

rallye, fent servir les següents paraules: 
llapis, bosc, hipopòtam, esternoclido-

mastoïdal, calaix i esdrújula).

3r premi  categoria adults

Un altre amor

UN ALTRE AMOR
Les besades eren d’uns altres llavis
de marcida mansuetud en dos oberta,
de tombes d’antics tulipans atropellats
en les corbes dels camps,
i antigues roses negres sestejant
sobre horitzontals cossos plans.

Petons de fang que es trencaven
al pensar-los.
Donava bufades de vent i de febre
amb els seus deserts llavis ploraners,
la febre d’uns ulls del tot encobridors.
I amanyagava, si, amb les seves mans
cansades. S’aturava sense ganes
igual en les parets, que en les ànimes.
Abraçava sempre amb la seva espatlla
dura i enutjada.

Però, se que era un altre amor, i era 
aquest amor
el que no oblidava,
perquè la seva boca es tornava blava:
no del cel, ni del mar, blava de l’ànima
llunàtica i agra.
La veu gelada
era tot allò que oferia la seva boca:
un pou de desigs
sense monedes hi ha... i sense aigua.
Tu vas poder sentir les empremtes
de l’altre amor passat.
Però ell, va poder alguna vegada
viatjar amb les teves mans
pel seu segon cos de gel,
apreciar els teus braços reclamant alegria
per la teva cintura
frigorífica i adolorida?

Armand Beneyto i Albero
Vilafranca

El regidor Pere Sadurní amb autors premiats

O l è r d o l a i n f o r m a c i ó  -  premis literaris 2



1r premi categoria infantil

El gran tresor del seu avi
Explica una història que un dia a una noia, que es 
deia Lucia de vint-i-dos anys, li va arribar una carta 
a casa dient que havia guanyat un viatge, a Xipe-
ruli.  Ella sabia que era molt estrany però de totes 
maneres va acceptar el viatge, li van dir que havia 
d’anar-hi acompanyada. Tenia un problema, no te-
nia ni amics ni amigues. 
Va trobar una noia per internet i van anar juntes a 
recollir els bitllets. Allà li van dir que havia d’anar 
acompanyada del seu xicot, però no en tenia. Lla-
vors va haver de buscar un noi per internet i el va 
trobar. Per fi va aconseguir els bitllets.
 Al cap d’una setmana estava esperant el vaixell 
amb les maletes i acompanyada pel “seu xicot”. 
Quan van anar a la cabina del vaixell van trobar 
unes marques molt rares a la paret. Hi havia una lí-
nia molt ben feta d’un metre d’alçada aproximada-
ment. Van investigar i van trobar una porteta, la van 
obrir i a dins hi havia un cilindre amb un mapa i una 
pista al darrera, ella sabia que alguna cosa passava. 
Va llegir la pista i va saber que havia de buscar al 
jardí de l’hotel. Quan van arribar a Xiperuli van anar 
a l’habitació de l’hotel per acomodar-se.
 Se’n van anar a investigar al jardí a veure que 
trobaven. Cansats de buscar es van asseure en un 
banc, un cambrer es va apropar i li va preguntar si 
ella era la Lucia i li va entregar una caixeta que li 
havia deixat el seu avi per quan vingués a Xiperuli. 
El seu avi va morir quan ella tenia vint anys i es va 
enrecordar que li havia dit que va amagar alguna 
cosa a un lloc molt xuli i que quan ell es morís ella 
la trobaria. A dins de la caixa va trobar una clau i 
una nota.
 Havien d’anar  al parc d’atraccions i buscar en un 
forat a sota de la bandera amb la imatge de la lluna 
plena. 
Van trobar la bandera amb ajuda del mapa, a sota 
van trobar una caixa forta que van poder obrir amb 
la clau. Hi havia un collar d’or que portava el seu 
avi de petit. De seguida se’l va posar. També hi ha-
via una carta que deia que ara era la propietària del 
parc d’atraccions on estaven en aquell moment i de 
l’hotel on s’allotjava. Va plorar d’alegria, com que li 
quedava la tarda per endavant amb el collaret del 
seu avi posat se’n van anar a divertir una estona a 
les atraccions.

