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Konnichiwa!
12 llocs per capbussar-se en la cultura 
japonesa sense sortir de Barcelona

Alba Cardona. 
L’autora de la portada 
és il·lustradora i 
dibuixant de còmic.  
I també és professora 
de manga a  
l’Escola Joso!

Te’l podem  
regalar gràcies  
als nosTres  
anuncianTs





3 Març 2023  Time Out Barcelona

Sumari
Març 2023

Moviment expansiu
Els espectacles que frisem per 

veure a la sisena edició de Dansa 
Metropolitana

PÀGINES 24-25



De conte

Barcelona s’omple d’històries 
amb el Flic i altres iniciatives que 

volen fer somiar la canalla

PÀGINES 38-39



06.  A la ciutat 16. ‘Kawaii’ és Barcelona 22. El boom del còmic en català 24. Cultura:  Entrevista a Ernest 

Crusats. Estrenes de cine, teatre, concerts i exposicions 34. Menjar i beure: crítiques de bars i restaurants  

38. Coses per fer 42. Viatges: Lisboa a queixalades 44. Time In: Sèries, pòdcasts i llibres

Verd llampant

Tres noves propostes veganes 
originals, diverses i, sobretot, 

delicioses

PÀGINA 34-35



@timeoutbcn@timeoutbcn timeout.com/news tiktok.com/@timeoutbcnfacebook.com/timeoutbcn

Bar Veraz

E
D

IT
IO

N
 H

O
T
E
L

Ballet 
National de 
Marseille

D
ID

IE
R

 P
H

IL
IS

P
A

R
T



4Time Out Barcelona  Març 2023

Barcelona és plaça forta de sushi i ramen –i també de 
dorayakis, katsu sando, takoyakis...– i el manga arrasa 
entre els adolescents actuals i les generacions que van 

créixer amb Sailor Moon i Detectiu Conan. En Totoro és 
un més del Phenomena, i esdeveniments com el Saló del 
Manga, el festival Matsuri i la Barcelona Japan Weekend, 

que té lloc ara al març, convoquen multituds i sovint 
pengen el cartell d’entrades exhaurides.   

Adorem el Japó. I no només el que prové del vessant 
més pop, sinó també de la delicadesa de la tradició. 

Agafant el metro podem aprendre shodō –la cal·ligrafia 
nipona–, comprar una figura daruma per demanar-li 
un desig, fer-nos vestits amb teles de dissenys antics, 

llegir haikus i clàssics de la literatura japonesa i 
descobrir expressions tan fascinants com ukiyo –món 

flotant–, que ens empeny a viure el moment allunyant-
nos de les preocupacions de la vida. Irasshaimase!

Tercera edició de La Inesperada, 

festival de cine de no-ficció amb 

divuit títols inèdits a Catalunya o 

Espanya que es fa a la Filmoteca i 

al Zumzeig, de l’1 al 5 de març.  

Fa 40 anys que va obrir el Sidecar, 

avui un clàssic indiscutible 

de la plaça Reial, i ho celebra 

amb 40 hores ininterrompudes 

d’activitats, del 24 al 26 de març.

DESCOBRIR! CELEBRAR!

L’11 de març se celebra al CCCB el 

quart Memefest, festa del folklore 

digital i l’humor a Internet amb 

un munt de personalitats de les 

xarxes i concert de Pantocrator.

RIURE!

Hola, 
Barcelona

María José Gómez
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Una victòria veïnal i un mur: 

la resistència del 22@ 
Aquest passatge del Poblenou va estar a punt de desaparèixer. La lluita dels veïns quedarà 

retratada en aquest mural... fins que el mur s’enderroqui. Per Rita Roig

Fernández: “A mi, que visc aquí des de fa �� 

anys, m’indemnitzaven amb ����� euros!”, 

es queixa. Ella va informar la resta de veïns i 

va crear una assemblea. “Si l’Ajuntament ho 

aprovava, ens feien fora i ens reubicaven fins 

que se’ns acabessin els lloguers”. Amb l’ajuda 

de l’activista Albert València, van aconseguir 

un advocat i van convocar els mitjans a una 

barbacoa per fer-se escoltar.

“Hi havia una història bonica i un mur en 

blanc”, explica el muralista Tim Marsh, veí del 

passatge. Per celebrar la victòria, va decidir fer 

un mural a la paret oposada a les cases baixes. 

EL PASSATGE MORENES és un 

petit carreró sense sortida. En una 

vorera hi ha una nau industrial. A 

l’altra, unes cases baixes del ����. 

Els gratacels del ��@ s’alcen al seu darrere, 

com gegants famolencs que les volen engolir. 

De fet, van arribar a intentar-ho. 

“Un dia van arribar uns homes amb traje 

en una furgoneta amb els vidres tintats”, 

explica en Roberto, veí de la zona. El passatge 

estava en perill: un pla urbà volia enderrocar 

les cases i construir-hi oficines d’alt nivell. 

La resistència la va capitanejar la Manuela 

Va demanar a uns quants muralistes que 

retratessin els veïns com a herois davant dels 

especuladors. Fins i tot hi surt en Calçot, el gos 

d’en Roberto! “Volem deixar constància que es 

pot lluitar i es pot guanyar”, explica l’artista. 

El mural acabarà enderrocat quan a la 

nau industrial hi facin un coworking (l’únic 

element d’aquell pla de reurbanització que 

sí que tirarà endavant). De moment, s’ha 

convertit en un punt de visita del barri. Els 

veïns celebren la victòria, però la Manuela sap 

que la lluita continua: “Si les xemeneies del 

barri són intocables, nosaltres també”, rebla. n

A la 
ciutat
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El mural és obra dels 
artistes urbans Tim 
Marsh, Theo López, Ives 
One, Reb WMC, Juanjo 
Surace, Ru8icon , 
Morcky, Simon Vázquez 
i Sebastien Waknine 
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QUINA MELODIA TINDRIA una cançó feta 

amb els sons de Collserola? L’Observatori 

del Patrimoni Sonor buscava artistes que 

volguessin fer música amb sons d’entorns 

naturals dels Països Catalans. En Maties 

Palau (àlies Mercuri) s’hi va llançar de cap: 

“Volia que la peça dialogués amb la natura”, 

explica. El resultat és la cançó Erola.

Hi ha llocs sense contaminació acústica, a 

Collserola? 

El meu objectiu era trobar-los! Era complicat, 

perquè hi ha molta activitat esportiva i té 

zones urbanitzades. Però vaig trobar espais i 

moments on només se sentia la naturalesa. 

Quin és el secret per trobar aquests sons? 

La beca ens oferia l’assessorament de 

l’Eloisa Mathieu, pionera en la gravació de 

sons naturals. Em va ensenyar a escollir el 

moment de gravar i els llocs on fer-ho. Hi 

anava de cinc a set del matí.

Què se sent, a Collserola, a aquestes hores?

Un festival conjunt d’ocells realment 

impactant. Després, amaina amb l’arribada 

del trànsit i els ciclistes. 

Com es graven, aquests sons?

Amb so binaural. Són unes orelles de silicona 

que recreen l’acústica del pavelló auditiu i 

dos micròfons de polaritat oberta.

I com decidies quins sons faries servir?

Em fixava en el component estètic dels sons 

naturals. Volia els que em donessin més joc! 

Les granotes m’anaven genial perquè tenen 

un registre molt ampli. Els ocells acostumen a 

ser bastant aguts, i per això els he posat més en 

comptagotes.  

ÉS LLEGENDA

Alguns els vas transformar en instruments. 

Vaig crear un instrument amb el so de la 

pluja, i un altre amb sons de granotes. Les 

percussions les vaig generar amb geofonies, 

sons de la meteorologia, com les branques 

movent-se amb el vent.

Quin és el resultat?

 La cançó és caòtica perquè els espais 

naturals tenen un ritme orgànic, sense 

estructura. La idea era fer que l’oient 

barceloní es fixés en la riquesa sonora de 

Collserola. Sempre que podem, marxem 

cap al Pirineu, o el Montseny, però tenim 

un parc natural aquí al costat. És el jardí de 

Barcelona. n Rita Roig

“Volia mostrar la riquesa 

sonora de Collserola”
Maties Palau va sortir de matinada a buscar el so dels ocells, 

els gripaus i la pluja. I els va convertir en una cançó

Troba més històries a
timeout.cat/noticies

Escolta la 
cançó Erola 
per perdre’t 
al Parc de 
Collserola 
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Viatges amb paladar
L’Aeroport de Barcelona estrena la botiga Flagship Sibarium, que posa al nostre abast 

productes seleccionats perquè ens enduem de viatge el millor de la nostra gastronomia!

Time Out per a Areas

Descobriu tota l’oferta de productes ‘delicatessen’ a sibarium.areas.com

SI VOLEU FER de les vostres 

esperes entre vol i vol una 

experiència més acollidora i 

gustosa, ara ho teniu més fàcil, 

perquè a la T� de l’Aeroport 

de Barcelona acaba d’obrir les 

portes la nova botiga Sibarium 

Delicatessen. Si teniu ganes 

d’endrapar l’últim entrepà amb 

gust mediterrani abans de volar 

a paradisos llunyans, en aquest 

nou local no només hi trobareu 

un refugi ideal sinó també 

un munt de temptacions per 

assaborir in situ. I, si el que voleu 

és portar les millors delícies de 

la nostra terra i sorprendre a qui 

sigui que us esperi a l’aeroport de 

destinació, preneu-vos el vostre 

temps, perquè en aquesta botiga 

trobareu tanta bona oferta que 

us costarà triar. I és que Sibarium 

ocupa més de ��� m² distribuïts 

entre la barra degustació i la 

botiga delicatessen.

Tasts amb gust ibèric 
Voleu saber què hi trobareu? Si 

teniu gana, podeu assaborir tot un 

festí de propostes i moltes ofertes. 

Per exemple, el clàssic esmorzar 

salat que inclou un entrepà de 

pernil ibèric, suc de taronja i 

cafè amb llet. O si preferiu fer un 

aperitiu, podeu optar per maridar 

unes xips amb salsa Espinaler 

i una taula de pernils ibèrics o 

formatges amb tota una selecció 

de vins, caves, vermuts, còctels 

d’autor i cerveses artesanes. 

Us heu quedat amb gana i 

voleu entaular-vos? Endavant! 

La carta ofereix propostes 

innovadores com la truita 

amb tòfona i les tortas de ceba 

caramel·litzada amb coulis de 

fruits vermells i formatge de 

cabra, tota una explosió de bon 

gust! També trobareu aquestes 

propostes a la botiga, per 

emportar, on hi ha un 

tallador de pernil que 

suggereix tastos i 

consells, a més d’un 

munt de productes 

locals com vins, 

formatges, conserves, 

olis, dolços... Per assaborir 

la terra allà on sigui que aneu! 

 Skycenter. T1 Aeroport Barcelona-El Prat. 

Un munt 

de delícies 

per 

assaborir 

allà on 

voleu!

Tasts amb gust ibèric 
Voleu saber què hi trobareu? Si 

teniu gana, podeu assaborir tot un 

festí de propostes i moltes ofertes. 

Per exemple, el clàssic esmorzar 

salat que inclou un entrepà de 

pernil ibèric, suc de taronja i 

cafè amb llet. O si preferiu fer un 

aperitiu, podeu optar per maridar 

unes xips amb salsa Espinaler 

i una taula de pernils ibèrics o 

formatges amb tota una selecció 

de vins, caves, vermuts, còctels 

d’autor i cerveses artesanes. 

caramel·litzada amb 

fruits vermells i formatge de 

cabra, tota una explosió de bon 

gust! També trobareu aquestes 

propostes a la botiga, per 

emportar, on hi ha un 

tallador de pernil que 

suggereix tastos i 

consells, a més d’un 

munt de productes 

locals com vins, 

formatges, conserves, 

olis, dolços... Per assaborir 

la terra allà on sigui que aneu! 

 Skycenter. T1 Aeroport Barcelona-El Prat. 

assaborir 

allà on 

voleu!
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NO HI HA res més irritant que els rituals de 

bellesa que impliquen mil passos i, de retruc, 

mil productes. Per això sempre cal celebrar 

marques com Mamita Botanical: honestes, 

sense focs artificials i amb una vocació innata 

per tractar les pells sensibles. De fet, l’origen 

d’aquest projecte sorgeix arran d’un problema 

cutani que va patir de jove l’Elisenda Monté i 

que només li va curar l’oli de calèndula. Quan 

ja tenia Mamita Botanical en marxa s’hi va 

sumar la Iris París, especialista en vendes, i 

al llarg de set anys juntes han consolidat un 

catàleg bàsic i infal·lible a base d’ingredients 

���� naturals i lliure de perfums. 

El nou petit gran pas ha estat obrir un 

espai al barri de Gràcia. “És botiga, oficina i 

taller, un lloc on volem que passin moltes 

coses i, sobretot, assessorar les nostres 

clientes i que puguin provar els nostres 

productes”, explica París, que no dubta 

a destacar el seus imprescindibles: “Un 

sèrum de nit que calma i relaxa i una 

crema facial diària que t’activa. Ara hi 

hem afegit una crema de contorn d’ulls 

amb cèl·lules mare vegetals i prebiòtics”. 

Si sou del team #pellsensible, se us acaba 

d’obrir el cel. nLaia Beltran    

 Mamita Botanical. Ramon y Cajal, 94. M: Joanic. 

@mamitabotanical

Amb què lliguen les fibres vegetals? 
Amb tot! Per Laia Beltran

L’APARADOR

 Sol del Mediterrani
Un petit cercle d’or il·lumina aquest penjoll minimalista 

de pauma, una col·laboració entre el joier Enric Majoral i 

les artesanes del museu de Mas de Barberans.

 Penjoll Pauma. 295 €. majoral.com

 Esperit irreverent
Només unes mans amb molt d’ofici poden confeccionar 

aquest disseny de Verbena: unes intricades arracades de 

ràfia decorades amb flors d’organdí.

 Arracades Pipa. 180 €. verbenamadrid.com

 Quadratura del cercle
Aquest disseny de Mam, més que una bossa de mà, 

sembla una escultura de proporcions perfectes gràcies a 

la nansa de ràfia que envolta la pell.

 Bossa Ufo 203. 255 €. mamoriginals.com

Més moda a timeout.cat/botigues

Mamita Botanical

La vocació 

és tractar 

les pells 

sensibles 

amb 

hones-

tedat

LA BOTIGA 

DEL MES

La marca de 

cosmètica 

natural 

estrena espai 

a Gràcia

al llarg de set anys juntes han consolidat un 

catàleg bàsic i infal·lible a base d’ingredients 

espai al barri de Gràcia. “És botiga, oficina i 

taller, un lloc on volem que passin moltes 

amb cèl·lules mare vegetals i prebiòtics”. 

