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10 maneres
originals (i molt
divertides)
d’aprendre a tocar
un instrument a
qualsevol edat

#543

HI T
OCA
!!!

21 - 27
DE MARÇ
2019

LA NOVA PEL·LI
D’ALMODÓVAR,
LA CASA AZUL,
ESMORZAR AL
POBLENOU, LA
COCTELERIA DEL
PRIMAVERA...

TE’L PODEM
REGALAR GRÀCIES
ALS NOSTRES
ANUNCIANTS

Sumari

Reportatges

Seccions

12. Més fort!

04.
18.
24.
27.
30.
34.
38.
40.
44.

Edi Pou creu que mai és massa tard per
començar a fer música, i ens proposa deu idees
per aprendre a tocar instruments.

16. Una mare Almodóvar

Emocionat després de veure Dolor y gloria,
Josep Lambies entrevista Julieta Serrano, que
fa de mare a l’obra mestra del director manxec.

MIRA AIXÒ!

Per María José Gómez

LLUÍS DOMINGO

Monsieur Bosc Menjar, pàg. 38

La Casa Azul Música, pàg. 30

Trenat Tendències, pàg. 44

MARIA DIAS

Funan Cine, pàg. 24

MARIA DIAS

Del 21 al 27 de març del 2019

CONVERSA AMB NOSALTRES

Ara i aquí
Coses per fer
Cinema
Teatre i Dansa
Música i Nit
Art
Menjar
Beure
Tendències

facebook.com/timeoutbcn
@timeoutbcn
@timeoutbcn

Gent que fa coses En aquest número trobareu pintors que s’embruten les mans (pàg. 34); una pastissera
veneçolana que prepara artesanalment més de 50 dolços al Poblenou (pàg. 38); Guille Milkyway, que després
de vint anys d’ofici se sent més a prop de la manera de fer dels joves que de la vella escola (pàg. 30) i dues
cases que adapten la tradició de fer mobles amb vímet i canyes al segle XXI. Quina feinada...
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Tria de què escriuen Tina Vallès,
Maria Cabrera, Sebastià Portell i
Gonzalo Torné a @TimeOutBCN

Ara i
aquí

els dits de la mà esquerra, que cenyeixen la cintura d’una
cigarreta. En mira el fum, endormiscat, amb els fils del son
estireganyant-se-li per dintre, amb els somnis estranys
arrapats a les parets de dins de les parpelles.
Ell no pensa en l’hivern flac que viu dintre de casa, ara,
perquè hi està d’esquena, dret al balcó, recolzat a la barana,
i al davant hi té un edifici vell que comença a apujar alguna
persiana amb mandra, com un gegant estrany que a poc a
poc obrís la dotzena d’ulls que té a la cara. Com un ciclop
però a la inversa. Polifem de molts ulls, jo també soc Ningú,
mussita entre dents, avançant-li la resposta. La cigarreta es
consumeix, lenta com ell, i nota l’escalfor del foc acostantse a la juntura prima dels dits. Amb un gest corb, boterut,
se la porta als llavis i la xucla per darrera vegada, abans de
condemnar-la al cementiri de llosques en què s’ha convertit
una torreta. Que trist, també, aquest balcó on sempre acabes
deixant morir les plantes, li diu per dins aquella veu que és la
del pare, mentre fita la pila de testos buits, els geranis secs,
el braç incorrupte d’una antiga buguenvíl·lea. Gira de nou la
cara cap a l’edifici del davant, que
li aguanta la mirada amb els dotze
ulls plans –tres d’oberts, grocs
de llum, tacats de vida; els altres
closos, adormits encara–. I a poc a
poc n’aparta la vista i l’alça, i des del
balcó del pis on s’està dret, abrigat
amb un barnús sobre el pijama,
mira el cel esbarriat que té a sobre
i pensa que li agrada, aquella
cigarreta dels matins al balcó, com
si fos un secret, com aguantar-se
la respiració abans de submergirse en el riu del dia. Com un instant per mirar-se cara a cara
amb la Ciutat, que ara ja sí que es lleva i rumbeja, que obre els
balcons on no surt mai la gent però d’on exhalen sentors de
llit i son i cos. I la Ciutat el mira i obre la boca per menjar-se
Ningú però no el troba, i d’aquella boca oberta i vella n’exhala
un vapor de fred discreta, de la fred contaminada i bruta del
Mediterrani.

Per Andreu Gomila, Maria Junyent i Ricard Martín
timeout.cat/barcelona

Als matins Ningú fuma
Un relat de Maria Cabrera

DRET AL BALCÓ, recolzat a la barana de ferro una mica

Mira el cel
esbarriat
que té a
sobre i
pensa que
li agrada

rovellada, mísera, fuma una cigarreta. La Ciutat és trista
perquè no hi ha mai Ningú als balcons dels pisos, pensa
mentre contempla l’edifici que se li dreça al davant com
una muntanya adormida. És una tristesa discreta, tèbia, li
matisa una veu per dintre; és una veu que té el timbre de
la del pare, i sap que per molts anys que passin sempre,
sempre, serà aquella mateixa veu, i sempre, sempre, el
mateix calfred pel record exacte que li puja de dintre i se li
apaga a l’oïda. La gravetat del dir del pare, que li sortia de
la gola com si hi estotgés un secret adormit d’on s’escapen.
D’esquena al vidre no es veu el reflex, esclar, i no veu
l’enquadrament perfecte de la seva silueta retallada contra
el marc de la finestra de fusta estellada, que no tanca bé.
Les finestres desgavellades dels pisos antics de l’Eixample,
per on transita l’hivern anorèctic de Barcelona, per on
s’arremolinen i agafen força els corrents d’aire, a l’aguait
per assaltar un peu nu, acabat de llevar, palpant les rajoles
hidràuliques en cerca de la sabatilla. Però ell tot això no
ho veu, ell ho sap però ara no hi pensa. Ara es contempla

à La setmana que ve... ‘Pizza a domicili’ per Tina Vallès.

QUÈ FER SI VOLS...

Tres coses que has de fer aquesta setmana

Embogir

Riure

Descobrir

La Filmoteca dedica una retrospectiva a
Terry Gilliam, membre dels Monty Python i
creador de meravelles com Brazil, Dotze micos
i Els cavallers de la taula quadrada. En faran
diverses sessions, fins al 12 d’abril.

Calladetes no estem més guapes. Estem,
només, callades. Contra aquest argument
retrògrad, neix Calladitas Fest, cicle de
monòlegs d’humor feminista a El Molino.
La propera sessió és el dissabte 23.

Potser ja heu estat a L’Auditori més d’una
vegada, però us heu colat mai darrere de
l’escenari? L’Auditori celebra 20 anys amb
una jornada de portes obertes, amb secrets i
música. Guardeu-vos el dissabte 23.

Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019
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Ara i aquí

SENTIT
AL
CARRER

QUEDA’T
AMB ELL
Van néixer després dels Jocs
Olímpics i ja es fan sentir.
Recorda els seus noms

Coses divertides (o no)
que hem sentit aquesta
setmana als carrers de
Barcelona

Un jubilat i el seu fill:
–He perdut el tren de
la vida moderna.
–Tu és que et vas fer
un LinkedIn quan et
vas jubilar.
A la parada de pebrots
de la Boqueria, un
turista remena per fer
fotos. La paradista:
–No ho remenis!
–Tranquila, señora.
–Estic tranquil·la
si no em toques els
pebrots!

Adrià Andreu
Actor i creador, 21 anys, @adriandreu97
Encara estàs estudiant.

I ja has fet el salt al món professional.

IRENE FERNÁNDEZ

Sí, compagino comunicació audiovisual amb
estudis de teatre musical. Em considero bastant
solvent en les tres disciplines, interpretació,
dansa i cant, sobretot en aquesta última. Soc
tenor i tinc un altre registre en falset.
Cívic del Convent de Sant Agustí. És difícil, però
quan vols una cosa, cal posar-s’hi!

A l’abril vaig participar en un musical que es
deia Made in al Teatre Gaudí i ara m’han agafat
per fer el personatge d’Otto a El despertar de la
I ara teniu nous projectes.
primavera, que és un espectacle que ja porta
Ens vam presentar com a companyia als
dos anys en cartellera i ara torna amb
Malnascuts, el Laboratori de
càsting nou al Teatre Victòria, dirigit
Creació Jove de la Sala Beckett,
Un musical:
per Marc Vilavella i amb coreografies
i ens van agafar per muntar un
El Billy Elliot
meravelloses de l’Ari Peya. Estrenem
equip nou i crear el Festival
l’� d’abril i és la funció número �00.
Important. Jo hi estic com a
de Madrid.
ajudant de direcció. S’estrena
Un lloc on anar
A banda, tens companyia pròpia.
el dia �0 de març i es farà de
al teatre:
Sí, amb l’Èric Pons i la coreògrafa
dimecres a diumenge. Hi haurà
Bruna Artigal, es diu La Beatriz.
cinc formats: una instal·lació
El West End
Compartim dramatúrgia, jo en porto
artística, un concert, una obra de
de Londres.
la direcció i l’Èric la producció. El juny
teatre, un workshop i un ritual.
n Begoña Garcia Carteron
passat vam estrenar Gossos al Centre

Vas néixer després del 92? Escriu-nos a redaccio@timeout.cat
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019
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Un noi i una noia. Ell:
–Vols uns xupa-xups?
–És de vainilla i
xocolata?
–Que fina! Maduixa.
�-M, al metro:
–Avui, dues persones
m’han dit que faig
bona olor.
�-M, a Sant Andreu, un
noi i una dona. Ell:
–Va, continuem
amb la mani que els
cartells estan bé.
–No, aquí ja som fora
de context feminista.

Ara i aquí

Maria Junyent
Reportatges

FIGHT!

Ricard Martín
Menjar i beure

Aquesta setmana: Ceba a la truita de patates
(i la setmana que ve... La corbata)
ORIOL MALET

Sense ceba no és truita

La ceba sempre suma, mai resta.
Comencem per aquí. Tot el que
pot ser potencialment millor
amb ceba, ho serà, sempre. És un
axioma que potser m’he inventat,
però que sens dubte causaria més
consens que la majoria de temes
que ens preocupen com a societat.
La ceba ens uneix i ens fa més
forts, i això val per a salses i per a
humans. Respecto el dret de cada
persona a posar o no posar ceba
a la truita, perquè la llibertat té
tantes capes com, oh sí, la ceba. Per
mi, però, una truita sense ceba és
com una truita sense ous o sense
patates. Com un caneló sense
beixamel, com un estiu sense
vacances. És a dir, una aberració.
La ceba, sempre meravellosa en
totes les seves varietats (groga,
blanca, dolça, escalunya, de
Figueres...), aporta un extra
imprescindible de gust i melositat,
i també aquell punt de dolçor tan
subtil com necessari. I no només
ho dic jo: ho diuen els del Celler
de Can Roca, els del Disfrutar; ho
diuen Carme Ruscalleda i Andoni
Aduriz. I ho deia, per sobre de tots
ells, la meva àvia Dolors, el meu
gran referent a la cuina i a la vida.

GRRRR!

És la melositat, idiota!

Ah, la truita de patates, amb ceba
o sense... Un ítem de discussió tan
bizantí com el sexe dels àngels.
L’opció fàcil i normativa és dir: sí,
la truita de patates va amb ceba i
punt (David De Jorge i Javirroyo en
van fer un còmic, del tema). Però
la vida és plena de clarobscurs.
Massa vegades, un grapat de ceba
recremada serveix per amagar una
truita de patates resseca: aquelles
rodes de camió de tres pams que
fan bola a la boca i et penedeixes al
primer mos d’haver-les demanat.
Una truita s’ha de menjar acabada
de fer, i allò complicat és trobar-ne
una amb el senzill art de clavar el
cop de foc fort l’instant precís. La
ceba és una sublim aliada d’aquest
joc de canell, però es pot menjar
una gran truita de patates sense
ceba (recordo un deliri d’ou humit
i calent amb patates nedant-hi que
feien al Miguelito’s, brutal). I si la
ceba us fa fàstic però el sabor de
patata i ou us sembla massa pla,
doncs us suggereixo uns bocinets
d’all torradet. Amb ceba o sense?
Com us surti de la xona. Prou
talibà s’ha tornat el món per fer-ne
dogma de fe. De la meva pell i de la
paella endins en mano jo, encara.

Els éssers humans som éssers socials. Quan
deixem de ser-ho sense voler-ho, com passa a
tantes persones grans, la solitud es torna en
depressió i malalties mentals. A Seattle han
volgut fer funcionar la xarxa que és o hauria de
ser una comunitat a la residència d’ancians
Providence Mount St. Vincent, que durant els
matins és també una guarderia. Els avis i les
àvies tenen cura dels més petits durant les
hores que els pares treballen, i els més petits
donen companyia i alegria als avis. Tothom hi
surt guanyant. Al documental Present perfect,
d’Evan Briggs, podeu comprovar l’èxit de
l’experiment.
n M.J

Grans coses que envegem d’altres llocs

Persones grans
i nens junts,
com a Seattle

Més coses que voldríem tenir a BCN a timeout.cat/grrrr
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Ara i aquí

BCNQUIZ!
Bàsquet
Per Ricard Martín

1. Per on va entrar el
bàsquet a Espanya?

01. Pel País Basc. El pelotari
Aitor Katxobrazo es va
lesionar un colze, i va voler
practicar un esport de més
baix impacte.
02. Per Terrassa.
03. Pel Marroc. Els legionaris
de la Guerra del Rif van
començar a jugar-hi amb els
cranis dels seus enemics.

IDENTI-KIT!

2. Jugadors de renom

IRISNEGRO

Tenia la virtut d’electrificar i
capgirar els partits de bàsquet, a
base de deixades inesperades i tirs de
lluny. Fer-lo aixecar era com tirar una
bomba al terreny de joc.

Barcelona, Badalona,
Manresa... Som un país
de bàsquet, i els gegants
trepitgen la catalana terra.
Què en saps?

S A F R E J O
H I C H I C
à Se’n fa creus, del malnom de l’entrecuix.

El seu palmarès durant 23 temporades a
l’ACB (20 al Barça!) és explosiu: vuit Lligues
ACB, set Copes, cinc Supercopes i dues
Eurolligues. Amb 4.152 punts també és el
màxim anotador històric de l’Eurolliga.

à Va sortir d’aquí molt ràpid cap a l’NBA.

à El Dream Team de l’NBA,
considerat el millor equip
de bàsquet de la història,
abans de jugar als Jocs
Olímpics de Barcelona
‘92 va ser apallissat per
un equip universitari
californià.