Luna Garbín, 14 anys  - Can Trabal

2n premi categoria infantil

El robot perdut
Fa molt molt de temps, en un satèl•lit molt molt proper anomenat Lluna hi vivien uns robots molt divertits. 
Aquests robots s’alimentaven de terra lunar, per això hi ha forats a la Lluna. També, els agradava molt 
jugar i viatjar per tot l’univers. Un dia un robot anomenat Robby va proposar que podien estudiar i obser-
var l’univers perquè només viatjaven i no sabien on per on havien estat. Tothom estava en contra de la 
idea perquè ells només volien jugar i viatjar, no volien saber on havien estat, no volien perquè ells només 
volien divertir-se. Fins i tot desprès de proposar la idea tothom es burlava d’ell. Un altre dia un robot estava 
viatjant amb la nau del seu amic i com no sabia on estava va passar pel costat de Saturn, un planeta. En 
aquest planeta hi vivien els Popus que eren els habitants d’aquell planeta i tenien forma de pop. Quan 
estava passant pel planeta un popu el va agafar i el va tancar a la seva habitació per poder saber tot el 
que feien i saber com eren.

Tots els altres robots , que eren al satèl•lit, es van començar a preocupar perquè no tornava i , el amic , 
el que li va deixar la nau , va pensar que podien estudiar l’univers per trobar-lo. Ho va dir a la resta dels 
robots menys a Robby. Quan tots els robots van estar d’acord s’ho van dir a Robby, que era l’únic robot 
que no ho sabia, i ell ja no volia estudiar l’univers, després de burlar-se d’ell ja no volia perquè estava 
enfadat. Després  de estar molta estona intentant que els ajudi, perquè ell era l’únic robot que sabia com 
estudiar l’univers, el van convèncer i van començar a estudiar-lo. Els va costar molt començar però mica en 
mica van anar aprenent de les coses més petites a les coses més grans, al final havien après moltes coses 
i ja sabien molt més del que sabien abans.

Quan van començar a buscar-lo van començar buscant per l’espai, no el trobaven, després als estels, 
tampoc, seguidament als planetes, van tindre dificultats perquè havien altres aliens que no els deixaven 
buscar al seu amic robot, però res, finalment van anar als planetes, amb més dificultats perquè hi havia 
més aliens. Quan van arribar a Saturn anaven mirant per totes les cases, igual que tots els altres planetes. 
Quan el van trobar, es van posar molt contents però estaven en un gran embolic perquè anaven de planeta 
en planeta colant-se en totes les cases.

Ho van arreglar explicant a tots els popus tot el que havia passat. Un popu els va dir que no entenia com 
no els havia passat res abans sense conèixer res, per això es bo aprendre perquè et pot ajudar si tens 
algun problema.

Mar Garbín - Can Trabal

El regidor Pere Sadurní amb autors premiats
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3r premi categoria infantil

Els amics que s’havien perdut
Hi havia una vegada un planeta que es deia Fantasia. A Fantasia hi vivien molts animals i criatures fan-
tàstiques. Un dia cinc animals van anar a jugar pel bosc i les muntanyes i van desaparèixer. Els seus amics 
estaven molt preocupats per ells i van decidir anar a buscar-los.
Primer van començar a buscar en uns camps de blat que hi havia a prop del bosc. Van mirar per tot arreu i 
van trobar un dels seus amics. Després van anar pel bosc del costat però tot i buscar molt no en van trobar 
cap. Després van pensar a mirar dalt dels arbres i allà en van trobar dos més.
A continuació, van anar a buscar més enllà del bosc, a les muntanyes. Després de buscar a dues mun-
tanyes van aconseguir trobar un altre dels seus amics. Aleshores van decidir anar a buscar pel riu que 
passava entre les dues muntanyes. Van buscar molt i al final darrera d’una pedra van trobar l’últim amic 
que els hi faltava.
Mentre els buscaven un dels animals es va perdre pel bosc, van tornar a buscar-lo per tot arreu, van trigar 
unes quantes hores buscant-lo i en aquell bosc van fer un nou amic. Gràcies a aquest nou amic van poder 
trobar el que s’havia perdut.

Els animals que s’havien perdut van donar les grà-
cies als amics que els havien anat a buscar i els 
havien trobat. També van presentar-se al seu nou 
amic i tots junts van tornar cap al poble on vivien.

Eloi Serradell, 7 anys
Can Trabal

Elisabet Soler, 2n premi, 
amb Pere Sadurní i Lucas Ramírez
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La “Escape City Olèrdola” ens proposa resoldre enigmes de manera
cooperativa recorrent el Conjunt Monumental 

Resoldre enigmes de manera cooperativa , adaptats al jaciment d’Olèr-
dola i sota la pressió del temps. Aquests són alguns dels ingredients que 
incorpora la Escape City Olèrdola, una de les novetats que s’ha afegit 
en la programació de la Trobada d’Olèrdola en aquesta 39a edició. La 
proposta es podrà gaudir a partir de les 7 de la tarda de dissabte i pro-
met ser una de les sensacions més comentades de la Festa del municipi 
d’aquest 2019.