 #pellsensible, se us acaba 
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 En una fleca:    
–Quan la vaig 

conèixer, ni es 
maquillava. Ara 
porta els ulls de 

color xoriço.     

Una senyora a un 
home amb rastes:    

–Si vienes a la 
peluquería... ¡te 

doy 20 euros!  

Al cinema, una 
senyora surt de 

veure La ballena:  
–Jo la que volia 

veure és La 
Ballena  Alegre!

En un CAP, una 
sanitària: 

–A mi em diu 
senyora o 

infermera... Però 
de ‘guapa’, res! 

Una nena fa 
twerking amb el 

carro de la compra. 
La mare:     

–Aquest cul que 
bota s’emportarà 

una surra!    

Coses divertides (o no)  
que hem sentit als carrers 

de Barcelona

SENTIT

AL

CARRER

En tens de bons? Com-
parteix els teus #sentital-

carrer a @TimeOutBCN 

La Rita Roig ha resseguit aquest 
carrer llarguíssim per trobar els 

vianants més ben vestits

Què es porta a la 

Gran Via ? 

MODA URBANA
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DE PELUIX
Qui diu que no es 

pot anar abrigat i 

a l’última moda? 

Aquest turbant de 

pèl sintètic escalfa 

el cap i les orelles!

MOTOMAMI
La Rosalía ha fet 

renéixer les xupes 

de motorista i la 

Susanna en va 

comprar una en un 

H&M de Londres. 

TOTEBAG
Tothom en té una (o 

moltes!). Allunyant-

se de les bosses de 

tela beix, va escollir 

aquest estampat 

africà.

COMODITAT
Sabates Nike 

per patinar i uns 

escalfadors que 

conjunten amb 

les mitenes, per 

màxima escalfor. 

QUI ÉS...

Es diu Susanna  
i té 18 anys. 

L’HEM 

ENXAMPAT… 

Fent via cap a Arc 
de Triomf, on ha 
quedat per patinar 
amb uns amics. 
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LOVE LOCAL

Una directora de teatre fent ‘match’ amb la llum 
d’un pont. L’Eugènia Güell gaudint com mai 
amb un formatge de cullera. Què més voleu?

El Coll de 

Carol López

ÉS UNA DONA de fronteres: 

d’aquelles que busquen 

tranquil·litat sense allunyar-

se del batibull, que vivia al 

Baix Guinardó però tenia 

l’institut a Gràcia, que ara, 

en ple barri de pujades i 

baixades, té casa seva en un 

punt d’inclinació dubtosa on 

el carrer puja una mica però 

no del tot. Viu al Coll, i fent 

una comparació biològica, 

resulta un nom revelador: 

el Coll permet tenir unit tot 

el que li dona tranquil·litat 

al cap –el seu barri– amb la 

marxa que li demana el cos –

Vallcarca, Gràcia. 

Arrencada de moto, volta a la 

plaça Mons i peeling natural de 

vent baixant el pont de Vallcarca 

avall... i amunt, amunt i avall tot 

el dia.“Estem in the middle de 

res, però en canvi ho tens tot a 

prop”. Buscaven pis al Putxet i han 

acabat aquí. I al mig, obrint-se pas 

imponent i inevitable... el pont. 

Aquí i allà
Amb les fronteres ella se sent 

com peix a l’aigua, i per això, 

mentre molts viurien el fet 

de travessar el pont com un 

tràmit o un martiri, ella hi 

neda, s’hi esplaia, s’hi queda 

per contemplar-ne la llum. 

És un gaudi però també una 

necessitat: “Creuant el pont, a 

República Argentina tens de 

tot, mentre que a la part de baix 

del Coll hi falta molt de comerç, 

un lloc on fer el cafè i un forn”. 

Per passejar-hi, però, li agrada 

molt –“tot són casetes, algun 

dia en tindré una!”–, i va fins al 

Carmel, el Parc Güell i el Parc de 

la Creueta del Coll, on hi ha un 

bar i un turonet des d’on veus la 

ciutat a ���°. Alguns dissabtes 

va al Club de Bàsquet El Coll a 

veure el seu fill. “És un club que 

té el caràcter d’aquest barri, que 

és reivindicatiu, de gent que 

fa coses, associacions i horts 

urbans. Tot això s’aprecia en 

una Barcelona cada vegada més 

impersonal”. 

Allà i aquí
A partir d’aquest mes, però, 

haurà de passar les tardes al 

centre de Barcelona: re-estrena 

Família (im)possible a la Sala 

Flyhard. Al maig dirigirà Les 

amistats perilloses. “El Teatre 

Lliure em fa il·lusió i vertigen. 

Tinc por, però també en tinc 

ganes”. Aquella fina línia 

fronterera, sabeu?

“La llum 

del pont de 

Vallcarca 

és màgica, 

com de 

pel·lícula”

  
Antic consolat 
danès

Ella en diu la “casa del cònsol”, 

i és que en aquest palauet 

“preciós” hi havia el consolat 

danès. S’havia dit que es 

convertiria en un centre cultural. 

“Imagina’t fer el vermut aquí el 

cap de setmana!” Sona bé. 

 Pont de Vallcarca.
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Agreste
Abans hi feia el menú de 

migdia, ara hi va quan es vol 

fer un homenatge. És l’antic 

Mala Hierba, que ha canviat de 

nom, i “el porten un italià i una 

catalana que donen una volta 

a les flors i a les herbes”!

 Funoses-Llussà, 2.

  
Pont de Vallcarca
“En queden més, a 

Barcelona, de ponts així?”, 

somriu amb orgull. “Té 

una llum especial, com de 

pel·lícula. Em recorda molt 

Lisboa. M’encanta passar-hi 

veient les casetes, el Tibidabo 

i Collserola. Té alguna cosa 

màgica...”.

 Viaducte de Vallcarca, 2.
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La Cassilda
En aquesta botiga gurmet 

hi heu d’entrar encara que 

només  sigui per mirar, però 

serà difícil sortir-ne amb les 

mans buides: tenen formatge 

de cullera, cuinen canelons 

i pasta fresca, i són dels que 

et cuiden i et diuen: “Tinc allò 

que t’agrada”.

 Pg. Mare de Déu del Coll, 4.

Can Carol
Aquest casal de barri és com 

un petit parèntesi: queda en un 

raconet, és tot de fusta, hi toca 

el sol i fa olor d’arbres i natura. 

Envoltat d’horts urbans, aquí hi 

podeu fer un cafè, un taller de 

collage o una classe de cuina. 

Cambrils, 24.

Carol López
Directora de cine i teatre 

i dramaturga. El 9 de 

març reestrena Família 

(Im)possible a la Sala 

Flyhard, i al maig Les 

amistats perilloses, al 

Teatre Lliure.

 @lacarollopezbcn
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Més històries a 
timeout.cat/noticies

Les millors notícies d’aquest mes 
dels nostres editors d’arreu del planeta

EL MÓN VIST

PER TIME OUT

Coordina María José Gómez

timeout.com/news

Tindrem Time Out Market!
El gran mercat gastronòmic de Barcelona obrirà portes el ���� i s’ublicarà al 
Port Vell en un espai de ����� metres quadrats amb una terrassa espectacular

CONFIRMAT: BARCELONA 

TINDRÀ un Time Out Market,el 

gran mercat gastronòmic que 

reuneix el millor del menjar i 

beure de la ciutat sota un mateix 

sostre i que ja triomfa a altres 

ciutats del món, com ara Lisboa 

i Nova York. La ubicació a la 

nostra ciutat serà el Port Vell, 

concretament a la terrassa-

mirador del Maremàgnum, i s’hi 

podrà accedir directament des 

del carrer a través d’unes escales 

mecàniques i d’un ascensor.

Amb més ����� m², que 

inclouen una terrassa amb vistes 

de ��� graus a la ciutat, acollirà 

una selecció de catorze xefs, un 

restaurant de servei complet i 

quatre bars (dos  a l’aire lliure). 

Tota l’oferta serà triada pel nostre 

equip editorial, el mateix que des 

de fa quinze anys us descobreix 

i recomana llocs on anar a 

endrapar. L’experiència serà de 

primera, amb taules comunals 

per afavorir el tast de diferents 

propostes, i a preu ajustat.

Un espai de cultura local
A més de reunir els xefs i els 

bartenders més en forma (que 

anirem seleccionant en els 

pròxims mesos: us n’anirem 

informant segons els confirmem), 

Time Out Market també serà 

un lloc per gaudir de la cultura, 

amb espai per a esdeveniments i 

actuacions en directe, un estudi 

de ràdio i una programació de 

creadors i artistes locals pensada 

per a la gent de Barcelona. També 

obrirem el Market a les entitats i 

escoles dels barris més propers: 

tenim mil idees i projectes en 

aquest sentit. 

La inauguració  està prevista 

per al primer semestre del ����. 

Llavors Barcelona es convertirà 

en la segona ciutat d’Europa 

que tindrà un Market. El 

primer mercat cultural i 

gastronòmic es va obrir a 

Lisboa el ����, i després 

van venir Miami, Nova 

York, Boston i Mont-real, 

entre altres ciutats del món.

Acollirà 

14 xefs, un 

restaurant 

de servei 

complet 

i quatre 

bars (dos 

a l’aire 

lliure)

tenim mil idees i projectes en 

La inauguració  està prevista 

per al primer semestre del ����. 

Llavors Barcelona es convertirà 

en la segona ciutat d’Europa 

que tindrà un Market. El 

primer mercat cultural i 

gastronòmic es va obrir a 

Lisboa el ����, i després 

van venir Miami, Nova 

York, Boston i Mont-real, 

entre altres ciutats del món.
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Una òpera intersex
El Liceu estrena ‘Alexina B.’, una obra de nova composició i amb partitura de Raquel 
García-Tomás, que aborda un cas real, emotiu i tràgic d’intersexualitat al segle XIX

Time Out per al Gran Teatre del Liceu

Trobeu més informació i aconseguiu les entrades a liceu.cat

ELS TEATRES D’ÒPERA tenen 

dues funcions principals: 

conservar el repertori històric –

mai no en tindrem prou, de Verdi 

o Mozart–, i mantenir viu aquest 

art únic amb propostes de nova 

creació. Aquest mes de març, el 

Gran Teatre del Liceu estrenarà 

una obra amb una sensibilitat 

molt actual que demostra que 

l’òpera té present i futur. Alexina 

B. és una proposta signada per 

la compositora Raquel García-

Tomás en col·laboració amb la 

directora d’escena Marta Pazos 

i la llibretista Irène Gayraud que 

s’ha anat desenvolupant amb 

cura i entusiasme els últims 

tres anys. L’òpera explica la 

DE QUÈ VA…

Una òpera de nova 
creació al Gran 
Teatre del Liceu.

PER QUÈ HI HEU 

D’ANAR... 

Perquè és una 
experiència 
commovedora 
que et submergeix 
en la història 
d’autoafirmació 
d’Alexina B.

 La Rambla, 51-59. 

M: Liceu. 18, 21 i 22 de 

març, 19 h. 

història real d’Herculine Barbin 

(Alexina), que va viure a la 

França de mitjans del XIX i està 

documentada com un dels casos 

més complexos d’intersexualitat. 

Alexina viu la seva infància 

com una nena. Tot i això, se 

sent diferent de la resta de les 

seves companyes. En arribar a 

la pubertat, aquest sentiment 

s’accentua i desenvolupa fortes 

passions per algunes d’elles.

Un suïcidi tràgic 
Alexina entrarà com a 

institutriu en un internat, 

on s’enamorarà de Sara, la 

filla de la directora, un amor 

correspost. La primera nit 

juntes suposa una metamorfosi 

per a Alexina, que començarà a 

referir-se a si mateixa en termes 

masculins. 

Després d’entendre i acceptar 

la seva identitat, iniciarà un 

viatge per reivindicar-se com a 

home. Passarà diferents exàmens 

mèdics, confessions religioses 

i judicials fins a aconseguir 

constar com a home al registre 

civil, amb el nom d’Abel Barbin. 

Però aquest canvi no li aporta la 

felicitat. Davant la impossibilitat 

de tornar a l’internat, on només 

estava permesa l’entrada a 

dones, i incapaç d’adaptar-se a 

la seva nova vida a París, s’acaba 

suïcidant el ����.
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Kawaii és 

Barcelona
Barcelona està plena de trossets del Japó en totes les seves dimensions: art, literatura, 
gastronomia i molt més. Aprofitem que l’11 i el 12 de març hi ha el Japan Weekend per 
assaborir punts imprescindibles de la cultura nipona sense dir ‘sayonara’ a la ciutat 

Per Ofèlia Carbonell Fotografia Irene Fernández

Un caprici fet a mida

Sato i tanaka
El sushi és pot ser un dels plats més 

mainstream de la gastronomia 

nipona, però el california roll que 

demanes a domicili els dissabtes 

no pot quedar més lluny d’un 

àpat veritablement japonès. El 

Sato i Tanaka, un dels restaurants 

més populars, és un local petit 

i acollidor, on no hi ha taules 

sinó que seus a la barra, a pocs 

centímetres del xef. Aquí pots 

viure l’experiència de l’omakase, 

del japonès “t’ho deixo a tu”, on et 

poses a les mans del mestre perquè 

creï un menú especialment ideat 

per a tu, peça per peça.

à Bruc, 79. M: Passeig de Gràcia. 

93 809 92 74. satotanaka.com

Brasa nipona

Rostireu la carn al 
vostre gust a la  

barbacoa de carbó 
vegetal incorporada al 

centre de la taula!

a la BraSa

carlota akaneya
Els sumibiyaki o restaurants on et 

cuines carn a la brasa a la mateixa 

taula són una especialitat de la 

zona d’Osaka molt popular al 

Japó. Amb origen en les onades 

d’immigració coreana de mitjans 

del segle passat, l’experiència 

consisteix en una degustació 

de diferents talls de carn cuits 

individualment, tots de la mida 

d’una mossegada. El Carlota 

Akaneya és el primer restaurant 

a traslladar aquesta experiència 

a Europa, i només un dels quatre 

restaurants en tot Espanya que 

ofereix vedella wagyu certificada. 

à Pintor Fortuny, 32. M: Liceu.    

93 302 77 68. carlotaakaneya.com
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tradició i diSSeny

momo
Al cor del Gòtic, emmarcada per 

dues grans portes pintades de flors, 

trobaràs l’entrada de Momo, una 

botiga d’artesanies japoneses. 

Decoració, arracades, vaixella, roba i 

molt més, tot d’un detall i preciosisme 

que mentre hi passegis et semblarà 

que camines per un museu. Hi pots 

trobar des d’elements de l’artesania 

més tradicional, com els daruma, 

figures votives zen, fins a tote bags 

d’estampat japonès modernitzat, així 

com bols i platets amb dibuixos de 

conills o gatets kawaii. 