4. Qui va ser el jugador
més alt de la història
del Barça?

01. Roberto Dueñas, que
també va ser el jugador més
alt de la Lliga ACB.
02. El sudanès Manute
Bol, que feia una alçada de
vertigen: 2,31 metres.
03. Ibrahimović, quan va jugar
una patxanga benèfica de
bàsquet amb sabates de
taló: va passar d’1,95 a 2,20
metres.

à Dos germans molt bons i discrets.

S A L G O

3. Cert o fals?

à SOLUCIONS: 1.2. El pedagog Eladi Homs va introduir l’esport a una escola de TERRASSA, després d’estudiar als Estats Units. 2. JOFRESA. Els germans Rafael i Tomàs van encarnar el
joc ràpid i agressiu del Joventut de Badalona. Joan ‘CHICHI’ Creus no es tocava l’ídem: 24 temporades a l’elit, va mantenir el rècord de més minuts jugats de l’ACB nou anys després de la
seva retirada. Pau GASOL és l’únic espanyol que ha guanyat la lliga a l’NBA. Amb els Lakers, dos cops! 3. CERT. Borratxos d’ego per demostrar qui jugava millor abans dels Jocs, l’equip
de mites va perdre una costellada, fet que l’entrenador va silenciar. 4.1. Roberto DUEÑAS, amb 2,21, és el jugador més alt de la història del Barça. IDENTI-KIT: JUAN CARLOS NAVARRO.

Si no treballés a
Time Out seria...
Hostaler

Fa més de vint anys que treballo al món de
la publicitat, sempre estressant i sotmès als
números. La meva missió a Time Out és captar
anunciants per a la revista, tant en la versió
impresa com en la plataforma digital. Però
el que més m’agrada és la meva família i el
camp, unit a la meva afició per la gastronomia.

Juan Carlos Baena
Sales executive

Dit això, la meva il·lusió seria muntar un
petit hotel/restaurant rural en un poble
perdut a la muntanya on la tranquil·litat
fos la tònica. Em dedicaria a cuidar l’hort, a
passejar i a mantenir llargues i tranquil·les
xerrades amb els amics i amb els hostes
que acollíssim.

Troba més inspiració per descobrir Barcelona i gent al·lucinant a timeout.cat
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019
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Ara i aquí

SÈRIES

After life

3 RAONS PER LLEGIR...

SI RICKY GERVAIS ha
sublimat algun art, aquest
és el de l’insult. La llengua
més corrosiva que desnuca
Hollywood cada vegada que
presenta els Globus d’Or torna a
les sèries amb After life. La vida
d’un periodista de merda, que
treballa a un diari de merda,
a un poble de merda i amb un
dia a dia de merda arran de
la mort de la seva dona. El fill
depressiu de The office i l’hereu
natural de Derek. Riureu amb
la ‘o’, però també plorareu
desconsoladament.
n Serielizados
à Disponible a Netflix.

ESTIGMES
Ramon Mas

à Edicions de 1984. 144 pàgs. 16,80 €.

1.
El protagonista
En Puig, el protagonista de la
novel·la de Ramon Mas, ho veu
clar i en un moment, segons el
narrador, pensa: “Passen massa
coses per poder abastar-ho tot”.
I sembla rendir-se. Al seu poble,
en la seva adolescència, viu
tenallat per un passat fosc que
el persegueix (el pare mort), un
present desesperançador i un futur
que sembla inexistent. Els talls
als canells, els estigmes, en són la
prova.

A favor

Estem davant d’una interpretació i
uns guions terapèutics que desborden
honestedat. Gervais és un rondinaire nivell
expert però cada vegada és més tendre.
Un fill de puta entranyable.

En contra

Els haters criticaran la sèrie perquè no arriba
al nivell de The office o perquè els recorda un
Gervais ja vist. És el que hi ha. Ja ho va fer amb
Life’s too short i Extras, sèries curtes i senzilles,
però brillants. Fuck off!

DICCIONARI URBÀ
ARGOT PER A BARCELONINS XERRAIRES
Per Josep Pedrals

Cultibat
Persona que ha dedicat molt de temps a millorar la seva educació amb l’únic propòsit
d’inflar la seva arrogància i que ostenta una actitud altiva i estirada,
com si mantingués constantment l’anus (cul) en tensió (tibat).

2.
La colla
Mas aixeca una novel·la a partir
d’una colla de xavals de la
Catalunya interior de finals dels
90. Els dona veu a tots. I prediu
què seran, tot observant com són
els seus pares, fent-los parlar. Es
droguen sense parar per obviar-ho.
Estan descobrint el món muntats
en viatges siderals.

3.
Les forces
Fins a quin punt ens marca el lloc
on hem nascut? Als personatges
d’aquesta novel·la intensa i
lírica, molt. La força del terròs,
els seus fantasmes, les llegendes
els estiren, els paralitzen, els
arrosseguen. Només un agent
extern tan potent com la música en
salvarà algun. n Andreu Gomila

Troba més lectures apassionants a timeout.cat/llibres
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MÓN
TIME OUT

GRANS PORTADES

Anna Carazo

Hong Kong

Un recorregut per les mostres de
street art de la ciutat xinesa.

Ruben Paradinas

Els alumnes també hi toquen
A PRINCIPIS D’ANY vam rebre una proposta
ben bonica per part dels professors del
primer curs del Grau Universitari en Disseny
d’Elisava (UPF): que Time Out Barcelona
proposés als alumnes un tema de portada
sobre un reportatge que tinguéssim previst
publicar. La idea era que els ��0 estudiants
del curs tinguessin una experiència
similar a l’encàrrec que rebran quan siguin
dissenyadors professionals. Vam decidir que
un bon tema seria el d’aquesta setmana i els

vam donar el títol i un petit brífing perquè
s’inspiressin. Els professors, per la seva
banda, van establir com a part de l’exercici
que cada alumne presentés dues propostes:
una de fotogràfica i una altra d’il·lustrada.
El resultat ens ha deixat bocabadats: tot i
que tot just començaven els estudis, el nivell
creatiu que han demostrat és molt alt. En
aquesta pàgina us en mostren un parell, però
a l’enllaç www.timeout.cat/portades-elisava
en trobareu més. n

TRES D’INSTAGRAM

Una tria del que compartiu a #timeoutbcn

@peribet

@tresfotos

@oliviadoraziart

Durant cinc anys vam fer Time
Out aquí, a l’edifici Nervión.

El feminisme: la idea radical de la
igualtat entre homes i dones.

El Jardí Botànic, Far West de
Barcelona.

Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

Nova York

Aidy Bryant és la còmica del
moment als Estats Units.
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Escaneja l’etiqueta a Instagram
per seguir-nos.

GRATIS BCN

Ara i aquí

Gaudeix de la ciutat per la cara

NO T’HO
PERDIS
MÚSICA

Concurs
Maria Canals

à Born CCM. M: Jaume I.
Dv. 22 i ds. 23. 18.30 h.

MENJAR

�� pianistes de �� nacionalitats
participen en el concurs, que es fa
al Palau de la Música. Però durant
aquests dies també trobareu
pianos de cua repartits per la
ciutat esperant que els toqueu.

XVI Festival
Mundial de Sopes
Borsx, escudella,
cocido maragato, olla
gitana, phô, ramen...
les podeu tastar totes
en aquesta festa
mítica de Nou Barris.

à Del dg. 24 de març al dg. 7 d’abril. mariacanals.org

à Marquesina de Via Júlia.
M: Via Júlia. Dg. 24. 12 h.

ESPORT

Bicicletada

LLIBRES

Fira del Llibre
Feminista

La Bicicletada és un
recorregut cèntric
d’�� quilòmetres que
acaba al passeig de
Lluís Companys. Allà
s’hi celebra la Festa
de la Bicicleta, amb
activitats, tallers i un
gran mosaic que es
veurà des del cel!

Hi haurà parades amb
llibres feministes,
presentacions, un
vermut poètic i els
concerts de Marina
Prat, Èlia Riudavets i
Maria Sarmiento.
à Pl. de Sants. M: Plaça de
Sants. Ds. 23. D’11 a 19 h.

à Aragó amb passeig de
Gràcia i passeig de Lluís
Companys. Dg. 24. 10 h.

MÚSICA

Trobareu moltes més
idees per fer a Barcelona sense gastar
ni un cèntim a
timeout.cat/
barcelonagratis

Sons de la
memòria

El festival Eufònic
és darrere d’aquest
cicle d’activitats

Portada:
IRISNEGRO
Plaça Reial, 18, 1a planta
08002 Barcelona |
Comercial i màrqueting T. 93
295 54 00
comercial.cat@timeout.com
Redacció T. 93 310 73 43
redaccio.cat@timeout.com
Administració T. 93 667 78 90

musicals al voltant
de les arts sonores i
musicals. Arrenca
amb una conferènciahomenatge al crític
cultural Mark Fisher
(dv. ��) i hi veureu la
instal·lació Songs of
Europe (ds. ��).
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Més fort!
Per Edi Pou

Per què quedem per jugar a futbol i no
quedem per fer música? Per què
ens atrevim amb el pàdel als
40 i en canvi ens fa por
agafar una guitarra? Per què
intentem copiar els plats esferificats i
“cocidos a baja temperatura”
de Masterchef i no copiem els quatre
acords de guitarra del nostre grup favorit?
Per què ens hem convertit en
espectadors i hem engabiat la música
dalt d’un escenari? No respongueu que...

“És difícil”

Sí, és difícil cuinar com Ferran Adrià, jugar com Messi o nedar
com Mireia Belmonte, però bé que tots cuinem, nedem i
juguem! No cal ser un virtuós per tocar: només cal tenir ganes
d’aprendre.

“Sempre ha sigut així”

Mentida! L’Homo sapiens va desenvolupar la música i la
parla al mateix temps. La humanitat toca per socialitzar,
per aprendre, per cohesionar-se. En moltes cultures encara
és així, però a Occident hem deixat de tocar. Per què? John
Blacking, l’etnomusicòleg més influent del segle XX, opinava
que l’estratificació econòmica i l’especialització laboral han
creat una classe de músics ‘especialistes’. Segons Blacking, la
desmusicalització de la resta de la societat “ha disminuït la
qualitat de la nostra existència”, que no és poc.

“Ja soc gran”

Mentida! Si ets adult i no has tocat mai una tecla, les
probabilitats que siguis el nou Mozart són limitades, però
tocar no va d’això: va de passar-s’ho bé, conèixer gent i posarse reptes comuns. Tolstoi va escriure la seva primera novel·la
als 24, però va aprendre a anar amb bicicleta als 67, i aquell
instrument li va proporcionar algunes de les estones més
felices de la seva vida.

“No sé amb qui fer-ho”

No passa res: a continuació t’oferim algunes pistes per
començar a tocar de forma col·lectiva, ja sigui en un taller, en
un bar o en un escenari. Deu propostes aptes per als nascuts al
segle XX, totes elles molt necessàries: perquè ens calen menys
grups de WhatsApp i més grups de música.

Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019
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‘Ukeda’ amb
els col·legues

Munta’t el
teu Sónar

L’ukelele és un instrument
agraït i molt fàcil de tocar.
El Barcelona Ukelele
Club organitza ukedades mensuals
per tocar junts un repertori molt
popular: Green Day, Red Hot
Chili Peppers, etc. És un dels
molts clubs d’ukelele que s’han
creat darrerament a diverses
ciutats d’Europa. Descarrega’t les
partitures a la seva web, practica
a casa i gaudeix de tocar en grup,
sense pressió ni jurat!

L’electrònica no té per què ser
solitària i autodidàctica. El
Convent de Sant Agustí ofereix
diversos tallers en grup per
aprendre a fer música electrònica:
producció, Ableton, síntesi
modular... Tot el que David Guetta
necessitaria saber si no portés
un llapis USB amb tota la sessió
gravada. Si el Born et queda lluny,
a La Bàscula (barri de la Marina)
també fan tallers d’electrònica
molt interessants.

Bar La Rubia

Convent de Sant Agustí

Ferlandina, 29. M: Liceu.
barcelonaukeleleclub.com

Comerç, 36. M: Arc de Triomf.
www.conventagusti.com

Alfasoni
Tant se val si busqueu
una guitarra, un piano o
si aneu més perduts que
una gralla al Sónar. A
Alfasoni tenen 300.000
productes en estoc.
Perú, 72. M: Poblenou.
www.alfasoni.com

Tokobongo
El paradís de la percussió
a Barcelona és aquest:
zengos, kingonis, bateries,
percussió afrollatina,
brasilera. Tot el ritme del
món a tocar de la Rambla.
Bonsuccés, 5. M: Liceu.
www.tokobongo.com

Fes una
timbalada

JAM!!!

Recordeu Van Gaal cridant “Tú
no tienes ritmo”? Doncs no tenia
raó: els Cercles de Percussió ens
demostren que qualsevol persona
és capaç de seguir un ritme. Són
trobades on tothom toca un
instrument de percussió seguint
les indicacions d’un facilitador
que condueix la improvisació. Al
Bocanord ho fan un cop al mes, i hi
posen l’instrument!

Espai Jove Boca Nord
Agudells, 37. M: El Carmel.
@bocanord

“Sing your life.
Any fool can
think of words
that rhyme.
Many others do.
Why don’t you?
Do you want to?”
Sing your life. Morissey.
Kill uncle (1991)

Les jam sessions del Jamboree són un clàssic
i el millor pla d’un dilluns a la nit.
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L’oferta de tallers dels centres
cívics de Barcelona és amplíssima
i variada, i per descomptat,
gairebé tots compten amb un curs
de guitarra per a adults. Podràs
aprendre de zero acompanyat
d’un grup reduït de neòfits com tu.
Els cursos solen ser trimestrals i
els propers comencen a principis
d’abril. El Centre Cívic Albareda
està especialitzat en música, i
al Centre Cívic Besòs també fan
iniciació a la guitarra flamenca.

Ja saps els quatre acords de
guitarra però et falta baixista,
bateria i veu. Cap problema:
moltes escoles de música ofereixen
la possibilitat de buscar-te
un combo amb el qual podràs
aprendre a tocar tots els teus hits
favorits en grup i acompanyat per
un professor. Si vius al Guinardó,
passa’t per l’escola de música :UT i
pregunta pels grups instrumentals
per a adults. La primera classe
col·lectiva és gratuïta.

Centre Cívic Albareda

Escola de música :UT

 Albareda, 22. M: Paral·lel.