El creador de jocs de l’empresa Cocolisto, Ivan Tàpia, assenyala que 
aquesta Escape City és única i original, adaptada a les condicions ex-
cepcionals que dona poder recorre un jaciment arqueològic com el 
d’Olèrdola i el seu entorn natural protegit. Els participants s’agrupen 

en equips de 4 a 5 persones. Cada equip rebrà una motxilla tancada 
amb cadenat. L’objectiu serà obrir un enigma final entre tots els parti-
cipants. Però per a fer-ho , hauran de recorre el Conjunt Monumental i 
aconseguir obrir els objectes que tinguin a la seva pròpia esquena, dins 
de la motxilla

Ivan Tàpia posa l’accent en què fer aquest joc de resolució d’enigmes 
a Olèrdola “és un plaer perquè l’entorn dona moltes possibilitats “. Per 
a resoldre l’enigma es disposa d’un temps màxim d’una hora i mitja. 
Tàpia recorda que Escape City és “un exercici de comunicació” i per a 
fer-lo caldrà estar disposat a  posar en comú el treball per a resoldre 
enigmes i, sobretot, “tenir moltes ganes de jugar i de riure”.

L’orquestra Magma, en el seu format de quartet, posarà música 
al ball de la Trobada d’Olèrdola. Serà dissabte, a partir de les 11 
de la nit, amb un espectacle que també inclourà “pluja de re-
gals” per als assistents. Per la meitat del grup, tocar al Conjunt 
Monumental serà tocar a casa. I és que dos dels quatre músics 
d’aquesta formació són veïns del municipi. Es tracta del cantant 
Juan Carlos Movilla, veí de Moja, i de la teclista Laia Alonso, de 
Sant Miquel d’Olèrdola. El quartet el completen Noelia Gon-
zález i Emilio Montero.

 Movilla ha explicat que els hi fa molta il·lusió participar en la 
Trobada i assegurava que “faran passar molt bé a la gent”. El 
seu ampli repertori està pensat per a satisfer a totes les edats. 
En la primera part del ball no hi falten boleros, pasdobles, 
merengues o bachatas, per a passar a  cedir el protagonisme 
després del descans a ritmes més moderns, incloent el reaget-
ton. Són propers en la comunicació amb el públic i no paren 
d’interactuar-hi durant el ball. Després de la Trobada, també 
amenitzaran els balls de les festes majors de Can Trabal, a finals 
de juliol; i de Daltmar, el primer cap de setmana d’agost.

Magma, una orquestra amb toc d’Olèrdola, pel ball de dissabte
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Benvolguts veïns i veïnes d’Olèrdola, 

Seguim sumant anys i enguany celebrem ja la 39ª edició de la Trobada. Des dels seus 
inicis a l’any 80, i abans de donar pas a l’ arribada de l’estiu, celebrem la Festa Major 
del municipi: un cap de setmana ple d’ activitats creat amb la voluntat de fomentar 
el retrobament i poder compartir experiències amb amics i veïns vinguts de qualsevol 
racó del municipi.

Aprofitem un espai emblemàtic i únic, com és el castell d’ Olèrdola, que ens remunta 
a èpoques prehistòriques i que tot i que fa anys que està despoblat, cada any, durant 
un cap de setmana, el dotem de vida, l’ omplim de veïns i veïnes, d’ activitats i diversió 
per celebrar la nostra festa major.

Tots coneixem Olèrdola i com està distribuït el municipi: estem dispersats en diferents 
nuclis, urbanitzacions, barriades i disseminats, i és aquesta la peculiaritat que dona 
sentit a la Trobada. Degut a això, ens esforcem any darrera any a omplir el cap de 
setmana amb activitats tradicionals tot deixant forat també per noves propostes que 
puguin engrescat el veïnatge a pujar al castell i gaudir de l’ espai i de la gent.

Mantenim actes com el sopar de regidors i ex-regidors, l’ acampada dins el recinte 
monumental, visites guiades, espectacles i demés.

Enguany, i com a novetat, destacaria l’activitat de “Scape room” dins el recinte de la 
muralla. Una activitat diferent, que de ben segur farà gaudir a petits i grans tot cercant 
un tresor amagat dins el recinte emmurallat.