àArc de Sant Ramon del Call, 6 M:  Liceu.  

93 412 29 37. @momobarcelona
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per picar i remenar

daydayGo
En ple triangle otaku de 

Barcelona, al costat de l’Arc 

de Triomf, hi trobarem aquest 

supermercat especialitzat en 

productes asiàtics d’importació. 

Xocolatines de te verd, gasoses 

de meló i gyozes congelades; 

DayDayGo és una de les botigues 

asiàtiques més grans de la ciutat 

amb tota una secció japonesa: 

snacks, dolços, fideus instantanis 

d’infinita varietat i, si ets dels que 

tenen ganes d’experimentar a 

la cuina, un munt d’ingredients 

i condiments que de ben segur 

que no trobaràs al teu súper de 

confiança. 

à Rda. de Sant Pere, 47. M: Arc de Triomf. 

93 627 55 11.

matèria primera

nunoya
De la ronyonera de l’Uniqlo a 

l’estil urbà de Harajuku, ja fa anys 

que la moda japonesa arrasa 

a Occident. Ara, darrere les 

últimes tendències hi ha segles de 

tradició, i el més fàcil per conèixer 

la història és treballar amb la 

matèria primera. Oberta des de 

l’any 2002, Nunoya és una botiga 

especialitzada en teles japoneses 

de tota mena. Pots comprar-

hi teixits per metre i alguns 

complements com arracades fetes 

a mà. A més, també venen llibres 

de patronatge especialitzat en 

siluetes d’estil clàssic japonès. 

à Alí Bei, 11. M: Arc de Triomf.  

93 317 53 88. nunoya.com

teles i més

Atent a les xarxes per 
no perdre’t els tallers 
de confecció senzilla 
que organitza el seu 

taller!

de tota la vida

can Kenji
Al Japó, una izakaya és un bar 

d’estil informal amb una carta de 

plats per compartir i acompanyar 

un vespre de cerveses entre 

companys de feina. Can Kenji ens 

transporta a les nits de Tòquio 

amb els seus plats casolans i 

reconfortants, com el pollastre 

fregit tradicional. Al costat del 

restaurant pots trobar un local 

amb un econòmic menú del dia 

per emportar a l’estil makanai, 

que en la cultura japonesa fa 

referència al menjar preparat a 

les cantines per a treballadors o 

estudiants.

à Rosselló, 325. M: Verdaguer.   

 93 476 18 23. cankenji.com
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‘Street food’ japonèS

yatai
L’okonomiyaki, la crep de verdures 

fregida a la planxa, i els takoyaki, els 

bunyols farcits de pop, són dues de 

les delícies de carrer més famoses 

del Japó. Són l’acompanyament típic 

per passejar per les fires i festivals 

tradicionals del Japó i, al Yatai, 

els podràs tastar envoltat d’una 

decoració inspirada en la versió més 

pop de la cultura nipona. Fins i tot el 

lavabo és ple de Totoros! A la carta 

hi trobaràs altres platets d’estil tapa 

japonesa com les gyozes i la tempura. 

Itadakimasu!

àUrgell, 112. M: Urgell. 93 532 64 56  

yatai.cat

dolç i Kawaii

Usagui cafe
Aquesta cafeteria amagada als 

carrers de Sant Gervasi farà que 

no puguis deixar de fer fotos 

del teu plat! L’Usagui Cafe és un 

local petit i acollidor que ofereix 

una varietat de dolços i begudes 

japoneses, del seu vessant 

més clàssic, com el te verd i el 

dorayaki de pasta de mongeta 

dolça, a les especialitats més 

contemporànies i urbanes, com 

la gasosa de meló amb una bola 

de gelat flotant o el popular melon 

pan. Si vols fer una escapada als 

carrers de Tòquio per berenar, 

aquest és el pla.

à Santjoanistes, 28. M: Pàdua.   

93 200 55 41. @usagui_cafe

lectUra d’eSpecialitat

Haiku Barcelona
Encara que el manga ara sigui 

l’obsessió dels joves, la literatura 

japonesa ha captivat Occident 

durant dècades. El premi Nobel 

Yasunari Kawabata, el popular 

best-seller Haruki Murakami 

i el reconegut Yukio Mishima 

són només alguns exemples 

d’una tradició escrita amb segles 

d’història i estudi al darrere. 

Tant si et vols introduir en 

aquest món com si cerques títols 

especialitzats, la llibreria Haiku 

Barcelona és el lloc on trobar títols 

d’importació i traduccions, a més 

d’articles de papereria japonesa.

à Montseny, 7. Fontana. 93 217 96 23. 

haikubarcelona.com
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immerSió cUltUral

espai daruma 
Saps on menjar el millor ramen 

i on comprar les figuretes de 

Naruto, però hi ha alguna manera 

d’acostar-te encara més a la 

cultura japonesa a Barcelona? 

Existeix, i el seu nom és Espai 

Daruma. L’Espai Daruma neix 

l’any 20�� com a iniciativa d’un 

grup de traductors, professors 

i comunicadors per crear una 

comunitat d’intercanvi lingüístic, 

cultural, lúdic i formatiu. Al seu 

programa pots trobar-hi cursos de 

llengua parlada i escrita, així com 

tallers d’història i cultura, anime i 

literatura.

à  Pau Alsina, 32. M: Joanic. 

93 285 66 66. espaidaruma.com

Un clÀSSic

norma còmics
Després del boom del manga 

els últims anys, Norma Còmics 

s’ha convertit en punt de trobada 

indiscutible per als aficionats del 

gènere. La botiga s’ha expandit 

fins al punt que pots perdre-hi 

tota una tarda remenant novetats, 

títols de culte i curiositats 

d’importació. Potser pot 

intimidar, però els treballadors de 

la botiga estan més que encantats 

d’aconsellar-te en la teva cerca. Si 

hi vas en cap de setmana, fins i tot 

pots arribar a veure grups de joves 

vestits dels seus personatges més 

estimats.

à Pg. de St. Joan, 9. M: Arc de Triomf. 

93 244 84 23. normacomics.com

inflUèncieS japoneSeS

eikyo
Si el que vols és un sol lloc on trobar 

tots aquests elements de la cultura 

japonesa sense haver de donar voltes 

per tota la ciutat, el teu lloc és a 

l’Eikyo Store! Teòricament, una botiga 

de productes japonesos d’importació, 

i, a la pràctica, un lloc on pots trobar 

una mica de tot, com la butxaca del 

Doraemon. Sake, quimonos, anime, 

decoració, il·lustracions, música… 

Fins i tot edita la seva pròpia revista 

sobre actualitat i cultura al Japó! 

Quan es fan les coses amb amor, es 

nota.

àSant Medir, 13. M: Plaça de Sants.

 93 422 26 69. eikyo.es

daruma

Aquestes fi guretes 
tradicionals servien 

per demanar desitjos. 
Fes-la prova! 
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El boom 

del còmic 

en català

Per Borja Duñó  

En els últims dos anys, moltes 
editorials s’han llançat a publicar 
manga i novel·la gràfica en la 
llengua de Massagran. Què en 
diuen els protagonistes?
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oooom! Tots sabem què vol dir aquesta 

onomatopeia i tots sabem que ve del món 

de les vinyetes. Aleshores? Alguna cosa ha 

fet bum al sector del llibre amb el còmic en 

català. Per què ara? Per què de sobte hi ha una 

allau d’editorials que s’han llançat a publicar 

títols sucosíssims tant de novel·la gràfica com 

de manga? Probablement, és que hi havia 

un gran buit al mercat –més enllà dels títols 

infantils i juvenils clàssics– i això no és sinó el 

començament d’una llarga i pròspera amistat.

Premi internacional
Fa tot just un mes, la revista Forn de calç 

guanyava el premi a millor còmic alternatiu a 

Angulema, un festival amb 49 anys d’història 

i el més important d’Europa. Era només 

el segon número de la revista –el primer 

ja havia estat seleccionat l’any anterior– i 

aquest mes de març apareix el tercer. Aquest 

merescudíssim triomf és una de les mostres 

de la bona salut no només del còmic català, 

sinó del còmic en català, que en els dos 

últims anys està vivint una explosió sense 

precedents. Marc Charles, coordinador de 

la revista, explica que Forn de calç va sorgir 

amb la idea de fer “una antologia d’autors en 

català que barregés els que comencen amb 

d’altres de consagrats”. De moment, hi hem 

trobat historietes d’una trentena d’autores i 

autors com Nadia Hafid, Pep Brocal i Roger 

Peláez, sempre des del surrealisme, el disbarat 

i l’humor negre, seguint la línia d’Extinció 

Edicions.

Novel·la gràfica per a adults
El que ens diu el premi és que hi ha talent de 

sobres, però no ha sigut fins ara que moltes 

editorials s’han animat a publicar en català. 

Montserrat Terrones, directora de la nova 

Editorial Finestres, editora de Garbuix 

Books i comissària de l’esplèndida exposició 

Constel·lació gràfica. Joves autores de còmic 

d’avantguarda que fins al maig es pot veure 

al CCCB, considera que el que és nou és “que 

les iniciatives de còmic en català que han 

aparegut en l’últim any i mig són per a adults, 

perquè per a nens ja n’hi havia”. L’Editorial 

Finestres ha nascut amb la vocació que 

“els autors internacionals més importants 

estiguin disponibles en català”, com els títols 

recents Sota els còdols, la platja, de Pascal 

Rabaté, i El gran buit, de Léa Murawiec, tot i 

que amb els Premis Finestres s’incentivarà la 

producció pròpia: el primer en guanyar, Què, 

del dibuixant Max, surt l’1 de març.

Manga a dojo
Segurament, la consolidació de la novel·la 

gràfica i l’enorme popularitat del manga dels 

últims anys han evidenciat que hi havia un 

forat negre al mercat en la llengua de Folch 

i Torres i algunes editorials s’han llançat a 

publicar-ne. Uns pioners del manga en català 

són Ooso, una petita editorial de Prades que 

ja fa cinc anys que tradueix títols japonesos 

(i ara també són els primers a fer-ho en basc, 

quan van veure que no n’hi havia), sobretot 

“sèries importantíssimes dels anys 70, 

80 i 90 com Kamen Rider, mítica al Japó, 

Mazinger i Megaman, que són obres de fons 

de catàleg”, explica Olga Resina, il·lustradora 

i responsable del segell juntament amb 

Sergio Pérez. A més, si mai visiteu Prades, els 

trobareu a peu de carrer, tenen una botiga de 

manga en un poble de 600 habitants!

Ara, de manga en català en podem trobar 

molt i variat. Planeta Cómic tradueix sèries 

molt populars com Bola de Drac, El detectiu 

Conan, My hero academy, Naruto i El Dr. 

Slump. Enciclopèdia Catalana, a través del 

segell Kaji Manga, ha publicat Dodoma, 

Grendel i ara també Orange. I a Norma 

Editorial tenen una línia de manga que inclou 

en català títols que ho estan petant ara mateix, 

com Tokyo Revengers i Guardians de la nit. 

Luis Martínez, director editorial, i Anabel 

Espada, responsable dels manga, estan molt 

contents amb la rebuda i destaquen “l’alegria 

per part dels llibreters, i el suport” que els 

estan donant. Però Norma no només publica 

manga en català, també parlen català els 

personatges de novel·les gràfiques importants 

com, els de les integrals de Blacksad i de 

Victus, a més del Corto Maltès i Yakari.

Traduccions i originals
Editorials com Tigre de Paper, Males Herbes, 

Símbol, Comanegra i Pagès Editors, a través 

de la col·lecció Doble Tinta, també publiquen 

novel·la gràfica en català d’un temps ençà. 

Jaume Barrull, director de Doble Tinta, 

assegura que s’està vivint “un moment molt 

interessant o nou”. Ells es van plantejar una 

col·lecció de zero, amb títols originals, no 

traduïts, i el primer que van fer va ser trucar 

a Jordi Cussà per fer la novel·la gràfica de 

Cavalls salvatges. Malauradament, Cussà 

va morir el juliol del 2021 i ja no el va poder 

veure imprès. A partir d’aquí han anat traient 

dos títols l’any –sempre a dues tintes– com el 

recent Una gossa en un descampat, basat en 

l’èxit teatral de Clàudia Cedó.

Només som a l’inici
No és només una sensació, el boom actual del 

còmic en català és fàcilment quantificable 

amb les dades recollides per l’ICEC, que ha 

creat una línia d’ajudes específica al còmic 

en català (amb una dotació d’uns 125.000 

euros el 2022). Segons Librired (que registra 

les vendes d’unes 200 llibreries independents 

més les cadenes La Central, Laie, Abacus i 

Bonpreu), el 2022 s’han venut a Catalunya 

un 51,52% més d’exemplars còmics en català 

que el 2020, però en termes absoluts aquestes 

dades encara estan molt lluny de les xifres 

de vendes del còmic en castellà, que són cinc 

vegades més grans (130.000 exemplars en 

un idioma pels 700.000 de l’altre) i amb un 

creixement encara més espectacular. Som, 

segurament, en un estadi molt inicial de tot 

plegat i encara hem de veure créixer molt 

un sector que s’acaba de despertar, però que 

ja ens ofereix una muntanya d’historietes 

meravelloses  per a tots els gustos. No us les 

acabareu! n

“El que és nou és 

que les iniciatives  

de còmic en català 

que han sorgit en 

l’últim any i mig  

són per a adults, 

perquè per a nens  

ja n’hi havia”

Març de tebeos
dues grans cites per als amants de les 
historietes coincideixen aquest mes a la 
ciutat. d’una banda, còmic Barcelona, 
que en l’edició 41 convida artistes com 
anne Simon, aude Picault, Zerocalcare, 
Barbara Stok, rosemary Valero- 
o’connell, Igort, léa Murawiec i Sammy 
Harkham. I de l’altra, el festival Graf, 
d’autoedició i còmic independent amb 
nadia Hafid, Émilie Gleason, Florence 
dupré, María Medem, albert Monteys i 
Max i anna Haifisch, entre d’altres. ah, i 
no us oblideu dels tallers que hi ha a la 
comiquera del cccB amb motiu de l’expo 
Constel·lació gràfica!
àCòmic Barcelona. Fira Montjuïc. 31 de març -2 d’abril. 

àGraf. Fabra i Coats. 4 i 5 de març. 

B
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Dansa a 

tot arreu
El Dansa Metropolitana puja un graó 
amb espectacles de primer nivell més 

enllà de Barcelona. Per Andreu Gomila

ANY RERE ANY, el festival 

Dansa Metropolitana s’ha 

anat consolidant com una 

proposta imprescindible del 

mes de març, amb el millor 

dels ballarins i coreògrafs del 

país i propostes internacionals 

que visiten Barcelona i la seva 

àrea metropolitana de manera 

desacomplexada, amb la 

intenció de seduir espectadors 

que no tenen un contacte 

constant amb la dansa.

1
Rocío Molina: ‘Trilogía 

sobre la guitarra’

La ballarina i coreògrafa 

malaguenya s’ha fet un lloc en 

l’star system europeu. Ha estat 

artista resident a Chaillot (París), 

i ha estat al festival d’Avinyó i 

als principals fòrums escènics 

continentals. Però necessitava 

parar després de patir una crisi. 

I d’aquí neix la Trilogía sobre 

la guitarra, tres espectacles 

mínims en què es va retrobar 

amb el seu art. Diu que ha estat 

un aprenentatge a través d’un 

camí dur, des de la foscor. I que va 

aconseguir relacionar-se d’una 

altra manera amb el desig.

à TNC. M: Glòries. Del 10 al 12 de març. 

14,50-29 € (60 € els tres espectacles).

2
La Re-Sentida: ‘Oasis 

de la impunidad’

Després de deixar-nos 

meravellats amb Paisajes 

para no colorear, on un grup 

d’adolescents xilenes ens 

explicaven el seu camí per la 

pubertat, Marco Layera torna a 

Barcelona amb un espectacle de 

dansa que estudia la naturalesa 

de la violència arran de les 

revoltes populars que es van 

viure a Santiago de Xile el 

2019. Oasis de la impunidad 

ha meravellat a Nova York i a 

Berlín, ja que Layera ha sabut 

traslladar al moviment la seva 

mirada crítica sobre el món que 

l’envolta.

à Teatre Lliure: Gràcia. M: Fontana. 

Del 9 al 12 de març. 10-29 €.

3
Poliana Lima: ‘Las cosas 

se mueven pero no dicen 

nada’

No hi ha dubte que el Brasil és 

una de les principals potències 

mundials de la dansa. Poliana 

Lima, però, és una coreògrafa 

brasilera que viu a Madrid i que 

fa una dècada que va emprendre 

el vol. I visitarà Barcelona amb 

Las cosas se mueven pero no dicen 

nada, una peça que, interpretada 

només per dones i construïda a 

partir de la sonoritat del cos de les 

ballarines, recorda els processos 

de transformació i repetició de la 

natura, sense fer referència a la 

figuració en escena.

à Mercat de les Flors. M: Poble Sec. 

Del 9 a l’11 de març. 16 €.

4
Ballet National de 

Marseille: ‘Childs’ / 

‘Carvalho’ / ‘Lasseindra’ 

/ ‘Doherty’

Fa quatre anys que el col·lectiu 

(LA)HORDE (Marine Brutti, 

Jonathan Debrouwer i Arthur 

Harel) va agafar les regnes del 

Ballet National de Marseille per 

canviar del tot les coses. I per fer 

avançar la dansa més clàssica 

qüestionant-ne el component 

polític i traçant un recorregut de 

diverses formes coreogràfiques 

a través de les revoltes populars. 

Amb peces de Lucinda Childs, 

Tânia Carvalho, Lasseindra Ninja 

i Oona Doherty. Poca broma.

à Mercat de les Flors. M: Poble Sec. Del 24 

al 26 de març. 28 €.

Més teatre i dansa a
timeout.cat/teatre
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Descobrir 

ballant

Antiga seu de 

l’Editorial Gustavo Gili
Al número 87 del carrer Rosselló 
de Barcelona hi ha un edifici 
símbol del racionalisme català, 
i el dia 26 de març, a les 12 h, hi 
ballaran Les Rustines de l’Ange. 

Fàbrica Can Bagaria
Claire Ducreux i Toni Mira seran 
els protagonistes, el dia 19, a 
les 11.30 h, del programa en 
aquesta antiga fàbrica tèxtil de 
tall modernista de Cornellà de 
Llobregat.

Jardins de l’Auditori 

Can Roig i Torres
El dia 11, a les 17 h, Clara 
Pons (Brodas Bros) i els Free 
Bodies presentaran les seves 
creacions en aquests jardins 
modernistes de Santa Coloma 
de Gramenet. 

5
Sònia Gómez: ‘Ballarina’

Fa gairebé una dècada 

que Sònia Gómez va crear 

aquest solo imprescindible per 

capbussar-se en una artista 

formidable que ens ha fet 

creure que es pot dir tot amb el 

moviment, des de fer-nos riure 

a explorar l’autoficció. L’artista 

es pregunta com pot ballar en 

un espai inesperat, sense un 

terra especial ni llums, evitant 

l’empaquetat teatral. Una peça 

que és un tu a tu amb l’espectador, 

directa i sense concessions. 

à L’Artesà (El Prat de Llobregat). Rodalies: El 

Prat. 16 de març. 5-12,50 €.

6
Roser López Espinosa: 

‘Cometa’

Espectacle recomanat 

per a infants de � a 10 anys que 

Roser López Espinosa ha creat a 

Alemanya per al projecte educatiu

Vorpommern tanzt an, un solo que 

interpreta Nora Baylach i que ens 

proposa un viatge interestel·lar de 

la mà d’una visitant inesperada. 

La gravetat, el moviment i 

l’empatia es mouen de l’escena 

cap al públic en una proposta que 

agradarà petits i grans. 

à Mercat de les Flors. M: Poble Sec. 

25 i 26 de març. 12 €.

7
Kukai Dantza: ‘Yarin’

La companyia d’Errenteria 

capitanejada per Jon Maya 

Sein meravella, a través de la 

fusió, amb la hibridació de les 

danses basques i els llenguatges 

coreogràfics més diversos. Ens 

han deixat bocabadats unes 

quantes vegades, sobretot amb 

Oskara i Erritu. A Yarin el diàleg 

és entre Maya i el bailaor Andrés 

Marín. I d’aquí només en poden 

sortir espurnes.

à Teatre Joventut (L’H). M: Collblanc. 18 de 

març. 22 €.

DE QUÈ VA…

El festival Dansa 
Metropolitana 
ens porta els 
millors coreògrafs 
i ballarins d’aquí i 
de fora.

PER QUÈ HI HEU 

D’ANAR… 

Perquè ho tenen tot 
pensat per seduir-
vos, encara que 
no sigueu públic 
assidu de dansa.

à Diversos espais. 

Del 9 al 26 de març. 

dansametropolitana.cat
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Teatre i 
dansa
  
Bovary    
Carme Portaceli dirigeix aquest 

text de Michael de Cock a partir 

del clàssic de Flaubert només 

durant dos dies al TNC. Es tracta 

d’una producció del teatre KVS de 

Brussel·les, amb Maaike Neuville, 

Koen De Sutter i Ana Naqe, un 

espectacle en flamenc que a 

Barcelona es veurà amb subtítols 

en català.

à TNC. M: Glòries. Dissabte 4 i diumenge 5 de 

març, 19 i 18 h. 29 €.

Lucinda Childs
Aquest mes de març el Mercat 

de les Flors presenta una 

Constel·lació dedicada a la 

coreògrafa novaiorquesa Lucinda 

Childs. Inclou Actus... i Dance, 

amb música de Philip Glass, i 

Works in silence, entre altres 

treballs, alguns dels quals no 

s’han vist des dels anys 70.  

à Mercat de les Flors. M: Poble Sec. Del 28 de 

febrer a l’11 de març.

El peix daurat
Anna Agulló Prieto ens endinsa a 

la bogeria a través d’un monòleg 

sobre la seva experiència amb el 

trastorn mental. La pressió de 

la feina, la precarietat, l’ideal de 

l’amor romàntic i la persecució de 

l’èxit són alguns dels factors que 

entren en joc en aquest terrible 

viatge, narrat amb tota la cruesa. 

à Sala Atrium. M: Tetuan. Del 9 al 26 de març. 

17,60 €.

Els encantats
Quins camins porten a la ruptura 

d’una família? La resposta només 

es pot trobar en la intimitat 

més nua i vulnerable de les 

persones. Aquest és el concepte 

que presenta David Plana a Els 

encantats, on un pare, un fill i 

una filla intenten recordar com 

l’esquerda en les seves relacions va 

arribar a ser tan profunda.

à Sala Beckett. M: Poblenou. Del 9 de març al 

9 d’abril. 10-20 €. 

Espectáculo, espectacular    
Si no suporteu els estereotips 

socials, aquesta és la vostra obra. 

Un xou entre monòleg i concert, 

on Alba Rihe es converteix en 

orquestra per trencar rols, entre 

els quals hi ha el de l’espectador. 

Criticar, ironitzar i mostrar 

l’absurditat dels clixés  és la 

intenció d’una proposta que ens 

fa sortir de la zona de confort. 

à Antic Teatre. M: Urquinaona. Del 2 al 5 de 

març. 14 €.

Família (im)possible 
Una família es considera 

progressista, oberta i acollidora. 

Però tot canvia quan la filla 

presenta als pares un noi trans 

amb qui vol formar una família. 

Una comèdia que reflexiona 

sobre els prejudicis que critiquem 

en públic i com poden estar més 

presents del que ens pensàvem 

quan ens toquen de prop.

à Sala Flyhard. M: Plaça de Sants. Del 9 de 

març a l’1 de maig. 18 €.

Kiss me love
Entre feines mal pagades i 

embolics familiars que l’apropen 

a la depressió, el Mac troba confort 

en la música, tocant la guitarra al 

metro. Però això li recorda la seva 

vocació frustrada, i el repte serà 

reenfocar la seva vida. Kiss me 

love és part d’una trilogia d’Oriol 

Tarrasón que narra la història 

familiar: aquesta la dedica al pare.

à Teatre Akadèmia. M: Hospital Clínic. De l’1 al 

19 de març. 22 €.

L’adversari
Julio Manrique presenta 

l’adaptació teatral de la 

novel·la d’Emmanuel Carrère. 

Emocionant i trepidant, és la 

història de Jean-Claude Romand, 

que després de matar tots els 

seus familiars propers i intentar 

suïcidar-se, veu que la seva vida 

s’enfonsa quan tot allò que deia 

que era resulta una gran mentida. 

Basada en fets reals, l’obra 

pren forma amb els actors Pere 

Arquillué i Carles Martínez.

à Teatre Romea. M: Liceu. De l’1 al 19 de març. 

23-29 €.

Oasis de la impunidad 
Un fantasma que plora, un espai 

opressor i danses coreografiades 

en la violència i el terror 

són elements de l’obra de la 

companyia xilena La Re-Sentida. 

Basada en l’estallido que va ocupar 

els carrers de Santiago de Xile 

el 2019, Oasis de la impunidad 

reforça la crítica als monstres que 

habiten als cossos policials i les 

nostres societats democràtiques. 

à Teatre Lliure: Gràcia. M: Fontana. Del 9 al 12 

de març. 10-29 €.

Shalom Judith
Judith, jueva. Hugo, fill d’un 

militar alemany. L’amistat 

d’infància dels contes que 

evoluciona a un amor passional 

interromput per la Segona Guerra 

Mundial. Una història d’amor 

impossible que arriba de mà de la 

directora Montse Bonet.  

à Fundació Joan Brossa. M: Jaume I. Del 15 de 

març al 2 d’abril. 10-20 €.

Trilogia sobre la guitarra 
Un diàleg entre la dansa, el 

flamenc i la guitarra de Yerai 

Cortés presentat per la bailaora 

malaguenya Rocío Molina. Un 

recorregut emocionant que es 

compon de tres espectacles: Inicio 

(uno), Al fonfo riela (Lo otro del 

uno) i Vuelta al uno. 

à TNC. M: Glòries. Del 10 al 12 de març. 

14,50-29 €.

Una niña es una cosa a 
medio formar
Basada en la novela d’Eimar 

McBride, aquesta obra narra com 

una nena travessa les etapes que 

van de la infància a l’adolescència. 

Un camí en què la protagonista 

viu la sexualitat desdibuixant els 

límits entre plaer, cos i dolor. 

à Sala Beckett. M: Poblenou. De l’1 al 12 de 

març. 10-20 €.

Una teràpia integral
Llum Barrera i Laura Porta es 

posen sota la direcció de Marc 

Angelet i Cristina Clemente en 

aquesta curiosa comèdia en què 

la protagonista imparteix un curs 

intensiu per aprendre a fer pa. 

L’excepcionalitat del curs és que, 

per fer bon pa, més que el llevat i la 

farina, l’important és estar bé amb 

un mateix. ■ Clara Ruiz Lages

à Teatre Goya. M: Universitat. Del 15 de març al 

23 d’abril. 20-29 €.

Més escenes a
timeout.cat/teatre

‘L’adversari’

‘Una niña es una cosa 
a medio formar’
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L’ÚLTIMA FRASE DE Tots eren 

fills meus la xiuxiueja la Kate 
(Emma Vilarasau), la mare: “No, 
fill, no. No és culpa teva. Oblida-
te’n. Viu”. Li diu al Chris (Eduardo 
Lloveras), el seu fill gran. En deu 
minuts, el seu passat, present i 
esperances han saltat pels aires. 
Com a les grans obres clàssiques, 
tot s’acaba sabent i tot passa 
factura. I aquesta peça d’Arthur 
Miller d’aires txekhovians, amb 
el punt moralista nord-americà, 
no n’és una excepció. Una obra 
immensa només a l’abast d’un 
gran equip, que és el que ha 
muntat David Selvas per a la seva 
segona estrena al Lliure, després 
d’aquell Àngels a Amèrica un xic 
desafortunat.

L’obra de Miller és coral, però 
és el pare, en Joe (Jordi Bosch), 
l’autèntic protagonista. Un home 
d’aparença bonhomiosa, que ho 

DE QUÈ VA...

Un text d’Arthur 
Miller sobre una 
família que no pot 
deixar enrere les 
conseqüències 
de la guerra i dels 
errors personals. 

PER QUÈ HI HEU 

D’ANAR... 

Perquè els 
intèrprets estan 
superbs i és la 
consagració de 
Selvas com a 
director d’escena.

à Teatre Lliure Montjuïc. 

M: Poble-sec. Fins al 26 

de març. 10-29 €.

Tots eren fills meus

ttttt

ha donat tot per a la família, pels 
veïns, pel poble. I que, després 
de passar una temporada a la 
presó per haver venut peces 
defectuoses a l’exèrcit durant 
la guerra, ha aconseguit tirar 
endavant, mentre el seu soci es 
podreix en una cel·la.  

És molt estrany veure a la 
nostra cartellera un muntatge 
amb tres generacions d’actors i 
actrius. Selvas ho ha aconseguit 

al Lliure, en la que és, sens dubte, 
la seva graduació amb matrícula 
com a director d’escena. Amb 
Miller ha aixecat una obra 
compacta, d’un simbolisme nítid, 
on res no sobra ni res no falta. Un 
text sobre la decepció, la dels fills 
que volien un món millor després 
de combatre a les trinxeres, i la 
dels pares que desitjaven un futur 
pròsper sense passat per als 
seus hereus.  ■ Andreu Gomila

OBRA DEL MES

S
ÍL

V
IA

 P
O

C
H



28

Cultura

Time Out Barcelona  Març 2023

Música
Let’s Festival
Quatre sales de L’Hospitalet 

acullen la 18a edició del festival 

de música independent Let’s. Els 

madrilenys Morgan, el duo Pol 

Batlle & Rita Payés i Pau Vallvé, 

que enceta l’edició de la majoria 

d’edat del festival, són alguns 

plats forts del programa, que 

també compta amb grups com Los 

Punsetes, Elefantes, Pantocrator, 

Toundra, Pony Bravo i Ginebras.

à Salamandra, Oncle Jack, Pumarejo i The 

Garage (L’H). Del 3 de març a l’1 d’abril. 10-25 €.

Pixies
Sempre és bona notícia que 

ens visitin uns dels pilars del 

rock alternatiu nord-americà, 

aquesta vegada per presentar 

el seu vuitè àlbum d’estudi, 

Doggerel (2022). Exceptuant 

Kim Deal (a qui ja fa anys que va 

substituir Paz Lenchantin), els 

de Boston mantenen la formació 

original amb Frank Black, Joey 

Santiago i David Lovering. 

à Sant Jordi Club. M: Espanya. Dijous 9 de 

març, 21 h. 51 €.

María Escarmiento
La madrilenya María Villar, 

coneguda per haver participat a 

Operación Triunfo 2018, acaba 

de publicar el seu àlbum de 

debut com a María Escarmiento,  

després d’una bona colla de 

singles. Es diu Cosas de brujas

(2023) i no té res a veure amb 

el que es podria esperar d’algú 

sortit de l’acadèmia d’OT. És 

hyperpop de bases electròniques 

i farcit de melodies bubblegum.

à La Nau. M: Bogatell. Divendres 10 de març, 

20.30 h. 16-18  €.

Marala
Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra 

Monfort, originàries de Catalunya, 

les Illes Balears i el País Valencià, 

són Marala, un trio vocal amb una 

visió contemporània de la música 

tradicional que ha publicat 

recentment l’esplèndid Jota de 

morir (2022), premiat com a disc 

de l’any per la crítica als premis 

Enderrock. Seran al Petit Palau, 

dins el festival Tradicionàrius.

àPetit Palau de la Música. M: Urquinaona. 

Dijous 16 de març, 20 h. 20 €. 

Guineu + Angeladorrrm
Si algú va saber fer l’himne 

del confinament va ser Aida 

Giménez, amb Putu any. Gràcies 

a la cançó, molts vam descobrir 

Guineu, projecte amb el qual 

acaba de publicar el seu segon 

llarga durada, Una sacsejada

(2023). Una sacsejada molt 

necessària d’indie pop amb 

esperit punk, és a dir, allò que ella 

anomena cuqui trash.

àSala Vol. M: Llacuna. Dissabte 18 de març, 

21.30 h. 12 €.

Morreo + Supermeganada
Un dels concerts de la nova 

temporada del Curtcircuit és 

aquest doble cartell al Sidecar, 

que per cert aquest mes 

celebra 40 anys amb 40 hores 

d’activitats. Descobriu el pop 

amb aires vintage dels andalusos 

Morreo i el pop vuitanter del trio 

de Sant Adrià Supermeganada.

à Sidecar Factory Club. Divendres 17, 21 h. 

13,50-15 €.

Roger Waters
El músic anglès ha inclòs 

Barcelona al This Is Not A Drill 

Tour 2023, on s’anuncia com “el 

creador de l’era daurada de Pink 

Floyd”, cosa que a David Gilmour 

segur que no li fa cap gràcia. Ah, 

i diu que és “la primera gira de 

comiat”. Com es menja, això? 

Serà la primera de moltes?

à Palau Sant Jordi. M: Espanya. Dimarts 21 de 

març, 21 h. 68-141,50 €.

Contra la 

hiperactivitat 
L’Ernest Crusats de La iaia 

presenta el seu debut al més 
pur estil Sufjan Stevens 

QUANT TEMPS FA que no balleu amb una cançó de La 
iaia? Cinc anys ben bé? No em feu fer memòria, però ara 
que hi penso sí que fa temps que no en sentia parlar, del 
trio vigatà. Fins que, esclar, Ernest Crusats anuncia que 
publica el seu primer disc en solitari, La font gelada (2022), 
amb un altre estil compositiu i interpretatiu, cantat a cau 
d’orella, i gravat amb Jordi Matas (guitarra, baix, hammond 
i producció) i Ferran Palau (bateria), al Teatre de Cal Eril. 
Aprofitem que el presenta a l’Apolo dins el festival Mil·lenni 
perquè ens parli de la seva nova aventura acústica.

Desacceleració

Sufjan Stevens, Nick Drake, Kings of Convenience... Són 
noms que ens venen al cap quan escoltem La font gelada, 
un disc que vessa natura per tots costats i que s’ha “gravat 
en vuit pistes, buscant l’essència”, explica Crusats. Com 
plantejaven Erlend Øye i Eirik Glambek Bøe el 2001, Quiet 

is the new loud? “La vida de la gent està ben atapeïda”, diu 
el cantant i compositor osonenc, “i jo volia anar a la contra 
d’aquesta hiperactivitat, ens falta temps per dedicar-nos a 
una certa contemplació, i el que m’arriba d’aquest disc és un 
cert oasi de relax, de desacceleració del dia a dia”.    

Res està descartat

La idea és simple, però arriscada, en els temps que corren: 
“dues guitarres, una per a cada costat de l’estèreo”, una 
fórmula diferent del so més pop de La iaia, però que tampoc 
“hauria desentonat, ja ens havíem dirigit cap aquí alguna 
vegada”, reflexiona sobre un projecte que no està en actiu. 
“No tenim dinàmica de grup, ni hi ha previst fer un nou treball, 
però no hi ha res descartat”, assegura. ■Borja Duñó

à Sala Apolo. M: Paral·lel. Dijous 16 de març, 20 h. 15 €.

Crusats 
trobant 
inspiració 
en la natura
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María Escarmiento
Més música en directe a 
timeout.cat/concerts
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Simfònica, barroca, ballet... El millor 
del mes per Pere Andreu Jariod

TOP 3

 Latvian Radio Choir
Un dels millors cors del món fa dos concerts a L’Auditori. El 

primer amb Les vespres de Rakhmàninov, cim de la música litúrgica 

ortodoxa; i l’endemà, amb l’estrena mundial de Llum, de Ramon Humet.

àL’Auditori. M: Glòries. Dimarts 21 i dimecres 22 de març, 19 h. 28 €.

 Passió segons Sant Mateu
Lionel Meunier al capdavant de diversos solistes vocals, dels 

conjunts Vox Luminis i Freiburger Barockorchester i el Cor Infantil de 

l’Orfeó Català, interpreten una peça imprescindible de Bach.

à Palau de la Música. M: Urquinaona. Dijous 30 de març, 20 h. 20-85 €.

 7 deaths of Maria Callas
El Liceu acull aquest espectacle de Marina Abramovic, on set sopranos 

interpreten algunes de les àries més icòniques que va cantar la Callas, 

amb l’orquestra i cor del teatre, dirigits per Antonio Méndez. 

à Gran Teatre del Liceu. M: Liceu. Del 9 a l’11 de març. 15-263 €.
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Cine
El imperio de la luz 
La màgia d’una experiència 

compartida en una sala de 

cinema. En aquest assumpte, gens 

menor en els temps que corren, 

es fixa Sam Mendes (American 

beauty) en el seu nou film, 

protagonitzat per Olivia Colman 

i Colin Firth i situat al Londres de 

principis dels 80, quan Margaret 

Thatcher governava amb guant de 

ferro. Dins l’enorme sala Empire, 

de decoració art déco, coneixerem 

personatges marcats pel desamor, 

el racisme i les desigualtats socials 

que els envolten.

à Dir. Sam Mendes (Regne Unit, 2022). 118 

min. Estrena el 3 de març.

Saint Omer. El pueblo 
contra Laurence Coly
El premi Jean Vigo, que aposta 

per nous talents, i el Luigi De 

Laurentiis a la Millor Òpera Prima 

al Festival de Venècia aconseguits 

per la directora de Saint Omer 

tenen trampa: perquè Alice 

Diop, cineasta francesa d’origen 

senegalès, ha signat el seu debut 

a la ficció, sí. Però porta dues 

dècades fent documentals i, en 

realitat, ara no se n’allunya tant, 

perquè Diop es fixa en un cas real 

que va sacsejar França: el del judici 

a una mare infanticida. Brutal.

à Dir. Alice Diop (França, 2022). 122 min. 

Estrena el 3 de març.

To Leslie
Una campanya iniciada a les 

xarxes socials per celebrities 

com Gwyneth Paltrow, Edward 

Norton, Jennifer Aniston i Naomi 

Watts aplaudint la poderosa i 

emocionant interpretació de la 

britànica Andrea Riseborough, 

l’ha acabat convertint en la 

nominada sorpresa als Oscar com 

a Millor Actriu. I ho ha assolit 

amb aquest drama de misèria 

i redempció sobre una dona 

alcoholitzada i sola després de 

malbaratar un premi de la loteria.

à Dir. Michael Morris (EUA, 2022). 119 min. 

Estrena el 3 de març.

La belleza y el dolor
No és habitual que un festival de 

classe A entregui el seu premi gros 

a un documental. I en canvi, la 

prestigiosa cineasta Laura Poitras 

(Citizenfour) va aconseguir el Lleó 

d’Or a Venècia amb aquest retrat 

sobre la fotògrafa Nan Godin. 

Un film que s’atura en la seva 

feina, i també en l’activisme de 

Godin contra la família Sackler, 

responsable de l’addicció de 

milions de nord-americans 

a l’opiaci OxyContin, fent un 

paral·lelisme amb els morts per la 

sida als anys 80.

àDir. Laura Poitras (EUA, 2022). 113 min. 

Estrena el 10 de març.

Los reyes del mundo
Cinc nois de Medellín, amb tanta 

desesperació com manca de 

recursos, van a la recerca de la 

‘To Leslie’

terra promesa... quan un d’ells 

hereta un terreny que havien 

expropiat a la seva àvia i que el 

govern colombià li retorna amb 

un programa de restitució. Amb 

aquesta premissa, la cineasta 

Laura Mora proposa una road 

movie poètica, violenta i política 

que fuig del relat hiperrealista. Un 

film premiat amb la Conxa d’Or al 

darrer Festival de Sant Sebastià. 

à Dir. Laura Mora (Colòmbia, 2022). 103 

min. Estrena el 17 de març.

John Wick 4
“Ningú, ni tan sols tu, pot matar 

tothom”, li diuen. I el bo d’en 

John Wick no mou ni mitja 

pestanya, convençut, com 

nosaltres, que el seu interlocutor 

s’equivoca. En aquesta quarta 

entrega, l’eternament jove 

Keanu Reeves continua 

deixant cadàvers pel camí, 

mantenint el segell que ha 

convertit la franquícia Wick en 

cinema de culte, renovant els 

blockbusters d’acció amb les 

seves espectaculars i violentes 

coreografies. 

à Dir. Chad Stahelski (EUA, 2023). Estrena 

el 24 de març.

Novembre 
L’infern que va provocar el 

terrorisme islamista la matinada 

del 13 al 14 de novembre de 2015 

a París va mobilitzar les forces de 

la llei sobre la pista dels autors de 

les matances. Aquest vertiginós 

relat segueix la investigació i les 

actuacions policials durant els 

dies que van seguir els atemptats. 

Després de la notable Conexión 

Marsella, Cédric Jimenez torna a 

dirigir Jean Dujardin (l’oscaritzat 

protagonista de The artist) i 

entrega un poderós thriller a 

contrarellotge. 

à Dir. Cédric Jimenez (França, 2022). 105 min. 

Estrena el 24 de març.

Loli Tormenta
La pel·lícula pòstuma d’Agustí 

Villaronga és també tota una 

raresa: després de 40 anys, el 

cineasta mallorquí s’atrevia amb 

la seva primera comèdia. Amb una 

afectuosa mirada cap a la tercera 

edat, el director de Pa negre 

proposa la història de dos nens 

que intenten evitar que els separin 

de la seva àvia, que els cuida des 

de petits i a qui han diagnosticat 

Alzheimer. Susi Sánchez (Goya per 

Cinco lobitos) és la protagonista 

de l’emocionant i tendre adeu de 

Villaronga. ■ Àlex Montoya

à Dir. Agustí Villaronga (Espanya, 2023). 

Estrena el 31 de març.

Més pel·lícules a  
timeout.cat/cine

Primavera d’autor

D’A Film Festival 
Amb l’arribada de la 

primavera no només 

esclaten les flors, 

també floreix l’oferta 

cinematogràfica 

d’autor gràcies al 

D’A, que ja fa tretze 

anys que ens ofereix 

una de les millors 

panoràmiques del 

cinema independent 

actual. Es farà del 23 

de març al 2 d’abril a l’Aribau Multicines, el 

CCCB, la Filmoteca, el Zumzeig, Aribau 5 i 

Paral·lel 62.

Inaugura l’edició d’enguany la francesa 

Crónica de un amor efímero, amb la presència 

del director Emmanuel Mouret i l’actor 

protagonista Vincent 

Macaigne. La directora 

britànica Joanna Hogg 

tindrà una presència 

especial a la secció 

Focus, amb el seu nou 

film La hija eterna, 

protagonitzada per 

Tilda Swinton i d’altres 

dels seus films. 

També veurem El 

maestro jardinero, de 

Paul Schrader, amb 

Joel Edgerton i Sigourney Weaver, El trio en mi 

bemoll de Rita Azevedo i un grapat de nous 

talents a la secció Un Impulso Colectivo. 

D’altra banda, s’enceta una nova proposta 

dedicada a concerts audiovisuals, amb J de 

Los Planetas i Refree, entre d’altres. ■ B.D.

‘La hija eterna’
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Invisible captivity.  
Rada Akbar
Les fotografies de l’afganesa 

Rada Akbar són un acte de 

denúncia. Mostren dones 

ocultes sota burques negres, 

amb parts del cos enguixades 

i cobertes d’escrits extrets 

de l’Alcorà i de talismans 

per conjurar el destí, que 

simbolitzen l’obscurantisme 

Art
Bouchra Khalili. Entre 
cercles i constel·lacions 
Bouchra Khalili és una artista 

que, a través de formes 

d’historiografia, converses i 

material d’arxiu, investiga les 

lluites anticolonials i les històries 

d’alliberament postcolonial. 

El llenguatge i la parla 

constitueixen una part essencial 

de l’obra d’aquesta artista, que 

considera que són una poderosa 

forma de resistència enfront dels 

poders hegemònics. A través de 

pel·lícules, vídeos, instal·lacions, 

fotografies i material 

documental, l’exposició entaula 

un diàleg entre la història i el 

present. 

à MACBA: M: Universitat. Fins al 21 de 

maig. 11 €. 

Anastasia Samoylova. 
Image cities
Image cities és un projecte 

en què l’artista Anastasia 

Samoylova recorre les ciutats 

i fotografia les imatges de 

marques de moda, bellesa, 

propaganda de bancs o 

d’immobiliàries que es 

poden trobar a les façanes, 

als autobusos i altres suports 

publicitaris urbans. El resultat 

són collages fotogràfics en què 

pràcticament no apareixen 

éssers humans, i quan ho fan 

sol ser a una escala mínima en 

comparació amb la grandesa 

dels edificis. 

àKBr.M: Ciutadella Vila Olímpica. Fins al 14 

de maig. 5 €. 

Jaume Plensa.  

Poesia del silenci
La Pedrera acull una retrospectiva 

d’aquest artista català tan 
internacional. Una exposició 

sobre la influència que ha tingut la 
literatura i el llenguatge en Plensa. 
à La Pedrera. M: Passeig de Gràcia. A partir del 31 de març. 12-20 €.

NO T’HO PERDIS

que subjuga les dones 

afganeses. En aquesta 

exposició de la galeria 

Imaginart, l’artista dona a 

conèixer el costat més fosc de 

l’Afganistan: el que condemna 

a les dones a la invisibilitat en 

nom de la política, l’economia 

i la religió. 

à Imaginart Gallery. M: Diagonal. Fins al 31 

de març. 

Ilse Bing
L’obra d’Ilse Bing està marcada 

per tres ciutats: Frankfurt, 

París i Nova York. Mentre 

vivia a Alemanya, Ilse Bing ja 

s’havia interessat pel moviment 

dels ballarins de l’escola de 

Rudolf von Laban, considerat 

el pare fundador de la dansa 

expressionista. I a París va 

fotografiar el museu de cera 

del Moulin Rouge, deixant 

constància de la vida quotidiana 

dins i fora de l’escenari, però 

sobretot les ballarines en ple 

moviment. 

à KBR. M: Ciutadella  Vila Olímpica. Fins al 14 

de maig. 5 €. 

Amics imaginaris
Aquesta exposició vol apropar 

l’art contemporani als visitants 

de totes les edats. I com 

s’aconsegueix, això? Presentant-

nos l’artista i l’obra d’art com un 

amic imaginari, un espai creatiu 

on tot és possible. La mostra 

acompanyarà l’espectador a 

descobrir artistes de renom i 

a familiaritzar-s’hi a través de 

nou instal·lacions interactives, 

algunes obres clàssiques i altres 

de més noves, repartides en 

les sales d’exposicions i altres 

indrets del museu. Són propostes 

d’artistes molt diversos, com 

Paola Pivi, Kasper Bosmans, 

Polly Apfelbaum, Meschac Gaba, 

Afra Eisma, Pipilotti Rist i Martin 

Creed. ■ Rita Roig

à Fundació Miró. M: Espanya. Del 16 de març 

al 2 de juliol. 14 €.  

Més propostes a 
timeout.cat/exposicions
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QUAN ANGLADA CAMARASA tot just 

iniciava la seva carrera com a pintor, 

va contractar una empresa perquè li 

fes un clipping de premsa de les seves 

aparicions als mitjans internacionals. 

Potser ja aventurava que triomfaria com a 

artista. I així va ser. 

“Camarasa va ser l’artista català més 

internacional des de Fortuny fins a Miró”, 

explica Eduard Vallès. Però ni la seva fama 

en vida ni la seva “premeditació per passar 

a la posteritat” van servir-li per perviure 

amb la força d’altres artistes de casa 

nostra, puntualitza Pilar Cuerva. Els dos 

comissaris de la mostra han convertit la 

donació familiar de l’arxiu de l’artista en 

una exposició al Museu Nacional. 

Fotografies, contractes i cartes posen en context les 

pintures d’Anglada Camarasa, que s’ordenen seguint 

les instruccions que el pintor havia escrit en un quadern 

blau. El títol? Obres recomanades per a una exposició 

retrospectiva: figura, paisatges, flors, fruits. Contenint el 

millor que he produït. Tot plegat ens descobreix Camarasa 

com un professional en temps de bohemis, que exercia 

alhora d’artista, marxant d’art i RRPP.

Però el MNAC no només ha museïtzat l’arxiu, també 

l’ha digitalitzat. El detall segurament hauria fet somriure 

l’artista. Sobretot si entenem la seva obsessió amb 

eternitzar-se no com una mostra d’ego (només se li 

coneix un autoretrat!), sinó com una pulsió buròcrata de 

fer justícia al seu llegat, que ara té una empremta eterna 

al núvol. ■ Rita Roig

DE QUÈ VA...

De la fal·lera 
d’Anglada 
Camarasa per 
deixar petjada, a 
través del seu arxiu. 

PER QUÈ HI HEU 

D’ANAR... 

Per redescobrir 
aquest pintor 
català que l'any 
1911 es va enfadar 
per haver de 
compartir un premi 
artístic amb Gustav 
Klimt. 

à MNAC. M: Espanya. 

Fins al  7 de maig. 4 €.

L’arxiu premeditat

ttttt
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Pastures 

més verdes
Que els restaurants vegans han 

avançat una barbaritat és un fet. 
Però molt més del que us penseu! 

Per Ricard Martín

QUI PENSI QUE  menjar vegà és 

monòton i monosabor, viu en 

un altre univers. Més enllà de la 

imitació de la proteïna animal, 

la cuina basada en els vegetals 

guanya nous adeptes, més que 

per ideologia i salut, pel sabor.         

 
Bar Veraz i Xavier Pellicer 
En Xavier Pellicer és un referent 

mundial de la cuina vegetal, 

en part perquè es concentra a 

treballar bé i amb calma al seu 

restaurant. I per això cal apreciar 

la seva col·laboració amb el Bar 

Veraz i el xef Pedro Tassarolo: 

fins al 19 d’abril, la carta del 

Veraz incorpora quatre receptes 

de Pellicer, inspirades en els 

quatre elements de la cuina 

biodinàmica: aire, foc, terra i 

aigua, que es tradueixen en la 

seva cuina com arrel, fruita, fulla 

i flor. El primer plat, verdures 

confitades, és una síntesis de tot: 

coliflor, raïm, crema d’espinacs i 

brots d’arrel de nap. Una simfonia 

vegetal amb vinagre de pomes 

–poc agressiu en boca i fàcil 

de digerir– i que s’embolcalla 

amb un cremós d’espinacs fresc 

i potent. I és boníssima la col 

premsada, presentada com un 

biquini, amb tomàquets secs, 

tàperes i suc de ceba rostida. 

L’aportació de Pellicer és un 

festival de sabor, temporada i 

creació. El 2012, amb la mort de 

Santamaria, el cuiner va deixar 

les curses Michelin (“vaig matar 

el meu alter ego dictatorial”) 

i es va reconstruir estudiant 

agricultura biodinàmica i nutrició 

aiurvèdica. A la cuina té dues 

normes: “Prohibit cridar i prohibit 

emprenyar-se. Si cuines cagant-te 

en tot, és segur que canalitzaràs 

això a l’aliment. (Per cert, l’ésser 

humà és nefast. Us heu fixat que 

fem servir com a insult allò que 

ens dona vida? “És un vegetal, és 

un animal”) .  

à  Av. de Francesc Cambó, 14. M: Jaume I.  

35-45 €. editionhotels.com

Coordina Ricard Martín

timeout.cat/restaurants

Menjar

 Veganashi 
Té raó d’existir, el sushi vegà? 

Després de menjar a Veganashi, la 

resposta és “i tant!”. Dues sòcies, la 

Taís Habka (brasilera) i la Tamara 

Rebollo (barcelonina) van obrir 

Veganashi el 2020 com a delivery. 

No tenien experiència prèvia en 

restauració. A finals del 2022, 

passat el clatellot de la pandèmia, 

la demanda era tan grossa que 

van establir-se com a restaurant 

al Poble-sec. “El sushi no és tan 

saludable, en realitat sis peces de 

sushi tradicional equivalen a tres 

Veganashi

“El sushi 

no és tan 

saludable 

com 

pensem: 

sis peces 

equivalen 

a tres 

terrossos 

de sucre”

IR
E
N

E
 F

E
R

N
Á

N
D

E
Z



35 Març 2023  Time Out Barcelona

terrossos de sucre”, diuen. L’arròs 

que utilitzen és integral i ecològic, 

sense  sucre afegit. Trobaven a 

faltar varietat en el sushi vegà (“un 

avorriment d’alvocat i mango”) 

i es van llançar a cuinar. I el fan 

molt bo: el nigiri de tomàquet pera 

marinat amb algues, amb crema 

de formatge vegà (tot fet a casa), és 

deliciós. 

Fan servir arròs negre en peces 

com un uramaki amb plàtan 

mascle glacejat, amb topping

de porro, teriyaki i harissa. 

Són elaboracions saboroses i 

fregit eteri i deliciós, amb un peu 

al Japó (salsa de ramen) i l’altre al 

Vietnam (cacauets torrats). Tot un 

platàs per obrir boca. 

En el segon, un bao on el 

jackfruit –carnosa fruita asiàtica 

substitutiva del pollastre– s’ha 

marinat tota la nit en iogurt i va 

guisat en tikka masala i refrescada 

per veganesa. Per postres: la versió 

casolana de la barreta de snickers

crea addicció!   

à Ramón Turró, 209.

 M: Poblenou. 30 €. 

desoriente.com 

(italià) i en Cliff Ubaldo (filipí). 

“Primer volíem fer un restaurant 

de sushi vegà. Encara volem que 

el sushi sigui protagonista, però 

inventar coses que no existeixen 

és divertit, i satisfactori. Et volem 

desorientar i sorprendre”, explica 

Gorga. El local, preciós i urbà, és 

com la carta: molta qualitat en un 

espai limitat. El sushi és boníssim 

i juganer (aquell nigiri mexicà 

amb mole i crumble de frijoles!), i 

l’encerten de ple en plats vegans 

sense i amb proteïna plant-based. 

En el primer apartat, un bròquil 

Més verd a timeout.cat/

millors-vegetarians

complexes. I no les carreguen 

gaire de proteïna completa 

perquè, com diu la  Taís, “aquest 

no és un lloc per menjar-hi cada 

dia, sinó per gaudir”.    

à Lleida, 33. M: Espanya. 20-25 €. veganashi.es

Desoriente
I acabem el recorregut planta-

del-peu-based –caminant, 

vaja– al Desoriente, un vegà al 

Poblenou que fa la carambola de 

fusionar cuines asiàtiques i alhora 

veganitzar-les. Al capdavant hi 

ha dos xefs, en Maurizio Gorga 

Desoriente

Bar Veraz
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Posem sota el punt de mira –i de tast– uns plats 
que, o bé són clàssics, o bé ho seran  

BALÓ NO fa referència al futbol: és una 

contracció de Barcelona i Londres, ciutats 

natals de la Lena Maria Grané i en Ricky 

Smith. Són xefs joves: 2� i 2� anys, i el 

seu estil –es van conèixer a Londres– 

remet al nom: cuina mediterrània amb 

tocs atlàntics. La primera intenció era 

obrir un bar “una mica gastronòmic”, 

però es van embolicar. Van poder agafar 

la monumental antiga Vaqueria, i hi fan 

una cuina de creativitat tranquil·la, que es 

recorda pel sabor i la profunditat de plats 

com aquest. ■ R.M.

à Deu i Mata, 141. En un menú de 55 €. restaurantebalo.com 

TI
R AL PLAT

T

IR
AL PLA

T

Corbina amb coliflor 

i ‘beurre blanc’ 

Ous de 
mújol  

Neden en la salsa. La salsa i el 

peix són suaus i amb un punt cítric, 

i entren en joc el greix i la intensitat 

del caviar de mújol, una bomba de 

sabor que, com la tòfona, no et 

pot deixar indiferent: quan 

en poses en un plat... el 

marca.     

El peix
Un bon tall de corbina 

fresca en un punt de cocció 

òptim: fet en planxa amb un 

xic d’oli –la pell esdevé una 

llaminadura cruixent– i acabat 

al forn. Com Déu mana: ni 

massa fet ni massa 

cru.       

La salsa 
És beurre blanc, una 

salsa francesa –el peatge 

entre Barcelona i Londres– feta 

amb mantega, escalunya i vi 

blanc. La delimita una línia de 

brou de peix que connecta 

aquest plat amb un 

d’anterior. 
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Brots
Les fulles red vein 

són més que una decoració: 

l’herba aromàtica aporta 

un sabor entre afruitat i cítric, 

que remata el plat amb frescor. 

“Intentem que cada plat i cada 

element tingui un perquè 

i una coherència”, 

diuen.     

Coliflor 
confitada  

Els confitats són un element 

més anglès que català. La 

verdura confitada en sal 

i vinagre alleugereix la 

potència marina dels 

ous.     

NO T’HO PERDIS

El juliol passat va tancar 

el Manairó, un restaurant 

imprescindible per entendre 

la cuina d’autor a Barcelona. 

En Jordi Herrera explica que, 

després de quasi vint anys, 

“estava molt condicionat 

per l’espai, i la sala s’havia 

quedat petita”. Aquest cuiner 

heterodox ha tancat un clàssic 

modern pel convenciment 

que “així com ha evolucionat 

la cuina, no ho ha fet el model 

de restaurant. Avui, l’única 

cosa segura és la incertesa, i 

això també ho ha de reflectir, 

un restaurant”. A mitjan 

de març, obrirà un local 

multiespai a Argentona: “un 

lloc impressionant, una casa 

pairal on s’hi faran moltes més 

coses que donar de menjar”. 

El creador de plats com el 

cruixent de vedella amb roba 

estesa de bonítol fumat (foto) 

promet un menú de migdia 

“gastronòmic de l’hòstia, a 

uns 15 euros”, que servirà 

per sustentar nits d’àpats 

mutants i fets a mida, amb 

una programació molt seriosa 

de música, art plàstic, teatre i 

literatura que farà intersecció 

amb el menjar. ■ R.M.

El Manairó 

d’Herrera 

canvia de pell 

Més crítiques a 
timeout.cat/restaurants
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Taberna Kamikaze 

à Rosselló, 197. M: Diagonal. 93 181 35 70. 35-45 €.

ttttt

CUINA JAPONESA-

MEDITERRÀNIA i de 

temporada amb influències 

del sud-est asiàtic i Corea. 

Receptes minimalistes de 

monges budistes d’un temple 

zen de Palamós? Doncs no 

pas exactament. Als fogons 

del Kamikaze hi ha l’Enric 

Buendía i l’Arístides Ribalta, 

antics companys de la cuina de 

Disfrutar. La seva base nipona 

s’inscriu més aviat en l’era Meiji; 

de quan el Japó de finals del 

XIX va començar a incorporar 

influències occidentals a 

la seva gastronomia. És a 

dir, més presència de carn, 

pa, arrebossats i salses 

contundents com la tonkatsu, la 

hayashi i el curri. 

Tornant a l’Eixample del segle 

XXI, tastem la salsa de pollastre 

a la catalana en cruixent de tofu. 

Els pinyons i la densitat de la 

salsa de fons són molt de la iaia 

Carmeta, però la seva dolçor i 

DE QUÈ VA...

Creativitat 
maximalista feta 
amb ingredients 
de proximitat i 
temporada d’aquí, 
el Mediterrani, 
tractats amb 
tècniques d’allà, el 
Japó. 

PER QUÈ HI HEU 

D’ANAR... 

Si sou dels que 
no us perdeu cap 
place to be, el 
Kamikaze apunta 
maneres de ser el 
nou restaurant de 
fusió de moda de 
la ciutat.  

45/33  

à Riera Alta, 4. M: Sant Antoni. 3345.es 

ttttt

OBERT LA PRIMAVERA del 

2021, el 45/33 és un espai 

original, modern i integrador, 

molt diferent dels que solem 

trobar al barri del Raval. Aquest 

bar és un local imprescindible si 

vols assabentar-te del que està 

de moda a la nostra ciutat.

El primer que crida l’atenció 

és la grandària, que supera per 

molt la del seu local germà, el 

força espaiós 33/45, ubicat a 

Joaquín Costa. Però en manté 

l’essència: és també un bon 

lloc per seure tranquil amb els 

amics i menjar alguna cosa, 

també per tenir una cita o beure 

i traçar el pla per començar una 

llarga nit. 

Els seus propietaris el 

defineixen com un multiespai 

cultural que compta amb una 

DE QUÈ VA...

D’un bar 
multiespai on 
s’hi fa de tot: 
exposicions d’art, 
sessions de DJ, 
ràdio en directe...

PER QUÈ HI HEU 

D’ANAR... 

L’oferta és tan 
versàtil com la 
seva programació: 
ideal per començar 
la nit, tenir una 
primera cita o 
sopar amb amics.  

RESTAURANT DEL MES

el quall de soja ens recorda que 

som en una taverna d’intencions 

asiàtiques. Seguim amb un nigiri 

d’anguila fumada amb daikon, 

encertat i original, i un altre de 

tonyina amb salsa yuke. El peix 

ens arriba un xic fred i aquell 

punt greixoset no se’ns acaba de 

desfer a la boca, llàstima. 

El romesco asiàtic amb 

llagostins de Sant Carles de 

la Ràpita sí que ens convenç 

més. És un tom yam thai i la 

província de Tarragona combinats 

en un plat (superbs els caps 

cruixents del llagostí!). Acabem 

amb la costella de porc a baixa 

temperatura amb salsa tonkatsu. 

La carn, que es desprèn de l’os, 

es cuina durant vint hores i el 

plat es presenta amb aspecte 

d’okonomiyaki. ■ Mireia Font

petita galeria d’art a l’entrada, 

una zona de sofàs i una altra de 

taules, i un petit estudi de so on 

es graven els programes de la 

ràdio 33/45 i on sovint es fan 

sessions de DJ.

Pel que fa a l’oferta 

gastronòmica, al 45/33 hi 

trobareu una extensa varietat 

de còctels entre els quals, a 

més dels clàssics, destaquen 

especialitats com l’Iruña’s 

Muller, amb patxaran, i creat 

per en David, el cocteler 

navarrès del local. Per menjar 

trobarem nachos, frankfurts, 

hamburgueses, patates amb 

diferents extres i entrepans, 

entre els quals destaca el 

Cubanito, a més d’unes quantes 

opcions vegetarianes. 

■ Juanjo Villalba 

BAR DEL MES
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Coses
per fer

Coordina Eugènia Güell

timeout.cat/que-fer

LA MAGALÍ SEMPRE recordarà 

aquests tres moments: el primer 

és el dia que va veure un nen 

llegint un llibre del revés (si mai 

et passa, ni se t’acudeixi girar-li). 

Fer veure que llegim és un joc 

simbòlic, com jugar a cuinetes, 

i insinua que en tenim poca 

pràctica però moltes ganes. El 

segon tenia a veure, sobretot, 

amb el criteri i la confiança: 

un dia va veure una nena poc 

convençuda tancant un llibre i 

agafant-ne un altre. És tan bonic 

el procés de recerca del que 

ens agrada! El tercer moment 

segur que tu també l’has viscut: 

un nen demanava a la seva 

mare que li llegís un conte. Una 

descodificació de símbols pura 

i dura que es tradueix en un 

moment compartit. En els tres 

casos, hi haurà final feliç –són 

nens que volen llegir–, i tots 

podrien ser, també, l’inici d’una 

gran història.

La Magalí Homs és la directora 

del FLIC, el festival de literatura 

infantil i juvenil, que el Disseny 

M’expliques 

un conte?
Vet aquí l’Eugènia Güell, que no es vol 
fer gran i ha decidit anar al FLIC i per 
tot Barcelona buscant contes. Veniu?

Hub acollirà l’11 i el 12 de 

març. Aquest mes Barcelona 

serà l’escenari de moltes altres 

històries: no només als teatres, 

sinó també a l’Espai Culturista 

Sendak i als museus, amb el cicle 

de contacontes Petites històries, 

grans dones. Una ciutat que viu 

tantes realitats paral·leles ens 

demostra que darrere del “Hi 

havia una vegada...” hi poden 

passar totes les històries possibles. 

I el FLIC d’aquest any va 

de reinterpretar històries: hi 

haurà versions diverses dels 

contes de sempre. Què seria la 

infància sense els adults que ens 

n’expliquessin? Com que aquest 

mes en floreixen tants a la ciutat, 

us proposem un joc: trieu el final 

pel conte, i us direm en quina 

activitat trobareu la 

vostra història. I això és 

tan veritat com que el 

conte s’ha acabat.

...va anar a l’escola 
Potser allà li podrien resoldre aquell gran misteri! Per 

sort, anar-hi no li feia cap por. En canvi, el Monstre de 

Colors encara no hi ha anat mai i aviat serà el seu primer 

dia. Esperem que els altres nens i nenes l’ajudin! Si 

voleu saber com li va, a l’Autèntica Teatre fan una lectura 

musical d’El Monstre de Colors va a l’escola on el públic 

podrà ballar, cantar i tocar instruments. Serà el 5, el 12 i 

el 19 de març a les 11 h i a les 12 h.No t’avorriràs si mires
timeout.cat/març
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...va avorrir-se molt 
Això li va fer pensar en la Rita, que tot i tenir moltes 

joguines, sempre s’avorria. Però un dia que va anar 

a veure la seva àvia, tot va canviar. Si voleu que us ho 

expliqui, aneu a l’espectacle de titelles L’aventura 

d’avorrir-se, al SAT Teatre, els dies 4 (17.30 h) i 5 (12 h i 

17.30 h) de març. També podeu anar a l’espai Maneres 

de... del FLIC, on l’únic objectiu és experimentar amb les 

vostres postures i trobar la més còmoda per llegir!

...li van explicar
I li va encantar escoltar! Si voleu gaudir d’aquest plaer, 

aprofiteu l’espai de narració Hi havia una vegada del 

FLIC, on la Roser Ros i en Blai Senabre explicaran contes 

tradicionals amb variacions inimaginables. L’actriu Laura 

Bernis també n’explicarà a l’Espai Culturista Sendak, 

el 17 de març a les 17.30 h. Què s’amaga darrere els 

objectes? A la mateixa hora del dia 28 podreu conèixer 

les històries de l’elefant Elmer amb Sherezade Bardají.

Com hauríeu dibuixat vosaltres 

la portada del llibre que us 

esteu llegint? A l’experiència 

DesCOBERTA del FLIC la canalla 

a partir de 6 anys haurà de 

dibuixar portades de títols 

suggerits (11 i 12 de març de 10 

a 15.30 h). Els que ja tenen 8 

anys o més podran fer un taller 

amb les il·lustradores Carme 

Solé Vendrell (l’11 de març a les 

11 h i el 12 a les 16 h) i Concha 

Pasamar (l’11 a les 16 h i el 12 

a les 11 h). Feu punta al llapis!

Tots som protagonistes de les 

nostres vides, i n’hi ha que 

tenen històries dignes de llibre! 

Sabeu qui va ser la Jeanne 

Baret? La primera dona que 

va fer la volta al món! Però per 

fer-ho, es va haver de disfressar 

d’home. Si voleu saber la 

història d’aquesta aventurera 

francesa, podeu anar al Museu 

d’Arqueologia de Catalunya el 

5 de març a les 11 h, al cicle 

de contacontes dels museus 

Petites històries, grans dones.

...va tenir 

ganes de 

dibuixar

...va viure la 

seva pròpia 

aventura
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Experimenta
Nit entre mòmies
Vols seure en una taula tal com es 

feia a l’antic Egipte, gaudir d’un 

showcooking inspirat en l’època, 

viatjar a Luxor i El Caire amb la 

il·lustradora Paula Bonet i viure 

un espectacle entre mòmies? 

Reserva’t el vespre del divendres 

per fer un viatge en el temps amb 

les activitats del CaixaForum. Pot 

ser o molt terrorífic o molt divertit.

à CaixaForum. M: Espanya. Divendres 3 de 

març. De 18 a 22 h. Fins a 7 €, segons activitat. 

Cal reserva prèvia.

La comiquera
Si ets dels que vas pel món dient 

que dibuixes, demostra-ho en 

aquest espai de creació de còmic 

gratuït i per a totes les edats. Amb 

motiu de l’exposició Constel·lació 

gràfica han instal·lat aquest espai 

ple de colors, papers i formes per 

dibuixar amb família i amics i fer 

tallers.

à CCCB. M: Universitat. Fins al 30 d’abril. De 

dimarts a diumenge d’11 a 19.30 h. Gratis.

Rufus T. Firefly, Natos y Waor, 

Delafé y las Flores Azules, The 

Tyets (exhaurits), Tiken Jah 

Fakoly i Lia Kali. I a l’abril més! 

à Diverses sales de Barcelona. Del 10 de març 

al 22 d’abril. 15-33 €.

Brain Film Fest
El festival internacional de 

cinema sobre el cervell portarà 

la preestrena de la pel·lícula 

Bajo terapia, una comèdia sobre 

problemes matrimonials. També 

es podrà veure el documental 

Bigger than trauma, sobre els 

efectes psicològics de la Guerra 

dels Balcans i el documental 

d’Isabel Coixet El sostre groc, 

que retrata els abusos sexuals 

a l’Aula de Teatre de Lleida. La 

programació també inclou tallers 

sobre olors i ioga i taules rodones 

de temes com l’autisme i la dansa 

i el cervell.

à CCCB. M: Universitat. Del 15 al 19 de març. 

Gratis o fins a 8 €, segons activitat.

Photo Phorum Fest
És l’onzena edició del congrés de 

fotografia més gran d’Europa, i 

Meditació al claustre
Tu, jo i un claustre. T’ho 

imagines? Nosaltres sí: roba i 

calçat còmode i una experiència 

relaxant i divina. El Monestir 

de Pedralbes ofereix un curs de 

meditació zen al claustre del 

monestir: podreu experimentar 

una pràctica meditativa i fer 

una passejada pel claustre amb 

calma. Res millor que dir que no 

a una proposta amb aquestes 

paraules: “No puc, aquell dia vaig 

a un claustre, a fer meditació”.

à Monestir de Pedralbes. FGC: Reina Elisenda. 

1 de març. 19.30 h. 4 €. Cal inscripció online.

Festivaleja
Ohlalà! Film Fest
Ça va? Sigui com sigui, segur que 

t’anima saber que torna el festival 

de cinema francòfon de Barcelona. 

Acció, comèdia, drames i els temes 

més reivindicatius i polèmics 

protagonitzaran la selecció de 

pel·lícules i curts en llengua 

francesa. Inaugurarà el festival el 

thriller policial L’innocent, de Louis 

Garrel, nominada a onze premis 

César 2023. 

à Institut Français i Cinemes Girona. De l’1 al 8 

de març. 7 € per sessió. Abonament de 30 € per 

cinc entrades.

OFFF
El Festival Internacional 

de creativitat, art i disseny 

digital de Barcelona portarà 

a 65 ponents de països com el 

Regne Unit, els EUA, Canadà, 

Alemanya, Mèxic i els Països 

Baixos a la ciutat. Vindran, per 

exemple, el dissenyador valencià 

Javier Mariscal i David Carson, 

anomenat “pare del disseny 

gràfic”, que impartirà una 

workshop per ensenyar a crear un 

cartell mitjançant el collage.

à Disseny Hub Barcelona. M: Glòries. Del 23 al 

25 de març. 281,88 € /entrada per als tres dies.

Cruïlla de Primavera
El festival d’estiu també té una 

versió de primavera, que no se 

celebra al Fòrum sinó a diverses 

sales de concerts de Barcelona. 

Aquesta vegada amb Oddliquor, 

Japan Weekend
Manga, anime, videojocs, una 

passarel·la de cosplay, una 
competició de karaoke, un concert 

de Subwoolfer i la visita dels artistes 
Rizdraws i Alisvart. Sou fans de la 
cultura japonesa? Aquest cap de 

setmana és imperdible.
à Fira Barcelona Gran Via. M: Fira. 11 i 12 de març. 15 €.

NO T’HO PERDIS
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Floristes que aporten color i olor, un mercat majestuós, un 

temple de la lírica... La Rambla respira història i diversitat i 

ha estat sempre un punt de referència de la ciutat. I ara, per 

tal que el veïnat hi torni amb ganes de fer-se-la seva, arrenca 

de nou Línia cultura Rambles, un projecte de l’Ajuntament 

de Barcelona que l’any passat va aplegar més de 5.000 

persones i que s’estendrà al llarg dels mesos amb una 

programació plena d’activitats. El tret de sortida es donarà 

el dissabte 25 de març amb la Festa Cultura Rambles, una 

celebració a la via pública durant tot el dia, amb propostes 

artístiques, culturals i comunitàries que us encantaran.

Cultura a primera fila 
En aquesta festa hi trobareu activitats per a tots els gustos 

i edats: contacontes per a tota la família, tertúlies, la 

presentació de la tercera temporada de Ràdio Rambles, 

pel·lícules programades per la Filmoteca de Catalunya, 

visites guiades al Liceu i al Palau Güell... I, és clar, no hi 

faltarà la música! Durant el matí, el centre Xamfrà del Raval 

organitzarà una batucada i una ronda d’espectacles. I, a 

la tarda, el club Sidecar, que celebra el seu 40è aniversari, 

programarà concerts i activitats a la plaça Reial. Tampoc us 

podeu perdre la Festa de Santa Madrona, que aplegarà una 

cercavila amb gegants, bestiari, bastoners i foc, ni les Festes 

de Sant Josep Oriol, amb la desfilada dels gegants homes de 

Ciutat Vella. Us hem preparat una agenda digital amb més 

informació, consulteu-la i aneu a celebrar la Rambla!

timeout.cat/agenda-rambla

podreu accedir gratuïtament a la 

fira comercial, on hi haurà més de 

trenta xerrades sobre motivació, 

tècnica, màrqueting, negoci, 

inspiració i idees sobre fotografia 

i videografia en tots els seus 

aspectes. Si sou molt pro, podeu 

pagar per accedir a ponències 

magistrals dels fotògrafs més 

reconeguts internacionalment, 

com les d’Alex Webb i d’Erika & 

Victor Lax.

à Fira Barcelona Montjuïc. M: Espanya. Del 15 

al 17 de març. Zona comercial amb xerrades: 

gratuït. Resta d’activitats: 99-249 €.

Cicle de Segells Residents
La sala gracienca Heliogàbal 

organitza el Cicle de Segells 

Residents, que aquest mes 

protagonitzarà el segell barceloní 

Halley Records amb concerts 

gratuïts. Així doncs, passaran per 

la sala, entre d’altres, Els Catarres 

(11 de març), Roba Estesa (15 de 

març) i Suu (18 de març). El dia 

23, Triquell presentarà el seu 

nou disc, i hi haurà una sessió de 

DJ a càrrec dels Habla de Mi en 

Presente.

à Heliogàbal. M: Fontana. De l’11 al 30 de 

març. Gratis amb invitació (més informació a les 

xxss dels artistes).

Consciencia’t
Accions per tornar a casa
Les artistes d’aquesta exposició 

plasmen les problemàtiques 

de la violència i abús sistèmic 

sobre els cossos de les dones amb 

el seu art. Maragda Cuscuela, 

Hifa Cybe i Àngela Esteban, 

entre d’altres, participen en 

aquesta mostra col·lectiva, que 

té programada una activitat 

complementària: el dia 15 de 

març a les 18.30 h hi haurà una 

visita guiada i una trobada amb 

les artistes.

à Centre Cívic El Coll La Bruguera. M: El Coll. 

Del 3 al 31 de març. Gratis.

Mobile Social Congress
Un cinefòrum de la pel·lícula 

e-Life amb tertúlia posterior, 

tallers gratis per aprendre a 

reparar aparells electrònics 

i activitats infantils sobre 

consum responsable. El Mobile 

Social Congress té l’objectiu 

de reflexionar sobre el model 

de producció i el consum de la 

tecnologia, i per això també ha 

programat taules rodones sobre 

condicions laborals del sector o 

l’extracció de materials per fer els 

aparells.

à Centre Cívic Convent de Sant Agustí. M: Arc 

de Triomf. 3 i 4 de març. Gratis amb inscripció 

prèvia.

La mort del gènere 
radioshow
Les veus de Samantha Hudson, 

Alvie i Llum, les performances 

del drag king Ken Pollet i el 

poeta Martí Sales i els monòlegs 

d’Ana Polo i Març Llinàs (entre 

altres participants) faran un 

espectacle amb música en 

directe i tertúlia radiofònica amb 

discurs feminista i LGTBIQ+ per 

reflexionar sobre el concepte 

de gènere i visibilitzar les 

identitats més enllà de la norma 

heteropatriarcal.

à L’Auditori. M: Glòries. 25 de març. 20 h. 20 €.

 

Surt
Passeig de Gourmets
La sisena edició d’aquesta ruta 

gastronòmica del passeig de 

Gràcia porta una novetat: els 

entrepans d’autor. N’ hi ha sis 

de diferents: d’ostres cruixents 

i chicharrón confitat (Somni 

Restaurant), biquini de pernil 

ibèric, brie i tòfona negra (Alma 

Barcelona) i l’entrepà de botifarra 

de Calaf fumada amb formatge 

Puigpedrós i escalivada (Lomo 

Bajo), entre altres delícies.

à Diversos restaurants. Del 9 al 19 de març. 

passeigdegourmets.com

Samantha Hudson
No t’avorriràs si mires
timeout.cat/març

A LA RAMBLA!

Una festa que 
marca l’inici de 
moltes cites
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SUGGERIDORA, BONICA, SABOROSA. 

Parlem de la capital lusitana, un destí que 

tenim a menys de dues hores –fa uns mesos 

Easyjet va inaugurar línia directa Barcelona-

Lisboa amb vols cada dia– que sempre ve 

de gust visitar. Si sou de panxa contenta, 

aquestes adreces us faran salivar.

Una ‘bica’ amb Pessoa
Comenceu el dia en companyia de  Fernando 

Pessoa, que us espera –en la seva versió 

de bronze– al Café A Brasileira, al barri de 

Chiado. Decorat a l’estil de l’art-déco, era el 

favorit del poeta, que no hi faltava ni un dia. 

També va ser  el primer local a servir la bica, 

una mena d’espresso. A cinc minuts teniu 

la Confeitaria Nacional, una pastisseria del 

1829, reconeguda per preparar el millor bolo 

rei –tortell de reis– de Lisboa.

El paradís dels tastaolletes
El Time Out Market, situat al preciós Mercado 

da Ribeira (al barri de Cais do Sodré), és parada 

obligada per als foodies, ja que permet tastar el 

bo i millor de la gastronomia lisboeta: des de 

plats d’un xef amb dues estrelles Michelin fins 

al prego, l’entrepà de carn típic de Portugal. 

Baixeu l’àpat amb una ginja –licor de guindes– 

al mític, diminut i gairebé bicentenari A 

Ginjinha, al barri de Baixa. 

Dolços amb (o que faran) història
Doncs sí, és el torn dels pastéis de Belém, i el 

lloc per tastar-los és la casa mare, a Rua de 

Belém. Per seure al local haureu de fer cua, 

però si opteu pel take away anireu bastant 

de pressa. Camí de convertir-se en clàssics, 

hi ha els pastissos de Landeau Chocolate, 

que trobareu a la molt interessant LxFactory. 

Aprofiteu per vistar la llibreria Ler Devagar. 

Sopar amb efecte ‘wow’
Després de meravellar-vos amb les vistes del 

Miradouro da Senhora do Monte, camineu 

quinze minuts per sopar a Zé da Mouraria, al 

barri de Graça, i tastar la seva cèlebre recepta 

de bacallà. Acabeu el dia fent una copa al 

Pavilhão Chinês, l’horror vacui fet bar. n

24 hores 

per 

cruspir-te 

Lisboa
El visitant gurmet ho sap: la 

capital portuguesa entra pels 
ulls, però sobretot per la boca. 

Per María José Gómez

Viatges

Coordina María José Gómez

timeout.cat/viatges

Més aventures a 
timeout.cat/escapades F
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Café A Brasileira 
(Garrett, 122)

A Ginjinha (Largo 
São Domingos, 8)

Pastéis de Belém (Rua 
de Belém, 84-92)
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Coordina Borja Duñó

timeout.cat/time-in

Time In
Més títols a 

timeout.cat/series

Ascens i 

caiguda 
Rock’n’roll, noies que 

electrocuten i best-sellers. 
Una primavera televisiva 

completa. Per Serielizados

1 
Daisy Jones and the Six  
Basada en la novel·la de 

Taylor Jenkins Reid del mateix 

nom, la sèrie narra l’ascens i la 

caiguda d’una famosa banda 

de rock fictícia dels bojos 

anys ��, que acaba dissolent-

se de manera inesperada. 

Protagonitzada per Riley 

Keough i Sam Claflin, la frase del 

seu teaser ens deixa amb ganes 

de més: “La música els va fer 

famosos, però la ruptura els va 

convertir en llegendes”.

à Estrena el 3 de març a Prime Video.

2 
El quinto día 
Considerat un dels projectes 

televisius europeus actuals més 

importants, i amb preestrena 

prèvia a la Berlinale, aquesta 

sèrie és una adaptació del best-

seller internacional de Frank 

Schätzing. Creada per Frank 

Doelger (productor de Joc de 

trons, ep!), la història narra la 

lluita de la humanitat contra 

un organisme marí intel·ligent 

que es rebel·la per garantir la 

supervivència del seu entorn. 

àEstrena el 13 de març a Movistar+.

3 
Un futuro desafiante
Miniserie formada per 

vuit històries diferents, però 

entrellaçades, sobre l’amor, el 

treball, la fe i la família, ubicades 

en un futur en el qual els caòtics 

efectes del canvi climàtic s’han 

integrat en la vida quotidiana. 

Amb un càsting espectacular, la 

serie explora les decisions que 

els seus protagonistes han de 

prendre per sobreviure en un 

planeta que canvia més de pressa 

que la seva població.

à Estrena el 17 de març a Apple TV+.

4 
The power
Doncs sí, sembla que ���� és 

l’any de les adaptacions. Basada 

en la guardonada novel·la de 

Naomi Alderman, el món de 

The power funciona igual que 

el nostre, però amb un petit 

gir provocat per la natura. De 

cop i volta, noies adolescents 

de tot el món desenvolupen el 

poder d’electrocutar amb les 

seves mans a voluntat. Pràctic? 

Sí. Perillós? També. Divertit? 

Infinitament.

à Estrena el 31 de març a Prime Video.
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PÒDCAST DEL MES

DAMIÀ AMORÓS ÉS el presentador de La reserva, 

l’únic pòdcast que es grava a les sales dels museus de 

casa nostra. L’historiador de l’art i museòleg convida 

pensadors, escriptors, periodistes i investigadors a 

escollir un museu i a passejar-s’hi tot entaulant una 

conversa que parteix dels objectes que tenen a la vora, 

però que té l’objectiu de divagar i anar ben lluny. 

Per exemple, Marta Roqueta –periodista i 

investigadora– escull el Moco Museum i els NFT, les 

obres digitals, les instal·lacions i el videoart que es 

troben al seu interior serveixen d’excusa per parlar de 

censura, feminisme i els límits de l’humor. O el filòsof 

Joan Burdeus, que recorre les sales del Romànic del 

Museu Nacional de Catalunya on les pintures de Taüll són 

el punt de partida per analitzar la nostra cultura. 

Les converses que neixen en aquest pòdcast d’El 

Temps de les Arts podrien existir fora dels museus, és clar 

que sí. Però parlar dins les sales, observant els visitants 

i les obres d’art, fa que els diàlegs tinguin matisos únics. 

Són entrevistes on, a part de conèixer una persona, 

l’oient s’acabarà fent preguntes d’aquelles que només et 

fas mentre visites un museu. ■ Rita Roig

El ram de l’aigua
Grassofòbia, heterocringe, 

cites, teràpia i relacions 

amb la família: tots aquests 

temes per a gent del ram de 

lÕaigua en aquest pòdcast 

conduït pel col·lectiu LGTBI+ 

del Camp de Tarragona.

à A Ivoox, Spotigy i La Nova 

Ràdio de Reus.

TAMBÉ US AGRADARÀ

La reserva  

à  A la pàgina web d’El Temps de les Arts. 

ttttt
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Aigua viva
Vaga epístola a un destinatari mut, el text de la 

brasilera Clarice Lispector supera en tot moment les 

fronteres d’aquesta àmplia família de les cartes de 

desamor a què pertany.

à Clarice Lispector. Club Editor. 144 pàgs. 17,50 €.

Contra el món
La desaparició de la Serra de Tramuntana, a Mallorca, 

obre noves oportunitats als depredadors habituals 

mentre la vida de tres amics (un pintor, un exdirectiu 

hoteler i un ecologista) arriba al límit.

à Pere Antoni Pons. Empúries. 416 pàgs. 20,90 €.

MÉS LECTURES Tres imprescindibles a la tauleta de nit 

AQUESTA NO ÉS una novel·la 

corrent, ni la seva història és 

l’habitual, encara que hi hagi 

amics que s’estimen, mares i 

filles que es barallen, dones que 

s’enamoren de l’home equivocat, 

homes que es pensen que ho 

saben tot, noies revolucionàries i 

cançons, i un ambient dictatorial 

que fa que la vista s’enlluerni. 

Una història és una pedra 

llançada al riu és una oda a la 

ficció, a la memòria popular, 

una novel·la que travessa 

fronteres, estats d’ànim i estils, 

que t’hipnotitza des que t’explica 

el terrible conte de La línia en 

les primeres pàgines fins que 

coneixes de prop el Folklorista, 

el Revolucionari, l’Escoltadora 

de Cançons i tots els personatges 

que s’hi passegen. Perquè Mònica 

Batet juga amb la seducció de les 

paraules i les trames i ens narra la 

novel·la com si fóssim infants.

Tot comença amb un noi a qui 

el seu pare obliga a aprendre a 

ballar, el Futur Folklorista, i un 

altre noi a qui coneix en un saló de 

ball, el Futur Revolucionari, tots 

dos lectors contumaços. Estan 

captivats pels contes populars 

fins que una dictadura terrible 

parteix la ciutat on viuen, i s’hi 

dibuixa una línia divisòria que 

és sinònim d’execució. I allò els 

estronca les vides. La filla del 

Folklorista continuarà la feina del 

pare i esdevindrà l’Escoltadora de 

Cançons i podrà anar més enllà.

Batet ha construït una novel·la 

deliciosa sobre el poder de la 

música i de la ficció per enderrocar 

tiranies. Podem pensar que ens 

parla de Berlín, però això importa 

poc. Perquè del que ens parla 

és de la capacitat dels humans 

de resistir i d’inventar, de la 

imaginació i de la força col·lectiva 

dels mites. ■ Andreu Gomila

UNA HISTÒRIA 

ÉS UNA PEDRA 

LLANÇADA AL 

RIU 
Mònica Batet
à Angle. 224 pàgs. 

17,90 €.

Encara que 

no vulguis, 

ballaràs

Llibres
Coordina Andreu Gomila

timeout.cat/llibres

ttttt

Solastàlgia
Unes inundacions extremes obliguen la Sara i família a 

fugir a l’Empordà, on decideixen refundar l’Edat Mitjana 

en ple segle XXI. Hauran de lluitar amb la natura i amb la 

tristesa de veure com el món s’acaba.

à Ada Castells. L’Altra. 208 pàgs. 18,90 €.
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