 Amílcar, 173. M: Maragall.
www.utmusica.com

@ccalbareda

El peor grupo del mundo.
Sidonie. El peor grupo del
mundo (2016)

“Hoy me invento
una letra sin sentido,
estoy gritando y
desafino, a los tres
les gusta y se quedan
conmigo”

Say
yeeeah!!!
Si t’agrada cantar però ets més
de Highway to hell que d’Oh happy
day, et pots apuntar al Barcelona
Rock Choir. El primer cor dedicat
exclusivament a la música rock
va debutar el mes passat i està
obert a noves incorporacions.
Les proves d’accés es realitzen
cada últim dilluns de mes, però
tranquils que no és com Operación
Triunfo: el seu director afirma que
tothom qui s’hi ha presentat, hi ha
entrat.

Centre Catòlic de Sants
Antoni de Capmany, 72. M: Plaça de Sants.
@bcnrockchoir

Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019
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JAM!!!

Reuneix la
banda

Robadors 23 és un racó d’alegria i llibertat amb
música en directe cada dia de la setmana.

Aprèn els
quatre acords

Desenterra
l’instrument

Més enllà de
la música

Oblida les audicions al
conservatori i aquell professor que
et va fer odiar la clàssica. Recupera
la passió per l’instrument que vas
estudiar amb l’OAM (Orquestra
Amics de la Música), una formació
amateur meitat simfònica, meitat
big band. Amb ella podràs gaudir
de tocar en grup un repertori de
clàssics del segle XX: jazz, bandes
sonores, òperes... L’OAM assaja
a Can Felipa i ofereix diversos
concerts a l’any.

Art i Part és un projecte d’art
comunitari on els veïns d’un
districte creen una obra amb
artistes de diverses disciplines.
Actualment s’estan preparant tres
espectacles en tres districtes: el
Besòs, el barri Gòtic i el Poble-sec.
Tots tres es presentaran dins la
programació del Grec. El resultat
sol ser emocionant, però el procés
de creació ho és encara més: mireu
el documental Art i Part (Canal 33)
i ho entendreu.

Centre Cívic Can Felipa

Diversos espais

Pallars, 277. M: Poblenou.
www.orquestraam.com

 Més informació a lameva.barcelona.cat
i al hashtag #artipart

JAM!!!

Cada dimecres hi ha jamm de jazz al Jazzsí Club
del Taller de Músics.

BOTIGUES

Tube Sound
Elèctriques, acústiques,
baixos, clàssiques...
A Tube Sound tenen
la guitarra que estàs
buscant i l’experiència
per ajudar-te a trobar-la.
 Badia, 12. M: Fontana.
www.tubesoundbcn.com

microFusa
Taules de mescles,
sintetitzadors, caixes
de ritme, processadors
d’àudio... Electrònica en
espai físic per als amants
dels beats.
Sepúlveda, 134. M:
Alfons X. microfusa.com

Fabrica’t el teu Si t’esperes
instrument
a l’estiu
Els sintetitzadors modulars són
les construccions mecano de
l’era millennial: instruments
electrònics do it yourself i amb
aplicacions infinites, com el Catan.
Aprèn a fabricar el teu sintetitzador
modular als tallers de Befaco, una
de les associacions més reputades
del món en la matèria. Ells et
proporcionen el material perquè
comencis de zero, i no cal cap
experiència en electrònica.

Del Taller de Músics de Barcelona
n’han sortit Lídia Pujol, Alfred
d’OT, Perico Sambeat i Rosalía.
Durant tot el mes de juliol, el Taller
ofereix cursos intensius per a
amateurs amb noms tan eloqüents
com Cant per a no cantants,
Creació de cançons i Jazz: the
first steps. Una oportunitat per
aprendre en una de les més grans
escoles de música moderna de
l’estat. No està gens Malamente...

Hangar

Taller de Músics

 Emilia Coranty, 16 . M: Selva de Mar.
www.befaco.org

 Cendra, 34. M: Sant Antoni.
tallerdemusics.com
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Entrevista Time Out

Una mare
Almodóvar
Emocionats després de veure ‘Dolor y gloria’,
parlem amb Julieta Serrano, que hi interpreta
un fantasma amb els cabells rinxolats
Per Josep Lambies Fotografia Manolo Pavón

Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019
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Julieta Serrano
Agitada com un huracà, Julieta Serrano
va arribar al cinema de Pedro Almodóvar a
finals dels 70, en el paper d’una espontània
que irrompia a la discoteca de Pepi, Luci,
Bom vestida d’Escarlata O’Hara. Després
va ser la monja toxicòmana d’Entre
tinieblas, que es punxava la vena amb l’hàbit
arremangat i es feia les ratlles de coca amb
el cantell d’una estampeta. I va ser la boja de
la perruca de Mujeres al borde de un ataque
de nervios, que anava a venjar-se d’una
traïció d’amor, pistola en mà. “Que Déu em
salvi dels mals físics, que dels morals ja me
n’ocuparé jo”, em diu avui, amb una rialla,
asseguda en una sala de les oficines d’El
Deseo, els ulls vius com una Giulietta Masina
de 86 anys, la pell tan sedosa que es diria que
cada nit es banya amb llet de burra.
No em cansaré de repetir que Dolor y gloria
és una pel·lícula meravellosa. En certa
manera, Almodóvar hi tanca una mena de
trilogia autobiogràfica que va començar el
1986 amb La ley del deseo i va continuar el
2003 amb La mala educación. Aquesta és,
de les tres, la més dolorosa i crepuscular.
Antonio Banderas hi interpreta en Salva,
un director de cine que ronda els 60 anys,
afectat per un milió de mals que cada matí
intenta aplacar amb un còctel de pastilles
triturades amb morter i barrejades amb
iogurt. Julieta Serrano és el record de la
seva difunta mare, que apareix com un
espectre, desembullant rosaris vells en una
butaca orellera. “El cos és un gran tirà, la
vida s’apaga, cal ser realista”, declara, amb
tendresa i solemnitat.
Sonen ecos de Volver, d’aquelles dones
tan ocupades que netejaven les làpides
del cementiri d’un poble manxec, per no
fer enfadar els fantasmes. A Dolor y gloria
també existeix aquest alè d’ultratomba que
de vegades entela el món dels vius. “La mare
és una dona que sap a què s’enfronta, que
ja té decidit com vol que l’amortallin i dona
instruccions al seu fill per al seu funeral amb
molta naturalitat”, explica. No hi ha rastre
de crispació en cap dels seus gestos. I té, per
cert, una escena deliciosa, en la qual explica
que ha somniat que la visitava una veïna que
ja va morir, que estava exactament igual que
sempre, potser una mica més translúcida.
“Crec que és una pel·lícula plena
de veritat, que a en Pedro li ha
sortit del cor, i està feta amb tanta
senzillesa que tot hi flueix”.
Com una brisa d’estiu, Dolor y
gloria està plena de paisatges de
la infantesa que entre migranyes i
hipocondries tornen a la memòria
del protagonista. “És tan bonic
com viatja en el record i s’endinsa
en ell, tan sensible...”, xiuxiueja.
De fet, la pel·lícula comença amb
una seqüència a la vora del riu, on
unes bugaderes amb davantals de

Dolor y gloria
Penélope Cruz i Julieta
Serrano interpreten la
mare d’Almodóvar en dos
moments de la seva vida.
 S’estrena el dv. 22 (vegeu la crítica a la pàg. 25).

flors i mocadors embolicats al cap estenen
llençols xops sobre els matolls, mentre
canten una cançoneta, com un murmuri
destinat a perdurar més enllà dels segles.
Allà és on veiem Rosalía, fent de primera
veu, i on apareix Penélope Cruz, amb un
barret de palla, ensenyant-li al Salva nen
com neden els peixets saboners sota l’aigua.

“El cos és
un gran
tirà, la vida
s’apaga,
cal ser
realista”

Hi ha un acte confessional en tot
això, i alhora conciliador, com
d’algú que vol tancar els comptes
pendents, liquidar deutes. De
l’adolescència a la Movida, a
aquells amors tòrrids, al sexe
i la droga. Parlant de tot això,
Julieta Serrano ens explica que
va conèixer l’Almodóvar cap al
1976, en un muntatge de La casa
de Bernarda Alba que produïa
María José Goyanes. “Era una
versió especial, perquè per
primera vegada sortien homes
fent alguns dels personatges
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femenins. En Pedro tenia un paper petitet,
com una de les dones que anaven a donar el
condol. Era un noi una mica tímid, insegur,
però jo ja vaig veure que tenia les coses molt
clares. Després el seu cine va explotar com un
petard”.
Aquesta part també hi és, latent. Al cap i a
la fi, Dolor y gloria és la història d’un home
i els seus passats, des de les imatges de la
infància al poble de Paterna, en una casa
subterrània amb les parets encalcinades,
fins a l’origen del desig que el va fulminar,
com un atac de febre, el dia en què va veure
un paleta rentant-se, tot nu, amb una gibrella
en un pati ple de geranis vermells. “En Pedro
mai no m’ho va dir, però quan vaig llegir el
guió ja vaig veure que ell el que volia era que
encarnés la seva mare, ja gran, potser una
mica rondinaire, que estima el seu fill per
sobre de tot però que li vol dir quatre coses”,
diu Julieta. Aquí la teniu, amb els cabells
rinxolats i una bata estampada, caminant
cap a l’eternitat.
21 - 27 de març 2019 Time Out Barcelona

Coses
per fer
Coordina Erica Aspas
timeout.cat/que-fer

BRENT STIRTON. GETTY IMAGES

Explosió
cultural i
primaveral
Ja sabeu què fareu els pròxims tres mesos?
Aquí teniu una tria amb exposicions, mercats i
festivals. L’Erica Aspas promet no faltar-hi

AMB CADA NOVA estació, toca
fer una mica de canvi d’armari
i actualització de calendari.
Hem fet una tria d’alguns dels
esdeveniments que tindran lloc a
Barcelona a la primavera i que no
us hauríeu de perdre. Hi ha una
mica de tot: fotografia, xerrades,
gastronomia, esport, còmic... Us
hi apunteu?

Dia (i nit) dels museus

El dissabte �� de maig és el Dia
Internacional dels Museus i això
significa entrada gratuïta a gairebé
tots els museus de la ciutat! I quan
el sol s’amagui, començarà la
Nit dels Museus, amb prop d’un
centenar de centres de Barcelona,
Badalona, Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet, Sant Adrià, Santa
Coloma i Sant Joan Despí que
obriran fins a la matinada i que han
programat visites guiades, tallers,
concerts i plans familiars.
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

Primera Persona

Personatges importantíssims de
la cultura parlant de la seva vida
i les seves experiències de tu a
tu. Aquesta proximitat i la tria de
convidats dels seus directors, Kiko
Amat i Miqui Otero, fan del Primera
Persona un festival imperdible. No
badeu perquè les entrades volen.
Aquest any han convidat Brett
Anderson, líder de Suede, Julieta
Venegas, Mala Rodríguez, Nik
Cohn i Sally Rooney, entre d’altres.

una bona llista d’autors convidats
–i guardonats–, com Daniel
Clowes, representant del còmic
underground nord-americà.

à CCCB. M: Universitat. Divendres 10 i
dissabte 11 de maig.

à Fira Barcelona. M: Espanya. Del 5 al 7
d’abril. De 10 a 20 h. 10 €.

Comic Barcelona

Vive la moto

És com s’anomena ara el Saló del
Còmic de tota la vida. Aquest any
seran tres dies amb més activitats
–moltes d’elles per a professionals–
i més espais. Hi haurà una
exposició dedicada a Stan Lee i una
nova categoria de premi al millor
còmic infantil/juvenil, així com
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La NIt dels Museus

Els fanàtics de les dues rodes tenen
una cita a l’abril. S’hi presentaran
models nous, podreu provar més
de ��� motos, veure exhibicions i
comprar de tot relacionat amb les
motos.
à Fira Barcelona. M: Espanya. Del 4 al 7
d’abril.

Brett
Anderson,
Julieta
Venegas
i Mala
Rodríguez
seran al
Primera
Persona

World Press Photo

Tens molts més plans a
timeout.cat/primavera

All Those Food Market

World Press Photo

Sembla que les coses no hagin
passat al món fins que no ens
ho ensenya el World Press
Photo, el prestigiós premi de
fotoperiodisme. El CCCB en
torna a ser la seu, del 27 d’abril al
26 de maig, i amb un programa
d’activitats paral·leles que ens
convida a ser molt més que
simples espectadors.
à CCCB. M: Universitat. Del 27 d’abril al 26
de maig. 6 €.

All Those Food Market

La desena edició d’aquest
mercat dedicat a la gastronomia
i l’artesania repeteix al TNC, un
lloc especial on podreu tastar
plats d’alguns dels restaurants

més destacats de la ciutat, com el
Gresca, el Tapas 24 o el Frankie
Gallo Cha Cha Cha. No hi faltaran
la música, tallers infantils i un
espai de mercat per tornar a casa
ben carregats.
à TNC. M: Glòries. Ds. 6 d’abril, d’11 a 23 h.
Diumenge 7 d’abril, d’11 a 20 h. 2 €.

Tast a la Rambla

Un cop l’any, la part final de la
Rambla canvia les parades de
bijuteria per extensions en petit
format dels restaurants més
top de la ciutat. Hi teniu tapes
i platets, plats tradicionals,
d’autor i dolços a preus més que
raonables. I és tot boníssim.
à Rambla de Santa Mònica. M: Drassanes.
Del 6 al 10 de juny. ■
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Coses per fer

CAP
DE SETMANA
IDEAL

Divendres

Dissabte
ESPORT

Down Urban BCN

Espectacular prova de
descens en bicicleta
que comença a
l’Estadi Olímpic i que
passarà per l’avinguda
de l’Estadi fins al
MNAC i arribarà a les
fonts de Montjuïc.
à Font Màgica de Montjuïc.
M: Espanya. Dissabte 23.
8.30 h.

XERRADA

Kosmopolis

El festival de literatura
amplificada programa
la xerrada entre
els filòsofs Marina
Garcés i Éric Sadin,
que exploren vies per
tornar a posar en el
centre del debat la
condició humana.
à

Trobades amb...
Aryz
Fa�� anys que l’artista urbà
intervé l’espai públic de països
de tot el món. Ara està preparant
el seu primer llibre amb imatges
dels seus treballs en exteriors
durant els últims deu anys.