També tindrem la presentació del 3er Còmic sobre la història d’ Olèrdola “Carlins,1838: 
guerra i fam”, elaborat per Oriol Garcia Quera. Comptarem amb la presentació del 
dibuixant que de ben segur ens farà gaudir d’ una bona estona, fent-nos partícips, un 
cop més de com ha elaborat el còmic així com ens aproparà a un trosset més de la 
història, aquest cop centrat en una època no tan coneguda però alhora ben rica, del 
nostre municipi.

Diumenge matí, ens tornarà a despertar la tronada que marca l´ inici d’un dia molt 
complert, amb  la tradicional sardinada, el concurs de dibuix, i  l´esperat lliurament 
dels Premis Rossend Montané. Enguany, aquests tindran un càlid record per en Josep 
Inglada, un dels membres creadors de la primera Trobada d’ Olèrdola i que fa poc 
ens va deixar. En acabar, tindrem la paella popular i acabarem amb els espectacles 
infantils, l’ exitosa tirolina, i la guerra d’ aigua que ens farà passar la calor.

Permeteu-me que acabi el meu escrit felicitant i agraint a totes aquelles persones que 
des de la Casa de la Vila,  les entitats i el Consell Consultiu de Cultura, vetllen perquè 
aquest pugui ser un gran cap de setmana de germanor.

Tanmateix, engrescar-vos a que pugeu al Castell a passar-ho bé i omplir les hores de 
records en aquest lloc tant representatiu per tots, gaudint de la companyia de la bona 
gent que ho disfrutem.

Salut i desitjar-vos molt bona Trobada!

Lucas Ramírez Búrdalo - Alcalde d’Olèrdola

El premi Rossend Montané 
es lliurarà diumenge de la
Trobada per 27a ocasió

Diumenge a les 12 del migdia, abans de l’exhibició 
dels balls folklòrics del municipi, s’ha programat  
un dels actes destacats de la Trobada d’Olèrdola: 
el lliurament del premi Rossend Montané. El guar-
dó busca distingir a persones o entitats que s’ha-
gin significat pel seu treball a favor d’Olèrdola. A 
la vegada, també contribueix a recordar a Rossend 
Montané i a retre-li homenatge tot fent que el seu 
nom quedi lligat a la trobada de germanor dels 
nuclis del municipi.

El premi el concedeix el Consell Consultiu de Cul-
tura, òrgan representatiu de les entitats del muni-
cipi. A l’hora de triar les persones o entitats que 
puguin ser premiades es tenen en compte criteris 
com l’estimació al seu poble i al municipi, la ca-
pacitat  de donar prestigi a Olèrdola, l’impuls que 
hagin fet per a donar a conèixer el nom d’Olèrdo-
la, la voluntat d’ajudar a alguna persona o entitat 
perquè pugui realitzar la seva tasca o bé premiar 
accions concretes.

El palmarès del premi és un mostrari plural de 
persones i col.lectius que, amb el seu esforç i 
exemple, han contribuït a fer una Olèrdola millor. 
Aquest any serà la 27a vegada que es donarà la 
distinció. El primer any, el 1992, es va concedir 
simbòlicament a tot el municipi. Des del 2002 
s’ha formalitzat dos apartats diferenciats. El premi 
a una entitat i el reconeixement a una trajectòria 
personal.

Enguany l’acte de lliurament del premi inclourà 
un homenatge a Josep Inglada, mort  recentment. 
Inglada va formar part de l’equip de regidors de 
l’Ajuntament d’Olèrdola que va promoure fa 39 
anys la celebració de la primera Trobada del mu-
nicipi.



Es presenta la novel·la gràfica 
“Carlins 1838. Guerra i fam”
El tercer còmic d’Oriol Garcia Quera dedicat a la història
d’Olèrdola recrea un enfrontament viscut entorn la
masia Porroig durant la 1a Guerra Carlina

Com ja va passar en els dos anteriors còmics d’Oriol Garcia Quera am-
bientats a Olèrdola, la tercera novel.la gràfica dedicada a episodis de 
la història del municipi també es presentarà en la Trobada d’Olèrdola. 
La cita serà a les 8 del vespre de dissabte, al costat de l’aula taller del 
Conjunt d’Olèrdola.

