
El dimecres 13 de febrer, a les 19 h, presentarem el 
llibre Pensar i interpretar l’oci. Passatemps, entreteniments, 
aficions i addiccions a la Barcelona del 1900, de la col·lecció 
Singularitats del GRACMON (Grup de Recerca en 
Història de l’Art i del Disseny Contemporanis) de la UB.

En l’acte, conduït per Xavier Roigé, degà de la Facultat de 
Geografia i Història, i presentat pel filòsof Gregorio Luri, 
hi participaran: Mireia Freixa, directora del GRACMON; 
Teresa-M. Sala, coordinadora del llibre, i Xurxo Ínsua, 
tècnic de suport, que mostrarà Els mapes de l’oci de la 
Barcelona de l’època.

Us esperem al Centre de Cultura Contemporània  
de Barcelona (C/ Montalegre, 5).

La col·lecció Singularitats neix amb la vo-
luntat de donar a conèixer els resultats de 
les línies d’estudi i dels projectes de recer-
ca desenvolupats per GRACMON, el Grup 
de Recerca en Història de l’Art i del Dis-
seny Contemporanis de la Universitat de 
Barcelona. Els llibres de la col·lecció, con-
cebuts com a obres corals amb una reflexió 
àmplia, es publiquen tant en català com en 
anglès (versió impresa i eBook).

GRACMON està format per profes-
sors, becaris, doctorands i col·laboradors 
adscrits als departaments d’Història de 
l’Art i de Disseny i Imatge de la Univer-
sitat de Barcelona. Es va crear l’any 1986 
sota la direcció de Mireia Freixa i, en els 
inicis, es va centrar en temes relacionats 
amb el modernisme i el noucentisme. Amb 
el temps ha ampliat el seu àmbit d’estudi 
a la història del disseny a Catalunya i els 
estudis culturals de les arts a la ciutat de 
Barcelona. 
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.)L’efervescència de la Barcelona del 1900, en procés 
de modernització, va afavorir l’aparició d’una cultu-
ra de l’oci que va viure un moment sense precedents. 
Els barcelonins utilitzaven el seu temps lliure i es rela-
cionaven entre ells amb iniciatives i activitats de caràc-
ter molt divers, algunes de les quals ja existien i d’altres 
eren de nova creació.

Més enllà de les celebracions tradicionals (festes 
majors, fontades, processons), es van emprendre inno-
vadores formes de consum cultural, per a tots els gustos 
i per a totes les butxaques. Es van obrir nombroses sales 
de cinema, els primers parcs d’atraccions i nous teatres, 
gràcies als quals el Paral·lel va esdevenir l’epicentre de 
la nit barcelonina.

Aquest llibre ofereix un repertori d’imatges de les 
diversions, dels entreteniments, de les aficions d’aquella 
fascinant època de contrastos, la del modernisme.

www.publicacions.ub.edu
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Pensar i interpretar l’oci recorre algunes de les activitats 
de temps lliure que van tenir lloc a Barcelona entre les 
acaballes del segle xix i la primeria del segle xx, en una 
etapa d’efervescència que afavorí l’aparició d’innovadores 
formes de consum cultural. Els autors Gonçal Mayos, 
Teresa-M. Sala, Rosa Creixell, Pere Capellà, Fàtima López, 
Cristina Rodríguez, Carmina Salvatierra, Enric Ciurans, 
Jaume Carbonell, Ricard Bru, Isabel Fabregat, M. Santos 
García Felguera, Núria F. Rius, Irene Gras, Mireia Freixa 
i Mar Leniz hi retraten els antecedents, les aficions, els 
entreteniments, les diversions, els espectacles, les addiccions 
i el treball en alguns dels espais de la ciutat.
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