Girls Skate Camp
Noies, acosteu-vos a l’skate
amb aquesta jornada
organitzada per Vans amb
classes gratuïtes, tallers de
construcció i costumització
de taules, exposicions,
projeccions, música,
concursos i demostracions de
riders molt reconegudes.
à Utopia, 126. M: Selva de Mar. Ds. 23. 15 h. Gratis.

à CCCB. M: Universitat.
Dissabte 23. 20 h. 3 €.

Diumenge

Art, dones,
memòria i lluita
Visita comentada
en clau de gènere
a la col·lecció d’art
modern del Museu
Nacional d’Art de
Catalunya.

à CaixaForum. M: Espanya. Dv. 22. 20 h. 5 €.

MÚSICA

James Rhodes

El pianista anglès
passarà pel Palau de la
Música per interpretar
un repertori format
per obres de Chopin,
Beethoven i Bach
arranjat per Busoni.
à Palau de la Música.
M: Urquinaona. Dv. 22. 21 h.
20-45 €.

LITERATURA

Lectura pública
de la ‘Ilíada’

Més de 2� països se
sumen a aquesta
iniciativa. Aquí, més
de 4� lectors recitaran
passatges de la Ilíada
d’Homer en 22
llengües.

L’art de la ciència
A banda de trobar Floquet de
Neu, Jordi Sabater Pi també el
va dibuixar. Aquesta expo ens
en mostra la dimensió artística.

à Universitat de Barcelona.
M: Universitat. Dv. 22. 10 h.

à Museu d’Història de Catalunya. M: Barceloneta. De dt.
a ds., de 10 a 19 h. Dg., fins a les 14.30 h. 4,50 €.

Tens moltes més idees a timeout.cat/cap-de-setmana
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

ART
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à MNAC. M: Espanya. Dg.
24. 11.30 h. Inclosa amb
l’entrada. Cal inscriure-s’hi.

ESPORT

Mind and Fit

Esdeveniment pioner
a Europa amb un
centenar d’activitats
dedicades al ioga, la
meditació i el fitness.
à Parc del Fòrum.
M: Maresme-Fòrum. Ds. 23 i
dg. 24. 9 h. 25 € per dia.

Coses per fer

MARIA DIAS

Cites amb els autors
MARIA DIAS

ESTHER REMACHA

EL TOP 3

Dia Mundial de la Poesia

Dijous al vespre a l’Arts Santa
Mònica hi tindrà lloc l’acte
central, amb parlaments de
personalitats, lectures del poema
d’enguany, encarregat a Rosa
Fabregat, projecció de vídeos,
una glossa de la poeta a càrrec de
Francesc Parcerisas, l’actuació
musical de Magalí Sare i Sebastià
Gris i la projecció d’un mapping.
à Arts Santa Mònica. M: Drassanes.
Dijous 21. 19 h. Gratis.

En nom de: Jordi Gracia i
Javier Cercas
Vermut literari amb Anna Punsoda
i Luna Miguel

Molts equipaments allarguen les activitats
en clau femenina tot el mes. El diumenge 24
l’escriptora, poeta i periodista Luna Miguel,
autora d’El funeral de Lolita, xerrarà amb la
periodista i escriptora Anna Punsoda, autora
de la novel·la Els llits dels altres.
à La Carbonera. M: Poble-sec. Diumenge 24. 12 h. Gratis.
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Quins autors llegeixen els
escriptors? Aquest cicle ho vol
esbrinar. N’hi ha dos de convidats,
i l’un ha de recomanar els llibres
de l’altre. En aquesta sessió,
la penúltima del cicle, els dos
participants seran l’assagista
Jordi Gracia i el novel·lista Javier
Cercas.
à Biblioteca Sant Antoni- Joan Oliver.
M: Sant Antoni. Dimarts 26. 19 h. Gratis.
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Amb
nens

DE QUÈ VA…
Nou espectacle de
Les Bianchis a la
Sala Beckett.

Coordina Erica Aspas
timeout.cat/nens

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Per saber què
contestar als petits
més imaginatius.

Les reines de
les respostes

àSala Beckett.
M: Poblenou. Ds. 23 i 30,
17 h. Dg. 24 i 31, 12 h.
12 € (8 € menors de 12
anys).

FA UNS MESOS celebràvem

SIRABILBAO

que la Sala Beckett s’estrenava
programant espectacles per a
tota la família, i ara tornem a
estar molt contents per la nova
obra que presenten. Després de
Les Supertietes, Les Bianchis
repeteixen a la Beckett, aquest
cop amb Les Clinck, amb text de
Cristina Clemente i direcció de
Ricard Soler i Mallol. Atenció,
pares, mares, tietes, avis, profes
i adults en general. Les Clinck
asseguren tenir les respostes a
totes les preguntes que els petits
disparen sense miraments i que
ens agafen a contrapeu i ens
deixen sense saber què dir.
Per què no cauen les estrelles?
Per què no s’enfonsen els cereals

dins el got de llet? Realment els
peixos no tenen memòria? I per
què tenen ratlles les zebres? Per
què fa pudor la caca? I per què els
mocs són verds? Preguntes sense
resposta, irreverents, innocents,
una mica més punyeteres,
preguntes que també vam fer

nosaltres de petits, qüestions
políticament incorrectes i d’altres
que fins i tot ens fan vergonya!
Totes aquestes incògnites van
directament a la bústia de Les
Clinck i després s’encarreguen
de trobar la resposta a cada una
d’elles. Estan acostumades a

Tens més plans per fer amb la
canalla a timeout.cat/nens

EL TOP 3

Cinema infantil

La brúixola daurada

Contes animats de
Lotte Reiniger

à CaixaForum. M: Espanya. Dissabte 23.
11.30 h. 4 €.

L’alemanya Lotte Reiniger va ser
pionera en la tècnica de l’stopmotion i en aquesta sessió
podreu veure una selecció
dels seus curts inspirats en el
teatre d’ombres, que adapten
contes clàssics i que estaran
musicats en directe pel pianista
Xavi Lloses. El programa
inclou La Ventafocs (1922), El
cavall màgic (1954), Jack i les
mongetes màgiques (1955),
Thumbellina (1954) i Aladí i la
llàntia meravellosa (1954).
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

tot això i molt més! Però –oh,
maledicció!– un dia arriba una
pregunta que no té resposta
fàcil i això les posarà a prova.
Què ens en dieu, creieu que
hi ha respostes per a totes les
preguntes?
■ Erica Aspas
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à Filmoteca. M: Liceu. Dissabte 23 i
diumenge 24. 17.30 h. 2 €. A partir de 7 anys.

Una autèntica aventura familiar
que té lloc a una dimensió
paral·lela on l’ànima de les
persones no és a l’interior, sinó
que pren forma d’animals. Nicole
Kidman, Daniel Craig i Dakota Blue
Richards en són els protagonistes.

Les aventures del petit talp

à Centre Cívic Zona Nord. M: Torre Baró-Vallbona. Dimecres 27. 17.30 h.
Gratis. A partir de 2 anys.

Aquest entranyable personatge de l’animador txec
Zdenek Miler que va ser tot un èxit als anys 50 s’ha colat
a la programació del Barcelona Districte Cultural i fins a
finals de març traurà el cap a diversos centres cívics. Us
enlluernarà amb el seu esperit positiu i enginy.

Coordina Josep Lambies
timeout.cat/cine

Cinema

El color de
la barbàrie
A ‘Funan’, Denis Do viatja a la
Cambodja dels anys 70 a través
de l’animació. Per Josep Lambies
RECONSTRUIR LA MEMÒRIA d’un genocidi
és, sempre, un acte molt delicat. A Funan,
Denis Do viatja al cor de la Cambodja dels
anys �0, a un paisatge de cel rogenc i camps
d’arròs que es fa opac sota el control dels
Khmers Rojos, i ho fa a través de l’animació.
“Jo vaig néixer a França, així que no vaig
viure aquest moment, però sempre l’he sentit
molt pròxim, a través dels records de la mare,
de coses que m’ha explicat des que tenia � o
� anys i que sempre han estat molt presents
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

“Retinc la
percepció
d’un país
marcat
per una
pobresa
extrema”

–declara–. Per exemple, quan
seia a taula i no em volia acabar
el plat d’arròs, ella em deia que
ho havia de fer en nom de les
víctimes”.
Podríem esmentar precedents
similars, igual de terribles, com
el d’Isao Takahata a La tomba de
les lluernes, que escenificava la
mort de dos nens perduts com
fantasmes en el Japó assolat per
les bombes de la guerra. O potser
les figures de fang que Rithy Panh construïa a
La imatge perduda, per intentar posar rostres
a la barbàrie. “Per mi, el dibuix havia de ser
just, sobri i molt humà, gairebé com si estigués
filmant un documental, amb un traç sever,
auster, i uns colors que fossin creïbles”, diu Do.
Així és com ha fet forat fins a arribar al cor de la
tragèdia històrica.
En part, Funan està inspirada en una sèrie de
converses amb la seva mare, en què li parlava
de les deportacions massives, de la precarietat
dels camps de treball. Però també hi ha les
seves impressions personals dels primers
cops que va viatjar a Cambodja amb la família,
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de petit: “N’hi va haver dos, de
viatges. Del primer en retinc la
percepció d’un país marcat per
una pobresa extrema. En el segon
ens va enganxar el cop d’estat del
juliol del ����. Les explosions
se sentien des de l’hotel. Tinc
molt gravada la imatge de la mare
dient que no volia que els seus fills
passessin pel mateix que ella, i que
se’ns emportava al Vietnam”.
D’adolescent, buscant per
internet, va trobar una fotografia de Pol Pot.
Aleshores va entendre que el que li havien
explicat sempre a casa era, en realitat, un
trauma compartit per moltes altres persones.
“Per això volia que aquesta fos una pel·lícula
de la gent humil, d’aquells que han quedat
amagats sota les paraules amb què s’explica la
història, dels que eren a baix i ara
han estat oblidats”, diu. Només
hi podem afegir una cosa: ens ha
fascinat. ■

El més nou a timeout.cat/estrenes-cine

Cinema
ESTRENA DE LA SETMANA

Dolor y gloria
ttttt
NO VULL ESTRIPAR-VOS
l’emoció de descobrir Dolor
y gloria per primer cop, i tot i
així no em puc resistir a dir que
aquesta és una de les pel·lícules
més boniques he vist en molt
de temps. Potser en la seva
faceta més crepuscular, Pedro
Almodóvar hi firma un film
autobiogràfic, amb ecos de La ley
del deseo i de La mala educación,
on Antonio Banderas interpreta
el seu alter ego, perfectament
caracteritzat, amb els cabells
grisosos i rebels pentinats cap
amunt, amb sabates esportives
i polos de colors llampants. I
també amb una hipocondria
neuròtica, un dolor muscular
constant que el deixa garratibat
i l’enrampa, que li produeix
espasmes, que fa que s’ennuegui.
És a dir, un personatge presoner
de la pròpia decadència.
A partir d’aquí, els efluvis del
record ens acaricien com una
brisa entre les cortines. Tenim
la imatge de les noies cantant
mentre renten llençols vora el riu;
la visió eròtica d’un jove nu, com
sortit d’un poema de Lorca, entre
els geranis; la mare que sargeix
mitjons amb un ou de fusta en
una estació de tren, de nit, mentre
el fill dorm i a fora, al poble, se
celebren les festes majors amb
focs artificials.

DE QUÈ VA...
Un director de
cinema s’entrevista
amb els fantasmes
del passat.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Si més no, la imatge
de Julieta Serrano
desfent els nusos
dels rosaris us farà
plorar d’amor.
à Dir. Pedro Almodóvar
(Espanya, 2019).
130 min.

Tots aquests fantasmes
acudeixen, de sobte, a la memòria
com una pluja de pètals sobre la
tomba d’un mort. Per tant, també
es tracta d’un personatge assetjat
per les seves fantasies, que vol
saldar els comptes pendents. En
efecte, Dolor y gloria és la història
d’un cineasta que, arribat a la
seixantena, necessita reconciliarse amb tots els seus passats.
La infantesa al poble de
Paterna, l’olor d’orina que feien
els cinemes d’estiu quan els nanos
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pixaven entre els matolls. Els
anys estudiant al seminari, amb
pantalons curts i mitjons alts.
Les històries d’amor al Madrid
dels 80, sòrdides, tòxiques,
que ara tenen més mite que
veritat. L’èxit de la seva primera
pel·lícula, Sabor, amb un cartell
que ensenyava una llengua amb
textura de maduixa. Íntima,
subtil, sense grandiloqüència ni
girs autocompassius, se us clavarà
al cor com l’espina d’un roser.
■ Josep Lambies
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Cinema

Nosotros

Funan

ttttt

ttttt
DE QUÈ VA…
Un film d’animació
sobre una família
separada sota el
règim de Pol Pot.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per la violència
suggerida sota el
traç del dibuix.
à Dir. Denis Do
(França, 2018). 84 min.

SI MÉS NO resulta curiós que el cinema

s’hagi acostat al règim del terror de Pol Pot
a Cambodja des d’una perspectiva obliqua
o al·legòrica, exemplificada per les obres de
reconstrucció d’imatges ‘absents’ empreses
per Rithy Panh. Amb Funan, Denis Do se suma
a aquesta llista, si bé fent servir una estratègia
diferent de la no-ficció: el director traça una
animació de línia clara per rememorar amb
serenor i distància els dies en què els Khmers
Rojos van ocupar Phnom Penh, i van expulsar
la població de la ciutat. Però ni la netedat
del dibuix, ni la puntual bellesa del paisatge
minva la duresa de les situacions, sempre
suggerides, mai mostrades. ■ Gerard Casau

Vosotros sois mi película
DE QUÈ VA...
La nova del director
de Déjame salir
també és de terror.

T’ATANSES A MIRAR Nosotros,

ttttt
DE QUÈ VA…
La història d’un
artista que potser
preferiria no ser-ho.