“Carlins 1838.Guerra i fam” recrea l’enfrontament que es va produir el 
1838 entre la milícia liberal de Vilafranca i tropes carlines, a l’entorn de 
la masia Porroig, dins de la 1a Guerra Carlina. Garcia Quera ens mostra 
les conseqüències d’aquell enfrontament i com podia ser viscuda la 
guerra per la població, a través d’un personatge veí del municipi.

 “Després d’”Olèrdola 1.058.Terra de frontera" i de “Cessetans. Entre 
Roma i Cartago” aquesta és la tercera novel·la il·lustrada que Garcia 
Quera ambienta en el municipi d’Olèrdola. Com en els altres dos an-
teriors lliuraments de la col.lecció dedicada a episodis de la història 
del municipi, el volum l’edita Antoni Dalmau editors, especialistes en 
els àmbits de la història, la geografia i la cultura popular catalanes, i 
compta amb el patrocini de l’Ajuntament d’Olèrdola.

Amb la idea de seguir difonent paisatges significatius d’Olèrdola, en 
aquest tercer lliurament s’ inclouen il·lustracions de Sant Pere Molanta 
i el seu entorn, com la masia Porroig, però tampoc hi falta el conjunt 
monumental d’Olèrdola o altres paisatges distintius del municipi, com 
avencs i forns de calç.

Garcia Quera considera que el format de novel.la gràfica és molt útil 
per a captar a un públic que no és lector de còmics. Per a fer-ho, recorda 
que el requisit és el d’entretenir, sense renunciar al rigor. 

“Un homenatge a les paraules i al diàleg”. 
Aquesta és l’essència de l’obra “Cònsols 
de Roma”, la funció teatral que la Trobada 
d’Olèrdola ens regala per la nit de dissabte, 
a les 21:30h.

La companyia Ertateatre, amb Joan Gibert 
com a Marc Antoni  i Fermí Fernández inter-
pretant Octavi August, ens transporta a  una 
conversa que haurien pogut tenir aquest dos 
personatges històrics. Aquestes dues destaca-

des personalitats de la Roma clàssica van ser 
parents, rivals i es van enfrontar . Joan Gibert, 
que és també autor de l’obra, assenyala que 
“no van tenir temps de posar-se d’acord en 
vida” i a “Cònsols de Roma” això s’intenta 
resoldre “amb una conversa més enllà de la 
mort”.
Qui pensi que la proposta és un exercici 
d’erudició pensat per a especialistes, ja pot 
anar traient-se el prejudici. La funció ens dona 
claus per a interpretar el món d’avui i en for-
ces ocasions són ben detectables les simili-
tuds amb situacions actuals. Perquè, tal i com 
subratlla Gibert, el text ens parla de vida amb 
persones “que miren enrere” i defensen vi-
sions diferents de Roma, que és com mostrar 
“ visions diferents del món”. Parlar de seny 
i de rauxa, de cops de colze en la política, o 
del luxe enfrontat a l’austeritat,  és parlar de 
la Roma clàssica. Però també del món dels 
nostres dies. I tot, en una nit de Trobada, a 
l’ombra de la muralla romana d’Olèrdola.

La Trobada ens regala l’obra “Cònsols de Roma”,
amb Fermí Fernàndez i Joan Gibert

O l è r d o l a i n f o r m a c i ó  -  especial trobada6

El còmic s’ha presentat aquest abril al Museu d’Història  de Catalunya



19h ESCAPE CITY OLÈRDOLA
Gaudeix del Conjunt Monumental d’Olèrdola com no 
ho has fet mai. Escape City Olèrdola és un escape 
room ambientat i situat en aquest emplaçament únic 
on hauràs de resoldre una missió, en equips de 5 per-
sones, tot recorrent el Conjunt Monumental. Per acon-
seguir la victòria hauràs de resoldre cadascuna de les 
proves que trobaràs. Estàs preparat?

Inscripcions fins el 31 de maig a l’Ajuntament d’Olèrdola

Els infants i joves d’entre 8 i 14 anys poden participar-hi 
acompanyats d’adults i s’han d’inscriure. Els infants de 
fins a 7 anys poden participar-hi acompanyats d’adults 
però no s’han d’inscriure.

20h PRESENTACIÓ DEL CÒMIC CARLINS 1838. 
GUERRA I FAM, d’Oriol Garcia Quera
Amb el propòsit de difondre passatges significatius de la 
història d’Olèrdola, arriba el tercer lliurament de la sèrie 
de còmics, que inclou il·lustracions de Sant Pere Molan-
ta i el seu entorn, com la masia Porroig, el conjunt mo-
numental d’Olèrdola o altres elements ben recognosci-
bles del municipi, com avencs i forns de calç. El còmic 
recrea l’enfrontament que es va produir el 1838 entre la 
milícia liberal de Vilafranca i les tropes carlines.