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per la paorosa
caracterització dels
bessons diabòlics
dels protagonistes i
els girs addictius.

la nova i suggeridora pel·li de
por de Jordan Peele –l’anterior,
Déjame salir, recompensava
à Dir. Jordan Peele
estar així d’atent– i somrius de
(Estats Units, 2019).
plaer anticipat quan et diu que
122 min.
als Estats Units hi ha desenes
de milers de túnels sense cap
“propòsit conegut”. Nosotros està feta amb massa ofici per
dir allò de ‘la difícil segona pel·lícula’. Però és inevitable
una petita decepció quan esdevé més un thriller d’invasió
de cases que un d’invasió d’ultracossos. Peele segueix
mesclant crits i comèdia com un campió. Després d’un
pròleg ambientat als 80 –una nena s’enfronta a una cosa
horrorosa en una atracció de fira en una platja–, la veiem de
gran, amb marit i dos fills. I no se sap per què, han comprat
una segona residència a la mateixa platja. Quan una nit el
nen diu “hi ha una família a l’entrada”, la trama es dispara:
flipareu amb els malvats dobles vermells amb tisores
daurades gegants i impressionants moviments de fera.
Allunyar-se de la denúncia de racisme de Déjame salir
sembla intel·ligent; però quan entra en fase cacera,
Nosotros perd part d’allò especial de la veu de Peele: el
substitut diabòlic està molt vist, i sobrevola la por a alguna
cosa –el nostre avatar digital que es rebel·la? L’Amèrica
republicana?– que no s’acaba de definir. El film esdevé el
que tu hi posis; és menys visionari que l’anterior, però amb
prou girs per repetir. ■ Joshua Rothkop

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per la barreja de
documental, ficció i
nous llenguatges.
à Dir. Carlo Padial
(Espanya, 2019). 97
min.

Bel canto
ttttt
DE QUÈ VA…
Les relacions
humanes sotmeses
al poder polític.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per una posada en
escena a l’altura del
joc interpretatiu.
à Dir. Paul Weitz
(EUA, 2018). 102 min.

Les millors pel·lis a timeout.cat/cartellera-cine
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

EL YOUTUBER WISMICHU va revolucionar
el festival de Sitges presentant una pel·lícula
que constava d’una única situació repetida en
bucle. El que no sabíem és que tot formava part
d’un documental sobre el procés d’elaboració
d’aquest film que al mateix temps estava filmant
Carlo Padial i que ara ens arriba. Una multitud
de temes el recorren: la (des)informació
contemporània, la fama en els temps d’internet,
les imparables mutacions de l’audiovisual…
I el personalíssim estil amb què Padial va de
la no-ficció al relat, de YouTube a Twitter, el
converteixen en un testimoni perplex d’aquests
temps en què les coses canvien dia a dia… per
tal que tot segueixi igual. ■ Carlos Losilla
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UN PAÍS LLATINOAMERICÀ indeterminat,

una vetllada artística protagonitzada per una
famosa cantant d’òpera, un grup de rebels
que envaeixen la mansió i segresten tots els
assistents… L’argument del darrer treball de
Paul Weitz (American pie), que hauria pogut
donar lloc a un film d’acció descontrolada,
es va transformant a poc a poc en un drama
claustrofòbic que fa més atenció a les relacions
entre els personatges que al suspens. La
trama va adquirint progressivament una textura
abstracta prou aconseguida, però el desenllaç
és massa convencional perquè el conjunt resulti
del tot convincent. Tot i així, es tracta d’un film
que mereix més atenció del que sembla. ■ C.L.

Coordina Andreu Gomila
timeout.cat/teatre

Flamenc matemàtic
Albert Quesada és una de les apostes fortes del Mercat de les Flors
per a aquesta temporada i ara hi presenta ‘Flamingos’. Per Bàrbara Raubert
ÉS LA SEVA primera obra
de gran format, una peça de
dansa contemporània per a vuit
ballarins que explora les tensions
del flamenc des d’una mirada
analítica, gairebé matemàtica.
Fins ara, Albert Quesada havia
ballat en totes les seves peces
–i en les d’altres creadors, com
Thomas Hauert– i Flamingos és el
primer cop que dirigeix i està “fora
de la peça”, explica Quesada. “I
m’està removent molt. De vegades
necessito sortir a córrer, o posarme a saltar quan ja és de nit”,
diu. Cèl·lula, el projecte d’impuls
als creadors del Mercat on està
emmarcada la peça, és un espai

de protecció per poder créixer, per
assolir nous reptes.
Per això Quesada ha triat de
continuar l’exploració del món
del flamenc, que va iniciar a
OneTwoThreeOneTwo, el duet
amb què va estar girant per tot
Europa els darrers anys. “Em vaig
quedar amb ganes d’anar més al
fons i arribar a gent a qui potser
no els agrada el flamenc però que
podrien accedir als seus codis”.
Per aquests codis es refereix a la
recepció, a l’emoció i a l’estructura
del flamenc, que són prou diferents
dels de la dansa contemporània.
Es va formar a Amsterdam
i Brussel·les com a ballarí i a

Barcelona en filosofia i creació
multimèdia, i potser per això fa
recerca sobre els trets compositius
de la música i del moviment:
“Tot el que posem a l’escenari
ha de tenir un sentit o un ús, no
m’agrada posar-hi decoracions”.
Seguint l’estela de Juan Carlos
Lérida, es planteja un treball sense
estereotips de cap mena. “Jo no
en sé, de flamenc, ni m’interessa
el seu tipus de moviment concret,
però sí que m’interessen les seves
qualitats: l’actitud, l’energia, els
ritmes... es pot ser molt flamenc
sense ballar flamenc!”. ■

Més peces de la Quinzena
Metropolitana a timeout.
cat/teatre-quinzena

“Jo no
en sé, de
flamenc,
ni m’interessa el seu
tipus de
moviment
concret”

ALFRED MAUVE

Teatre
i dansa

à Mercat de les Flors. M: Poble Sec. Del
dijous 21 al diumenge 24. 16 €.
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Teatre i dansa

Andrea pixelada

Lehman Trilogy

ttttt

ttttt
KIKU PIÑOL

OBRA DE LA SETMANA

DE QUÈ VA...
La història de la
família Lehman,
banquers dels EUA.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per veure sis actors
súper dotats.
à Teatre Lliure:
Montjuïc. Fins al
diumenge 24. 15-26 €.

DE QUÈ VA...
Un interessant joc
de ficcions sobre
el fenomen dels
booktubers.

Trilogy que va muntar Roberto Romei a La
Villarroel, estic segur que m’hauria agradat
més la versió de Sergio Peris-Mencheta. Els
sis actors que donen vida a la nissaga que va
fundar el banc que va desencadenar la crisi
del 2008 són impressionants: toquen tots
els instruments, canten i fan el que el director
els diu a l’hora d’interpretar. Aquí és on rau la
gran diferència, el que fa que una obra sigui
només correcta o realment bona. Ja que el to
de farsa, de teatre de barraca, que impregna
tota la producció fa que les més de tres hores
de metratge es facin llargues com un dia sense
pa. És com si el director hagués assumit l’obra
com si es tractés d’un Eduardo de Filippo,
teatre popular excel·lent, però que no et parla
de com tot un sistema econòmic es va ensorrar.
■ Andreu Gomila

El desguace de las musas
ttttt
VICTOR IGLESIAS

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per les destacables
interpretacions
d’Assun Planas i
Roser Vilajosana.

SI NO HAGUÉSSIM vist fa tres anys la Lehman

CRISTINA CLEMENTE ESTÀ

efervescent. Guanyadora de l’últim
combat del Temporada Alta, el
seu teatre també té alguna cosa
d’aquesta agitació perquè s’ha
decantat clarament per la comèdia,
à Sala Beckett.
més o menys convencional
M: Poblenou. Fins al 14
com Lapònia o més ambiciosa
d’abril. 10-20 €.
formalment com aquesta Andrea
Pixelada que explora el món dels
booktubers, és a dir, els o les
youtubers que parlen de llibres.
La primera ficció és la d’una Andrea de maneres
extremadament adolescents que té el seu canal i que
exhibeix un bagatge literari suficient per impartir classes
d’escriptura i per pontificar sobre com analitzar els textos
dels seus alumnes. La segona és la visualització de les
escenes de la novel·la que ha escrit una d’elles i que, tercera
ficció, es fon amb la vida de la booktuber i la seva família.
Si el fenomen booktuber és força accessori però permet
banyar la proposta de modernitat adobada amb hip-hop, és
en la segona on Clemente explora una cosa més punyent.
Si en la primera les relacions humanes són gairebé de
caricatura, en la segona hi ha una mirada més profunda i
adient a les temàtiques de l’autora en la relació entre la
generositat de la mare i l’egoisme de la noia que no veu amb
bons ulls la relació sentimental de la progenitora. Queda
palès, doncs, que tota la literatura que la noia ha pogut llegir
no li ha donat eines per fer front a la situació.
En un espai aparentment realista que evoca una casa de
nines, la directora uruguaiana Marianella Morena resol amb
eficàcia el joc teatral. Molt encertada i creïble la interpretació
d’Assun Planas, i excel·lent i empàtica l’Andrea de Roser
Vilajosana. ■ Santi Fondevila
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

DE QUÈ VA...
Esperpèntica
mirada sobre una
vella companyia de
revista.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Pel ressò de
Tadeusz Kantor en el
personatge de Don
Pepe.
à Teatre Romea.
M: Liceu. Fins al
diumenge 24. 12-30 €.
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EL PRESENTADOR GRACIÓS de Gabino Diego
planteja en un moment de l’espectacle que
“hem d’escollir entre l’antic i el de sempre”.
La Zaranda no canvia ni canviarà mai per més
que “per atraure el públic” hagi incorporat nous
intèrprets al seu elenc tradicional, i entre ells
el famós actor. I per qui ha gaudit del seu teatre
ritualista, la seva singular poètica és molt
millor així. Aquells rodamons del seu anterior
espectacle, Ahora todo es noche, són ara els
integrants d’una companyia de revista en un
local decadent sense públic que es llepen les
ferides del temps i les cicatrius que el teatre ha
esculpit en les seves ànimes. Ells són el revers
de la moneda dels cubaneros de Cómeme
el coco negro i l’espectacle, una successió
de quadres esperpèntics de gran plasticitat
en un temps circular d’un imaginari d’arrels
beckettianes. ■ S.F.

Teatre i dansa
LES ESTRENES DE

TEATRE I DANSA

PREN-NE NOTA
Achterland

La prestigiosa
companyia Rosas
recupera una
coreografia cabdal en
l’obra d’Anne Teresa
De Keersmaeker
creada l’any 1990
i interpretada per
darrera vegada l’any
1998. Amb aquesta
peça la coreògrafa, per
primer cop, dona als
músics una posició
central i activa a
l’escenari.
à Mercat de les Flors.
M: Poble Sec. Del dc. 27 al
ds. 30. 28 €.

L’aniversari

Seguint la línia
del teatre polític
de Joan Brossa,

ANNE VAN AERSCHOT

El retorn de ‘Rent’

Estrenada per primer cop a Nova
York el gener del 1996, Rent és un
clam a la llibertat i a la superació
personal. La revolucionària
òpera rock de Jonathan Larson,
que va morir just abans de ser
estrenada, narra la història d’una
generació de bohemis del barri
de l’East Village de Nova York.
Daniel Anglès, expert en Larson,
la recupera a l’Onyric del Teatre
Condal.

D’AQUESTA SETMANA

per donar llum a
un tema silenciat i
amb poc espai en la
nostra societat: la
simptomatologia
del TOC (trastorn
obsessiu compulsiu).
A càrrec de Les
Impuxibles.
à Sala Beckett. M: Poble
Nou. Fins al 14 d’abril. 18 €.

Achterland
aquest projecte vol
reflexionar sobre
la vigència d’una
teatralitat basada en la
irrupció de la realitat.
La dramatúrgia és
d’Héctor Mellinas.
à La Seca. M: Jaume I. Fins
al 7 d’abril. 12 €.

Suite TOC núm 6
Quins són els
paràmetres que
estableixen una
societat sana?
Un concert, un
espectacle, un
espai fronterer
d’identitats velades

ROBOTA

Peça de ciència-ficció
futurista i distòpica,
en una societat
on les relacions
heterosexuals estan
prohibides per llei per
tal d’assolir un absolut
control de la natalitat.
à Teatre Tantarantana.
M: Paral·lel. Fins al 14
d’abril. 12-21 €.

Més crítiques a timeout.cat/teatre

Flashdance
ttttt
DE QUÈ VA…
Musical amb noia
soldadora que té un
somni: ser ballarina.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Per fer un viatge
nostàlgic als 80 i al
jukebox de l’època.
à Teatre Tívoli.
M: Catalunya. Fins al 21
d’abril. 30-88 €.

UN FILL ESTÈTIC de l’MTV, aquest musical és

un títol per alimentar la nostàlgia dels 80 dels
videoclips de licra i escalfadors. La nostàlgia
que actua de flautista d’Hamelín per a un
musical creat fa una dècada sense repetir l’èxit
popular de la pel·lícula. Placebo que s’esgota
una vegada han sonat What a feeling, Maniac,
Gloria, I love rock’n roll i Manhunt. La resta
dels minuts musicals s’omplen amb els poc
memorables temes compostos per Robbie
Roth i Robert Cary i un argument com el paper
de fumar que es podria resumir –segons el gran
crític anglès Michael Billington– en cinc minuts.
Amb aquest material original intenta sortir
del pas la producció espanyola, confiant amb
un excés d’economia artística que el públic es
porti de casa l’entusiasme i la clemència dels
records. Se salven un decorat que sobre carros
mòbils genera àgils canvis d’escena, un més
que correcte disseny de llums, un bon cos de
ball masculí i la brillantor personal d’Alexandra
Masangkay (Kiki). Tota la resta –inclosos els
protagonistes– és complir amb l’expedient amb
un musical nascut a Plymouth amb l’ànima d’un
Excel de nostàlgia. ■ Juan Carlos Olivares
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Música
i nit
Coordina Marta Salicrú
timeout.cat/concerts

PARLEM AMB...

La Casa
Azul
Guille Milkyway parla de música amb la
Marta Salicrú a propòsit de l’arribada de
‘La gran esfera’, per fi el divendres 22
20 ANYS DESPRÉS que l’huracà
de sensacions pop de La Casa Azul
toqués terra, arriba La gran esfera,
cinquè LP de Guille Milkyway.
Gairebé la meitat d’aquest temps
ens l’hem passat esperant-lo,
des del viatge a La Polinesia
Meridional (2011) en què –red
lights– la col·lisió era imminent.
Recuperat de mals existencials i
físics que el van distanciar amb un
disc que el 2014 ja tenia gairebé
llest, el Guille es reconcilia amb
i recupera part d’aquest material
en un àlbum que els fans gairebé
han sentit sencer: en els quatre
avançaments, de creació més
recent, i en una gira que li ha
fet més bé que el Myolastan. El
que va ser un projecte en solitari
disfressat de banda és ara un
grup de veritat amb un líder que
gaudeix més fent el berenar als
seus fills que jugant a Peter Pan
rockista. I que ara vol publicar
nous temes quan els tingui llestos,
com fa la generació trap.
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

Els vuit anys d’espera també els explica la
teva militància DIY. Què t’aporta?
Treballo sol, i fer-t’ho tot és un
aprenentatge continu. M’assemblo
més al noi de 15 anys que és a casa
amb l’ordinador que a un senyor
que ha tingut un estudi tota la vida.
O que a un músic que mai s’ha
preocupat per la gravació i que ha
anat sempre a l’estudi d’algú altre.
T’hauria agradat tenir la tecnologia actual
quan vas començar?
Avui una noia o un noi de 13 anys
pot penjar una cançó que no es
diferenciï tant del que pot fer un
gran segell. Fins ara això no s’havia
aconseguit. Una de les meves
lluites quan era jove era sonar
bé, perquè no podíem. Alguns
ho feien servir com a fortalesa,
com a resistència underground.
Però l’underground ha de ser una
actitud, no una sonoritat o un estil.
És com si dic que em vull rapar;
guai, però si no tinc una altra opció
perquè estic calb, ja no és tan guai.

“Una de
les meves
lluites quan
era jove era
sonar bé,
perquè no
podíem”

Al disc se sent amor per la
música disco i interès per
la nova música urbana.
La música negra
moderna americana
ha fet molt de bé.
Música complexa,
demostrava que la
gran indústria podia funcionar
amb productes difícils, que un
discurs underground podria
arribar a la massa.

Hi ha melòmans que es queixen que el trap
i el reggaeton se’ls escapen.
El rebuig prové per identificarles amb el mainstream. No són
conscients que això surt de
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l’underground, com
tot el que és nou.
No sé si perquè el
mainstream ho ha
agafat més ràpid. La
indústria de la música
és molt invasiva. Ara
hi ha menys artistes
i més diners en cada un: l’allau es
percep més forta. Gairebé violenta.
És el que ha passat amb Rosalía?
És un exemple clar real, i això no
nega el seu talent i discurs artístic.
Hi continua havent elitisme en la
crítica del que és massificat. Hi ha
qui si veu que a la senyora del bar li
agrada Rosalía se sent agredit.

LLUÍS DOMINGO

El teu interès pel mainstream no és nou.
Hi he militat sempre. Es diu
que l’indie és elitista: jo em
considero indie i soc l’antítesi
d’aquest dogma. Que Rosalía
agradi a tothom és molt guai. Hi
ha autèntiques merdes que es
colen i triomfen, i coses increïbles
que també. Mentre es tingui la
maquinària a favor, qualsevol cosa
podria funcionar. Quan es parla
del potencial comercial de la meva
música, aquest potencial el té tot.
Ells teus fills senten reggaeton, oi?
Hi ha pares que es preocupen
perquè és masclista, però tota
la vida hem escoltat discursos

masclistes en les cançons, i era
pitjor, perquè ara podem treballarho. S’explica per si sol.
La teva vida privada es cola en les teves
cançons. No et sents exposat?
Si fos famós seria diferent. No som
un grup massiu. Julio Iglesias, que
surt a les revistes del cor, té un disc
que es diu Emociones (1979) que
és la seva vida al 100�. I la gent
continuava parlant
de casa seva, i de la
seva dona, però no
d’aquestes cançons. ■

Qui toca? timeout.cat/
concerts-setmana
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FESTIVAL BIS

Tu també hi
guanyes
Manuel González en la seva faceta
de frontman d’Hazte Lapón, que li
agraden les coses amb un principi
i un final. Van començar el 2009 a
Madrid, tot i que el Lolo i la Saray,
que aleshores encara no eren
parella, són de Màlaga. I acaba
ara, entre la ciutat andalusa, on
van tornar al juliol amb el seu fill
de quatre anys, i Barcelona, on
han viscut els cinc últims i han
gravat Tu siempre ganas (2018),
el celebrat disc doble amb què
s’acomiaden deixant tres LPs i un
cadàver bonic. “Fa temps em vaig
autoimposar fer cançons només
des de la perspectiva de la nostra
vida de parella –explica–. És el
que ens fa especials, és la història
d’un matrimoni en les diferents
etapes”. Una perspectiva que ha
esdevingut “una regla opressiva”,

DE QUÈ VA…
El comiat d’Hazte
Lapón és un dels
plats forts del BIS.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
També hi toquen La
Estrella de David,
Medalla, Confeti de
Odio, Cabiria...
à BIS. Barcelona
Independent Sessions.
Dissabte 23. Fabra i
Coats. 18-22 €.

DANI CANTO

DIU LOLO LAPÓN, l’àlies de

però que ha servit al Lolo de vehicle
per cantar el trànsit cap a La vida
adulta, un dels temes del disc que
millor en defineix l’esperit.
“No hi ha canvi que no suposi
una pèrdua –diu González,
psicoanalista professional–,
perseguir un desig implica deixarne un altre de banda, i sorgeix el
dol pel que es perd, la vida juvenil,
la despreocupació, l’egoisme...
Els nostres discos circulen per
aquesta línia, entre el que es vol

ELS

CONCERTS

PREN-NE NOTA

à Sala Apolo i Barts. M: Paral·lel.
Divendres 22. 20 h. 25 €.

DE LA SETMANA

Blues & Ritmes:
Eric Bibb

El festival de Badalona
arrenca l’edició del
30 aniversari amb
una festa inaugural
gratuïta amb el
quartet del llorejat
bluesman.

Endinseu-vos en les
atmosferes vaporoses
del pop metafísic del
seu disc Blanc (2018),
gratis amb reserva.
à Centre Cívic Tomasa
Cuevas-les Corts. M: Les
Corts. Ds. 23. 22 h. Gratis.

17 anys sense tocar
junts, torna aquesta
icona del latin soul
bandarra barceloní,
encapçalada per Le
Petit Ramon.
à Sidecar Factory Club. M:
Liceu. Ds. 23. 21.30 h. 15 €.

Blues & Ritmes:
I’m with her

à Teatre Principal.
M: Badalona Pompeu Fabra.
Dv. 22. 21 h. Gratis.

Ferran Palau

Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

ADRIÀ CAÑAMERAS

Festival Paral·leles

A banda i banda del Paral·lel, a
l’Apolo i el Barts, celebrarem
els 30 anys del festival Guitar
BCN amb els concerts de Los
Ganglios –que estrenen l’LP
Leyenda negra–, Miranda!, Ladilla
Rusa, Ultraplayback i Brisa Fenoy,
i Putochinomaricón en format de
DJ, entre d’altres. Subiduki!

i el dol pel que es deixa enrere”.
Però renega de la nostàlgia –li
sembla “producte del capitalisme
salvatge”– i, si torna a fer música,
vol fer “alguna cosa diferent”. Creu
que “el llenguatge de l’indie no es
pot esprémer gaire més”, i pensa
en la mirá de Rosalía i en Yung Beef
perdut a Madrid. “Aquest disc és el
testimoni d’un so i de la música de
la qual em sentia hereu –etziba–.
Però no sé si tindré prou talent per
modernitzar-me”. ■ M.S.

Oso Leone

Curtcircuit: Oso
Leone + Ubaldo

Els mallorquins
tornen després de
sis anys per estrenar
Gallery love (2019).
Lluny del folk d’arrel
ianqui dels inicis,
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abracen un elegant
R&B contemporani.
à La [2] d’Apolo. M: Paral·lel.
Ds. 23. 20.30 h. 12-15 €.

Azucarillo Kings
Vint anys després
del seu primer disc i

Retorn del dream
team de folk nordamericà que formen
Sara Watkins,
Sarah Jarosz i Aoife
O’Donovan, bluegrass
virtuós guarnit amb
harmonies vocals.
à Teatre Zorrilla.
M: Badalona Pompeu Fabra.
Dg. 24. 19 h. 18-24 €.

Música

TOP 3 CLÀSSICA
Recitals, concerts, òpera... El millor de la
setmana per Pere Andreu Jariod

Festival Emergents

L’OBC s’uneix a la iniciativa que aquests dies té lloc a la ciutat i que vol
donar a conèixer talent jove. Josep Vicent la dirigeix en dos concerts,
on intervenen també els violinistes Tobias Feldman i Maria Florea, la
violista Sara Ferrández i el pianista Alexander Ullman.
à L’Auditori. M: Marina. Dissabte 23, 19 h. Diumenge 24, 11 h. 10-58 €.

Javier Perianes

El gran pianista andalús torna al Palau, aquesta vegada en solitari. El
programa que presenta inclou músiques de Frédéric Chopin, Claude
Debussy i Manuel de Falla. També estrenarà l’última obra de Joan
Guinjoan, compositor tarragoní desaparegut a començament d’any.

FOTOS: IGOR STUDIO

à Palau de la Música Catalana. M: Urquinaona. Dimarts 26, 20 h. 15-35 €.

Juan de la Rubia

És un dels organistes amb més talent nascuts a Espanya aquestes
últimes dècades, i tenim la sort de veure’l actuar sovint a casa nostra.
Aquesta vegada fa sonar l’orgue del Palau, en un concert on s’hi podran
sentir peces de Bach i Glass, a més d’improvisacions del mateix intèrpret.
à Palau de la Música Catalana. M: Urquinaona. Diumenge 24, 18 h. 15 €.

Més pianos i orgues a timeout.cat/classica
33

21 - 27 de març 2019 Time Out Barcelona

No cobren entrada a timeout.cat/galeries

Art
Coordina Eugènia Sendra
timeout.cat/art

Dutxa fora
d’hores
La galeria etHALL s’acaba
d’instal·lar a l’Hospitalet amb
l’obra del basc Jon Otamendi.
Per Eugènia Sendra

Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

DE QUÈ VA…
Una instal·lació
radical sobre què
esperem dels
espais d’art.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Per veure la nau en
estat pur, abans que
hi facin reformes.
Obre als matins i
amb cita prèvia.
à etHALL. M: Santa
Eulàlia. Fins al 6 d’abril.
Gratis.

FOTOS: MARIA DIAS

DESPRÉS DE VUIT anys al Raval,
la galeria etHALL també s’exilia a
l’Hospitalet, al carrer de Salvador,
territori propici per a artistes i
estudis perquè encara s’hi troben
espais buits i assequibles. “El
més rellevant de ser al costat del
MACBA és que t’ubicaven ràpid
al mapa”, reconeix el galerista
Jorge Bravo, ara veí de Nogueras
Blanchard, Ana Mas Projects i el
col·lectiu trama34. I tot i que la
línia editorial no ha canviat, per
Bravo “el salt qualitatiu d’espai,
més atractiu per a l’artista, potser
fa que la proposta d’etHALL es
radicalitzi”.
Jon Otamendi és l’artista
que obre la nova etapa amb una
proposta arquitectònica, aqüífera
i sense títol. Juga amb la noció de
mecànica i natura, amb la idea del
dins i fora de la galeria, i qüestiona
les expectatives de l’espectador
en un espai d’art. El galerista

dispara pinxo: “Buscava una
instal·lació que fos una declaració
d’intencions, ja que el meu projecte
no es distingeix precisament per
ser comercial”. Quan la font deixa
de rajar (està encesa tres hores al
dia, es perd la mateixa aigua que
en una dutxa) es fan tres segons
de buit agraïts. Bravo els aprofita
per parlar dels artistes amb els
quals treballa; n’hi ha de bascos,
com Otamendi i Sergio Prego i
Itziar Okariz, que representaran
Espanya a la pròxima Biennal
de Venècia. "Són més de treball
d'estudi, d’embrutar-se les
mans, això els ve de l’avi Oteiza,

34

i menys especulatius". Bravo
també s’embruta les mans amb
Jan Monclús, Marc Larré, Ignacio
Sáez i Violeta Mayoral, que aviat
exposaran a la galeria, de moment
sense reformar. “El més difícil
de mesurar és l’esforç i aquí és
compartit; les coses han succeït en
la mesura que han estat possibles i
això distingeix etHALL”, diu Bravo.
Malgrat els premis, les vendes a
particulars i institucions –el 2018
el MACBA va comprar-li un vídeo
d’Ocariz– i la presència a fires, té
una postura crítica amb el sistema:
“Són les galeries les que legitimen
les fires, i no a la inversa”, etziba. ■

OBREN PORTES

GABRIEL CUALLADÓ. CAMBRER AL CASAMENT D’EN PENELLA.
MADRID, 1966 © HEREUS DE GABRIEL CUALLADÓ

La foto humanista
de Cualladó

DE QUÈ VA…
L’obra del primer
Premi Nacional de
Fotografia s’exposa
a Barcelona.
GABRIEL CUALLADÓ SEMBLA posar davant

de la càmera amb l’actitud amb què va afrontar
l’acte fotogràfic: de forma poc invasiva, sense
trencar l’harmonia del retratat i allò que
l’envoltava. Fotògraf autodidacte i amateur, va
estar vinculat a grups com Afal o La Palangana,
amb Ramón Masats i Francisco Ontañón,
entre d’altres, i va participar en la renovació
de la disciplina als anys 50, reivindicant una
fotografia més humanista, en la línia dels
qui serien els seus referents, Eugene Smith
i Walker Evans. A la mostra antològica de
La Pedrera hi ha les imatges icòniques de
Cualladó, sovint descrites com a poètiques,
elegants i misterioses.
Treballava en blanc i negre –al final de la
vida es va atrevir amb el color– i n’accentuava
el contrast a l’hora de positivar la fotografia.
Sorprenen alguns enquadraments i la mirada
neorealista d’aquells i allò que l’envoltava:
família, amics, personatges anònims, a Madrid
i Astúries, protagonistes d’un àlbum familiar
amb el teló de fons de l’Espanya dels 50,
60 i 70. També es presenten les sèries que
Cualladó anomenava assajos: els carrers de
París 1962, els passejos pel Rastro de Madrid
dels anys 80 o l’observació als visitants del
Museo Thyssen-Bornemisza. ■ E.S.

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Per la senzillesa, el
silenci i la bellesa
del treball de
Cualladó.
à Fundació CatalunyaLa Pedrera. M: Diagonal.
Fins al 30 de juny. 5 €.
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Una secció de Cerveses Moritz
www.moritz.com

Moritz

BCN en
una birra
Els gustos i les preferències
cerveseres dels barcelonins
s’han unit en forma de birra
i ja la podeu degustar

Té llúpols
de tots els
continents,
tan cosmopolita com
Barcelona

US HAVÍEU IMAGINAT mai
que algú elaborés una cervesa
especialment per satisfer els
paladars de tota una ciutat?
Doncs a Moritz ja ho han fet:
arriba la cervesa Moritz BaPA,
la primera birra col·laborativa
feta pels i per als barcelonins,
una cervesa que representa els
valors i gustos de la ciutat. La consultora
Kantar Millward Brown ha estat l’encarregada
de realitzar una enquesta per conèixer amb
profunditat les característiques que hauria
de tenir la birra que millor podria representar
Barcelona i els seus ciutadans.
Des de preferències pel color, l’aroma i el
moment ideal per degustar una cervesa ben

fresca, fins a quins són els valors
que associen a la ciutat. Al voltant
de �00 persones de diverses
edats han estat enquestades i
l’Albert Viaplana i en Germán
Melgarejo, mestres cervesers de
la Fàbrica Moritz Barcelona, han
convertit els resultats en una
deliciosa i única birra. Amb un
color groc or, la Moritz BaPA és
sedosa i equilibrada a la boca, d’un
llevat de perfil afruitat i ideal per
prendre en una terrassa.
Segons l’estudi, l’adjectiu que
millor defineix Barcelona és el de cosmopolita,
i per això han volgut afegir-hi llúpols de tots els
continents. Ja esteu desitjant tastar-la? Doncs
no cal que espereu més, des d’ara fins a l’estiu,
la cervesa estarà disponible a la Fàbrica Moritz
Barcelona i al bar El Velódromo. ■
à Fàbrica Moritz Barcelona. M: Sant Antoni.
www.moritz.com

Moritz. La primera cervesa de Barcelona. Des del 1856
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019
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Moritz

Concerts de
ben a prop

DE QUÈ VA...
La Fàbrica Moritz
presenta el seu cicle
de concerts Fàbrica
Moritz Backstage.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Perquè gaudireu
dels concerts
d’una manera
ben diferent i amb
bandes molt top.

QUÈ ES COU darrere d’un

à Fàbrica Moritz
Barcelona. M: Sant
Antoni. Ds. 30. 21 h.
15-18 €. moritz.com

MARCOS CEBRIÁN

escenari? El backstage és el lloc
on el públic sempre desitja ser
quan acaba un concert, on les
bandes es mostren realment
com són i on poden oblidar-se
de tot. Per a tots aquells que
sempre heu sentit la curiositat
de trepitjar-ne un, la Fàbrica
Moritz Barcelona us porta un
cicle fet a mida al seu soterrani.
El dissabte 30 de març a les 21 h,
Moritz llança el cicle de concerts
Fàbrica Moritz Backstage, que al
llarg de l’any tindrà continuïtat.
Espontaneïtat, intimitat,
improvisació i naturalitat són les
seves senyes d’identitat, pròpies
d’un backstage de veritat, i les
bandes que hi participaran us
faran sentir de ben a prop les
seves vibracions a tots els que hi
aneu!
El tret de sortida del cicle el dona
Bigott, una banda de Saragossa,
que fa més de deu anys que està
damunt dels escenaris. Arribarà
a la Fàbrica Moritz amb una
actuació que pretén desmarcarse dels concerts habituals, i

presentarà Friendly monsters, el
desè àlbum amb vida pròpia del
grup que mostra un recorregut
per diferents estils musicals: des
del pop més lluminós fins a la
psicodèlia més espacial. Tindreu
l’oportunitat d’escoltar i viure de
ben a prop grans èxits de la banda

com Dreaming, un single que ens
porta enrere al pop dels 90, o Lost
in the univers, una de les seves
cançons d’amor més aclamades.
I si en voleu més, ja hi ha dates
per als propers concerts del cicle
Backstage, un dissabte al mes.
El 6 d’abril, Club del Río; el 18 de

maig, Xavier Calvet, i el 8 de juny,
Zelada. No us quedaran dies per
quedar-vos a casa. Ja podeu anar
fent lloc a les vostres agendes per
gaudir d’aquesta oportunitat de
luxe. I recordeu, podeu adquirir les
vostres entrades a taquilla (18 €) o
a través de wegow.es (15 €). ■

Documentals de passarel·la
DE QUÈ VA...
El Moritz Feed Dog,
el festival de cinema
documental sobre
moda.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per comprovar que
la moda és cultura.
à Aribau Multicines.
M: Universitat. Del 28 al
31 de març.
www.moritz.feeddog.org

GAUDIR LA MODA es pot fer
des de moltes perspectives
diferents i el festival Moritz
Feed Dog ens ho demostra.
En la seva cinquena edició,
cine i moda es tornen a trobar
per delectar-nos amb una
programació que selecciona els
millors documentals relacionats
amb la moda, així com diverses
activitats paral·leles que, any
rere any, pretenen mostrar al
públic que la moda és cultura.
Del 28 al 31 de març, a les
sales Aribau Multicines, podreu
gaudir tant de films d’estrena
com de grans documentals que
han triomfat en els últims anys.
D’entre les projeccions que tot
just s’estrenen a la gran pantalla,
trobem Halston (2019), de

Frédéric Tcheng, que explica
l’auge i caiguda del dissenyador
d’èxit dels anys 70 i 80. O Peter
Lindbergh. Women’s Stories
(2019), de Jean Michel Vecchiet,
un relat del fotògraf de models
dels anys 90. I entre els èxits dels
últims anys podríem destacar
films com Yellow is forbidden
(2018), de Pietra Brettkelly, que
tracta el recorregut artístic de la
dissenyadora xinesa Guo Pei des
del seu salt a la fama fins ara; o
The wars of Coco Chanel (2018),
de Jean Lauritano, un retrat íntim
de l’imperi de Coco Chanel que
revela la part més fosca del mite,
la cara B de la llegenda. Poseuvos elegants i prepareu-vos per
descobrir què passa darrere les
passarel·les. ■
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Menjar
Coordina Ricard Martín
timeout.cat/restaurants

El Poblenou
de bon matí
No sabeu on anar a esmorzar? Al Poblenou hi ha
tres llocs de bandera en la seva especialitat:
dolç, de forquilla i cuqui. Per Ricard Mart’n

SI SOU DEL morro fi, trobar
un bon bar per esmorzar pot ser
estressant: aneu de bar en bar
amb l’antena posada per evitar el
cafè cremat i el croissant de tres
per 0�60 �. Al Poblenou no tindreu
aquest problema: en dues illes de
cases ha sorgit una triangulació
d’esmorzar excelsa. Primer
vèrtex: Monsieur Bosc. Em foto
el biquini del dia: pa boníssim,
que empresona pernil canari,
cansalada, cheddar i melmelada
de gerds. Celestial. La propietària,
la Florencia Rondón, m’informa
que tot el material –menys
embotits i formatges– és fet al
seu obrador. Rondón, pastissera
veneçolana que va estudiar a París
i Nova York, explica que Monsieur
Bosc “és una cafeteria-pastisseria
amb un repertori deslligat de
modes”, que es diu així en honor
al seu besavi, pastisser i parisenc.
Rondón i el seu marit, l’Eulogio
Hernández, van obrir fa set
mesos, però sembla que hi portin
més temps: en un espai delimitat
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

DE QUÈ VA...
Tres llocs per
esmorzar bé al
Poblenou.

per tres tauletes i l’obrador a la
vista, desenvolupen un repertori
dolç –amb algun salat– que
Rondón fa 25 anys que madura.
“No es tracta d’inventar la roda,
sinó de fer les coses bé”, valora.
Comença a comptar i li surten
unes 50 referències: des d’un
canònic croissant de mantega
francès fins a un milfulls amb
crema pastissera, també éclairs,
profiteroles o pastís de llimona...
Matèria primera excel·lent a preus
populars (cafè amb llet del bo
a 1�50 �). A l’hora d’esmorzar o
berenar no es pot demanar més.
El segon vèrtex és de forquilla i
salat: no descobrirem l’Artesana
–Pau Pons (ex-Gresca), Hèctor
Barbero (ex-Mas Pau finalista a
Cuiner de l’Any 2018) i Romina
Reyes (Monvínic)–, un dels millors
menús de migdia de Barcelona
i una carta de tradició posada
al dia espectacular. “Com que
ja estem fent la mise en place de
bon matí –explica Pons–, ho
aprofitem per oferir una petita

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
En cada especialitat
saben exactament
el que es fan.
à Monsieur Bosc.
Pere IV, 240.
M: Poblenou.
T. 93 027 56 04.
à L’Artesana.
Sant Joan de Malta, 148.
M: Poblenou.
T. 93 002 20 39.
à Little Fern. Pere IV,
168 . M: Llacuna.
T. 93 808 93 17.
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oferta d’esmorzar de forquilla”.
Petita? L’entrepà de galta de porc
guisada amb envinagrats és un
regal que crea addicció (3�60 �),
i comparteix apartat amb altres
meravelles flonges, com l’entrepà
de rosbif amb maionesa i mostassa
o el d’albergínia fumada amb
formatge. I us hi podeu clavar una
tripa amb cigrons de campionat
(van ser quarts al concurs de callos
d’Oviedo). Treballen tot el dia des
d’una cuina a la vista, però tant els
fa. “Si has treballat en un forat i ara
tens llum, les hores no importen”,
diuen.
Tercer vèrtex: Instagram. Si
esteu farts de sentir parlar de futbol
i judici, al Little Fern
–cafeteria ultracool– hi trobareu
cafè d’especialitat (2�50 �),
clientela anglòfona i un repertori
de brunch d’alt nivell tothora
–fotogènic i alhora casolà, molt ben
fet–, amb receptes recollides des de
Nova Zelanda fins a Hongria, amb
predilecció pels bols de granola
casolana i el púding de coco.

Més gana? timeout.cat/
esmorzars-forquilla

RESTAURANT DE LA SETMANA

Sutta e Supra
à Casanova, 195. M: Hospital Clínic. T. 93 461 44 96. 25-30 €.

ttttt

FOTOS: MARIA DIAS

FOTOS: IRENE FERNÁNDEZ

L’Artesana

DE QUÈ VA...
Nou italià amb una
gran sala interior i
un preu mitjà de 45
euros per cap.
AQUEST DESEMBRE PASSAT va néixer un

Monsieur Bosc

nou restaurant a tocar de la plaça Francesc
Macià, al costat d’on hi havia I Buoni Amici
–encara en recordem aquells plats de pasta
i tòfona!–. Una família italiana –d’origen
sicilià i piemontès–, instal·lada a Barcelona
de fa anys, va decidir unir esforços i, tot i no
pertànyer al gremi, fer realitat un somni de tota
la vida: obrir el seu propi negoci de restauració.
El local és molt gran i encara no té la pàtina
ni la concurrència necessàries que hi donin
caliu. La cuina, al fons, també de dimensions
considerables, té una paret frontal de vidre
que permet seguir fil per randa les peripècies
de l’equip. Al menjador, el servei és atent
i amable. La carta exposada al carrer fa
salivar: proposen, per exemple, confit
de verat amb mango i ruca o sopa de
mongetes i llenties, speck i castanyes
d’entrants; de primers, nyoquis amb cloïsses i
pesto de cítrics o ragù de senglar i marduix; de
segons, cua de vaca amb puré d’escarxofes o
filet de rap amb cansalada cruixent i espinacs.
A taula, comprovem que al Sutta e Supra
tot és correcte i llavors arriba la malaurada
proposició adversativa: està bé, però... I per
aquest preu... Tenen ofici i ganes, així que
potser només és qüestió de temps que acabin
de trobar aquella gràcia difícil de quantificar
que fa que un plat destaqui, que es recordi,
que emocioni el comensal. Ningú va dir que fos
fàcil. ■ Martí Sales
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PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per com adapten
plats tradicionals de
Sicília i el Piemont
als productes de
temporada.
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Beure

©ABAIXADORS 10

BAR DE LA SETMANA

DE QUÈ VA…
Espai polièdric, amb
Radio Primavera
Sound en viu i
còctels del Grup
Confiteria.

Coordina Ricard Martín
timeout.cat/bars

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Còctels d’autor,
decoració
trencadora i música
de màxima qualitat.

Abaixadors10
à Abaixadors, 10. M: Jaume I.
T. 93 160 03 83.

ttttt
ENTRO A UN espai híbrid que
sembla haver-se avançat al seu
temps. Un espai polièdric on es
fabrica, en directe i davant dels
visitants, la graella de Radio
Primavera Sound. En aquest
enclavament també tenen
lloc sessions de DJ i activitats
musicals i culturals amb el segell
del Primavera i Lateral Thinking.
El segle XXI als nassos. L’edifici és

un espectacle. Però no he vingut a
ballar trap, sinó a la cocteleria que
el Grup Confiteria hi aporta.
L’espai és una combinació
d’estils impossible: estètica
inspirada en Tron i detalls art-déco.
Uns tubs de vidre esmerilat amb
leds emulen els llums de neó de la
mítica pel·li dels 80 (impossible no

pensar en Daft Punk) i contrasten
amb uns poemes de Fonollosa
que reprodueixen uns dispositius
digitals en moviment.
A la carta, còctels d’autor que
busquen la senzillesa: ingredients
frescos, xarops artesanals,
experiments continguts i sabors
marcats. Les copes no tenen nom,

totes responen a la nomenclatura
ABX amb un número diferent.
L’ABX7 és un festival de melositat
a 10 euros: tequila, civada, llima
i vainilla. Per 8 euros, el magnífic
ABX3, refrescant vodka, alfàbrega,
aigua de coco, llima i pandam: si
Around the world fos líquid, tindria
aquest gust. ■ Òscar Broc

Més temples del mam a timeout.cat/bars

NO T’HO PERDIS

RATAFIA O MORT!
à L’Hòstia. 35º. Celler Can Virgili. www.lhostia.cat

AQUESTA ÉS L’HÒSTIA que pot
fer caure Quim Torra! No, no és
un eslògan electoral d’ultradreta,
sinó una frase literal (si tenim
en compte la tirada del Molt
Honorable a les fires de ratafia):
el celler Can Virgili de Sant
Miquel d’Olèrdola ha posat a la
venda L’Hòstia, una ratafia que
defineixen com a “hardcore” amb
el lema “Ratafia o mort”. I oju,
que els Virgili –els cervells rere el
vi Xitxarel·lo– n’han aconseguit
una de 35º en lloc de 26º “per
competir amb el Jäger”. Pelotazo
de qualitat per al jovent que vol
dinamitar tietilàndia! La seva
mascota és Mossèn Hilari, un
capgròs amb un peu en la festa
major i l’altre en el satanisme. ■
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019
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Time Out per a La Tartareria

Tàrtars
i més
tàrtars
Si voleu descobrir tot un món de sabors sota
la forma d’un tàrtar, us presentem un lloc
que us apassionarà: La Tartareria!

DE QUÈ VA…
La Tartareria
proposa menús de
tàrtars deliciosos.

AQUELLS QUE US pensàveu que
els tàrtars eren de salmó, alvocat
i poca cosa més estàveu ben
equivocats. El tàrtar és un plat del
qual en podem treure infinites
varietats i La Tartareria ens ho
demostra deliciosament. En aquest
restaurant trobareu una carta on
el 80% dels plats estan dedicats a
aquesta recepta. Amb ingredients
d’altíssima qualitat i una cuina
oberta, La Tartareria revoluciona
la clàssica recepta i innova en
combinacions d’ingredients i
conceptes d’allò més originals.
L’objectiu és mostrar noves visions
i possibilitats de la clàssica recepta
del tàrtar i oferir una llarga carta
de creacions pròpies i ben diferents
de tot allò vist i fet fins ara.

Menú de luxe

Si se us fa la boca aigua de només
mirar aquests plats, espereu a
descobrir els saborosos menús

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Hi trobareu tots els
tàrtars que podríeu
imaginar i més.
 Carrer Muntaner, 26.
M: Universitat.
T. 93 653 79 80.
www.latartareria.com

de migdia que tenen preparats.
De dimarts a divendres podreu
gaudir d’un deliciós i ampli menú
a 15 euros que inclou un entrant,
un plat principal, les postres,
la beguda i el cafè. La relació
qualitat-preu és immillorable!
Tot el menú juga amb una
combinació de plats cuinats i
crus, i, a més, canvia cada dimarts.
Us hi podreu passar cada setmana
i no hi haurà qui s’avorreixi. A part
dels clàssics bistecs tàrtars, també
hi trobareu originals creacions
com el gran biquini de tàrtar de
vaca vella amb formatge comté de
18 mesos de curació o el tàrtar de
vieires amb aguachile de fruita de
la passió.
Us llepareu els dits sigui quin
sigui el tàrtar que trieu. I si sou
de dolços, no us en podreu anar
sense provar el deliciós xurro
amb gelat de flor de canyella com
el de la foto.
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Espai únic

Nascut com el primer restaurant
amb el tàrtar com a protagonista,
el restaurant se situa en un
local on a finals del segle XIX va
haver-hi una vaqueria. Amb un
disseny industrial i acollidor,
La Tartareria no només és un
restaurant únic per les seves
receptes, sinó també pel local,
amb història i caliu i pel seu
ambient especial.

21 - 27 de març 2019 Time Out Barcelona

MARIA DIAS

Façana principal del
Mercat de Galvany,
construït al segle XIX

Mengem a

Entre la Via Augusta i la Diagonal
hi ha un barri ple de vida que
sovint passa desapercebut. Tant si
sou dels que el trepitgeu com si el
voleu explorar, anar al seu mercat
i descobrir racons com el jardí de
Muñoz Ramonet, us proposem una
tria de restaurants on gaudireu de
valent dinant o sopant. A més, si
entreu a timeout.cat, hi trobareu un
concurs en el qual sortegem un menú
deliciós i complet per a dues persones
en cada un d’ells. Participeu-hi!

Sant GervasiGalvany!
Medio o Pinto

La fusió de sabors veneçolans amb productes
locals catalans, amb la creativitat de l’equip
de xefs com a bandera, és el punt fort d’aquest
restaurant. Amb una encantadora terrassa,
un bar amb barra oberta a la cuina, on sovint
es pot gaudir de música en directe, i un gran
saló, es vol consolidar al barri com a punt de
trobada i lloc on gaudir tant d’un àpat ràpid com
d’un dinar pausat i deliciós. La seva carta està
formada per tapes i platets ideals per compartir,
i també proposa un menú degustació amb plats
imprescindibles com el cebiche o el bacallà.
à Calvet, 27. FGC: Muntaner. T. 93 858 72 29. mediopinto.com

Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019
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Contingut patrocinat

Tio Joe

Amb un ambient rústic i acollidor que recorda
una casa de poble, aquest local vol ser la
casa familiar on sempre es retorna. Conegut
sobretot per la seva àmplia oferta de burgers,
ofereix també plats com l’arròs de pastor, carns
i escudelles com les de la iaia. I tot preparat
amb productes locals de primera, amb receptes
tradicionals amb tocs innovadors i, gairebé
tot, amb graella de llenya. I les postres, que cal
tastar, són casolanes i boníssimes. A més, cada
setmana programa futbol i no cal fer reserva per
anar-hi: hi sou sempre benvinguts!
à Via Augusta, 9. M: Diagonal. T. 610 650 721. tiojoe.es

barra ALTA

Des de la barra que separa el saló de la cuina
oberta es pot gaudir de l’espectacle dels xefs
treballant. El producte, de primera qualitat
i acabat d’arribar del mercat, és el principal
protagonista, i es transforma sota receptes
tradicionals adaptades a les noves tendències
per oferir als comensals una experiència
gastronòmica excepcional. Tenen un oyster bar
on serveixen ostres, per obrir boca. I la carta està
farcida de platets pensats per compartir, amb
propostes delicioses com el tàrtar de llamàntol i
la vieira sobre tortita cruixent.
à Laforja, 11. FGC: Gràcia. T. 93 639 31 34. barraalta.rest

Entreu a
timeout.cat
i participeu
al concurs:
sortegem
un àpat
per a dos
en aquests
locals

The Fish & Chips Shop

Si penseu que el Fish & Chips és un menjar
ràpid sense gràcia, us equivoqueu! Des de
fa ja quatre anys, a Barcelona podem gaudir
d’aquest clàssic britànic en versió gurmet en
aquesta cadena de locals que ha revolucionat
el concepte. Elaborat amb lluç fresquíssim i
canviant l’arrebossat per una finíssima tempura
fumada i amb toc cruixent, hi voldreu repetir un
cop i un altre! I la seva revolució va més enllà,
perquè han obert un local gluten free al carrer
Casanova. No hi ha excuses per no tastar-lo!
à Balmes, 240. FGC: Gràcia. T. 93 515 04 00.
thefishandchipsshop.es
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Tendències

Miralls Wilson, de Marc Morro

Tamborets Hoop, de Trenat

Fot-li
canya
Trenat dona nova vida a les
fibres naturals barrejant disseny
i artesania. Per Eugènia Sendra
DIEM ADEU A negocis de cistelleria que es
jubilen (Germanes Garcia i pròximament
Siscart), però les fibres naturals segueixen
tenint tirada. La seva vitalitat es demostra
en l’ús per a projectes d’arquitectura i
interiorisme i en l’aparició d’editores com
Trenat, que entrecreua disseny i artesania,
tot amb un intens coneixement de la
matèria primera. Darrere hi ha una empresa
Time Out Barcelona 21 - 27 de març 2019

FOTOS: MARIA DIAS

Coordina Eugènia Sendra
timeout.cat/botigues

Més decoració a
timeout.cat/mobles

subministradora de rotang, vímets i cordes a
la col·lecció Room de Milá, que recupera un
fabricants i artesans que va néixer al barri del
clàssic com el galant de nit; els miralls Wilson
Raval el 1892. Salvador Mas recorda els inicis
de Marc Morro, amb forma de raqueta de
de Mas Valls –“Veníem culs de cadira i pals
tennis; La Fosca, el llum dels arquitectes Ana
per fer cistells”, diu–, els primers
Pérez i Joan Casanovas; i peces de
viatges del seu pare a l’Àsia per
Trenat, com la cadira Marta o els
DE QUÈ VA…
comprar materials i el mobiliari
tamborets Hoop, que recuperen
Mobles i objectes
fet als 70 per a hotels de la costa
motlles antics i hi incorporen un
de fibres naturals
espanyola i del Carib. Fins ara no
toc de color. Mas parla de l’origen
de disseny fets al
havien produït objectes, tot i que
i sostenibilitat de les fibres, de
territori.
els en demanaven, però la reedició
les hores de feina de cada peça i
d’una cadira de Miguel Milá –que
el preu. “No és car si penses que
PER QUÈ HI HEU
va fer la nansa del llum Cesta amb
l’artesà manipula els materials per
D’ANAR...
rotang de Mas Valls– i l’encàrrec
treure aquesta cosa tan ben feta”.
Podeu veure, provar
del mateix dissenyador d’una
Trenat connecta amb l’ofici i també
i tocar peces de
sèrie de peces els han animat a
vol teixir complicitats amb la
Trenat a El Recibidor
convertir-se en editora de mobles.
cistelleria contemporània d’autor.
(Calàbria, 85).
“Amb Trenat volem donar valor
Mentre ideen nous objectes,
 trenat.com
als objectes fets amb fibres
segueixen servint tot de fibres
naturals i fer-los aquí, a València
vegetals imaginables, com els
i Salamanca, amb artesans que
quilos de jonc que ben
encara trenen a mà”, apunta Mas.
trenat es convertiran
La llista de productes vol ser
en cistella per a globus
raonada i exquisida. Hi trobem
aerostàtics. ■
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Tendències

DE TOTA LA VIDA

L’APARADOR

Papirum
un gabinet de curiositats. Vitrina
bigarrada, amb desordre planificat,
cambra de meravelles per als
amants del paper i l’escriptura. Un
establiment arrelat al passat gloriós
de Barcelona, ciutat de llibreters
i impressors. El rètol de l’Antiga
Casa Rubió (façana Dagueria) lliga
Papirum a un impressor i llibreter de
començament del segle XIX, Josep
Rubió i Lluch, origen d’una nissaga
d’intel·lectuals i professionals del
llibre i l’edició. Maria Dolors Crespo
i el seu fill Flavio, continuador del
negoci, viuen l’esperit d’un ofici que
estima el paper. La Maria Dolors,
el 1981, va capgirar les clàssiques
guardes del llibre antic portant-les
a l’exterior fent a mà aquest paper
(marbrejat, jaspiat, d’aigües), i
vestint llibretes i complements
d’escriptori.
Papirum és sinònim
d’estilogràfiques i llibretes
d’escriptura. Folrades amb pell,
d’estil rústic, victorià o medieval, amb
paper artesanal, són per fer-hi diana
amb lletres. En blanc, com el papir
més antic (uns 3000 anys aC) trobat
fins ara. ■ Maria Gorgues

DE QUÈ VA…
Un paradís per
aconseguir llibretes
i estilogràfiques
diferents.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
És de les botigues
amb caràcter que
resisteixen al barri.
 Baixada de la
Llibreteria, 2.
M: Jaume I.
T. 93 310 52 42.

 Uniforme de cavaller

Particular homenatge al món del rugbi en la nova
col·laboració de JW Anderson per a Uniqlo. El que més
ens agrada és el tacte rugós i gruixut d’aquest polo de cotó,
disponible en tres combinacions de colors (29,90 €).
 www.uniqlo.com

 Mariners de l’Atlàntic

La Paz és una marca portuguesa que glossa l’Atlàntic, els
seus costums i locals, i reivindica el fer de proximitat.
Proposen vestir la primavera amb una dessuadora de cotó
de tovallola de franges grogues (100 €). La trobeu a Lolos.
 Lolos. M: Sant Antoni. lolosbarcelona.com

 Color des de Brussel·les

També hi ha ratlles a les col·leccions dels belgues Bellerose
que per a l’armari de l’home s’inspiren en la roba de treball.
Teixit amb colors vius, en cotó, aquí piquen l’ullet als
jerseis mariners (169 €). El tenen a ,248.

FOTOS: MARIA DIAS

L’APARADOR DE PAPIRUM és com

Les ratlles, estampat infal·lible també per
a l’armari masculí. Per Eugènia Sendra

 ,248. M: Diagonal. www.bellerose.be
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Amb:

Escapades
Perquè els barcelonins necessiten de tant en tant agafar aire
lluny de la millor ciutat del món

Cap a Sant
Llorenç del
Munt

disposa de vehicle privat és molt
complicat poder arribar als parcs
naturals del país i gaudir-ne.
Això, com a mínim en el cas del
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
és mentida: una opció excel·lent,
còmoda i sostenible, per anar-hi
és agafar el Metro del Vallès de
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC), baixar a Terrassa
Estació del Nord, i allí prendre el
Bus Parc, gestionat per l’empresa
Transports Generals d’Olesa i
en funcionament els caps de
setmana.
Segons el pla que porteu,
baixeu del bus a la parada del Coll
d’Estenalles o bé a la de Mura, i ja
us podeu endinsar en el verd. A
més a més, FGC ofereix un bitllet
combinat que inclou els trajectes
d’anada i tornada amb el tren i amb
el Bus Parc, i que podeu adquirir
a les màquines expenedores de
bitllets de la línia Barcelona-Vallès.
Ja al parc, unes opcions molt
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COM ARRIBARHI...
Amb la línia del
Vallès d’FGC fins
a Terrassa Estació
del Nord (S1). Allí,
agafarem el Bus
Parc i baixarem
a Mura o al Coll
d’Estenalles.
ON MENJAREM...
Al restaurant La
Mola, al mateix
monestir de Sant
Llorenç del Munt.
Plats preparats
en forns de llenya
i fenomenals
panoràmiques.
à www.turistren.cat

populars són les de fer l’ascens a
la Mola o al Montcau, tots dos de
poc més de mil metres d’altura.
Als cims s’hi accedeix a través de
caminades que no comporten
dificultats, i quan s’està dalt les
vistes són magnífiques.
La Mola té l’al·licient afegit de
trobar-hi el monestir romànic de
Sant Llorenç, obra declarada bé
cultural d’interès nacional. Si no
teniu ganes d’anar de pujada, hi ha
moltes més coses a fer en les més de
13.000 hectàrees d’aquest parc de
singular paisatge pels seus cingles i
monòlits de conglomerat rogenc.
Podeu apuntar-vos a una
passejada guiada de les que
s’organitzen al llarg de l’any –n’hi
ha també de poètiques–, descobrir
les tines de la vall del Flequer, o
enredar-vos pels carrers del bonic
poble de Mura, per posar només
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DIU LA LLEGENDA que si no es

ORIOL CLAVERA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Pujar als cims de la Mola i el
Montcau és una de les moltes
activitats que es poden fer al
parc natural

tres exemples. Possiblement la
tardor i la primavera són les millors
èpoques per visitar parcs com el de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, així
que ja ho sabeu: ara que som a tocar
de l’estació de les flors, reserveuvos un dia per fruir d’aquest indret
tan a prop de Barcelona.
■ Xavi Amat
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