21h BOTIFARRADA POPULAR 
Tiquets a la venda en els comerços del municipi

21.30h TEATRE: CÒNSOLS DE ROMA, 
amb Fermí Fernández i Joan Gibert
A càrrec de la Cia Ertarteatre
Marc Antoni 
(Joan Gibert) i 
Octavi August 
(Fermí Fernández) 
exposen les seves 
visions sobre el món.

23h ORQUESTRA MAGMA 
(amb pluja de regals)
A partir de les 3h cal guardar silenci i respectar el 
descans dels campistes

DIVENDRES 7 DE JUNY

XXVIII SOPAR DE REGIDORS/ES I EXREGIDORS/ES 
al Restaurant La Posada de St. Pere Molanta
Cal reserva prèvia a l’Ajuntament d’Olèrdola

DISSABTE 8 DE JUNY

17h  ACCÉS A L’ACAMPADA
Viu la Trobada d’Olèrdola amb tota la intensitat. Vine a 
l’acampada i gaudeix de la natura i dels actes proposats. 
L’acampada de la Trobada d’Olèrdola és una experièn-
cia única de convivència i lleure en un entorn privilegiat.

Pots acampar amb tenda el dissabte 8 de juny a partir de 
les 17 h fins el diumenge 9 de juny a les 10 h del matí.

Inscripcions fins el 31 de maig a l’Ajuntament d’Olèrdola

17h INFLABLES INFANTILS

17h ENGINYS EKO.POÈTIKS
Enginys Eko.poètiks és una instal·lació interactiva per a 
tots els públics (recomanada a partir de 6 anys). Cada 
enginy és únic i autònom, un artefacte recuperat que es 
mou amb una font d'energia renovable (energia solar, 
dinamos o imants). Planteja diversos reptes a les habi-
litats dels participants i s'hi llegeix, també, una reflexió 
poètica.

Hi col·labora: Diputació de Barcelona

18h XOCOLATADA INFANTIL
Hi col·labora: Restaurant La Casa del Conill
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DIUMENGE 9 DE JUNY

17.30h ESPECTACLE FAMILIAR: 
“La Cuca de mil colors”
Quatre músics a l’escenari us portem una proposta de 
música i humor on els protagonistes sou vosaltres! Pre-
pareu-vos per un espectacle ple de jocs i sorpreses! 

A càrrec del Grimpallunes

8h SARDINADA POPULAR
Hi col·labora: Grup Gastronòmic els Pins

De 10 a 12h CONCURS INFANTIL DE DIBUIX

10.30h VISITA GUIADA: LA PETJADA DELS ÍBERS 
A OLÈRDOLA
En el segle VI aC es van instal·lar a Olèrdola la tribu 
dels cessetans, que ocupava la zona costanera catala-
na, i hi van deixar una empremta important. L'oppidum 
(poblat fortificat) era de considerable extensió (3,5 ha) 
i els seus habitants s’instal·laren a la part baixa de la 
plataforma rocosa, adaptant una estructura pre-urbana 
a l'orografia del terreny.
A càrrec de Tríade Serveis Culturals
Inscripcions fins el 31 de maig a l’Ajuntament d’Olèrdola
Punt de trobada: davant el Centre d’interpretació

11h SANTA MISSA, al Pla dels Albats

12h LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS I
NFANTIL DE DIBUIX I DELS PREMIS 
ROSSEND MONTANÉ

12.30h MOSTRA DE BALLS POPULARS 
DEL MUNICIPI

14h XXVI PAELLA POPULAR
Hi col·labora: Fruites i verdures Plana Rodona

16h TIROLINA

16.15h ESPECTACLE FAMILIAR: Una carretada de 
contes
Han arribat dos personatges estranys i molt curiosos a 
la vila, semblen viatjants, ningú els ha vist mai abans. 
Són la Filigrana Gràcia i en Joseph Tour. Van acompan-
yats del seu atractiu, misteriós i inseparable carro carre-
gat d'històries que han anat recollint al llarg dels anys.

A càrrec de La Guilla Teatre

SEGUIDAMENT, GUERRA D’AIGUA
No oblideu portar el banyador!

EN ACABAR, TRACA DE FINAL DE FESTA!

Amb la col·laboració de:




