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Sumari
Del 28 de març al 3 d’abril del 2019

Reportatges Seccions
14. Sempre hi són 
Després de visitar les planxes més calentes, 

Ricard Martín i María José Gómez reivindiquen 

els frankfurts com a patrimoni de Barcelona.

20. Mireu el dors
L’Eugènia Sendra ha vist les costures del tapís 

monumental de Miró i ens recomana que anem 

a la Fundació per veure’l en ���º.

04. Ara i aquí
22. Coses per fer
28. Cinema
32. Teatre i Dansa
36. Música i Nit
41. LGBTI
42. Art
44. Menjar i Beure
48. Tendències

CONVERSA AMB NOSALTRES

facebook.com/timeoutbcn

@timeoutbcn

@timeoutbcn

Reciclar, reutilitzar, reduir A Time Out som molt d’aprofitar-ho tot, i ens encanta la cultura de les 3 R. De fet, en 

aquesta revista ens n’han sortit moltes més, d’erres. Parlem de la restauració del tapís de Miró (pàg. 20), del 

remake que ha fet Tim Burton de Dumbo (pàg. 28), de la reutilització que va fer Tàpies d’uns llençols (pàg.43), de 

la reinvenció d’un pallasso (pàg. 32), del retorn del baixista i cantant de Deep Purple (pàg. 40)... Rellegiu-nos!

MIRA AIXÒ!
Per María José Gómez

Les dues cares del tapís de Miró Reportatges, pàg. 20

Laia Abril Art, pàg. 42Jordi Martínez Teatre, pàg. 32Dumbo Cinema, pàg. 28
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Rosas, la companyia de dansa de la coreògrafa 

Anne Teresa de Keersmaeker (que Beyoncé 

va plagiar en un videoclip!), torna al Mercat 

de les Flors amb l’espectacle Achterland, del 

dimecres 27 al dissabte 30.

Com és l’escena electrònica polonesa? 

Lapsus, plataforma musical multidisciplinària, 

programa una nit d’electrònica de Polònia en 

col·laboració amb el festival internacional 

Unsound. El ds. 30 a l’ACT, el CCCB i el LAUT.

L’exposició de Stanley Kubrick al CCCB hi serà 

només fins al diumenge 31. Si encara no heu 

passejat pel cervell del creador de La naranja 

mecánica és el moment de fer-ho o us en 

penedireu més que Humbert Humbert.

Ara i 
aquí

Per Ricard Martín i Josep Lambies
timeout.cat/barcelona

Al·lucinarBallar Aprofitar

FA EQUILIBRIS ENTRE l’aventura i la solitud, el senyor 

Palomar. Hi ha dies que surt a la recerca de la primera, hi 

ha dies que es tanca per conservar la segona, i encara hi ha 

els dies que busca estar sol fora de casa o que espera viure 

aventures entre les quatre parets del pis. Avui espera que 

passi alguna cosa sense moure ni un múscul, en silenci. 

Però s’acosta el vespre, el cel ja és taronja i la solitud ha 

vençut l’aventura. 

Per això quan sona l’intèrfon, tot i que no espera mai 

ningú, s’aixeca de la cadira d’un salt i corre cap a la porta com 

si per fi arribés allò que ha desitjat des de primera hora del 

matí. Però l’aventura porta casc, caçadora de pell i et lliura 

una caixa de cartró plana i quadrada?

–Una margarita familiar, senyor.

–Eh?

El senyor Palomar no parla amb ningú des de fa dies i li 

surt un fil de veu que descol·loca el motorista misteriós, que 

es treu el casc i el deixa al quart graó de l’escala que va cap al 

pis de dalt. Llavors obre la caixa i li mostra una pizza rodona, 

Pizza a domicili

enorme i torrada, amb oceans rojos de tomàquet, illes de 

mozzarella blanca i esquitxos verds d’alfàbrega. 

–Deu amb noranta-cinc i quatre cerveses de regal per 

l’oferta del dimarts familiar.

No hi comptava, amb l’enyorança. Aquella flaire, aquells 

colors, aquell cercle que li il·lumina el que estava a punt de 

ser un dia fosc. Una pizza no és una aventura, però menjar-

te-la quan no l’has demanada potser sí. 

Un bitllet de deu i una moneda d’un euro surten de la 

butxaca dels pantalons del senyor Palomar, i un gest estrany 

amb el cap fa entendre al motorista que els cinc cèntims de 

canvi no els vol. Agafa la bossa de plàstic suada per la frescor 

de les quatre llaunes i la caixa, i un altre cop de cap vol dir 

passi-ho bé. 

L’aventura és una pizza que no has demanat. Però 

l’aventura és enorme, de mida familiar. Qui és, doncs, que 

ha vingut a trobar-lo el dia que ha decidit quedar-se a casa 

esperant? La solitud és una pizza que no et pots acabar. 

La solitud és enorme, de mida familiar. Pagar onze euros 

per sentir-se sol i amb el gust de 

l’enyorança al paladar. 

Quantes vegades es pot 

reescalfar una pizza? Quants cops 

pots sentir-lo abans que se’t faci 

malbé, l’enyor? Per què el gust del 

tomàquet és la veu de l’avi cridant-

lo quan el Palomar nen es distreia a 

taula? Per què el verd de l’alfàbrega 

són els ulls del pare mirant-se’l 

mentre tallava la pizza en porcions 

idèntiques amb forquilla i ganivet? 

Pot un sol home empassar-se una 

pizza familiar, una aventura familiar, una solitud familiar 

d’una sola seguda? Pot un sol home enyorar tot un país per 

onze euros? Poden quatre cerveses fer-te oblidar un dia de 

mals equilibris entre aventura i solitud? Val la pena deixar 

de ser abstemi per un cercle d’enyor, tomàquet, mozzarella 

i alfàbrega que no havies demanat? L’aventura és beure sol, 

avui, o ho és la solitud?

à La setmana que ve... ‘London Bar’ per Gonzalo Torné.

Pot un 
sol home 
empassar-
se una 
pizza 
familiar?

Un relat de Tina Vallès

Tria de què escriuen Tina Vallès, 
Maria Cabrera, Sebastià Portell i 
Gonzalo Torné a @TimeOutBCN

QUÈ FER SI VOLS... Tres coses que has de fer aquesta setmana
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Cinc noies en una 
terrassa del Poblenou. 

Una diu: 
–Estoy enamorada 

de uno del gym. 
Tiene 20 años más 

que yo y no bebe 
ni sale nunca de 

Cataluña. 
–¿Pero tú lo ves? 

–Lo veo. Pero luego 
veo un dos y un cero 

gigantes. 

Un matrimoni gran al 
supermercat. Ell agafa 

pollastre. Ella li diu:  
–¿Otra vez pollo? 

¡Te van a salir tetas!

Dos nois al metro: 
–Esto del Instagram 

va así: estás 
amargado de la puta 

vida y vas y pones 
una foto de un café 

bonito.

En una llibreria, una 
noia es dona un cop a 
l’os de la música amb 

un llibre:  
–Ai, merda de 

cultura!

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

Barcelona

SENTIT

AL

CARRER

Has crescut entre vinyes.
Sí, els meus avis han tingut sempre vinya. Abans 
elaboraven el seu propi vi però fa molts anys que 
ho van deixar per vendre el raïm a d’altres cellers. 
Tenien una de les vinyes més velles del Penedès, 
del ����, i la volien arrencar per plantar-hi un 
emparrat més productiu, perquè quan vens raïm 
t’interessa que te’n surtin molts quilos.

Tu vas decidir salvar-la.
Sí, és una vinya de varietat macabeu i jo, que he 
collit raïm des de petit, vaig decidir 
que volia elaborar el meu propi 
vi. I vaig llançar un crowdfunding 
(micromecenatge) per pagar les 
despeses del procés i fer-ho possible. 
 
El vi es diu Crowd Wine per això?
Sí, és el vi de la multitud perquè és 
una cosa que hem fet entre tots. I la 
serigrafia de l’ampolla representa 
la unió dels mecenes a través de 
cada pàmpol, estan tots lligats entre 

si, perquè gràcies a la unió hem pogut tirar 
endavant el projecte. Vam elaborar ����� 
ampolles de vi, de les quals ��� eren dels 
mecenes. I la resta les venem per internet. 

Com és aquest vi?
Un vi blanc ���� macabeu del 
Penedès, amb el raïm collit a 
mà i en el seu millor estat, i li 
fem el battonage, per potenciar 
els sabors i els punts forts de 
la varietat. És un vi molt fresc 
i fàcil de beure, i cal dir que 
només hi ha uns �� cellers que 
facin vins ���� macabeu al 
Penedès. Cal tastar-lo!
n Begoña Garcia Carteron

Jordi Raventós
Emprenedor vinícola, 22 anys
@crowd-wine

Marideu-lo 

amb:

Unes sardines.

Una cita:

El festival 

Vijazz Penedès.

Vas néixer després del 92? Escriu-nos a redaccio@timeout.cat
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Ara i aquíAra i aquí

QUEDA’T

AMB ELL
Van néixer després dels Jocs 
Olímpics i ja es fan sentir. 
Recorda els seus noms
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L’art de caure bé
Un camí vertical perfecte, una 
columna que alinea tots els 
cossos, una nota de color amb 
el superpoder d’alegrar bases 
obscures i cohesionar allò 
impossible, el passaport infal·lible 
per passar del “sembles que vagis a 
la feina” a un “quina patxoca fas!”. 
Prima, ampla, amb relleu o sedosa, 
la corbada desborda genuïnitat. 
Quants complements inclouen 
manual d’instruccions? És un petit 
triomf del feminisme, ja que la 
resta de peces de vestir masculines 
totes són fàcils de posar. Sense 
tenir una funció específica, 
aconsegueix ser polemista: qui 
no recorda el debat al Congrés 
per diputats alliberats de nusos 
al coll o els panxots de riure quan 
t’han regalat una corbata de mal 
gust amb estampat de gossets? 
Hàbil per trencar amb simetria la 
monotonia del conjunt, la corbata 
ho té tot per ser odiada, estimada 
i, inclús, sexi: quantes escenes de 
sexe de cine comencen amb una 
estirada de corbata? És tant en tan 
poc que només se la pot admirar 
perquè, a més de tot el que he dit, és 
de les poques coses en aquest món 
que penja i aconsegueix quedar bé.

El nus que t’ofega
De treballar en un gabinet de 
comunicació, en vaig treure dues 
coses: aprendre a fer una bona 
nota de premsa i aprendre que 
odio portar corbata. El maletí, el 
vestit de dues peces i la corbata 
eren obligatoris a l’hora de visitar 
els clients (i el nus a la nou del coll 
em feia sentir com un API caspós, 
d’aquells que porten sabates 
blanques punxegudes). Vaig 
trigar una setmana a aprendre a 
fer el nus –gràcies, papa– i vaig 
oblidar-ho a la primera cervesa. 
No hi ha res més xaró o classista 
que creure que l’elegància i 
ser persona d’ordre passa per 
la corbata: cada dia que passa 
aprecio més poder guanyar-me 
el pa amb una samarreta de 
Rainbow o The Cynics i unes 
vambes. I duc gravades al disc dur 
cançons anticorbata: “Mentre em 
miraves les pintes van passar de 
llarg els terroristes. Perquè porten 
vestit i corbata. Com feu tots els 
hipòcrites” (Michael Monroe). 
“Es bonito tener coche y ser papá. 

Pero la corbata a ti no te va. Cada 

día el nudo es más fuerte. Y tú 

mismo te ahogarás y no lo sabrás” 
(Burning). 

Aquesta setmana: La corbata

FIGHT!

A Europa presumim d’història però ens 

encanten els hotels de disseny i nova planta. 

Per això resulten balsàmics exemples com el 

Nishiyama Onsen Keiunkan, que presumeix de 

ser l’hostalatge més antic del món. Regentat al 

llarg de 52 generacions d’una mateixa família, 

compta amb 37 habitacions encara actives 

i, no patiu, tenen wifi i totes les comoditats 

de la vida moderna. L’establiment, situat al 

petit poble d’Hayakawa (prop del mont Fuji), 

és conegut per la seva història, per la cuina 

casolana, per les aigües termals medicinals 

i per tenir un gust impecable pels detalls 

d’estètica japonesa tradicional. Us ve de gust 

un retir zen? n Manuel Pérez

Hotels 
amb història 

com a Hayakawa

Grans coses que envegem d’altres llocs

(i la setmana que ve... Aplicacions per lligar)

GRRRR!

Més coses que voldríem tenir a BCN a timeout.cat/grrrr
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Marc Andreu
Notícies i vídeos

Ricard Martín 
Menjar i beure
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BCNQUIZ!
Bruixots, bruixes i mags

à SOLUCIONS: 1.2. Després de triomfar a Sud-amèrica, Partagàs va tornar a casa. Nascut a Princesa, 45, va obrir la botiga a Princesa, 7, i després al número 11. 2. MARILÓ Casals. Va 
ser la tarotista de Sense títol, i una defensora de professionalitzar les cartes, sense aixecades de camisa. ARAMíS Fuster. El pol oposat. Però “em fareu el favor de ser feliços?” era una 
gran frase! ROSANNA. La professora el 2013 va predir, amb bola de vidre, que el Procés culminaria amb la independència el 2017. Ehem... 3. Fals. Crowley va visitar l’Espanya profunda i 
el va escandalitzar la beateria regnant: “L’Església xucla l’ànima d’aquesta gent”, va dir. 4.2. El de Badia del Vallès el 2018 va vendre més d’un milió d’entrades! Identi-KIT: Mago Fèlix.

1. Qui va obrir El Rei 
de la Màgia, la botiga 
més antiga de màgia 
d’Europa?
01. Harry Houdini, un dia 

que va actuar a Barcelona i 

va trobar un local a preu de 

saldo.

02. Joaquim Partagàs i 

Jaquet. La va obrir el 1878.

03. Juan Tamariz, per 

desaparèixer quan venia a 

Barcelona i clavar-se uns 

lingotazos amb calma.  

Barcelona és poderosa, 

Barcelona té molt poder. I 

màgia! Passem revista als 

fetillers i magues que més 

ens fascinen. Què en saps?

4. El mag europeu més 
taquiller del món és 
català. Qui és? 
01. El Mag Lari, que l’any 

passat va vendre 500.000 

entrades en la seva gira 

espanyola. 

02. El Mago Pop.

03. El Màgic Andreu. Per poc 

no hi deixa la pell, perquè 

quan va saber la notícia es va 

posar una medalla tan grossa 

que quasi li aixafa la caixa 

toràcica.  
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2. Elles ja s’ho veien venir 

3. Cert o fals?

à El mag satànic Aleister 
Crowley, conegut com 
la Gran Bèstia 666, va 
visitar Barcelona el 1908 
per col·laborar amb els 
carlistes i fer caure Alfons 
XIII. 

à Enyorada vident del Buenafuente.

à Tarotista tertuliana i nom de mosqueter. 

àTira les cartes a la tele de nit. 

Troba més inspiració per descobrir Barcelona i gent al·lucinant a timeout.cat

Sempre m’han agradat les novel·les amb 

intriga i misteri, seguir les pistes, descobrir 

l’assassí abans d’arribar al final... M’agradaria 

inventar històries de final inesperat, unes 

vegades divertides i d’altres, tristes, però 

sempre emocionants. Voldria crear una 

detectiva intel·ligent i decidida, de passat difícil 

i caràcter complicat, com ha de ser tot bon 

detectiu literari. De cap manera voldria ser 

jo la protagonista d’aquestes històries, em 

moriria de por segur. Però els llibres ens 

permeten viure altres vides, ser valentes i 

decidides, experimentar situacions alienes i 

impossibles.

Si no treballés a 
Time Out seria...
Escriptora de 
novel·la negra
Marta Tapia

Account manager

Per Ricard Martín

S A

2. Elles ja s’ho veien venir 

 Tarotista tertuliana i nom de mosqueter. IDENTI-KIT!

Aquest veterà mag radiofònic veu 

el futur en un pèndol i es defineix 

com “el patriarca europeu de la 

Màgia Blava i l’erudit de wicca 

més gran d’Europa”.
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ARIEL I ELS COSSOS
Sebastià Portell
à Empúries. 272 pàgs. 17,50 €.

1.
El protagonista breu
Ariel és un home i és una dona. Per 

a Eugeni és l’home que el treu de la 

fosca, qui el fa ser gran, un objectiu 

per viure. Per a David és una dona, 

el desig, el cau de les paraules, 

una cabòria latent. A tots dos fa 

embogir. I sabrem d’ell a partir del 

que diuen els seus amants.

2.
Una segona novel·la
Després del brillant debut d’El dia 

que va morir David Bowie, Sebastià 

Portell posa damunt la taula 

una veu lírica de gran abast que 

ens fa assaborir verbs i adjectius 

precisos a través d’una història 

més complexa que treballa amb 

diferents plans narratius i punts 

de vista. Una filigrana estilística 

que juga amb les possibilitats de la 

llengua.

3.
L’amor, al final
Però, al cap i a la fi, del que ens 

parla Ariel i els cossos és dels límits 

de l’amor, de l’obsessió, de l’amour 

fou. Li podem dir queer o amor 

sense etiquetes, l’amor per una 

mirada, una parla, uns gestos, 

un pensament, un cos sense sexe 

preeminent atrapat en el llindar 

de l’adolescència, un adolescent 

de sal, on homes i dones 

s’assemblen tant, tan fràgils.

n Andreu Gomila

 3 RAONS PER LLEGIR...

La sèrie perfecta per anestesiar el FOMO (fear of 

missing out) serièfil. Amb 20 minuts per capítol, 

aquest format curt i frenètic fomenta un binge-

watching sa i assumible de menys de quatre 

hores en total. En una tarda ho teniu fet.

Hi ha capítols brillants i d’altres més fluixos. 

Quan acabes de veure sang i fetge i al següent 

et claven una història tendra estil Pixar, no 

acabes de saber ben bé què estàs mirant. Un 

pèl irregular per culpa de voler agradar a tothom.

A favor En contra

SÈRIES
QUAN VAN ANUNCIAR aquesta 

sèrie creada per Tim Miller 

(Deadpool) vam caure de cul a 

terra. Love, death & robots és 

un tsunami audiovisual que 

us rebentarà les còrnies. Un 

viatge orgàsmic a través de 

divuit històries curtes. Gore, 

tendresa, sexe, violència, sci-fi... 

tot amb una animació arriscada 

i diferent a cada episodi. Que 

si ara CGI, després un estil 

més Pixar o inclús un híbrid 

entre acció real i animada. Us 

quedareu guenyos. 

n Serielizados

à Disponible a Netflix.

Love, death 
& robots

Actitud de desinterès i desdeny amb què hom, per cansament i desgana, demostra el 

seu menyspreu per aquelles tasques automàtiques que desenvolupa constantment 

(rutines) tot expel·lint gasos estomacals per la boca (rota).

DICCIONARI URBÀ

ARGOT PER A BARCELONINS XERRAIRES

Rotina
Per Josep Pedrals

Troba més lectures apassionants a timeout.cat/llibres
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 GRANS PORTADES

QUÈ US SEMBLARIA participar en un divertit 

joc i guanyar premis per vestir i decorar 

casa vostra? Time Out i la marca de mobles i 

decoració Kave Home us proposem un repte 

que no us voldreu perdre! Serà la primera de 

quatre cites que farem cada dimecres d’aquest 

mes d’abril a diferents barris de Barcelona. 

I, per optar a la vostra plaça doble, us hi heu 

d’apuntar en parella a través del nostre web 

com més aviat millor, perquè només hi podran 

participar �� persones. El primer joc que us 

Joc dels miralls amb Kave Home
proposem és el dels miralls. De què va? Cada 

parella farà un dibuix sobre un mirall i els 

altres hauran d’esbrinar què representa, a la 

manera del Pictionary. Qui guanyi més punts 

rebrà un val de ��� euros i per gastar a Kave 

Home. La cita serà a la sala De Tranquis de 

Casa Gràcia, un refugi per als viatgers ubicat 

als Jardinets de Gràcia. I ho farem el dimecres 

� d’abril a les �� h. Entreu al nostre web per 

inscriure-us-hi i jugueu amb nosaltres! n 

à www.timeout.cat/kave-home

La Barceloneta, al costat del 

Club Natació, a l’hora màgica.

  @justefe    @patriciapmfi   @ivanbornes  

Gaudí des de Gaudí, o la Sagrada 

Família des de la Pedrera.

Els voltants de la Catedral a les 

8 del matí.

Lisboa
Els lisboetes també són fanàtics 

dels bons cafès.

Madrid
Llibreries i música, amb La Casa 

Azul, a la portada d’abril. 

MÓN

TIME OUT

Escaneja l’etiqueta a Instagram 

per seguir-nos.

Escaneja l’etiqueta a Instagram 

TRES D’INSTAGRAM Una tria del que compartiu a #timeoutbcn
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EXPOSICIÓ
Por una vez, yo
Maria Herreros 

presenta el seu treball 

més personal a través 

d’onze peces basades 

en la seva vida i 

maternitat.

à 8pm. M: Fontana. De dl. 

a ds., d’11.30 a 20 h. Fins al 

8 d’abril.

CINEMA
Priorat
La tercera edició del 

Cinema Lliure a la 

Biblioteca projecta 

Priorat, documental 

de David Fernández 

de Castro, on analitza 

la revifalla d’aquesta 

comarca gràcies a les 

Gaudeix de la ciutat per la cara

GRATIS BCN
sinergies entre joves 

emprenedors vinguts 

de fora i els viticultors 

del territori.

à Biblioteca Vapor Vell.

M: Badal. Dt. 2. 19 h.

RUTA
L’art de visitar 
un jardí
La Fàbrica del Sol 

organitza aquesta 

passejada-xerrada en 

què coneixereu detalls 

dels jardins de la Vil·la 

Cecília, on s’ubica el 

Centre Cívic Sarrià. A 

què li deuen el nom? 

Quina ha estat la seva 

història al llarg del 

temps? 

à Centre Cívic Sarrià.

M: Maria Cristina. Ds. 30. 12 

h. Gratis amb inscripció.

EXPOSICIÓ
Menys plàstic, 
més vida!
El títol de la mostra 

és explícit. O reduïm 

l’ús de plàstics o ens 

carregarem el planeta 

en un tres i no res!

à Palau Robert.

M: Diagonal. De dl. a ds., de 9 

a 20 h. Dg., de 9 a 14.30 h.

NO T’HO 
PERDIS

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

TEATRE

Los bancos regalan 
sandwicheras...
El Barcelona Districte Cultural 
recupera aquesta peça de la cia. 
Jose y sus hermanas que ens parla 
d’història, memòria, bàndols, 
democràcia i de la nostra manera 
d’entendre el nostre present.
à Casinet d’Hostafrancs. M: Tarragona. Dj. 28. 20 h.
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democràcia i de la nostra manera 
d’entendre el nostre present.

 Casinet d’Hostafrancs. M: Tarragona. Dj. 28. 20 h.



13 28 de març - 3 d’abril 2019  Time Out Barcelona

EN UN MENÚ ric i complet 

per quedar-se amb la panxa 

ben plena, en un menú ràpid 

i saludable o en forma de tapa 

creativa, el bacallà és un producte 

amb infinites possibilitats i 

combinacions i ara és el moment 

de descobrir-les totes. Del �� de 

març al �� d’abril arrenca una 

nova edició de la Ruta del Bacallà 

en què el peix d’Islàndia tornarà a 

ser el protagonista de nombrosos 

restaurants i bacallaneries de la 

ciutat en què podreu assaborir 

menús de degustació, menús 

complets, menús de migdia i 

platets acompanyats de la cervesa 

Inedit de Damm. 

Podreu degustar delícies 

com el menú del restaurant 

Hofmann, amb bacallà confitat 

amb gaspatxo de taronja, o el del 

Mercader de l’Eixample, amb 

bacallà al forn amb patates, picada 

i pebre vermell. A més, els menús 

El bacallà recorre 
Barcelona

PREN-NE NOTA

28 restaurants i nou bacallaneries de la ciutat s’uneixen per 
homenatjar el peix d’Islàndia en la VII Ruta del Bacallà

EL BACALLÀ TAMBÉ arriba als 

mercats! Apunteu-vos bé aquestes 

dates perquè durant tres dissabtes 

consecutius les bacallaneries de la 

ciutat també se sumen a aquesta ruta 

gastronòmica. Els dissabtes 30 de 

març i 6 i 13 d’abril, nou bacallaneries 

d’arreu de Barcelona oferiran tastets 

de bacallà acompanyats d’una cervesa 

Inedit. Les podreu trobar tant en 

mercats de barri com el del Ninot, 

a l’Esquerra de l’Eixample, el de la 

Sagrada Família, el del Clot i el del 

Carmel; com en altres punts de la ciutat, 

com al carrer Vallhonrat del Poble-sec i 

a la plaça del Mercadal de Sant Andreu. 

No ho oblideu: 

la pròxima 

vegada que 

aneu a comprar, 

aprofiteu per 

fer un tastet de 

cervesa i bacallà! 

vindran acompanyats d’entrants 

i postres com les maduixes amb 

mel de bresca del Hetta. I si voleu 

gaudir de la ruta, però no sabeu 

d’on treure el temps, els menús 

de migdia són la vostra solució: a 

Casa Leopoldo trobareu un menú 

ràpid amb porrusalda de bacallà 

amb ou cuit a baixa temperatura; 

i al restaurant Sensespina podreu 

degustar un morro de bacallà cuit 

a baixa temperatura amb crudités 

de temporada, xiitake i crema 

d’orellanes de préssec. Si sou més 

de petites degustacions, també hi 

trobareu platets a � euros com el 

bunyol de bacallà amb allioli de 

pera del Mextizo i el llom de bacallà 

infusionat amb samfaina i emulsió 

de pastanaga del restaurant 

Robadora de Sant Antoni. Tindreu 

mil opcions per tastar-lo, no hi 

haurà excusa! n

à Del 28 de març al 14 d’abril. 

www.rutadelbacalla.cat

Tres dissabtes 
de tastets

Time Out per a Gastronosfera

La Robadora

Hetta

Le Bouchon

Can Ros
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FRANKFURT
El gran clàssic de la 
casa! LA salsitxa 
supervendes. 
Careta i coll de porc 
amb un fumat suau. S
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VALHALLA SALSITXER 

Frankfurt Pedralbes
Alfa i omega de la salsitxa a 
Barcelona, no s’estan d’hòsties. 
Rere la barra, un senyor d’accent 
germànic i jaqueta blanca de 
mestre salsitxer fregeix salsitxes 
tan gruixudes com la cuixa d’un 
nen de dos anys. Mossego un 
bratwurst amb avidesa (que 
et col·loquen damunt la barra 
sense plat, sobre dos mocadorets 
translúcids). N’assaboreixo amb 
delit el greix i la llimona, el budell té 
osques de dos centímetres. I penso 
en les generacions d’estudiants 
de la Politècnica que s’hi han 
alimentat d’ençà del 1973. Caram, 
si d’aquí en surten enginyers, tan 
dolent per a la salut no pot ser.  
 Jordi Girona, 2-4. M: Palau Reial. 

T. 93 205 27 17. casavalles.es

RÀPID, RÀPID! 

Leo Boeck BCN
Porta amb porta amb el Pedralbes 
–no tenen res a veure–, el Leo 
Boeck –amb fàbrica pròpia– 
ofereix exactament el mateix, 
però amb aspecte de fast-food. I 
té la seva gràcia, però hi manca 
el carisma brutal del venerable 
veí. Anàlisi epidèrmica: aquí les 
salsitxes no són tan gruixudes com 
al Pedralbes, però sí més llargues. 
Això sí, el pikantwurst que em foto, 
especialitat de la casa, és ben bo i 
em deixa cantant allò dels Stooges 
I’ve been dirt, and I don’t care. Al 
vàter, em sorprèn una cafetera 
exprés penjada a la paret. No! És un 
dispensador de fluor per rentar-se 
la boca. I és buit. Mala sort.  
 Alfambra, 20. M: Palau Reial. 

T. 93 360 70 21.  leoboeck.com

QUALITAT MASSIVA

El Pibe
En Dabiel Berja –hereu d’El Pibe, 
dit així perquè el primer va obrir 
a República Argentina– explica 
que en el seu 40è aniversari van 
decidir treure ‘Frankfurt’ del 
cartell i substituir-lo per “Ho fem 
especial des del 1974”. “Hi ha 
llocs que donen mala imatge al 
frankfurt, i el volem dignificar”. 
Tot i la seva popularitat, només 
tenen cinc locals, i la seva obsessió 
és controlar tots els aspectes del 
negoci: fins i tot tenen la seva 
màquina d’ensobrar quètxup. Amb 
un peu en el bar de barri i un altre 
a la producció industrial, la seva 
clau és la qualitat, la higiene i la 
rapidesa: seus i en deu minuts tens 
la comanda.  
 Diputació, 416. M: Monumental. 

T. 93 245 62 96. elpibe.es

01.
BUTIFARRING
Van resistir la 

caiguda de la febre 

de la botifarra gurmet 

mudant-se a Badalona. 

Sant Pere, 6.  

02.
CAN CONESA

El seu entrepà de buti 

de calçots pot competir 

amb qualsevol salsitxa 

germànica.

Llibreteria, 1. 

03.
BOTIFARRERIA DE 

SANTA MARIA
A on vas si vols una buti 
de truita de patates o 
de foie-gras? Aquí! 

Santa Maria, 14.

LES 
DE 
CASA

MORUNO
Salsitxa de porc 
condimentada amb 
espècies ras-
alhanut: pebre 
negre, comí, 
cardamom, nou 
moscada...
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UNA CANTONADA IMMUTABLE

Frankfurt Estanc
A la Sagrada Família, barri en 

perpètua mutació turisticoeclesial, 

el Frankfurt Estanc –abans era un 

estanc– roman immutable des del 

1977. “Només han canviat la cuina 

i la refrigeració, la resta segueix 

exactament igual”, explica l’Enric 

Bellsolà, ex-cap de geganters del 

barri que va heretar establiment 

dels pares. Hi trobareu un 

estàndard de qualitat alt 

–salsitxes Max Zander, proveïdor 

de Casa Vallès– i hamburgueses 

de carnisseria. I molta varietat: el 

clàssic frankfurt de barri, on igual 

et claves un bratwurst amb ceba 

i formatge que un bacallà amb 

samfaina.  

 Sardenya, 330. M: Sagrada Família. 

T. 93 435 59 60. 

BONA PENYA

Frankfurt Rogent
El maig del 2016, la Núria Moreno 

va passar d’un cantó a l’altre del 

taulell del seu bar favorit, al Clot. 

N’era clienta i quan els anteriors 

amos, els germans Romero, van 

explicar-li que plegaven després de 

45 anys a la planxa ella va decidir 

continuar el negoci. “Vam deixar-

ho tot igual, fem exactament el 

mateix, perquè tot era de qualitat”, 

explica la Núria, que ha mantingut 

a la carta el biquitoni, un biquini 

enrotllat de truita a la francesa 

creació dels anteriors propietaris. 

A banda de la llista canònica de 

salsitxes, tenen una generosa carta 

d’hamburgueses i entrepans, 

penya futbolística i, atenció, 

terrasseta amb cinc taules!

  Rogent, 28. M: Clot. T. 93 245 21 76.

FRANKFURT A L’AMERICANA

Chelsea Frankfurt
No tot és rusticisme i austeritat 

en el món del frankfurt barceloní. 

També hi ha propostes com 

el Chelsea, un local decorat a 

l’estil dels diners americans que 

assorteix de fast-food a banda i 

banda del Paral·lel des del 1977. 

Van començar amb hamburgueses 

–asseguren que van ser els primers 

a preparar-ne a Barcelona– i 

entrepans de salsitxes, però ara 

ofereixen una carta variada que 

també inclou kebabs. A diferència 

de la majoria de locals especialistes, 

aquí el pa no és estil Viena, sinó 

que fan servir un panet cruixent. 

L’oferta de salsitxes no és profusa, 

però es poden acompanyar d’unes 

patates casolanes que no es troben 

a tot arreu.

 Paral·lel, 172. M: Poble-sec. T. 93 325 34 47.

01.
‘LA FIESTA DE LAS 

SALCHICHAS’ (2016)
Animació adulta amb 

sexe i violència sobre 

salsitxes amb vida 

pròpia. Delirant.

02.
‘LA SALCHICHA 

PELEONA’ (1997) 
Algun crac del naming 

va traduir Beverly Hills 

Ninja per aquest títol 

cutre salsitxer.

03.
‘HOT DOG... LA 

PELÍCULA’ (1984)
Comèdia de pit i cuixa 

estil Porky’s. Com deia 

el cartell: a la neu s’hi 

fa més que esquiar!

LES
DE 
CINE

MALAGUENYA
Oh, dolça i greixosa 
paradoxa! Un entrepà 
de botifarra negra amb 
ceba de Màlaga entre 
salsitxes alemanyes!
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LA SALSITXA DE GUILLEM TELL

Frankfurt La Carpa
A Barcelona hi ha molts frankfurts 
però ben mirat tampoc n’hi ha 
tants que s’hi dediquin en cos i 
ànima. El Frankfurt La Carpa ho 
és: una cantonada marmòria, amb 
planxa i una barra en forma d’U 
que l’Àlex Fontán va agafar amb 
el seu germà l’any 1996 –ja era 
un frankfurt des de feia lustres– i 
que s’ha mantingut com a pièce de 

résistance curriqui a la zona alta. 
Té un repertori de dotze salsitxes 
i una macropissarra amb totes 
les combinacions que pugueu 
fer amb salsitxes, ous, cansalada, 
patates, ceba  i formatge. No, no hi 
trobareu res vegà, però la qualitat 
de les salsitxes és més que bona i la 
cervesa està molt ben tirada.    
 Guillem Tell, 29. M: Fontana. 

T. 93 217 71 69. 

MÉS TÍPIC QUE CANALETES

Frankfurt Sant Jaume
Aquest minúscul establiment 
és una de les pedres angulars de 
la plaça Sant Jaume, i posats a 
exagerar, de la ciutat. Des del 1955, 
generacions de barcelonins han 
passat per aquí per fer passar la 
gana quan eren pel centre. Fa 44 
anys el matrimoni format pel Joan 
i la Isabel en van agafar el relleu i 
des de llavors han compartit penes 
i alegries, i també els set metres 
quadrats que formen aquest 
local amb una llista d’entrepans 
més llarga que la barra: fins a 27 
propostes en què el frankfurt (2,70 
euros) continua sent el rei. Obren 
de dilluns a diumenge: “Abans 
treballàvem 16 hores, ara ho fem 
12”, diu en Joan. Salsitxeria de 
guàrdia!
Sant Jaume, 2. M: Liceu i Jaume I

T. 93 302 51 04.

PRECISIÓ QUIRÚRGICA

Frankfurt Creu Coberta
Un local ampli, obert al carrer de la 
Creu Coberta, que convida a entrar-
hi. Terres de terratzo, fluorescents 
groguencs i, com molts d’aquests 
locals, taulells i tamborets que 
substitueixen les encotillades 
taules i cadires. Aquí es va a pinyó 
fix. Un dimecres al vespre, el local 
bull de parroquians que demanen 
alguna de les 24 especialitats de 
la carta –bockwurst, krakoski, 
hongaresa, grobe, criollo...–. Rere 
la barra, tres tenors amb impol·luta 
camisa blanca reparteixen joc a 
tort i a dret amb una planxa que no 
escatima ni carinyo ni oli. 
 Creu Coberta, 52. M: Plaça Espanya. 

T. 93 423 01 84.

01.
‘KIELBASA’

La cançó més lúbrica 

de Tenacious D, la 

banda de Jack Black: 

“La meva salsitxa 

kielbasa ha d’actuar!”. 

02.
‘LA SALCHIPAPA’
El nen peruà que 

cantava a cappella es 

va convertir en estrella 

de YouTube: “¡Me comí 

una salchipapa!”

03.
‘LA BARBACOA’

El gran èxit de Georgie 

Dann és tota una 

declaració d’amor: 
“¡Qué ricas las 

salchichas a la 

brasa!”

LES 
DEL 
POP 

BRATWURST
El nostre favorit! El 
seu delicat matís de 
llimona ens regala 
la il·lusió que ens 
estem menjant 
alguna cosa més 
saludable! 
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01.
COMPLETO

Variació xilena de 

l’entrepà de frankfurt 

que ho porta TOT! 

El preparen al Tabo 

(Lleida, 15), bar xilè. 

02.
HOT-DOG
La versió 

americanitzada 

excel·leix a The Dog is 

Hot (Joaquín Costa, 

47), olimp del topping. 

03.
ALEMANYA DE 

VERITAT
Al Karl’s (Muntaner, 

99) hi trobareu el 

currywurst: salsitxa 

tallada a llesques amb 

curri en pols i quètxup. 

LES 
DE 
FORA

EP, POCA BROMA: la taxonomia 

de frankfurt que forma part de 

la vostra infantesa –salsitxes, 

lletra gòtica...– la va crear a 

Catalunya la seva família. Els 

Vallès van començar a vendre 

salsitxes alemanyes a mitjans 

dels anys 50, fins que van passar 

del nomadisme salsitxer al 

sedentarisme del tamboret.

Quin va ser l’origen dels set 
Frankfurt’s Casa Vallès?
Els meus pares i tiets tenien 

quatre xiringuitos de platja al 

Maresme, on venien salsitxes. A 

l’estiu hi havia molta feina, però a 

l’hivern res. I van decidir obrir-ne 

un a Terrassa. 

És curiós que un local tan icònic a 
les urbs tingui l’origen a la platja. 
Sí. Jo era una criatura. Recordo 

seure a la platja, i molts clients 

eren gent de les Corts; potser 

van animar els pares a obrir-ne un 

Pedralbes, ves a saber. El primer 

frankfurt, el de Terrassa, va obrir 

el 1963. I la gent va al·lucinar: era 

una cosa tan nova que la gent es 

va tornar boja. Va haver de venir la 

Urbana a posar ordre. 

Amb l’interiorisme vau inventar un 
gènere.
El meu tiet Manel era delineant, i 

va viatjar a Alsàcia per veure com 

era la decoració. Els rètols els 

va dibuixar ell, i també va fer tota 

la decoració i les lletres. El de 

Pedralbes va obrir el 1973 i va ser 

el primer de Barcelona. Els pares 

tenien unes barraquetes on el 

tramvia de la Diagonal feia mitja 

volta, i les van traslladar davant 

el Bruc. Va haver-hi un incendi 

i van agafar el local d’ara. Dos 

restaurants de cantó? Suposo que 

va ser per evitar la competència. ■

Manel Vallès, 
propietari de 
Casa Vallès 
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AMB CEBA!
Són bones 
companyes de 
gairebé allò que us 
passi pel cap: ceba 
fregida, cogombrets, 
formatge, béicon... 

Trobareu aquests 
cinc entrepans 
a Frankfurt 
Pedralbes!
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Mireu el dors
Per Eugènia Sendra Fotografia Maria Dias

40 anys després de la seva creació, s’han dut a terme treballs de conservació del revers del tapís  
de la Fundació Miró, una joia tèxtil que es pot contemplar en 360° fins al 12 de maig

Quan Joan Miró projectava la seva 

fundació a Barcelona amb Josep 

Maria Sert va imaginar una gran 

peça mural: volia “trobar quelcom 

especial per dues cares”, anotaria 

el 1974. L’obra és el tapís de la 

Fundació, un treball compartit 

amb Josep Royo que, per primera 

vegada des del 1979, s’ha retirat 

del seu emplaçament per realitzar 

treballs de conservació del dors. 

També per primera vegada es 

pot contemplar l’obra com Miró 

va somiar, gairebé com si fos 

una escultura. Ja havia cremat (i 

assassinat) la pintura amb l’ajuda 

de Royo, i aquí convertirien el 

tapís en una experiència matèrica i 

visual de primer ordre. 

Fins a mitjans de maig 

l’obra lluirà exempta gràcies a 

l’estructura situada al sostre de 

l’edifici de Sert, que ha permès 

desplaçar el tapís a dos metres de la 

paret. Les tasques de conservació 

s’han fet in situ per les mides 

de la peça –mesura 750 per 500 

centímetres i el seu pes exacte es 

coneixerà quan el retornin a la 

paret–, en horari de museu i a la 

vista del públic, sorprès ara pel 

desplegament.  

Elisabet Serrat, restauradora 

de la Fundació, relata el procés, 

que va començar amb la neteja del 

folre, el seu descosit minuciós i la 

descoberta de la part inferior del 

tapís, fet de cotó, jute, cànem, lli i 

llana. “El folre ha protegit el tapís 

de la pols i la llum, la conservació 

de la llana és perfecta i hem trobat 

els colors originals, una explosió 

que per davant no veus”, indica 

Serrat mentre hidrata la fibra amb 

vapor fred. 

Entre els nusos i volums del 

dors d’aquesta peça treballada 

a consciència pels dos cantons 

observem un detall: la llançadora 

de fusta representa el testimoni 

de les teixidores que van realitzar 

el tapís al gran teler de Tarragona. 

D’aquí en van sortir uns altres 

quatre tapissos monumentals: els 

de Nova York, la National Gallery 

de Washington, la Fundació la 

Caixa i la Fondation Maeght. 

El primer desapareixeria en els 
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 Amb ràbia!
Abans dels grans tapissos, Miró 

i Royo van col·laborar fent els 

sobreteixims i les teles cremades. 

Miró havia dibuixat el procés 

per cremar-les, indicant que es 

tractava d’un gest moral. 

atemptats de l’11-S al World Trade 

Center, però es conserven imatges 

del seu procés de creació, filmades 

hàbilment per Pere Portabella, 

que va introduir la càmera sota la 

peça. La pel·lícula es conserva a 

l’arxiu de la Fundació, juntament 

amb altres documents com l’oli 

preparatori per a l’obra de Nova 

York i la maqueta del tapís de la 

Fundació. També es guarden 

anotacions i esquemes de treballs 

previs que evidencien la creixent 

experimentació de Miró amb la 

materialitat i els suports als anys 

60 i 70. “Ja havia confiat en Royo 

per fer els sobreteixims, una 

experiència tèxtil que acaba amb 

les teles cremades, i hi torna a 

confiar per treballar el tapís amb 

volum”, explica Elena Escolar, 

conservadora adjunta de la 

Fundació. Primer van ser peces 

més petites i convencionals, com 

els tapissos de Tarragona, fins a 

arribar a l’expressivitat dels cinc 

tapissos monumentals. Escolar 

també assenyala la minuciositat i 

detall amb què treballaven Miró i 

Royo: els cops de pinzell presents 

a la pintura preparatòria acaben 

traslladant-se a l’obra definitiva, 

al costat d’altres figures de la 

iconografia mironiana, com la 

dona i els estels.

El dors del tapís de la Fundació 

al descobert ofereix una vista 

inèdita de Miró i representa una 

oportunitat per seguir col·lectant 

informació sobre els materials i 

processos que van convertir-lo en 

un artista singular.  

1. La conservadora hidrata 
les llanes del dors del tapís. 
2. El Tapís de la Fundació, 
signat per Miró i Royo. 
3. Vista del revers de l’obra; 
s’observen els tipus de 
fibres, la llançadora i els 
punts de subjecció del folre.
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Coordina Erica Aspas
timeout.cat/que-fer

VEURE DE PROP i visitar els interiors 

d’alguns dels edificis modernistes de la 

ciutat ja és un bon reclam per la seva riquesa 

arquitectònica i històrica, però n’hi ha uns 

quants que han anat un pas més enllà i 

ofereixen visites amb un valor afegit. N’hem 

visitat tres i ha sigut un ball de sensacions i 

emocions.

El Patrimoni està viu
Les obres de manteniment i reformes 

comporten, de vegades, el tancament temporal. 

A la Casa Batlló això no ha passat, i mentre 

arquitectes, artesans i restauradors treballen 

per recuperar els estucs originals de les parets i 

sostres de la Planta Noble, els visitants passegen 

per l’edifici de Gaudí sent testimonis d’un 

moment únic que sempre té lloc 

d’esquena al públic. 

D’aquestes visites excepcionals 

se n’encarrega Cases Singulars, 

que també gestiona la veïna Casa 

Amatller. Les feines de restauració 

permeten entendre millor el 

projecte de Gaudí. Cada estança 

tenia les parets recobertes de 

colors diferents –rosats, marrons, 

grisos– en degradat, i també s’ha 

recuperat el pa d’or de les parets del 

despatx del senyor Batlló. Gràcies a inscripcions 

dels primers obrers de l’edifici que s’han trobat, 

se n’han sabut més detalls, com les mides 

dels arrambadors de fusta originals, que es 

reproduiran, i d’un moble del vestíbul. 

Fins al 5 de maig, la visita es 

pot completar amb un passeig 

exterior per la teulada de la casa 

–si no teniu vertigen– i veure, 

també, com avancen les feines dels 

restauradors. Poseu-vos el casc i 

retingueu aquesta experiència. 

Sentir-se com la ‘khaleesi’
La Casa de les Punxes és el nostre 

castell de Neuschwanstein –Puig 

i Cadafalch es va inspirar molt en 

el món wagnerià– o el nostre castell de conte de 

fades urbà, amb tres princeses, les germanes 

Terrades. A la visita les coneixereu una mica 

més –també a la resta de la família– a través dels 

detalls arquitectònics i decoratius de les seves 

Modernisme 
amb valor 

afegit
La Casa Batlló, el Palau Güell i la Casa 

de les Punxes ens parlen d’arquitectura, 
història i art des de punts de vista 

diferents. L’Erica Aspas viatja al passat

DE QUÈ VA...
Visita a la Casa de 
les Punxes amb sant 
Jordi de convidat 
estrella.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per sentir-vos com a 
un episodi de Joc de 

trons.

à Casa de les Punxes. 

M: Verdaguer.  De dl. 

a dg., de 10 a 19 h. 

13,50 €.
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cases. La llegenda de sant Jordi té un paper 
fonamental a la casa, dins i fora. A l’exterior 
veureu un gran mosaic de ceràmica –igual 
que els dedicats a cadascuna de les germanes– 
amb intenció política, i dins us espera una 
experiència immersiva i estimulant en la 
qual travessareu els que van ser els dormitoris 
d’Àngela Terrades. A estones no sabreu si sou 
dins de la història de Sant Jordi o d’un capítol de 
Joc de trons!

Per recuperar-vos de l’eufòria, la visita 
segueix revelant més detalls de la casa i de la 
Barcelona de l’època, i acaba al terrat, on vivia 
el servei i on s’organitzen un munt d’activitats. 
Podreu ficar-vos dins de les punxes: les han 
aprofitat per posar el focus en detalls com els 
materials o les gàrgoles, amb jocs sensorials.

‘Mapping’ matemàtic
Geometria, matemàtiques i inspiració de la 
natura són constants als edificis de Gaudí i 
també són els elements que ha fet servir l’estudi 
Playmodes per dissenyar Parabòlic Gaudí, 
el mapping que transforma la cúpula del saló 
central del Palau Güell. És en aquesta habitació 
on es feien concerts d’orgue i s’ha volgut que la 
banda sonora la posi aquest instrument, que 
conserva tubs de fusta originals del 1���, amb 
un sistema de control computat que fa que 
l’orgue interpreti arpegis més ràpids dels que 
pot tocar un ésser humà. El mapatge transforma 
la cúpula en un llenç on es projecten elements 
geomètrics abstractes i es juga amb l’interior de 
la cúpula, feta amb peces de pedra per on entra 
la llum i que li dona aparença de volta celeste. ■

DE QUÈ VA...
Mapping a la cúpula 
del Palau Güell.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Hi veureu 
aplicacions 
artístiques de les 
matemàtiques i la 
física.

à Palau Güell. M: Liceu. 

Divendres. D’abril a juny, 

a les 20 h. 18 €.

DE QUÈ VA...
La Casa Batlló 
ensenya les seves 
interioritats.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Viureu un moment 
històric: veureu de 
prop els treballs 
de restauració de 
l’edifici de Gaudí.

à Casa Batlló.

M: Passeig de Gràcia. 

Fins a l’abril. Visita a 

la teulada, fins al 5 de 

maig. 25-35 €. 

No t’avorriràs si mires
timeout.cat/que-fer
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Tens plans per tot el mes a
timeout.cat/abril

Una tria del cine de no-ficció que 
es pot veure a la ciutat aquests 

dies. Per Maria Junyent

Antoni Miralda al Zumzeig 
Coincidint amb l’exposició i acció cerimonial Miralda.

Peccata mundi que el MNAC dedica a l’artista dels rituals de 
l’alimentació, el Zumzeig en projecta treballs audiovisuals 
i vídeos de les seves instal·lacions, així com reportatges i 

documentals que repassen la seva obra i personalitat.
à Zumzeig. M: Tarragona. Dv. 5 i ds. 6. zumzeigcine.coop

1

TOP 702.
Free solo
Com és la vida d’una persona que 
practica l’escalada en solitari, 
també coneguda com a free solo? 
Els documentalistes Jimmy 
Chin i Elizabeth Chai Vasarhelyi 
acompanyen el jove Alex Honnold 
en el repte més extrem i excitant de 
la seva carrera esportiva: escalar, 
sense l’ajuda de cordes i arnesos, 
els 900 metres del prominent 
penya-segat de granit El Capitán, 
situat al parc de Yosemite. Una 
història de superació impactant i 
unes imatges d’una bellesa enorme 
que entre altres premis ha guanyat 
l’Oscar al millor llarg documental.
à Phenomena. M: Sant Pau/Dos de Maig. 

Diumenge 31. 20.15 h. 7 €.

03.
The times of  
Bill Cunningham
Si heu vist el documental Bill 

Cunningham New York, dirigit 
per Richard Press, ja sabeu quina 
força de la natura va ser el pare de 
la fotografia de carrer i fotògraf 
de moda del New York Times. 
Cunningham defensava que 
la veritable passarel·la és i serà 
sempre el carrer. Càmera en mà, 
va capturar els éssers amb més 
estil sobre l’asfalt de Nova York. 
Aquest nou documental, de Mark 
Bozek, és en realitat una entrevista 
del 1994 que havia de durar deu 
minuts i que ningú va voler frenar. 
à Moritz Feed Dog. Aribau Multicines. M: 

Universitat. Dv. 29, 19.30 h. Dg. 31, 18 h. 7 €.

04.
Celebration
Qui va ser Yves Saint-Laurent? 
Com treballava, com dibuixava, 
com decidia? A Celebration, 
documental d’Olivier Meyrou, no 
hi trobareu respostes però sí que 
tindreu l’oportunitat de convertir-
vos en testimoni dels últims anys 
del mestre, d’observar com pensa, 
com mira, com arruga els llavis i 
fuma i tremola mentre avalua si un 
disseny passarà, o no, a la història.
à Aribau Multicines. M: Universitat. Ds. 30, 

17.30 h. Dg. 31, 21.45 h. 7 €.

05.
Bobbi Jene
Té alguna cosa d’animal, visceral i 
majestuós. Quan balla, ho fa amb 
tot: amb el record de l’home que 
ha deixat enrere, amb ràbia i amor 
i molta llibertat. La directora 
Elvira Lind segueix amb la 
càmera la ballarina Bobbi Jene, 
que deixa Israel, on hi ha passat 
anys sent part de la prestigiosa 
Batsheva Dance Company, i 
torna a casa, als Estats Units, per 
donar un gir en solitari a la seva 
carrera. Mireu com ho sua tot i 
com se li enganxen els cabells al 
clatell com si fossin tentacles. 
És el Documental del Mes que 
selecciona Docs Barcelona.
à Teatre de Sarrià. FGC: Reina Elisenda. 

Diumenge 31. 20.30 h. 2 €. 

06.
Ljubav
Amor romàntic i eròtic, amor 
idealista i comunitari, amor 
religiós, amor caritatiu... Què és 
i què no és, l’amor? La Filmoteca 
dedica una sessió al tema més 
important del món amb la 
projecció del curtmetratge 
documental Ljubav (Amor), de 
l’autor iugoslau Vlatko Gilic, i un 
fragment del documental, amb 
forma d’interrogatori policial, 
Com una mica d’aigua al palmell 

de la mà (Un projecte sobre l’amor 

a Sèrbia), de l’artista, propera a la 
investigació antropològica, Mireia 
Sallarès, que presentarà la sessió.
à Filmoteca. M: Liceu. Dv. 29. 21 h. 4 €.

07.
Priorat
David Fernández de Castro, 
director d’Ajoblanco, crónica en 

rojo y negro i de Me llamo Violeta 
(a punt d’estrena) sobre la filla 
transgènere de Nacho Vidal, filma 
com el Priorat va passar de ser una 
zona vitícola en perill de mort a 
convertir-se, gràcies a un equip 
de valents, en una referència 
mundial. Dins la iniciativa 
Cinema Lliure a les Biblioteques.
à Biblioteca Vapor Vell. M: Plaça de Sants. 

Dimarts 2. 19 h. Gratis. 

Els millors 
documentals
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LA POESIA VISUAL del festival NUDO arriba a 

la tercera edició repartint la seva programació 

durant sis dies al Pati Llimona, a Miscelanea i a 

la Fabra Coats. Una llista d’accions que posen 

de manifest allò que fa temps que hem pogut 

comprovar, que la poesia és un company de ball 

versàtil que encaixa amb altres disciplines com 

la pintura, la música, el vídeo i la dansa.

D’entre tot el programa hi destaca l’exposició 

col·lectiva Cal·ligrama, l’odissea de la lletra, 

un homenatge a Apollinaire, precursor del 

surrealisme i mestre de l’experimentació 

poètica, del dimecres 3 al diumenge 7 d’abril a 

Miscelanea. El dijous 4, també a Miscelanea, 

tindrà lloc la sessió del performer vocal Gustavo 

Ramírez; el recital complet de Poeta a Nova York, 

de Lorca, amb visuals de Mara Carver, i Picanto, 

espectacle de poesia i guitarra a càrrec de Sílvia 

Bel i Isabelle Laudenbach.

Al Pati Llimona, el dijous 4 es farà un taller 

d’enquadernació japonesa, i l’endemà un 

guateque tipoètic en homenatge a Joan 

Brossa; és a dir, una festa amb collage, poesia, 

tipografia, música i berenar! Durant tot el 

dissabte 6, el Centre Cívic del Gòtic acollirà un 

mercat amb llibres, postals, tipografia i un munt 

de rareses. ■ E.A.

Paraules que 
lliguen i deslliguen

NO T’HO PERDIS

DE QUÈ VA…
Tercera edició del 
NUDO, festival de 
poesia visual. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per donar suport a 
l’escena poètica de 
Barcelona.

à Pati Llimona, 

Miscelanea i Fabra i 

Coats. Del dc. 3 al dg. 7 

d’abril. 22-25 €.
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CAP
DE SETMANA 
IDEAL

Dissabte

MERCAT

Give’me 5
Voleu començar la 

primavera gastant 

poc i amb l’armari 

renovat? En aquest 

mercat tot us costarà 5 

euros o menys! 

à Convent de Sant Agustí. 

M: Jaume I. Dg. 31. D’11 a 

19 h. 1 €.

FEMINISME

Març Lila
L’última cita del cicle 

serà un vermut amb 

Mari Luz Esteban, 

antropòloga i referent 

del feminisme basc, 

i Brigitte Vasallo, 

estudiosa i activista.

à La Carbonera. M: Paral·lel. 

Dg. 31. 12 h. Gratis.

MÚSICA

Azucarillo Kings
Vint anys després de 

la publicació del seu 

primer disc i després 

de 17 anys sense tocar 

junts, els Azucarillo 

Kings tornen als 

escenaris per fer-nos 

ballar com mai.

à Sidecar. M: Liceu. Ds. 30. 

21.30 h. 15 €.

ESPORT

Sky beat
Skyler Rodgers és el 

creador de l’sky beat, 

una disciplina que 

barreja ball (funk i hip-

hop) i fitness, i arriba 

des de Miami per 

oferir-ne una classe 

magistral en primícia 

a Barcelona.

à Club Natació Barcelona. 

M: Barceloneta. Ds. 30.  

11.30 h. 20 € (10 € socis).

Brunch in the Park
John Talabot, Ben Ufo, Alicia 

Carrera, DJ Python i Upsammy 
posen la música en aquesta cita 
amb el clubbing diürn amb food 
trucks, mercat i tallers infantils.
à Parc del Fòrum. M: Maresme-Fòrum. Dg. 31. 13 h. 18 €.

Diumenge

  à

Divendres

TEATRE

Extended 
performance
Tres companyies 

testen les peces en 

què estan treballant 

davant del públic 

en un espai íntim i 

proper.

à La Central del Circ. 

M: Maresme-Fòrum. Dv. 29 i 

ds. 30. 20 h. 8 €.

CINEMA

McQueen
Documental que ens 

apropa a la intimitat 

del dissenyador 

Alexaner McQueen a 

través de testimonis 

de familiars, parelles, 

col·laboradors i vídeos 

domèstics. 

à Aribau Multicines. 

M: Universitat. Dv. 17 h. 7 €.

NonStop Barcelona 
Animació

El festival de cinema d’animació 
programa xerrades, classes 

magistrals, l’estrena del film 
infantil Gordon i Paddy, entre 
altres, i una tria de curts dels 

European Animation Awards.
à Arts Santa Mònica i MACBA. Del dj. 28 al dg. 31. 15 €.

Tens moltes més idees a timeout.cat/cap-de-setmana

Sufragistes
El cicle Sororitat al Cinema 
del Centre Cívic Can Basté 

acaba amb la projecció 
d’aquest film amb Carey 

Mulligan, Helena Bonham 
Carter i Meryl Streep com 

a protagonistes sobre la 
lluita real de les dones per 
aconseguir tenir veu i vot.
à Centre Cívic Can Basté. M: Virrei Amat.  

Dissabte 30. 18 h. Gratis. 
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Amb
nens

Coordina Erica Aspas
timeout.cat/nens

BONES NOTÍCIES, LECTORS 
joves, i lectors en general. L’Altra 
Editorial compta des de fa uns 
mesos amb L’Altra Tribu, una 
línia per a adolescents, que és 
un projecte molt personal de 
l’editora Eugènia Broggi. “Feia 
dos o tres anys que hi donava 
voltes. Veia altres editors 
que feien llibres infantils, 
però la lectura per a nens no 
m’interessava tant. Vaig pensar 
en els adolescents i en els llibres 
que vaig llegir quan tenia aquella 
edat i que van contribuir a fer que 
sigui la persona que soc ara”, diu. 

Llançaran uns sis llibres l’any, 
tots en català, i per a joves de 1� a 
15 anys, l’edat en la qual, segons 
els experts, els joves deixen de 

La generació 
no oblidada

llegir i els que no ho fan es canvien 
al castellà. “Em pregunto si és 
perquè no hi ha oferta, perquè 
la que hi ha està enfocada a les 
escoles o a gèneres molt concrets, 
o si és perquè els adolescents no 
volen llegir perquè tenen una 
revolució hormonal que no els 
deixa pensar en res més”, apunta.

El projecte destaca per diversos 
motius: no és una col·lecció 
pensada per ser llegida a les 
escoles, vol descobrir talent d’aquí 
i recupera clàssics estrangers 
revisats, corregits i, si cal, tornats 
a traduir de zero. “El model de 
llenguatge canvia cada 15-�0 
anys i és saludable actualitzar les 
traduccions i això no ho acostuma 
a fer cap editorial”, puntualitza. 

S’estrenen amb dos títols que 
Broggi va llegir quan tenia 1� o 14 
anys, Quan un toca el dos, d’Anna-
Greta Winberg, sobre la separació 
d’uns pares, i Quin dia tan bèstia!, 
una comèdia esbojarrada de Mary 
Rodgers. “Les vaig tornar a rellegir 
50 vegades i vaig flipar de com 
de vigents són encara”, afirma 
l’editora. Al maig sortirà El dia 

dels trífids, una obra de ciència-
ficció clàssica de John Wyndham; 
tenen una obra d’un autor català 
a punt de sortir del forn i al 
setembre llancen Aristòtil i Dante 

descobreixen els secrets de l’univers. 
“Em fa molta il·lusió editar aquest 
llibre. És una història LGTBI zero 
moralista”. ■ Erica Aspas

Black Music per als 
més menuts
à Teatre Tantarantana. M: Paral·lel. Ds. 30 

i dg. 31. 12.15 h. 9 €. De 0 a 5 anys.

Músics, pares, mares i nens 

tots junts dalt de l’escenari 

per gaudir de ben a prop 

d’aquest concert que repassa 

la història de la música negra, 

des de cançons espirituals a 

temes funk i adaptats a les 

necessitats dels petits. La 

música negra sempre ha estat 

molt lligada amb el moviment i 

en aquest espectacle tampoc 

no hi faltarà, així que sentiu-vos 

lliures per ballar i seguir el ritme 

amb tot el cos.

EL TOP 3

Música en família Aladdin #thePOPmusical
à Teatre Condal. M: Paral·lel. Dg. 31. 12 h. 

18 €.

El conte d’Aladí ha patit una 

transformació i actualització. No 

hi ha catifes voladores però sí 

un grup musical, un concurs, un 

problema inesperat i una llàntia 

màgica disposada a fer realitat 

tres desitjos. Seran els correctes? 

Party Family: Flower Power
à Luz de Gas. M: Diagonal. Ds. 30 de març. 17 h. 10 € (9 €, nens).

Per donar-li la benvinguda a la primavera, el Luz de Gas acull 

la festa Flower Power. La música la posa DJ Mom amb una 

selecció de temes electro-pop, dance i funk i grans èxits 

dels anys 60 i 70 perquè balli tota la família. També hi ha 

pintacares, concursos, photocall, disfresses i mocktails 

perquè pares, mares i fills brindin plegats pel bon temps!

Tens més plans a timeout.cat/
cap-setmana-nens

Han 
recuperat 
clàssics, 
els han 
corregit i 
tornat a 
traduir, 
si calia

Han 
recuperat 

anys i és saludable actualitzar les 
traduccions i això no ho acostuma 
a fer cap editorial”, puntualitza. 

Broggi va llegir quan tenia 1� o 14 
anys, 
Greta Winberg, sobre la separació 
d’uns pares, i 
una comèdia esbojarrada de Mary 
Rodgers. “Les vaig tornar a rellegir 
50 vegades i vaig flipar de com 
de vigents són encara”, afirma 
l’editora. Al maig sortirà 
dels trífids

ficció clàssica de John Wyndham; 
tenen una obra d’un autor català 
a punt de sortir del forn i al 
setembre llancen 
descobreixen els secrets de l’univers

“Em fa molta il·lusió editar aquest 
llibre. És una història LGTBI zero 
moralista”. 
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JA ESTEM AL corrent que en 

els últims temps Disney s’ha 

dedicat a refer els seus clàssics 

animats, com El llibre de la selva 

i La bella i la bèstia, en remakes 

que combinen acció real i màgia 

digital, per adaptar-se al gust de 

les noves generacions. Sembla 

que la fórmula els funciona. 

Aquest any, per exemple, estem 

pendents de l’estrena d’una nova 

versió d’El rei lleó i d’un Aladí 

molt llampant on Will Smith fa de 

geni blau. Ara, però, aterra a les 

nostres cartelleres el Dumbo que 

ha dirigit Tim Burton. 

La pena del monstre
El primer Dumbo data del 19�1 i 

és una pel·lícula abismal, cruel. 

Faria una bona sessió contínua 

amb La parada de los monstruos 

de Tod Browning, perquè també 

parla de la soledat terrible d’un 

freak sota la carpa d’un circ, d’una 

criatura aberrant de qui tothom es 

riu, fins i tot els pallassos, amb les 

seves ganyotes i el seu maquillatge 

de terror. Com era d’esperar, el 

remake d’ara és un producte molt 

més edulcorat i inofensiu.

El factor humà
El primer error és que la història de 

l’elefantet passa a un segon terme. 

Els protagonistes són dos nens 

que han perdut la mare durant una 

epidèmia de grip i d’un pare, a qui 

interpreta Colin Farrell, que va ser 

un gran domador de cavalls i que 

ara torna de la guerra manc. Tots 

tres s’emmirallen en la tragèdia 

d’en Dumbo, l’animal separat de la 

mare, que plora en un racó perquè 

no troba el seu lloc al món. Com 

us podeu imaginar, l’equació està 

plena de bons sentiments.

Jugant amb les expectatives
Tot i així, una de les virtuts del 

remake és que sap com dialogar 

amb l’original. L’arribada de les 

cigonyes s’insinua amb unes 

ombres que sobrevolen els vagons 

del tren i l’escena del somni 

psicotròpic durant la borratxera 

de xampany es transforma 

en un número de circ, en què 

Ha estat un error 
fer de ‘Dumbo’ 
una pel·lícula 
d’aventures 
previsible, amb 
bons i dolents

La tristor 
de ‘Dumbo’

Tim Burton firma un ‘remake’ del clàssic 
de Disney de principis dels 40. En Josep 

Lambies ens explica què hi trobarem

unes majorettes fan bombolles 

gegantines en forma d’elefants 

roses que dansen en l’aire, per 

complaure el nostàlgic de torn.

Massa acció i poca emoció
L’altre error és fer de Dumbo una 

cinta d’aventures previsible, on hi 

ha herois coratjosos i un malvat 

diabòlic, Michael Keaton, amb 

els ulls inflamats de cobdícia, 

que es vol fer l’amo del món. 
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COMENÇAREM PARLANT DE 
l’elefant a l’habitació: quina 
pinta fa en Dumbo en aquesta 
nova pel·lícula d’acció real? Per 
sort, el tendre paquiderm és una 
presència adorable en aquest 
remake relativament ortodox 
de Tim Burton. Els seus ulls 
gegants i expressius, les seves 
orelles pesades... És en les 
escenes on vola on se’l veu més 
maldestre, però potser aquesta 
era la intenció, convertir-lo en 
el personatge volador menys 
aerodinàmic des que Brian 
Blessed va fer Flash Gordon. El 
fet que ja coneguem la història 
és un repte que Ehren Kruger, el 
guionista de Transformers, intenta 
resoldre introduint una carretada 
de nous personatges humans. 
Danny DeVito és el pompós 
empresari d’un circ decadent  
que fa gira per la polsegosa 
Amèrica profunda. 

En aquest circ hi ha un veterà 
de la Primera Guerra Mundial, Holt 
Farrier (un molt oblidable Colin 
Farrell) i els seus dos fills, la Milly 
i en Joe. D’altra banda, arriba un 
magnat extravagant (a qui encarna 
Michael Keaton) que té un parc 
d’atraccions monumental i que 
es vol quedar el petit elefant costi 
el que costi. La seva amant (Eva 
Green) és una acròbata que haurà 
de fer un número aeri muntada 
sobre l’elefantet. Tanmateix, 
sembla que a Tim Burton li ha 
mancat la imaginació aquesta 
vegada. Gran protector dels 
desclassats, dels monstres i 
els marginats des d’Eduardo 

Manostijeras, no ha aconseguit 
esprémer tota la inventiva que li 
oferia la història.  
■ Phil de Semlyen

Dumbo
ttttt

DE QUÈ VA…
El magnat d’un gran 
parc d’atraccions 
vol quedar-se 
l’elefantet volador.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè el petit 
paquiderm és una 
creació digital 
farcida de tendresa.

à Dir. Tim Burton  

(EUA, 2019). 110 min.

Perquè la gràcia de Dumbo rau 

en una sensació de tristor molt 

més obscura, on no hi ha dolents 

explícits ni enemics mesquins, 

sinó llàgrimes de desolació.

En els ulls de la criatura
No direm que l'elefantet no ens 

desperti tendresa des que apareix 

fent tombarelles de sota una 

muntanya de palla, desplegant les 

orelles com dos llençols, fins que 

El més nou a
timeout.cat/estrenes-cine

veiem com s’abraça a la trompa 

de la mare encadenada, mentre 

la dona barbuda canta Baby mine 

don’t you cry (versionada, per cert, 

per Arcade Fire) al costat d’una 

foguera. Tim Burton s'ho juga tot 

a la grandesa visual, però és en els 

ulls blaus de la bèstia on fa que 

se’ns trenqui el cor. ■
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EL FI QUE comparteixen El declive 

del imperio americano (1986), Las 

invasiones bárbaras (2003) i La 

caída del imperio americano és 

analitzar, respectivament, els tres 

eixos –sexe, mort i diners– que 

mouen la civada en la societat del 

benestar dels darrers 30 anys. 

En el capítol que tanca la trilogia, el més autònom, ens 

trobem el Denys Arcand més polític, recuperant l’esperit 

juvenil de qui va aconseguir que el National Film Board 

canadenc li prohibís durant sis anys un documental sobre el 

sector tèxtil, On est au coton. Per molt que al protagonista, 

un missatger filòsof, li agradi queixar-se que la seva 

intel·ligència serà un antídot per convertir-lo en home 

d’èxit, obligant-lo a deixar de banda les seves emocions, 

Arcand l’acaba dibuixant com un sant contemporani, una 

reencarnació d’aquell Jesús de Montreal (1989) que tantes 

satisfaccions li va portar al Festival de Canes. 

En Pierre-Paul no triga a triar els aliats més improbables 

–un exconvicte i una escort de luxe– per recol·locar una pila 

de diners que li han caigut del cel, fet que Arcand aprofita 

per criticar la inoperància de l’Estat, la corrupció dels bancs 

i les desigualtats socials durant una crisi econòmica que 

sembla no tenir fi. Li falla la trama criminal, potser no ens 

descobreix res que no veiem als telenotícies, però els 

personatges filosofen amb encant, sense deixar de fer-nos 

sentir bategar el cor per la seva bonhomia. ■ Sergi Sánchez

DE QUÈ VA...
Arcand tanca una 
trilogia que va 
començar als 80.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR...
Perquè el 
protagonista és un 
Robin Hood filòsof.

à Dir. Denys Arcand 

(Canadà, 2018).  

127 min.

La caída del imperio...
ttttt

MOLTES GENERACIONS DE nens han 

crescut veient a la televisió Pippi Calçallarga, 

l’entremaliada nena de trenes pèl-roges i plena 

de pigues. Pippi va arribar a ser tan famosa que 

es va menjar Astrid Lindgren, la seva creadora. 

Potser per això, la directora danesa Pernille 

Fischer Christensen ha decidit rescatar-la de 

l’oblit i ens ofereix a Conociendo a Astrid un 

retrat de l’escriptora abans del personatge. 

Astrid tenia 17 anys quan va començar a 

treballar al diari local. Es va enamorar de 

l’editor, un home molt més gran, i va tenir un 

fill. Als 23 anys, Astrid és una mare soltera 

i una dona independent. L’arribada de Pippi 

encara és lluny, però ella ja té la seva pròpia 

personalitat. La jove actriu Alba August, filla 

de Bille August, és l’encarregada de fer creïble 

la transformació d’Astrid, una escriptora que 

mereix ser recordada i rellegida. ■ Nuria Vidal

ENCARA QUE ES presenti com si fos una de 

les comèdies socials emotives de Ken Loach, 

la història que amaga Las invisibles és més 

compromesa. Va començar quan la sociòloga 

Claire Lajeunie va escriure un llibre sobre la 

seva experiència treballant amb indigents i va 

temptar el director, Louis-Julien Petit, perquè 

s’apuntés a fer de voluntari en un centre de 

dia. Així neix una comèdia al voltant de la 

imatge del combatent modern, d’aquell que 

resisteix des dels marges, fora de l’empara de 

les lleis i les prestacions públiques. Barreja 

actrius professionals amb dones sensesostre, 

que actuen des d’una veritat plena d’humor 

–excel·lent la que explica que va aprendre a 

fer de lampista a la presó, després d’haver 

matat el marit que li pegava– i és d’agrair que 

la càmera s’hi acosti sense paternalisme ni 

impostures compassives. ■ J.L.

Conociendo a Astrid
ttttt

Las invisibles
ttttt

DE QUÈ VA…
La vida de la 
creadora de Pippi 
Calçallarga entre els 
17 i els 23 anys.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per conèixer qui 
s’amaga darrere  
de la ficció.

à Dir. Pernille Fischer 

Christensen (Suècia, 

2018). 123 min.

DE QUÈ VA…
Un grup de dones 
indigents resisteixen 
fora de l’empar de 
la llei.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Va tenir un èxit 
brutal en la seva 
estrena a França.

à Dir. Louis-Julien Petit 

(França, 2018). 104 min.

ESTRENA DE LA SETMANA

Les millors pel·lis a www.timeout.cat/cartellera-cine
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D’AQUÍ A UNS anys, és possible que les 

generacions més joves ens preguntin què 

coi volia explicar l’acumulació d’estímuls 

que articula Nación salvaje. No obstant 

això, avui cacem al vol el significat d’una 

proposta xopa de zeitgeist millennial: quatre 

noies adolescents fan la seva vida amb 

relativa tranquil·litat, practicant sexting 

i cometent petites rebel·lions contra el 

patriarcat. Però una filtració massiva de 

dades i fotografies íntimes dels habitants 

del poble posa les joves en el punt de mira 

d’una turba entestada a buscar uns caps 

de turc per abocar-hi tota la ràbia d’haver-se 

vist exposats amb els pantalons abaixats. 

Així, conceptes de pes com poden ser la 

desaparició de la intimitat, la cosificació dels 

cossos femenins (cis o trans) o l’agressivitat 

latent en una nació que brama “som bona 

gent!” mentre alça el rifle, es converteixen en 

ninots d’una cremà que escala la violència 

fins a assolir la catarsi, amb una gratuïtat 

i alegria convertida en manifest i alhora 

diagnòstic de la contemporaneïtat gràcies a 

la frase que clausura el film. ■ Gerard Casau

LLUNY DELS TÒPICS de la Barcelona 

ciutat-marca per a turistes, Jorge M. Fontana 

ofereix en el seu primer llargmetratge un 

retrat de la capital catalana molt d’acord 

amb la seva identitat actual. Boi ressegueix 

la crisi íntima del protagonista, un jove de 

vint-i-tants a qui encarna amb maduresa 

Bernat Quintana, que busca el seu lloc al 

món, com tants protagonistes del cinema 

independent nord-americà del qual beu, en 

part, el film. Mentre es repensa la vida amb la 

seva parella i intenta encaminar una carrera 

d’escriptor, en Boi treballa com a xofer privat. 

De la seva mà, ens endinsem en la Barcelona 

dels congressos internacionals, dels hotels 

i locals gentrificadors i alhora configuradors 

del nou paisatge metropolità, i d’una ciutat 

que se’ns fa tan quotidiana com estranya. 

La feina que ocupa en Boi durant 48 hores 

amb uns homes de negocis d’origen asiàtic 

permet a Fontana reconduir el film pels 

camins més obscurs i tensos del thriller urbà, 

creant una fascinant atmosfera d’inquietud a 

la qual atorga cos sonor la música composta 

per El Guincho. ■ Eulàlia Iglesias

Nación salvaje
ttttt

DE QUÈ VA…
Quatre adolescents 
es rebel·len contra 
el patriarcat.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè és un 
manifest catàrtic.

à Dir. Sam Levinson 

(EUA, 2018). 108 min.

Boi
ttttt

DE QUÈ VA…
Un noi que fa de 
xofer condueix per 
Barcelona.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per veure la ciutat 
amb la música  
d’El Guincho.

à Dir. Jorge. M.  

Fontana (Espanya, 

2019). 110 min.

EL MILLOR DE LA CARTELLERA

ALTERNATIVA
DE LA SETMANA

7What 
happened, 
Miss Simone?

En el Dia Contra el 

Racisme, projecció del 

docu sobre la cantant, 

pianista i activista 

pels Drets Civils, amb 

debat posterior sobre 

l’art com a eina de 

lluita.

à CC Urgell. M: Hospital 

Clínic. Dj. 28. 18.30 h. Gratis.

4Chungking 
express
Va ser la carta 

de presentació del 

cineasta xinès Wong 

Kar-wai a Europa; el 

relat de dues històries 

d’amor independents 

convertit en cinta 

de culte, lliure i 

emocionant.

à Filmoteca. M: Liceu.  

Dv. 29. 19.30 h. 4 €.

6High life
Claire Denis 

ens presenta 

un grup de convictes 

condemnats a tripular 

una nau espacial, amb 

la missió d’explorar els 

confins del cosmos. 

Juliette Binoche i 

Robert Pattinson fan 

la resta. 

à Zumzeig. M: Tarragona. 

Ds. 30. 21.30 h. 5,50-7 €.

3Entre dos 
aguas
Isaki Lacuesta 

i Isa Campo tornen a 

San Fernando dotze 

anys després de rodar 

La leyenda del tiempo 

per reprendre la 

història dels germans 

Isra i Cheíto.

à Zumzeig. M: Tarragona. 

Ds. 30 i dc. 3. 18.45 h. 

5,50-7 €.

5El guateque
Si penseu que 

sempre fiqueu la 

pota, no heu conegut 

Hrundi V. Bakshi, 

capaç de trencar el 

món sencer només 

de picar l’ullet; 

imagineu-lo en una 

festa. Blake Edwards 

sempre és bona idea. 

à Filmoteca. M: Liceu.  

Dj. 28. 21.30 h. 4 €.

2Persona
Liv Ullmann i 

Bibi Andersson 

dirigides per Ingmar 

Bergman en una 

obra mestra bella 

i misteriosa que té 

alguns dels primers 

plans més captivadors 

de la història del cine.

à Phenomena. M: Sant 

Pau/Dos de Maig. Dc. 3. 

15.40 h. 6 €. 

El eclipse
De categoria: Michelangelo Antonioni dirigeix 
Monica Vitti, Alain Delon i Francisco Rabal en 

aquesta obra que va obtenir el  
Premi Especial del Jurat l’any 1962 al  

Festival de Canes.
à Filmoteca. M: Liceu. Diumenge 31. 21.30 h. 4 €.

1
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FA UN ANY, quan sortia del segon assaig d’El 

somriure al peu de l’escala, Jordi Martínez va 
tenir un greu accident de moto. Feia sis anys 
que anava al darrere de poder-lo muntar i, 
quan tot començava a agafar cos, es trenca 
els dos braços, cosa que també el va deixar 
fora de Rhumans, tercera part de la saga 
Rhum. L’aleshores director del 
Lliure, Lluís Pasqual, va decidir 
mantenir l’espectacle per a 
aquesta temporada i aquí el 
tenim, per fi, dins la pell d’un 
pallasso anomenat August, a 
punt d’estrenar, amb el seu nebot 
Joan Montanyès, Monti, mort el 
2013, sempre present.

De Monti era la idea de portar a 
escena el text de Henry Miller  
–amb il·lustracions de Joan Miró– 
i els espectacles de Rhum & Cia. 
en són un homenatge. També per 
mediació de Monti, el director 
d’El somriure al peu de l’escala, 
Ramon Simó, va muntar fa més 
d’una dècada l’esplèndid Petita 

feina per a pallasso vell, on hi eren 

Martínez, Monti i Claret Clown. Tres pallassos 
grans que busquen feina. “Sento que en Monti 
em continua passant el testimoni”, diu l’actor. 
Anar endavant per tornar enrere. 

Miller parla d’un pallasso, ens explica 
Martínez, que “no es conforma amb el fet que la 
gent rigui”. Té una obsessió: intentar fer feliç els 

espectadors. Durant un número, 
es queda en blanc, i això provoca, 
contra tot pronòstic, la hilaritat 
del públic. A partir d’aleshores 
intentarà repetir l’operació a 
consciència. Però arriba un dia en 
què la gent es cansa i el fan fora. 
“Ell busca la felicitat i veu que fent 
de pallasso, no ho aconsegueix”, 
relata l’actor. L’August surt del que 
en diríem ara ‘zona de confort’, 
però topa amb un altre circ, on hi 
troba feina de mosso. 

De manera gairebé inevitable, 
el pallasso titular emmalalteix 
i ell s’ofereix per suplantar-
lo. Total, amb una bona capa 
de maquillatge, ningú no se 
n’adonarà, pensa. I torna a 

triomfar. És l’èxit, el que busca? “L’August acaba 
veient que la solució no és fora, sinó dins seu”, 
assenyala. “Monti deia que ell era un pallasso 
amb una personeta a dins, a l’inrevés de com es 
diu normalment, i aquí l’August veu que el camí 
és sent, no fent, sent pallasso, no fent-lo”, rebla 
el clau Martínez.

El somriure al peu de l’escala és una obra 
de teatre amb un pallasso de protagonista, 
que la tropa que el munta al Lliure ha farcit de 
pallassades. Per exemple, podrem veure una 
de les entrades més cèlebres de Rhümia, un 
dels grans espectacles de l’última dècada. No 

Ser pallasso  
o fer-lo

Jordi Martínez torna a l’escenari amb 
l’esplèndid text de Henry Miller ‘El somriure al 

peu de l’escala’. Per Andreu Gomila

“Sento 
que en 
Monti em 
continua 
passant el 
testimoni”
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LA REINA DE LA 
BELLESA...
ttttt

Julio Manrique recull el 

text fundacional de Martin 

McDonagh per donar-li un 

to més suburbial, amb una 

gran Marta Marco.

à Biblioteca de Catalunya. M: 

Liceu. Fins al 14 d’abril. 18 €.

L’ÚLTIM ACTE
ttttt

Una comèdia farcida 

d’humor a partir de l’obra 

de Txékhov que gira al 

voltant de dos temes: el 

teatre i l’amor. Amb un 

brillant Francesc Orella.

à Teatre Goya. M: Universitat. 

Fins al diumenge 31. 28 €.

BALLA AMB MI
ttttt

Musical extremadament 

minimalista compensat per 

una energia maximalista, 

compartida amb l’home al 

piano. Amb Ivan Labanda i 

Marc García-Rami.

à El Maldà. M: Liceu. 

Fins al 31 de març. 14-20 €.

ELS DIES MENTITS
ttttt

El treball de l’actriu Lara 

Salvador, en aquesta obra 

de Marta Aran, és un esclat 

d’energia, físic i emocional.

à Sala Flyhard. 

M: Hostafrancs. 

Fins al 8 d’abril. 14 €.

ENS

AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre

Les estrenes del mes a
timeout.cat/teatre-abril

han evitat, per altra banda, cap de les pujades 

líriques del text de Miller, que sovint s’enlaira 

per sobre de l’epifania. I, tot i que podria ser un 

monòleg, Simó ha concebut la peça per a cinc 

intèrprets, músics i acròbates inclosos. 

Martínez, que va ser primer actor que 

pallasso, reivindica el seu paper lluny de la 

marginalitat, com en Monti, que va lluitar 

tota la vida per això. “N’estem lluny encara”, 

es lamenta. El gran èxit de Rhum, Rhümia i 

Rhumans potser ajudarà a canviar les coses, 

encara que no hagin aconseguit sortir de les 

programacions de Nadal i siguin excepció. Al 

final, Martínez i companyia estan portant a 

terme el pla secret de Monti: ocupar els teatres. 

Per ara, només es tracta del Teatre Lliure 

(aquesta temporada hi haurem vist Travy, 

Rhumans i El somriure al peu de l’escala), però... 

Ja els avisem que la saga Rhum tindrà una 

quarta part, emulant la tetralogia 

wagneriana! ■ 

à Teatre Lliure: Montjuïc. M: Poble Sec. 

Del 4 d’abril al 5 de maig. 15-26 €.

M
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EL ROMANTICISME NO ha mort. 
Viu pur, sense sucres afegits ni 
succedanis, a la Beckett. S’ha 
encarnat en un narrador amb boca i 
veu (Pau Vinyals), en una narradora 
amb boca i mans (Èlia Farrero) i en 
dos cossos entrenats per expressar-
se amb el gest lliure. Un molt proper 
al punt zero de Suite Toc núm. 6 (Ariadna Peya) i un altre 
d’òrbita una mica més llunyana (Adrià Viñas). Viu sobretot 
en la intensa relació que Peya estableix entre el seu jo i 
el seu alè creador. Els cinc dits aferrats a la música de la 
compositora. El romanticisme que sorgeix de la complexitat 
interior i la revolta contra els corrents socials, com la 
persecució malaltissa de la felicitat o l’estigma canviant 
dels desordres psíquics que persegueix les dones.

En un paisatge format per una vintena de teclats 
sense tecles negres i un piano de paret esbudellat, Peya 
transforma un diagnòstic propi de trastorn obsessiu 
compulsiu (TOC) en un viatge compartit d’onze capítols, 
embastats per Judith Pujol i Maria Velasco. Viatge que 
culmina en una contundent revelació i afirmació vital. Tot 
i que en algun moment apareix l’angoixa de Sarah Kane, 
Peya es presenta com una artista amb una relació única 
amb els dimonis desestabilitzadors, amb una capacitat 
especial de col·lectivitzar els seus inferns. És una mestra 
de la sensibilitat dialèctica, del qüestionament crític i sense 
subterfugis. Un discurs brutalment honest que assenyala 
alhora el món i la seva persona. ■ Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA...
Clara Peya 
transforma un 
diagnòstic de 
TOC en una suite 
musical i dramàtica.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Un brutal exercici 
multidisciplinari.

à Sala Beckett. 

M: Poblenou. Fins al 14 

d’abril. 10-18 €.

Suite Toc núm. 6
ttttt

OBRA DE LA SETMANA
UNA COPA MENSTRUAL, princeses Disney, la 
Caputxeta Vermella, un vell verd, tres Teresines, 
Medea, Hermione Granger, un dit miraculós i 
una vagina gegant vellutada, poden funcionar 
junts en un espectacle? Sí, sempre que els 
ingredients d’aquesta explosiva poció morada 
estiguin lligats pel conjur ironicomusical de 
les tres Circes (Laia Alsina Riera, Maria Cirici 
i Laura Pau) que en anteriors reencarnacions 
artístiques ja es presentaven com The 
Feliuettes. Són elles acompanyades en aquest 
Akelarre per Gerard Sesé (l’home al piano), la 
veu de Vicky Peña i una llarga llista d’autores i 
compositores còmplices.

No compleixen amb el que prometen (una 
missa negra de converses al machirulismo), 
però el públic sortirà agraït del teatre per haver 
estat traït amb un contundent pandemònium 
feminista. Una cerimònia militant d’esquetxos 
i cançons –amb homenatges iconoclastes a 
Les Misérables i el cuplet– que també enganya 
com a simple entreteniment. Com a mostra 
d’aquest càustic fake, l’intens silenci que 
es propaga quan Alsina Riera, coberta de 
vermell, reescriu el conte de la Caputxeta i el 
llop sota la consigna de “Ni una menys”. Gran 
interpretació, gran text, missatge dur. ■ J.C.O.

ELS PROCESSOS CREATIUS de recerca 
i investigació no sempre acaben en un 
espectacle per contrastar amb el públic. Ho 
plantejava Cristina Alonso, codirectora del nou 
Teatre de l’Artesà del Prat del Llobregat. I les 
seves paraules em venien al cap tot veient la 
proposta d’Hèctor Mellinas, Albert Adrià i Josep 
Guerra. L’aniversari és el fruit d’una residència 
al teatre que honora l’obra del poeta i que 
segons la convocatòria havia de versar sobre el 
seu teatre d’acció, que segons els estudiosos 
es pot classificar en cinc tipologies que 
comparteixen temàtiques o referents. I citen: 
accions espectacle, ballets, striptease, accions 
musicals i fregolismes.

La dramatúrgia d’aquest espectacle només 
s’acosta llunyanament a alguna cosa de 
les accions espectacle en un joc certament 
brossià, però obviant tota la resta: llevat 
d’alguns textos del poeta, bàsicament en 
prosa, la resta, si ho vam entendre bé, eren 
fragments de... Bergman (!). El conjunt textual 
és interessant i aporta visions del món i del 
teatre que abonen la reflexió, però en un puzle 
desballestat i certament avorrit que se salva un 
xic per la brevetat de l’exercici. ■ Santi Fondevila

Akelarre
ttttt

L’aniversari
ttttt

DE QUÈ VA…
Tres bruixes 
cantaires fan i 
desfan un encanteri 
feminista.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per comprovar com 
The Feliuettes se 
superen en cada 
nou espectacle

à El Maldà. M: Liceu. 

Fins al 13 d’abril. 

14-20 €.

DE QUÈ VA…
Un garbuix sobre 
idees brossianes.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Exercici fallit però 
sortosament breu.

à La Seca. M: Jaume I. 

Fins al 7 d’abril. 12 €.

En tens més a timeout.cat/critiques-teatre 
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Premis de la Crítica  
per a noves veus

Els Premis de la Crítica 2018 han 

demostrat que hi ha una nova 

generació que està trepitjant amb 

força, com ho proven els guardons 

a Una cosa en un descampat 

(millor espectacle, actriu i text), 

Els jocs florals de Canprosa 

(millor director, actriu de musical i 

vestuari), Travy (millor petit format) 

i Pool (millor espai sonor).

PREN-NE NOTA

Amaro
Raquel Gualtero 
investiga el 
moviment amb 
l’accent posat en 
el crescendo com 
a progressió cap 
a una catarsi, i en 
la capacitat de 
transformació. 
Gualtero ha 
col·laborat amb 
diferents directors i 
coreògrafs com Àlex 
Rigola o Pere Faura.
à Hiroshima. M: Paral·lel. 

Del 29 al 30 de març. 

14-17 €. 

On Goldberg 
variations
Després de presentar 
arreu del món 
l’espectacle Bach, 
i de la transmissió 
de María Muñoz a 
Federica Porello, en 
aquesta nova creació 
Mal Pelo continua 

amb la recerca d’un 
llenguatge profund 
i dinàmic entre un 
grup de ballarins i 
músics per dialogar 
amb la música de J. S. 
Bach.
à TNC. M: Glòries. Del 28 al 

31 de març. 24 €.

Separacions
Vuit parelles estan a 
punt de separar-se. 
Molts i variats poden 
ser els motius que 
portin a prendre 
aquesta decisió, però 
n’hi ha un de molt 
comú: la rutina de 
la vida de parella. 
El dramaturg Ever 
Blanchet explora 
en clau de comèdia 
setze personatges i 
vuit formes de vida 
que condueixen a un 
mateix desenllaç.
à Sala Versus Glòries.  

M: Glòries. Fins al 28 

d’abril. 10 €. 

Tercets
Dues peces breus i 
un sol autor: Joan 
Oliver. A Tercet 

en re un escriptor 
s’enfronta a un full 
en blanc. Tot el 
distreu. A Gairebé, 
una parella fa plans 
per al seu casament, 
mentre passen unes 
vacances a la Côte 

d’Azur francesa. 
Apareix un antic 
amic del noi, que 
aporta informació 
rellevant sobre el 
passat de la noia… 
à La Seca. M: Jaume I.  

Fins al 31 de març. 14-20 €.

LES ESTRENES DE

TEATRE I DANSA
D’AQUESTA SETMANA

Amaro
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Coordina Marta Salicrú
www.timeout.cat/concerts

Música  
i nit

Com si 
estiguéssim a 
Nova Orleans

Trombone Shorty, ambaixador de la seva 
ciutat, detona una bomba de funk i jazz 
amb guspires de hip-hop i R&B. Deixa el 
trombó per contestar a la Marta Salicrú

NOVA ORLEANS ATRAPA. Per 
poc que t’agradi la música, que 
està per tot arreu com la salsa 
Tabasco –originària d’allà–, 
posa-hi els peus i el seu record no 
t’abandonarà. Així que imagineu 
ser d’allà i ser músic –gairebé 
una tautologia–, com és el cas de 
Troy Andrews, àlies Trombone 
Shorty, nom artístic que arrossega 
des que era un marrec que es 
veia molt petit al costat d’un tros 

d’instrument com el trombó. Un 
dels referents sorgits aquest segle 
de la ciutat del sud dels Estats 
Units, el seu nom està lligat al de 
la seva ciutat com la flor de lis. “In 

the Treme –canta en al·lusió al seu 
barri, que David Simon (The wire, 
The Deuce) va fer servir per titular 
el seu retrat de Nova Orleans; Troy 
hi feia un cameo–, many on the 

street. It’s a parking lot symphony 

in my mind”. Una simfonia del 
pàrquing que va servir a Andrews 
per titular el seu segon àlbum.

“Mentre creixia, la música a 
la qual vaig estar exposat va ser 
la de Nova Orleans, i hi ha molts 
estils diferents en funció del 
barri –explica Andrews–. Fins i 
tot els primers llançaments de 
Ca$h Money i Master P –segell 
de hip-hop i raper veïns de the 

Big Easy, com diuen a la ciutat de 
Louisiana–, també els compto com 
a música de Nova Orleans, perquè 

molts dels seus ritmes surten de 
les second lines”, les marching 

bands de metalls autòctones. “No 
va ser fins que vaig ser més gran 
que vaig començar a mesclar-hi 
coses que havia après de fora 
la ciutat –afirma Andrews, en 
referència a composicions en què 
barreja elements del funk i el jazz 
amb d’altres del pop, el hip-hop i 
l’R&B–. És un equilibri entre saber 
d’on vens mentre intentes moure la 
música cap endavant”.

Publicat el 2017, Parking lot 

symphony és encara el seu últim 
àlbum, testimoni d’un directe amb 
ona expansiva. “Tocant com una 
banda, ni tan sols ens en adonem 
de com hem canviat i crescut com a 
músics al llarg dels anys –diu–. Així 
que quan entrem a l’estudi el que 
tenim al cap és intentar registrar la 
sensació del directe. Volia que el so 
del disc fos obert, i capturar aquella 
energia”. Amb cançons rodades 
en una carretera –si li heu seguit 

“És un equilibri 
entre saber d’on 
vens mentre 
intentes moure 
la música cap 
endavant”
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la pista, segur que les vau sentir 

en viu abans que gravades– que el 

manté lluny de l’estudi, Parking 

lot symphony va ser, després de 

tres discos amb Verve, la seva 

estrena amb Blue Note Records, 

dos segells icònics en la història 

del jazz. “M’encanta la música que 

han editat. Estic orgullós d’aquests 

discos i que el meu 

nom formi part del seu 

catàleg”, admet. Sense 

falsa modèstia. ■

Més concerts en gotim? 
timeout.cat/festivals

DE QUÈ VA…
Funk i jazz es troben 
en un dels músics 
clau sorgits de Nova 
Orleans al segle XXI.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Amb la seva banda, 
Orleans Avenue, 
Trombone Shorty 
calarà foc al Razz.

 Guitar BCN. 

Razzmatazz. M: Marina. 

Dv. 29. 21 h. 35 €.
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MARIALLUÏSA
Revelació del Festival del 

Pop Metafísic, en el seu 

primer concert, el so del 

jove quartet d’Igualada és 

sensual i ondulant com 

una anemone marina.

 Heliogàbal. M: Fontana. Dj. 

28. 21 h. Entrades exhaurides.

MUJERES 
Acomiaden Un sentimiento 

importante i presenten 

l’EP Romance romántico 

ben acompanyats per 

Sierra (21.10 h) i Melenas 

(20.20 h).

 Sala Apolo. M: Paral·lel. 

Dv. 29. 22 h. 10-14 €.

LES FILLES DE 
ILLIGHADAD

El trio del Níger és un dels 

plats forts del 30 aniversari 

del festival Blues & Ritmes 

de Badalona. Blues del 

desert amb veu de dona.

 Teatre Principal. 

M: Badalona Pompeu Fabra. 

Ds. 30. 21 h. 15 €.

MOURN
Defensen Sorpresa familia 

al cicle PedreraArtlab. S’hi 

projectaran fotos de Carla 

Pérez Vas, veu i guitarra del 

quartet grunge rock del 

Maresme.

 La Pedrera. M: Passeig de 

Gràcia. Dj. 28. 20 h. 8 €.

Els concerts on 

has de fitxar

PARLEM AMB...

Dominique A

“El dia 
que no em 
vingui cap 
cançó, 
el cos 
m’abando-
narà”

EL CANTAUTOR FRANCÈS va publicar el 2018 

no un, sinó dos àlbums –Toute latitude, elèctric 

i electrònic, i La fragilité, acústic i íntim–, i unes 

memòries. També va fer els 50. En parlem.

Per què separar les dues facetes de la teva música?
Era incapaç de triar i volia trencar el ritme disc/

gira. Va ser un joc, em va obligar a ser creatiu.

Què t’aporta cada una d’aquestes facetes?
Una em permet treballar en grup, nodrir-me 

de les idees dels altres, l’altra, em permet 

preguntar-me on soc, com a músic i cantant.

 
La gira d’Eléor (2015) va ser espectacular. Ha influït 
d’alguna manera en els nous àlbums?
Hi vam explorar certes cançons en què el ritme 

era molt important, i això em va fer venir ganes 

d’endinsar-me en això. Toute latitude és un disc 

centrat més en el ritme que en les melodies.

 
La nova gira és en solitari. Què t’agrada de tocar sol?
Estar sol a l’escenari em limita musicalment, 

però alhora no conec més gran llibertat. Ets 

alhora el capità i el vaixell. Has d’estar molt 

concentrat, i fa més fàcil aconseguir cert estat, 

que no és de trànsit, no exagerem, però que s’hi 

acosta. Pots veure on ets com a músic.

Continues evolucionant com a cantant, es pot sentir.
Crec que he millorat, i el motiu és que he deixat 

de preocupar-me per la veu, pels cops d’aire i 

per quedar-me afònic de gira. Un dels motius 

va ser que vaig sentir que la Beth Gibbons 

[Portishead] beu i fuma abans de cantar. 

 
Has fet els 50 en un moment creatiu i prolífic. Quin és 
el teu secret?
El desig de no decebre aquells a qui interessen 

les meves cançons, potser. I la por de morir: 

tinc la sensació que el dia que no em vingui cap 

cançó, el cos m’abandonarà.

Què has après amb la memòria Ma vie en morceaux?
M’ha confirmat que la meva vida s’estructura 

per les cançons, que està tota rimada, fins i tot 

el més personal. ■ Entrevista de Marta Salicrú

 Caprichos de Apolo. Sala Apolo. M: Paral·lel. Dc. 3. 20 h. 24-28 €.
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FIXA-T’HI

Un cop i un altre
VÀLIUS SÓN REDUNDANTS. El nom del duo art-punk 
barceloní i el del seu quart àlbum es repeteixen formant una 
sanefa a la portada del vinil de Senyal (2019), que evoca 
una caixa de pizza. Pleonasmes, un dels nous hitets del duo 
(“una broma que teníem pendent resoldre en una cançó”), 
se’n fot de la repetició emfàtica. Però admeten que és en 
el que es basa la seva “fórmula”, en diuen. “Ens agrada fer 
això i funciona, tenim un directe contundent, bonic. Fem-ho 
més –diu Gerard Segura (guitarra i veu)–. És mentida que si 
no evoluciones no aportes res nou; tornant a fer, cada cop 
aportes matisos”. “A mi el que em fa més il·lusió és mirar el 
Bandcamp i veure que tenim moltes cançons. Totes iguals, 
però fa patxoca”, afegeix Pol Serrahima (bateria i veu). En 
diuen “el palmarès”, i fantasiegen amb igualar el de The Fall.

Afirmen ser “un fracàs com a grup”, pel seu amateurisme, 
alhora que es fan seu el discurs dels pioners militants del 
DIY Desperate Bicycles, que “no volien ser músics”, diu 
Serrahima. “Tenir una feina a banda de la música lliga la teva 
producció al dia a dia de la gent normal”, afegeix. I potser per 
això els títols de l’àlbum semblen contaminats pel lèxic del 
procés (Traïdor, Mandat, Jutjar). “Potser perquè en aquest 
disc hem anat més forts”, diu Segura. Neguen que la cançó 
que titula l’àlbum (“Si no pots més, fes-me 
un senyal”) sigui una oda al BDSM. Però si no 
hi veieu la “mala llet”, espereu a la rèplica de 
Serrahima, que al nou disc canta més: “Tot 
se t’ha de dir i no entens mai res”. ■ M.S.

DE QUÈ VA…
vàlius presenten 
Senyal amb Meconio 
i Wapisimo.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
En cançons de 
2 minuts amb 
monosíl·labs, donen 
molt amb molt poc.

 Espai Zowie. 

M: Bellvitge. Divendres 

29. 21 h. 7 €.

I avui? timeout.cat/concerts-setmana
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se t’ha de dir i no entens mai res”. ■M.S. i Wapisimo.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
En cançons de 
2 minuts amb 
monosíl·labs, donen 
molt amb molt poc.

 Espai Zowie. 

M: Bellvitge. Divendres 

29. 21 h. 7 €.

I avui? 
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RERE CERTS TÒPICS del rock, 

s’hi amaga l’oposat: Elvis robava 

dels negres, Lynyrd Skynyrd eren 

racistes... I Deep Purple eren un 

totxo impossible de ballar. Glenn 

Hughes –baixista i cantant de la 

banda del 1�7� al 1�77– rebatrà 

aquesta falsedat en un concert de 

repertori exquisit i nostàlgic, en 

què repassarà els tres discos amb 

què Deep Purple, avançant-se a 

l’edat d’or de la música disco, van 

portar al mainstream la fusió de 

funk, soul i rock. 

Orgull i satisfacció
Hughes no és el que en diríem un 

roquer nostàlgic: no ha parat de 

muntar grups i publicar cançons 

noves, aclamades pel públic i la 

premsa del ram. I és el primer cop 

de la seva carrera que tira només de 

retrovisor: “Cada artista de la meva 

generació que hagi tingut èxit –ara 

en tinc �7– hauria de mirar una 

estona al seu passat i honorar-lo. 

Volia revisitar l’era dels 70 i oferir el 

millor xou possible als meus fans. 

Són cançons icòniques i estic molt 

Funk porpra

PREN-NE NOTA orgullós de poder fer-ho”, explica 

des de Los Angeles. 

Pista de ball al metall 
L’entrada de Hughes i David 

Coverdale a Purple (dos 

cantants en una banda 

de rock dur!) va portar 

un plus de frescor i pista 

de ball a un estil, el hard-

rock, on el blues paquidèrmic 

de Led Zeppelin era l’acostament 

habitual al fet negre. “Coverdale i 

jo érem nois del nord d’Anglaterra, 

ja saps allò del northern soul, i vam 

créixer escoltant rhythm and blues 

i soul. Quan vam entrar a Deep 

Purple hi vam portar una cosa 

nova. Hauria sigut ridícul intentar 

repetir l’esquema de Machine 

Head”. 

I no ha perdut vigència: si 

escolteu Love don’t mean a thing 

–com si a un Stevie Wonder en 

zel li apugessin les guitarres– és 

impossible no remenar el cul 

i cantar. Lluny de quedar en 

anècdota, la trilogia de funk 

porpra va influir en bandes de 

fusió decisives, com Bad Brains 

o Red Hot Chili Peppers. “Els 

conec a tots, són amics i toco amb 

alguns d’ells. Però vull deixar clar 

que Purple no em va encarregar 

canviar el seu estil; jo hi vaig portar 

el meu groove i va anar així”. 

■ Ricard Martín

EL TOP 3

Clàssica

La Gioconda
L’òpera més coneguda de Ponchielli 

arriba al Liceu, on estarà en cartell un 

parell de setmanes. Grans veus en el 

repartiment: Theorin, Zajick, D’Arcangelo 

o Montiel, entre d’altres. La producció 

té direcció musical de Guillermo García 

Calvo i escènica de Pier Luigi Pizzi. 

 Gran Teatre del Liceu. M: Liceu. Del dl. 1 al 

dl. 15 d’abril. 20 h. 13-297 €.

Gautier Capuçon
El violoncel·lista francès ofereix tres concerts al costat 

de l’OBC. Interpreten el Concert de Schumann, sota la 

direcció de Kazushi Ono. Músiques d’Stravinsky, Brahms, 

i una estrena de Mariona Vila, completen el programa.

 L’Auditori. M: Marina. Divendres 29, 20.30 h. Dissabte 30, 19 h. 

Diumenge 31, 11 h. 10-58 €.

Concurs Maria Canals: 
prova final
El Concurs Internacional arriba a la prova 

final, que es farà com és tradició al Palau. 

Hi prendran part tres pianistes, cadascun 

dels quals oferirà un concert acompanyat 

de la JONC, la Jove Orquestra Nacional de 

Catalunya, dirigida per Manel Valdivieso.

 Palau de la Música Catalana. M: Urquinaona. 

Dimecres 3. 20 h. 10-35 €.
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Més lírica i concerts a
timeout.cat/classica

dels negres, Lynyrd Skynyrd eren 

totxo impossible de ballar. Glenn 

aquesta falsedat en un concert de 

què repassarà els tres discos amb 

l’edat d’or de la música disco, van 

de la seva carrera que tira només de 

retrovisor: “Cada artista de la meva 

generació que hagi tingut èxit –ara 

Volia revisitar l’era dels 70 i oferir el 

Són cançons icòniques i estic molt 

Funk porpra

PREN-NE NOTA orgullós de poder fer-ho”, explica 

des de Los Angeles. 

Pista de ball al metall 
L’entrada de Hughes i David 

Coverdale a Purple (dos 

cantants en una banda 

de rock dur!) va portar 

un 

de ball a un estil, el hard-

rock, on el blues paquidèrmic 

de Led Zeppelin era l’acostament 

habitual al fet negre. “Coverdale i 

jo érem nois del nord d’Anglaterra, 

ja saps allò del northern soul, i vam 

créixer escoltant rhythm and blues 

i soul. Quan vam entrar a Deep 

Purple hi vam portar una cosa 

nova. Hauria sigut ridícul intentar 

repetir l’esquema de Machine 

Head”. 

I no ha perdut vigència: si 

escolteu Love don’t mean a thing

–com si a un Stevie Wonder en 

zel li apugessin les guitarres– és 

impossible no remenar el cul 

i cantar. Lluny de quedar en 

anècdota, la trilogia de funk 

porpra va influir en bandes de 

fusió decisives, com Bad Brains 

o Red Hot Chili Peppers. “Els 

conec a tots, són amics i toco amb 

alguns d’ells. Però vull deixar clar 

que Purple no em va encarregar 

canviar el seu estil; jo hi vaig portar 

el meu groove i va anar així”. 

■ Ricard Martín

EL TOP 3

DE QUÈ VA…
Glenn Hughes, la 
veu més negra del 
hard-rock, repassa 
la seva carrera amb 
Deep Purple.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Un repertori ple de 
joies infravalorades 
que val la pena 
recordar o descobrir.

 Sala Apolo. 

M: Paral·lel. Dilluns 1. 

20 h. 30 €.
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LGBTI

Coordina Sebastià Portell
timeout.cat/lgbti

Troba bars i clubs a timeout.cat/lgbti

VA NÉIXER A Nàpols l’any 1984 i fa anys 

que té el carnet de barceloní: Alessio Arena 

és una de les veus més dolces i vellutades 

de la ciutat. Ha publicat diverses novel·les 

en italià i tres àlbums d’estudi: Autorretrato 

de ciudad invisible (2010), Bestiari(o) 

familiar(e) (2014) i La secreta danza (2016). 

Ha tret l’eyeliner i les flors de colors per 

endinsar-se al desert xilè d’Atacama (2018), 

el seu disc més queer.

Ets un cantant que escriu o un escriptor que 
canta?
Vaig viure gairebé tota la infantesa lluny de 

la meva mare i li escrivia cartes infinites, on 

aviat hi va haver creació literària: li mentia 

molt, a la mare, però com que era la meva 

lectora més fidel ja em feia sentir escriptor. 

Segurament és per això que els llibres van 

arribar primer que els discos i els concerts. 

Per mi literatura i música són gairebé el 

mateix, comparteixen l’arrel tot i que després 

s’enfilen cap a llocs separats. La cançó i 

la novel·la són objectes que manejo amb 

prudència: són la vertadera ciència de l’art, 

trama, sentit, equilibri, llengua. Cada cançó i 

cada novel·la parlen una llengua diferent.

I quina és la llengua d’Atacama?
Quan treballava en el disc imaginava 

Atacama com un nou planeta, sense barreres 

culturals, sense identitats marcades, híbrid 

en tot. Hi revisito la tradició i intento donar-li 

llibres, com el Cancionero gitano de Lorca. 

De seguida vaig tenir una fixació pel poeta 

granadí, i potser aquest home que volia ser 

cançó és ell.

Allunyat d’etiquetes i construccions culturals, 
Atacama és segurament el teu àlbum més 
queer. Cantes per a un món més divers?
Crec que la revolució feminista és l’únic camí 

cap a una nova democràcia i que també s’ha 

de mostrar que hi ha altres maneres de ser 

masculí. El que jo voldria fer és ‘artivisme’: 

el poder que la música i la literatura poden 

arribar a tenir en la defensa dels nostres drets 

és innegable. I sí, canto per un món menys 

frívol, més generós, més compromès.

■ Entrevista de Sebastià Portell

à MUT (Sant Cugat del Vallès). FGC: Sant Cugat. Dijous 4. 

21 h. Gratis.

colors d’una paleta pròpia: diabladas amb 

sabor mediterrani, cúmbies amb forma de 

canzone italiana, algun petit bolero que sona 

com si fos música tradicional… de la lluna. 

Descobrir el desert del Norte Grande de Xile 

em va marcar profundament. No havia vist 

mai un paisatge tan despullat de contingut, 

sense secrets. Atacama em va fer mirar 

endins.

El hombre que quiso ser canción és un 
homenatge a les persones que no són el que 
s’esperava d’elles.
Vaig escriure aquesta cançó inspirat en un 

home que vivia pràcticament al carrer i que 

cantava vestit de dona en qualsevol ocasió 

festiva. El que més en recordo, més enllà 

de la veu, són les bosses de plàstic enormes 

que moltes vegades duia carregades de 

Alessio 
Arena “Canto per  

un món menys 
frívol, més 
compromès”

PARLEM AMB... 
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Hi tenim 
dret 

‘On abortion’, el reconegut 
projecte de Laia Abril, es 

presenta a Foto Colectania. 
Per Eugènia Sendra

HI HA PROJECTES que neixen d’un 
emprenyament, d’altres que ho fan de la 
por. On abortion, el treball de Laia Abril 
sobre l’avortament, respon més a la segona 
motivació i a la necessitat de crear un 
arxiu visual d’un tema invisible. “Parlo 
de les repercussions de la manca d’accés, 

sosté Abril. El projecte es mostra per primera 
vegada a Barcelona i barreja fotos d’arxiu, 
reconstruccions, text, instal·lacions sonores 
(una confessió coincidint amb l’autorització 
del Vaticà a perdonar l’avortament) i objectes 
que varien segons el context. A Foto Colectania 

s’inclouen peces del Museu 
d’Història de la Medicina de 
Catalunya, com la foto de la 
radiografia d’un part del 1920. “És 
curiosa i d’una violència obstètrica 
increïble”, diu l’artista. 

On abortion va començar com 
una instal·lació a Arles el 2016, 
s’ha convertit en fotollibre i ha 
estat premiat a la fira Paris Photo-
Aperture. El nom de Laia Abril 
sona fort per això i perquè amb deu 
anys de trajectòria està nominada 

al premi Deutsche 
Börse, al costat de 
veterans de la càmera 
com Susan Meiselas. ■

Art

Coordina Eugènia Sendra
timeout.cat/art
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Més vuitè art a 
timeout.cat/fotografia

perquè l’avortament no és lliure, gratis 
i fàcil”, reflexiona Abril. “S’assenyalava 
com un tema del passat, però està lligat a 
qüestions legislatives i polítiques, i per tant 
als moviments polítics pendulars”, afegeix. 
L’actual retrocés social i dels drets de les 
dones la preocupa, com el fet que 
el projecte no es pugui exhibir 
lliurement als Estats Units, on hi 
ha un fort moviment anti-choice. 

Abril va estudiar periodisme i 
fotografia a l’International Centre 
of Photography de Nova York. No 
es considera fotoperiodista, sinó 
que aborda temes socials des de 
les arts visuals. Té entre mans A 

history of misogyny, una recerca 
sociològica, mèdica i política que, 
a més de l’avortament, parlarà de 
la violació i el fracàs institucional 
amb les víctimes. “Potser serà més 
concís, físic i emocional que On 

abortion, que és més conceptual”, 

DE QUÈ VA…
De tot allò que 
envolta l’avortament 
quan es produeix en 
silenci.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
És la primera 
vegada que es 
mostra el projecte 
sencer a Barcelona.

 Foto Colectania. 

M: Arc de Triomf. 

Fins al 9 de juny. 4 €.
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DIR TÀPIES ÉS invocar 

les lletres T –com la inicial 

del seu cognom i del nom de 

la seva companya Teresa–, 

o creus, que també poden 

tombar-se i esdevenir X de 

formes i mides diverses. Dir 

Tàpies és, a la vegada, apel·lar a 

peus, mitjons, sabates, petjades. 

Tàpies també és cadira, ulls i 

ulleres, o enigmàtiques lletres 

i xifres entre ossos, cranis i un 

grapat d’objectes quotidians. 

A principis dels anys 90, poc 

després d’inaugurar la fundació 

que porta el seu nom, l’artista va 

desenvolupar un conjunt d’obres 

a partir del tèxtil sintètic que 

utilitzava per cobrir i protegir el 

terra dels estudis de Campins i 

Barcelona. Tàpies va recuperar 

material de rebuig i va transformar 

velles teles, ratllades, esquinçades, 

trepitjades i amb esquitxos, en 

llenços idonis per desplegar, amb 

vernís, collage i pintura plàstica, 

el seu particular repertori icònic. 

Impulsat per l’interès constant en 

la recerca de materials i tècniques, 

va decidir treballar per primer cop 

amb aquestes robes d’ús industrial 

que són especialment fràgils, amb 

força irregularitats i ondulacions; 

un suport en el qual va representar 

tot un seguit d’imatges, llocs 

comuns de la seva producció, que 

van quedar estampades com un 

manifest o un testament artístic. 

L’any 1991, Manuel Borja-Villel, 

llavors director de la Fundació, 

Certeses 
sentides

ttttt

Art

invocar 

les lletres T –com la inicial 

del seu cognom i del nom de 

la seva companya Teresa–, 

o creus, que també poden 

tombar-se i esdevenir X de 

formes i mides diverses. Dir 

Tàpies és, a la vegada, apel·lar a 

peus, mitjons, sabates, petjades. 

Tàpies també és cadira, ulls i 

ulleres, o enigmàtiques lletres 

i xifres entre ossos, cranis i un 

grapat d’objectes quotidians. 

A principis dels anys 90, poc 

després d’inaugurar la fundació 

que porta el seu nom, l’artista va 

desenvolupar un conjunt d’obres 

a partir del tèxtil sintètic que 

utilitzava per cobrir i protegir el 

terra dels estudis de Campins i 

Barcelona. Tàpies va recuperar 

material de rebuig i va transformar 

velles teles, ratllades, esquinçades, 

Certeses 

DE QUÈ VA...
Es recupera i 
amplia l’exposició 
presentada fa 
gairebé tres 
dècades.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
L’artista desplega 
el seu repertori 
d’imatges en 
materials de rebuig.

 Fundació Tàpies. 

M: Passeig de Gràcia. 

Fins al 29 de setembre. 

8 €.

va reunir prop d’una vintena 

d’aquestes obres en l’exposició 

Certeses sentides, amb la idea de 

mostrar la ferma convicció de 

l’artista amb el seu art. 

Ara, 28 anys després, l’espai 

recupera aquella col·lecció, 

ampliada amb algunes peces que 

havien quedat excloses i amb 

una sèrie d’escultures de bronze 

i terra xamotada de la mateixa 

època, una compilació que pren 

la forma d’una mena de full 

de ruta per transitar per l’obra 

tapiana, sobrevolada per una certa 

malenconia amb les habituals 

referències al pas del temps, la 

malaltia, el dolor i la mort. 

■ Aina Mercader

ampliada amb algunes peces que 

una sèrie d’escultures de bronze 

època, una compilació que pren 

tapiana, sobrevolada per una certa 
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Coordina Ricard Martín
timeout.cat/restaurants

Menjar

DE QUÈ VA…
Tapes, birres, 
vodkes i bon rotllo 
100% polonès.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per superar 
el xovinisme 
gastronòmic 
mediterrani.

RESTAURANT DE LA SETMANA

SI LA VIDA et dona patates, 
fes vodka. Aquest és l’eslògan 
del Polka Bar, un establiment 
polonès d’ambient informal i 
jove que va obrir fa un any i mig 
a tocar de la cortsenca plaça de 
la Concòrdia. Intencions clares; 
sabors XXL a preus XS. Espai i 
carta reduïts; vint comensals, sis 
tapes, cinc plats principals, dos 
estofats i una sopa. 

Aquests mesos de fred, la Kasia, 
de Silèsia, i en Kamil, de Poznań, 
ens han escalfat el cos i l’esperit 
amb els plats més representatius i 
reconfortants del seu país i ens els 
han maridat amb cerveses d’allà, 
com la negra Kozlak. S’han guanyat 
el nostre cor amb la sopa blanca 
żurek, feta amb sègol, patata, 
ceba, salsitxa, bacó fumat i ou 
dur, i servida dins d’un pa rodó; el 
bigos, un estofat de porc, salsitxa, 
xucrut, bolets i prunes, i el gulasch, 
un altre guisat de porc, pebrots i 
xampinyons. 

Justament els enganxem 
canviant la carta hivernal per la 
primaverenca. Marxen els estofats 
i les sopes i arriben les croquetes 
i les creps. Decidim obrir la gana 
amb una tapeta de formatge fumat 
d’ovella oscypek i melmelada de 
mora. Primer encert. Seguim 
amb una croqueta de bolets i 
col. Segon encert. Continuem 
amb pierogi, una espècie 
d’encreuament entre el ravioli 
italià i el dumpling asiàtic que ha 
sobreviscut al canvi d’estació i 
de carta. La Kasia els fa tal com li 

va ensenyar la seva mare; a mà, 
amb paciència i molt amor. Els 
pierogi ruskie, amb farcit de patata 
i formatge, són extraordinaris i 
els mięsem, de porc bullit i herbes 
aromàtiques, tampoc es queden 
enrere. L’any passat van servir deu 
mil unitats d’aquestes panades. 
Tants estómacs no poden estar 
equivocats. 

Arrodonim l’àpat amb una 
gustosa salsitxa fumada, la 
kiełbasa smażona, acompanyada 
de puré de patates i cogombrets 
avinagrats. En Kamil ens 
recomana animar el sopar i 
celebrar l’arribada de la primavera 

amb una cervesa rossa no 
pasteuritzada molt lleugera, la 
Kasztelan, i un gotet de Żubrówka, 
un tipus de vodka aromatitzat 
amb herba de bisó. 

Aquí el beure és tan important 
com el menjar; vodkes Soplica 
i Sobieski blancs i de sabors, 
cerveses poloneses que 
canvien setmanalment i còctels 
‘polonitzats’, com el mojito de la 
casa, que en lloc de fer-se amb rom 
es fa amb vodka i suc de poma.  
■ Mireia Font

Polka Bar
à Cabestany, 7. M: Les Corts.  

T. 684 06 21 59. 15-20 €.

ttttt

Un passeig pel barri?
timeout.cat/les-corts

M
A

R
IA

 D
IA

S



45

Menjar

28 de març - 3 d’abril 2019  Time Out Barcelona

NO T’HO PERDIS

Enganxat al mercat de Santa 

Caterina, l’associació Slow Food 

hi ha obert l’Slow Food Kitchen, 

un espai culinari que segueix fil 

per randa els principis amb què 

treballa aquesta entitat sense 

afany de lucre: cuinar amb 

producte local, de proximitat 

i temporada i sempre amb 

afany sostenible. En essència, 

aquest espai és una escola de 

cuina per on desfilen els xefs 

adherits a la filosofia de l’entitat 

(i on podreu aprendre a cuinar 

cebiche o insectes). I s’anomena 

‘cuina’ en lloc d’‘escola’ o ‘centre 

culinari’ perquè el que volen és 

“compartir, i una cuina és un 

lloc de trobada”, diuen. ■ 

SLOW FOOD KITCHEN
à Fonollar, 14. M: Jaume I. T. 626 936 932. 

BUFET LLIURE

De llengua
à Torpedo. M: Diagonal. T. 93 858 37 60. 

El format d’entrepà del biquini –mantega i sempre formatge fondant– és 

un terreny adobat perquè l’alta cuina hi faci de les seves. L’embolcall 

és d’allò més neutre, i un bon pa de motllo aporta suavitat i facilitat 

a l’hora de mastegar, però sobretot potencia els sabors. Un exemple 

impressionant és el biquini de llengua del Bar Torpedo del Rafa Peña 

(Gresca): pastrami de llengua de vedella, amb pa de motlle croissant de 

Triticum i una mostassa d’herbes; el paladar et xuta tots els ingredients 

en un únic sabor càlid, picant i mantegós directe al cervell (recordeu que 

un clàssic del Gresca és el biquini de formatge comté i llom ibèric).

De carxofa
à La Bikineria. M: Hospital Clínic.  

T. 93 532 53 12.

Encara és temporada de carxofa! A 

la Bikineria del mercat del Ninot  

(on el xef Joan Gurgui desenvolupa 

el seu amor pel format) els fan 

amb pa de motllo italià, planxa –no 

pas sandvitxera– i les receptes de 

temporada passen per delícies 

com el de carxofa, brie i botifarra 

negra. Cal tastar el seu clàssic per 

comparar-lo amb la resta.

De pernil canari
à Monsieur Bosc. M: Poblenou.  

T. 93 027 56 04.  

Al Monsieur Bosc ho fan tot des de 

zero. Fins i tot el pa dels biquinis! 

Un dels favorits és aquest 

assemblatge de pernil canari, 

cansalada, formatge cheddar del 

bo i melmelada de fruites del bosc 

(també casolana), una explosió 

de porcí i dolçor que complauria 

l’Elvis (que es fotia els entrepans 

de porc i gerds de tres en tres). 

Torna l’operació 
biquini

REVIFALLA
El biquini gurmet 

guanya terreny en les 

cartes d’entrepans. 
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BAR DE LA SETMANA

Beure
Coordina Ricard Martín

timeout.cat/bars

T’ESPANTEN ELS PREUS de les 
breweries de moda de l’Eixample 
però t’agrada la birra? Estàs de 
sort. La Gorda Beer Factory és un 
local que passa de pompositats 
i ofereix una selecció de set 
cerveses artesanes de tirador 
d’allò més recomanables. Algunes 
les fan al final del passadís: 
darrere la porta, on hi posa 
‘Només personal’ s’amaga una 
petita fàbrica de producció d’IPAs, 
ales i el que surti. No és el típic 
pub modern. Més aviat recorda 
una taverna de tota la vida, amb 

taules de fusta massissa i cadires 
on pots recolzar l’esquena, penjar-
hi la jaqueta i la bossa (un luxe 
que els bars moderns sovint no 
respecten). 

Et permet sortir de les cerveses 
industrials que ofereixen la 
majoria de bars de barri. A més, 
per acompanyar t’emportes un 
pintxo que supera amb diferència 
el mix de fruits secs remollits o les 
olives que, de tristes, han perdut 

La Gorda
à Riego, 29. M: Plaça de Sants. T. 652 02 80 42.  

ttttt

el farcit. El local està decorat com 
l’habitació d’un adolescent, però 
en comptes de pòsters i fotografies 
amb els amics hi ha sotagots 
de birres d’arreu. Un cambrer 
simpàtic que acompanya la teva 
tria, bona música que no dificulta 
el diàleg i un espai que no està a 
rebentar és tot allò que fa de La 
Gorda Beer Factory un bon lloc 
per anar a prendre un glop entre 
setmana. ■ Júlia Gamissans

DE QUÈ VA…
Birres que valen la 
pena i no t’arruïnen 
la butxaca.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Un espai tranquil on 
poder parlar de la 
llista de la compra o 
arreglar el món des 
de la cadira.

EL CÒCTEL

MINT JULEP

VI DE LA SETMANA

Mistinguett
à Escumós Brut. 12%. 35 €. 

ttttt

Duu el nom artístic de la vedet 
Jeanne Florentine Bourgeois 
(����-����), i és un escumós de 
verema manual, amb molta fruita 
blanca i la subtilitat de la vermella 
en boca. Inspirat en la col·lecció 
Plume Noire d’Óscar León, és 
un sparkling de nova generació, 
amb només set mesos de criança! 
Homenatge a les dones que 
lluiten, les plomes són tendència 
i els escumosos joves, amb estil i 
sobradament preparats, també! 
■ Meritxell Falgueras

Més temples del mam a timeout.cat/bars
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MINT JULEP
ELS INGREDIENTS

La simplicitat del 

clàssic: bourbon, 

menta fresca, xarop de 

sucre i gel picat.

EL BAR
Hola primavera! Toca 

fer una copa fresca a la 

fresca: a la Torre Rosa 

(Francesc Tàrrega, 22). 

EL TRUC
Inventat al segle XIX a 

Kentucky. Ve de julepe 

–espanyol aràbic–

i vol dir ‘medicina’.  
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Contingut patrocinat

Plats saludables
Us presentem tres restaurants de la ciutat on els productes sostenibles i de 

proximitat són els protagonistes. Amb cartes extenses i receptes modernes i 

gustoses, us faran gaudir de la cuina més sana com mai

 Oassis Natural Cooking
Amb una carta basada en productes 

saludables i de proximitat, podràs degustar, 

des d’originals aperitius, fins a amanides XL, 

pizzes de fermentació lenta o burgers amb 

carn del Pirineu i també veggies. Tasteu la 

llimonada casolana i les sorprenents postres. 

Receptes creatives i molt divertides en un 

Oassis de bona música i desconnexió total!

à Passeig de Gràcia, 24. www.oassisnaturalcooking.com

 Quinoa
Aquí regnen els plats vegetarians i vegans. Amb 

conceptes innovadors i opcions sense gluten, destaca 

per adaptar els plats a una cuina sana i saborosa. 

Trobareu varietats de quiches, amanides, hamburgueses, 

nachos, nyoquis i falàfels que podreu acompanyar amb 

delicioses postres casolanes. Us llepareu els dits!

à Travessera de Gràcia, 203. Carrer Aragó, 209. 

 GreenVita
Des dels vegetarians fins als 

més carnívors, passant pels 

piscivegetarians, els vegans i els 

celíacs, GreenVita ofereix una gran 

varietat d’opcions que s’adapta a 

les necessitats i gustos de tothom. 

A la carta trobareu des de tacos i 

pastes fins a tàrtars, hamburgueses 

i hummus, gràcies als quatre tipus de 

cuina que utilitza: raw, al vapor, saltats i 

a la brasa de carbó ecològic vegetal.

à CC Glòries. CC Diagonal Mar. www.greenvita.com. 
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Coordina Eugènia Sendra
timeout.cat/botigues

Tendències

DURANT ELS ANYS que va passar 
a Itàlia, l’arquitecta Elena García 
Silva es va dedicar a restaurar 
edificis antics. Però l’arquitectura 
a gran escala és esgotadora. 
Tant, que va voler concentrar-se 
en el petit format. I si Mies van 
der Rohe es trencava més el cap 
per dissenyar una cadira que 
un gratacel, ella ho fa ara per 
dissenyar la bossa de mà perfecta. 
Aquest és l’origen de Lautem, una 
marca de bosses de luxe ubicada 
a Ponferrada, a la província de 
León. És un projecte compartit 
amb Roberto Vercellotti, que 
s’ocupa de la part comercial. “Les 
nostres bosses no són fàcils de 
portar. Tenen un disseny molt 
fort, inspirat en l’escola Bauhaus 
i l’arquitectura moderna del segle 
XX”, afirma. Una aposta valenta 
i minimalista, que ha conquerit 
des de les botigues de mobiliari 
Pilma fins a mercats tan exigents 
com el de Corea del Sud i la Xina. 
I que també ha seduït celebritats 
com Solange Knowles i Emma 

Watson. “Qui vol diferenciar-
se, qui busca l’excel·lència, sap 
que amb nosaltres la trobarà”, 
diu Vercellotti, que avança que 
la propera col·lecció serà “més 
unisex, perquè hem detectat que 
els homes també es fixen en les 
nostres bosses”. 

De Barcelona al món
En les mateixes coordenades 
es mou The Sant, una marca 
catalana que també ha fet forat 
en el mercat internacional d’alta 

gamma. La fundadora és la Laura 
Riera, advocada de formació, 
però amb anys d’experiència en el 
departament d’interiorisme d’un 
despatx d’arquitectura. Allà va 
descobrir les mil i una possibilitats 
de la pell i les va voler canalitzar a 
través d’un projecte propi. “Volia 
crear bosses atemporals, que 
anessin més enllà de les modes i 
que s’inspiressin en l’arquitectura 
i en l’art contemporani”. Igual que 
Lautem, tota la fabricació de The 
Sant es fa de manera artesanal a 
Ubrique, a la província de Cadis. 
I des de l’estudi de Barcelona les 
seves bosses –tan minimalistes 
com exquisides– arriben a tot el 
món. “Tenim punts de venda 
a París, Milà, Nova York, 
Dubai... i des de la botiga 
online venem moltíssim a 
Rússia”, explica Riera, que 
acaba de llançar la nova 
col·lecció inspirada en el 
Japó, amb unes nanses 
frunzides que ja aixequen 
passions.

L’eròtica de 
l’arquitectura

Minimalisme en estat pur i un disseny trencador. 
L’excel·lència de Lautem i The Sant els ha obert la porta al 

mercat internacional de les bosses de luxe. Per Laia Beltran

Les dues marques 
fabriquen de 
manera artesanal 
a Ubrique, a la 
província de Cadis

The Sant 
www.thesant.com 

Lautem 
www.lautem.com

anessin més enllà de les modes i 
que s’inspiressin en l’arquitectura 
i en l’art contemporani”. Igual que 
Lautem, tota la fabricació de The 
Sant es fa de manera artesanal a 
Ubrique, a la província de Cadis. 
I des de l’estudi de Barcelona les 
seves bosses –tan minimalistes 
com exquisides– arriben a tot el 
món. “Tenim punts de venda 
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Com no perdre les claus? Comencem 
per un bon clauer. Per Eugènia Sendra

L’APARADOR

 Urbà
Al Poblenou DOIY dissenya accessoris fàcils i divertits 

per al dia a dia. La seva versió elegant i minimalista és la 

col·lecció Honom, que vol dir ‘ell’ en suec; n’han fet un 

multiusos, un obridor i un clauer provocador (12 €).

 doiydesign.com

 Càlid
En els objectes de Matimañana hi ressona l’amor pels 

efectes domèstics de sempre passats pel sedàs de la 

contemporaneïtat i la fusta, exòtica i reciclada, hi és 

omnipresent. Senzill, agradable al tacte i natural (7,50 €).

 matimanana.bigcartel.com

 Clàssic 
Un nus ben fet resulta obvi i alhora bell, i és capaç de 

resistir tendències, passar de moda i tornar-ho a estar. 

Aquest el firma Loewe, veterans en accessoris de pell, i està 

disponible en diferents combinacions de colors (250 €).

 www.loewe.com

MŽs bosses a timeout.cat/accessoris

 doiydesign.com
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Anne Pangolin Guéno 
Precisió, dedicació i paciència regeixen

la hipnòtica obra que s’amaga darrere del projecte 
artístic The Soft Pangolin. Per Laia Beltran 

 @thesoftpangolin

L’art de teixir
Entrelligar fils de 

colors fins a trobar 

la forma perfecta 

que defineix el teu 

estat d’ànim. I’m a 

maze és una sèrie 

de tapissos tan bella 

com hipnòtica, una 

composició tèxtil que 

juga a ser art abstracte. 

 www.zet.gallery 

Joc d’ombres
No és un simple 

llum, és una 

escultura lumínica. 

L’enigmàtica 

Ouroboros està cosida 

a mà amb retalls de 

plakene i perfecciona 

el binomi estètica + 

funcionalitat. Gaudiu-

ne a Materia Terricola 

(Pl. Joanic, 7).

El nou repte
A l’Anne no 

l’atemoreix la 

pàgina en blanc. Al 

contrari, li agrada 

omplir-la amb motius 

arquitectònics 

i vegetals, amb 

una minuciositat 

aclaparadora. Diu 

que dibuixa com si 

medités.

ENS

INSPIRA

ROBA
Porta un càrdigan 
negre d’Agnès B i un 
vestit de La fiancée 
du Mekongs.

ESTIL 
Darrerament, li 
agrada recollir-se el 
cabell amb trenes.

CALÇAT 
És d’extrems: 
tant porta unes 
ballarines com unes 
Dr. Martens.

UNA IMATGE DE la seva infància 

a Nantes són les bosses plenes de 

retalls de roba que l’àvia modista 

li donava per jugar. Potser d’aquí 

ve la passió de l’Anne Pangolin 

Guéno pel tèxtil. “Podria ser, però 

no va ser fins a l’adolescència 

que vaig començar a fer coses 

amb precisió, dedicació i 

paciència”, puntualitza. Després 

del batxillerat artístic, va entrar 

a la prestigiosa escola d’arts 

aplicades Olivier de Serres, a 

París. “Vaig especialitzar-me en 

tèxtil i vaig tornar-me encara més 

perfeccionista”, reconeix. Després 

va estudiar patronatge a l’escola 

La Cambre de Brussel·les. “Però 

només vaig aguantar un any 

–diu–, hi havia un ambient massa 

competitiu”. De tornada a París, va 

treballar en una agència artística 

organitzant exposicions fins que 

el destí la va portar a Barcelona. 

Aquí ha vingut a convertir-se 

en artista. Domina el tapís, el 

brodat, el punt i l’agulla. Li agrada 

mesclar tècniques i, sobretot, 

experimentar amb la seva 

turbulenta creativitat. Treballa 

amb un detall quasi malaltís i 

ho fa escoltant música, un dia 

electrònica, un altre barroca. 

També es presenta a concursos 

i ven objectes per a la llar sota la 

marca The Soft Pangolin que en 

realitat són obres d’art, tot peces 

úniques i fabuloses. “El tèxtil té 

una part molt emocional, dona 

calor als interiors i fa que el món 

sigui un lloc menys dur”. Paraula 

d’artista.
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SOL ALS ULLS

Project Lobster
Dissenyades a Barcelona i directes 

al fabricant, les ulleres de Lobster 

són producte de proximitat. Aquest 

model és el West Antique Amber i 

està inspirat en Kanye West (98 €).

 Antic de Sant Joan, 4. 

www.projectlobster.com

LA DANSA DEL CARRER 

About Arianne
Sabates ideades al Poblenou i fetes 

a Elx, que combinen l’artesania 

tradicional amb detalls com les 

anelles de metacrilat. Les trobareu 

a la botiga d’Emma Pardos (225 €).

 Sant Gabriel, 8. emmapardos.com 

CINTURA DE MENTA

Fahrenheit
Dissenyada a Barcelona i feta a la 

Península, la Circle bag, 100% pell, 

és un complement útil per dur les 

mans lliures. Us la podeu lligar a la 

cintura o portar-la creuada (89 €).

 www.fahrenheit.com.es

PER SOBRE DE TOT

Carhartt
Peça clàssica de la casa 

anglesa, per a dona i per a 

home. Tan útil per anar a 

treballar un dilluns com per 

córrer entre camps de lavanda 

tot un cap de setmana. 

Còmoda com un pijama i 

resistent com l’acer (129 €).

 www.carhartt-wipp.com

2

43

1

Sabons únics
 curatedbyshop.com

Curated by, marca 

d’objectes únics en 

col·laboració amb 

dissenyadors amb 

qui comparteixen 

la idea de bellesa, 

ens abasteix: un 

targeter, mitjons... 

L’últim llançament, 

una pastilla de sabó 

artesà d’oli d’oliva i 

lavandí (13 €). 

Gaudí al rebedor
 www.lacapell.com

BD Design i la Càtedra 

Gaudí reediten el 

penjador Calvet 

(1903), un dels 

objectes més petits 

de Gaudí. Les cintes 

d’acer entrellacen 

els tres cossos de 

fusta en un exercici de 

mestratge modernista 

per a connoisseurs 

(1.028 €).

Uniforme ‘vintage’
 www.alabamacollect.com

D’entre les marques 

que recuperen roba 

antiga, descatalogada 

i vintage ens agrada 

Alabama Collect, per 

la selecció i la imatge 

que proposa. Podeu 

inspirar-vos i comprar 

on-line o visitar el 

seu showroom al 

Poblenou, amb cita 

prèvia.

Una mica millor
 www.camper.com

Camper aposta per 

fer-ho “una mica 

millor” amb el planeta 

i llança les primeres 

vambes de malla 

de plàstic reciclat 

(la plantilla també 

és ecofriendly). Les 

Drift són lleugeres, 

transpirables, 

esportives i apel·len al 

canvi (130 €). 

EL CALAIX DEL SASTRE

El teu 
estil

Per Maria Junyent

Més moda a timeout.cat/botigues

CINTURA DE MENTA

Fahrenheit
Dissenyada a Barcelona i feta a la 

Península, la 

és un complement útil per dur les 

mans lliures. Us la podeu lligar a la 

cintura o portar-la creuada (89 €).

 www.fahrenheit.com.es
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són producte de proximitat. Aquest 

model és el West Antique Amber i 

està inspirat en Kanye West (98 €).
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Carhartt
Peça clàssica de la casa 

anglesa, per a dona i per a 

home. Tan útil per anar a 

treballar un dilluns com per 

córrer entre camps de lavanda 

tot un cap de setmana. 

Còmoda com un pijama i 

resistent com l’acer (129 €).

 www.carhartt-wipp.com
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són producte de proximitat. Aquest 

model és el West Antique Amber i 

està inspirat en Kanye West (98 €).

 Antic de Sant Joan, 4. 

www.projectlobster.com
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Escapades

MÉS DE 150 activitats per a 
petits i grans es duran a terme el 
primer cap de setmana d’abril a 
Món Sant Benet, en el marc de 
la setena edició de l’Alícia’t, la 
festa de la gastronomia de les 
comarques de Barcelona. Per als 
que no el conegueu, Món Sant 
Benet es troba a Sant Fruitós 
de Bages, i és un indret en un 
privilegiat entorn natural on 
conviuen un monestir medieval 
amb un innovador centre 
internacional de recerca de cuina, 
la Fundació Alícia. 

A l’esdeveniment del dissabte 
6 i diumenge 7 d’abril els visitants 
podran conèixer i tastar productes 
agroalimentaris singulars fets a les 
nostres comarques, descobrir els 
atractius turístics i gastronòmics 
del territori, gaudir de tallers de 
cuina i alimentació per a totes les 
edats, entre altres activitats. Una 
d’elles, una visita guiada especial al 

monestir durant l’Alicia’t: després 
d’una primera part introductòria, 
els inscrits podran moure’s al seu 
aire pels espais de la construcció 
medieval, i descobrir-ne l’església, 
el claustre i el celler.

I és que, si no hi podeu anar el 
cap de setmana de l’Alicia’t, us 
recomanem que busqueu algun 
altre forat per escapar-vos a Món 
Sant Benet. Ho podeu fer amb 
transport públic: Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) té un bitllet combinat 
que inclou el trajecte d’anada i 
tornada amb tren fins a Manresa 
Alta, els desplaçaments amb 

l’autobús de Transbages fins a 
Navarcles i l’entrada al monestir. 
El podeu adquirir a les màquines 
expenedores de bitllets de les 
estacions d’FGC de la línia 
Llobregat-Anoia. A Món Sant Benet 
hi ha altres espais d’interès, com la 
Fàbrica, on trobareu la recepció i 
venda d’entrades de les visites, i la 
Casa de l’Amo, que era la residència 
dels propietaris de la Fàbrica i 
on en l’actualitat hi ha sales de 
congressos. I si us hi voleu quedar 
més d’un dia, hi ha un hotel, el 
Món, de quatre estrelles, i amb dos 
restaurants de gran qualitat, el 
Món i l’Ó. ■ Xavi Amat

Amb:

Alícia’t al 
Món Sant 

Benet
Tot a punt per a la gran festa de 
la gastronomia al complex que 

formen el monestir medieval i la 
Fundació Alícia

COM ARRIBAR-
HI...
Els trens de les 
línies R5 i R50 
d’FGC paren a 
Manresa Alta. Allà 
s’agafa l’autobús 
de Transbages fins 
a Navarcles. Des de 
la parada fins a Món 
Sant Benet hi ha 15 
minuts a peu.

ON MENJAREM...
A L’Ó, prestigiós 
restaurant on el xef 
Jordi Llobet proposa 
una cuina evolutiva, 
amb receptes 
atrevides i la tècnica 
més innovadora. 

à www.turistren.cat

Perquè els barcelonins necessiten de tant en tant agafar aire  
lluny de la millor ciutat del món
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37 plans a la 
natura a prop de 

Barcelona
FEU EL CIM!
Escaleu 

Montserrat i us 

sentireu els reis i 

les reines del món!

Rebem la primavera endinsant-nos en els parcs naturals més propers per  
fer un munt d’activitats culturals, d’aventura, en família...

DEL MAR A LA 

MUNTANYA, GAUDIM  

DE L’AIRE LLIURE I EL 

BON TEMPS A LES 

COMARQUES DE BCN
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AMB GUST DE 
PRIMAVERA

plans a la 
natura a prop 
de Barcelona
Què preferiu? Senderisme? Escalada? Una visita 

cultural? Un bon àpat? Als parcs i espais naturals 
podreu fer aquestes i moltes altres activitats

Arriba el bon temps i amb ell 

augmenten les ganes de gaudir 

de l’aire lliure i de la natura. No 

cal anar gaire lluny per fer-ho! 

La Xarxa de Parcs Naturals de la 

Diputació de Barcelona (XPN) 

posa a l’abast de tothom centres 

d’informació i documentació, 

itineraris senyalitzats i rutes 

guiades, museus i exposicions 

temporals, equipaments 

pedagògics i culturals, albergs, 

allotjaments rurals, àrees d’esplai 

i d’acampada, publicacions i 

audiovisuals... i el més important 

de tot: tenim més de 100.000 

hectàrees de parcs, uns espais 

d’un alt valor paisatgístic, ecològic 

i cultural. 

Barcelona es va convertir en el 

2017 en la primera demarcació 

catalana a rebre la Biosphere 

Responsible Tourism, certificació 

que atorga un organisme vinculat 

a la UNESCO i que reconeix 

el territori com a destinació 

sostenible i responsable. I 

que un dels parcs naturals, el 

del Montseny, és reserva de la 

biosfera. En les pròximes pàgines 

us proposem 37 de les moltes 

activitats que podeu fer als espais 

naturals de les comarques de 

Barcelona. ■ Xavier Amat
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Història i 
cultura

1
Entre fantasmes
El castell de Montesquiu
L’abadessa Emma, Arnau Guillem de 

Besora, Lluís Descatllar i Emili Juncadella ens 

donen la benvinguda al castell de Montesquiu. 

Són els fantasmes de quatre personatges que 

han tingut relació amb aquesta construcció que 

corona el parc al qual li dona nom, al nord de la 

comarca d’Osona. Se’n tenen dades des de finals 

del s. XIII, i conserva testimonis arquitectònics 

de diverses etapes. S’hi munten també 

exposicions, mentre que a l’exterior podeu fer 

diversos i atractius itineraris senyalitzats.

à www.montesquiu.cat 

2
Art a la muntanya sagrada
El Museu de Montserrat
Les sales modernistes de Puig i 

Cadafalch acullen col·leccions de gran valor 

al cor de l’emblemàtica muntanya. Al Museu 

de Montserrat hi trobareu pintures del 

Renaixement i del barroc que conviuen amb 

autors dels segles XIX i XX, i amb objectes 

del Pròxim Orient i orfebreria. Ja sabem que 

Montserrat té molts altres encants, però com 

a mínim una vegada a la vida heu de creuar la 

porta del seu museu.

à www.museudemontserrat.com

3
L’univers d’un astrònom
La Masia Mariona
Mecenes cultural, humanista, home 

de ciències i de lletres, Rafael Patxot i Jubert 

(1872-1964) té a la Masia Mariona, seu de 

l’oficina del parc natural del Montseny i que 

va ser la seva casa d’estiueig, un espai on se’l 

recorda. L’exposició permanent Univers Patxot 

descobreix el seu fascinant llegat a través de cinc 

sales i un audiovisual. Patxot va finançar projectes 

com l’Estudi de la Masia Catalana o el Cançoner 

Popular, i va ser reconegut internacionalment 

com a astrònom i meteoròleg.

à www.universpatxot.diba.cat

4
Enclavament estratègic
El conjunt monumental d’Olèrdola
Talaia de natura i història, a la muntanya 

d’Olèrdola, entre la plana del Penedès i el Garraf, 

podem passejar pel que queda de l’antic poblat 

iber, la fortificació romana i la ciutat medieval, 

amb l’església de Sant Miquel (segles IX-XII), 

les restes del castell i les tombes antropomorfes 

com a punts culminants. El conjunt és una de 

les seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

à www.olerdola.cat/turisme

5
Al cim de la Mola
El monestir de Sant Llorenç del Munt
Una de les excursions més populars 

que podeu fer al parc natural de Sant Llorenç 

del Munt i l’Obac és pujar al cim de la Mola, 

a 1.103 metres d’altitud. Gaudireu d’una 

Sí, els espais naturals també poden ser un lloc 
fantàstic on conèixer el nostre passat i amarar-

nos de cultura. Masies, castells, monestirs o 
museus formen part del paisatge

Masia Mariona

Museu de Montserrat

La Diputació de 
Barcelona fa moltes 

propostes al web
barcelonaesmoltmes.cat 
per gaudir de tot aquest 

patrimoni.
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NO T’HO PERDIS

9. Melodies i lletres al parc
Cicles de poesia, música i òpera

Aquest 2019, a partir del 2 de maig, 

el programa Viu el Parc comptarà amb 

15 recitals que connectaran diverses 

disciplines artístiques amb la natura. 

Consulteu-ne la programació!

à www.viuelparc.org

8. Petjades megalítiques
La ruta prehistòrica de Céllecs

Des de la Roca del Vallès, seguint el 

PR C-36 per la Serralada Litoral, hi 

ha monuments megalítics: la galeria 

coberta de Can Gol, els dòlmens de 

Can Planes i la Pedra Foradada.

à www.turismevalles.com

7. Amb vistes al Barcelonès
La ruta de la vall de Betlem

Aquest itinerari senzill i circular pel 

parc de la Serralada de Marina, amb 

inici a Montigalà (Badalona), té com a 

gran element patrimonial el monestir 

gòtic de Sant Jeroni de la Murta.

à www. parcs.diba.cat/web/marina

bonica caminada 

(aproximadament 

una hora i mitja des 

del quilòmetre 3,9 de 

la carretera BV-1221) i 

tindreu la recompensa 

de descobrir, quan 

arribeu a dalt, el monestir romànic de Sant 

Llorenç del Munt, originari del segle XI. Es 

fan visites guiades a l’església i també podreu 

veure l’exposició permanent sobre l’ocupació 

humana i cultural de la muntanya. Ah!, i si teniu 

set o gana, hi ha servei de bar i restaurant.

à www. parcs.diba.cat/web/santllorenc/

6
Un meandre del Ter
El monestir de Sant Pere de Casserres 

Humil però ple de detalls encantadors, 

com el petit claustre, el locutori que més 

endavant va passar a ser un celler, o les tombes 

antropomorfes, el monestir de Sant Pere de 

Casserres, a Osona, val també una visita pel 

lloc on s’ubica, en un impressionant balcó d’un 

meandre del riu Ter. El mobiliari i els estris 

antics repartits per les diverses estances fan 

encara més entenedors els espais i la manera 

de viure dels monjos, com també l’audiovisual, 

recomanable veure’l en començar el recorregut.

à www.santperedecasserres.cat/monestir

Des de la 
prehistòria, 
l’home 
ha deixat 
petjada 
artística a 
la natura

Sant Llorenç del Munt

Sant Pere de Casserres

H
U

G
O

 L
O

R
IE

N
TE

 /
 D

IP
U

TA
C
IÓ

 D
E
 B

A
R

C
E
LO

N
A

H
U

G
O

 L
O

R
IE

N
TE

 /
 D

IP
U

TA
C
IÓ

 
D

E
 B

A
R

C
E
LO

N
A

O
R

IO
L 

C
LA

V
E
R

A
 /

 D
IP

U
TA

C
IÓ

 
D

E
 B

A
R

C
E
LO

N
A

IÑ
A

K
I R

E
LA

N
Z
Ó

N
 /

 D
IP

U
TA

C
IÓ

 D
E
 B

A
R

C
E
LO

N
A

A
N

D
O

N
I C

A
N

E
LA

 /
 D

IP
U

TA
C
IÓ

 D
E
 B

A
R

C
E
LO

N
A



6Time Out Barcelona  28 de març - 3 d’abril 2019

En actiu!

Si sou dels que necessiteu una dosi extra 
d’esport, dels que no us sabeu estar mai 
quiets, o dels que els agraden els reptes, 
aquestes són propostes per a vosaltres

10
Fent l’esquirol
El Bosc Vertical, a Dosrius

Fer circuits entre arbres, passar d’un 

a l’altre a través de diferents passarel·les, lliscar 

amb les tirolines o escalar xarxes són accions 

divertides i que ens donen una visió diferent de 

la natura, a una altra altura, al mateix temps que 

ens fan sentir una mica esquirols. A més a més, 

aquestes instal·lacions acostumen a disposar de 

diversos circuits, aptes per a petits i grans i per 

a més i menys atrevits. Un dels més veterans, El 

Bosc Vertical, el trobareu a Canyamars, terme 

municipal de Dosrius, al Maresme.

à www.boscvertical.com

11
Una pedalada planera
Amb bicicleta pel parc agrari del 

Baix Llobregat

Per als amants de les dues rodes, però que no 

estan per pujar un port, res millor que fer unes 

pedalades per un espai tan planer com és el 

parc agrari del Baix Llobregat. Al llarg de l’any 

diferents empreses organitzen sortides en grup i 

en companyia d’un guia que explica l’activitat del 

parc. Però també, esclar, hi podeu anar pel vostre 

compte, sempre respectant les indicacions i la 

prioritat dels vehicles agraris. Informeu-vos-en a 

la Masia de Can Comas, l’oficina del parc.

à www.turisme.elbaixllobregat.cat

13
Una passejada equina
A cavall per Collserola

Per fer aquesta proposta no cal estar 

gaire preparat físicament, només tenir l’impuls 

necessari per pujar dalt del cavall. Una vegada 

ben asseguts i convertits en genets, cal seguir les 

indicacions de l’instructor i gaudir del passeig 

per Collserola, el parc natural més metropolità. 

A Sant Cugat del Vallès trobem hípiques que 

organitzen aquestes excursions, i com que la 

població es troba en una de les entrades del 

parc, amb pocs passos de l’equí ja serem per 

camins de terra i trepitjant pinassa.

à www.visitsantcugat.cat

12
El paradís dels ‘Spiderman’
Escalada a Montserrat

Les parets de la muntanya de 

Montserrat són ideals per practicar l’escalada, 

i certament en aquest espai natural hi ha molts 

itineraris a fer, de molt diferents dificultats, 

i moltíssims escaladors que els afronten. Si 

sou dels que no ho heu provat mai i us pica la 

curiositat, sapigueu que hi ha empreses que 

organitzen batejos d’escalada perquè se’n tingui 

un primer contacte, tant amb la roca com amb 

els materials que s’usen i les tècniques bàsiques 

de progressió i assegurament.

à www.muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/el_parc/escalada/

Globus al Penedès
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Per als més 
agosarats

14
Vinyes des de les altures
Sobrevolant la comarca del 

Penedès amb globus

Us imagineu veure les extensions de vinyes 
penedesenques a vista d’ocell? Deixar-vos 
portar per les brises a diverses alçades i gaudir 
del paisatge? Doncs deixeu d’imaginar-ho 
perquè és possible! L’empresa Globus Kontiki 
prepara vols especials a la carta en aquesta 
comarca. Una experiència inoblidable i que, a 
més a més, aquí té la singularitat que podreu 
complementar amb una visita a unes caves i la 
corresponent degustació.
à www.globuskontiki.com

15
Sentir el buit sota els peus
Vies ferrades de Vallcebre

Una via ferrada és un itinerari 
vertical equipat amb claus, grapes, cadenes i 
altres elements que permeten un ascens amb 
seguretat a zones de difícil accés. També hi ha 
un cable de ferro on enganxar els mosquetons. 
Vallcebre, a la comarca del Berguedà, és un 
dels paradisos d’aquesta pràctica, i hi ha tres 
vies a fer de diversa dificultat, així com un camí 
equipat, l’Aeri de l’Àrtic. Potser no cal ni dir que 
si tot just us hi voleu posar, cal que contacteu 
amb guies experts per fer aquesta activitat.
à www.vallcebre.cat

Parc agrari del Baix Llobregat

Parc natural del Montseny

Rupit

Escalada a Montserrat

16. A córrer! 
Ultra Montseny

La cinquena edició de l’Ultra 

Montseny dispararà el tret de 

sortida a Sant Pere de Vilamajor 

(Vallès Oriental) i portarà els 

corredors de muntanya a endinsar-

se en els magnífics paisatges del 

parc natural del Montseny. Aquest 

any hi haurà quatre curses: de 78, 

35, 20 i 11 km. Si esteu en forma i 

en teniu ganes, el següent pas és 

inscriure-us-hi.

à Ds. 6 d’abril. www.ultramontseny.com

17. L’aventura dels barrancs
Rupit i el Collsacabra

No només és una de les poblacions 

més boniques de Catalunya sinó 

que, a més, Rupit, a la comarca 

d’Osona, és un lloc ideal per 

practicar el barranquisme gràcies 

a la geomorfologia del Collsacabra. 

El salt de Sallent, amb una caiguda 

de gairebé 100 metres, és un dels 

punts més espectaculars, però hi 

ha també circuits per als que tot 

just comencen i empreses que 

s’hi dediquen, i us garantiran una 

segura i bona pràctica.

à www.rupitviu.com

18. De llarg recorregut
Els 3 monts

No volíem acabar aquest apartat 

sense referir-nos a un itinerari que 

uneix tres espais naturals com 

són el Montseny, Sant Llorenç 

del Munt i l’Obac i Montserrat. 

La ruta Els 3 monts suma 106 

km i està dividida en sis etapes. 

Permet a qui la fa conèixer 

a fons els paisatges i el ric 

patrimoni d’aquests llocs, des de 

l’arquitectura de pedra seca fins a 

edificis modernistes.

à www.els3monts.cat
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Camins i 
corriols

Una manera excel·lent de conèixer la flora 
i la fauna dels espais naturals protegits és 

endinsar-se pels seus camins. Hem triat nou 
itineraris senyalitzats o que es fan amb guia

19 
Montseny biodivers
Els colors del bosc

Itinerari circular que 
organitza de manera periòdica 
ADEMC, apta per a totes les edats i 
que porta els participants a conèixer 
curiositats artístiques que amaguen 
els arbres, les flors i les fulles d’aquest 
parc reserva de la biosfera. Al llarg 
del recorregut, d’unes quatre 
hores, també s’explica com fabricar 
pigments naturals, com transferir 
textures o com usar els elements 
naturals com a font d’inspiració. 
à Dg. 14 d’abril. www.ademc-montseny.cat/

sortides-pel-public-en-general

20
Tradició vitivinícola
Les tines de la vall del 

Flequer

Un senzill recorregut que ens permet 
conèixer un seguit de construccions 
de pedra seca, tines i barraques, que 
són un bon exemple de la tradició 
vitivinícola a la comarca del Bages, 
i sobretot de com s’ho feien els 
pagesos fa unes quantes dècades 
per evitar que la collita es malmetés. 
Hi ha catalogades fins a 103 tines 
enmig de les vinyes i algunes tenien 
una capacitat de fins a 31.000 litres!
à www.elpont.cat/el-municipi/el-pont-de-

vilomara-i-rocafort/tines-al-mig-de-les-vinyes

21
Al voltant de Sau
Ruta del puig del Far

Aquest recorregut 
circular per l’espai natural de 
les Guilleries-Savassona surt de 
Vilanova de Sau. Caminarem 

entre roures, alzines, aranyoners i 
arboços i, desviant-nos un xic del 
camí, podrem fer l’ascens al puig 
del Far, de 826 m. Les muntanyes 
boscoses de les Guilleries, refugi 
dels mítics bandolers, i els cingles 
de Tavertet i Sau són els elements 
més destacats i, amb una mica de 
sort, podreu veure fauna diversa.
à parcs.diba.cat/web/itineraris

22
Fonts amagades
Parc del Foix

Aquesta ruta per les 
fonts amagades del parc del Foix 
també s’organitza periòdicament. 
Descobrireu la fondalada de la font 
de Sant Llorenç i la font del Llop. 
El punt de trobada és el castell de 
Penyafort, i el recorregut, d’uns 5 
km, presenta una dificultat baixa-
mitjana. Un dels punts culminants 
és quan s’arriba a les restes de 
l’antiga capella romànica de Sant 
Llorenç de la Sanabra, des d’on 
hi ha unes vistes excel·lents de la 
plana penedesenca.
à parcs.diba.cat/web/itineraris

23
Joc de pistes
Geo ruta de la Pleta

Si voleu afegir més 
ingredients a la vostra caminada, 
opteu per la Geo ruta de la Pleta, 
al Garraf: a través d’un joc, haureu 
de localitzar un tresor amagat en 
un punt de l’itinerari, després de 
resoldre un seguit de pistes i amb 
el suport d’un dispositiu GPS. 
Totalment accessible, aquesta 

passejada de poc més d’un 
quilòmetre comença a la Pleta, 
antiga masia d’estil modernista 
usada també com a pavelló de caça 
per la família Güell, i rehabilitada 
per la Diputació de Barcelona com a 
seu de l’oficina del parc del Garraf.
à www.rutesaccessibles.diba.cat

24
Amb tots els sentits
Ruta ‘Camins’ pel 

Corredor

D’abril a octubre, una vegada al mes 
(excepte a l’agost) s’organitza la ruta 
inclusiva teatralitzada Camins, un 

viatge pels sentits, pels entorns del 
santuari del Corredor. A través de 
personatges singulars, l’itinerari 
explora els cinc sentits en diferents 
parades, i està pensat per a totes les 
edats. Té una durada aproximada 
d’una hora i un senzill recorregut 
d’un quilòmetre i mig. És gratis, 
però cal apuntar-s’hi amb antelació.
à parcs.diba.cat/web/accessibilitat/

la-ruta-teatralitzada-inclusiva#c

Colors del Montseny

Delta del Llobregat
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La Pleta, al parc del Garraf

Les Tines de la vall del Flequer 

Ruta ‘Camins’

Els camins 
guiats 
conviden a 
descobrir 
llocs 
insòlits

25
Terra de bandolers
Per Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac

L’itinerari guiat La ruta dels 

bandolers, al parc natural de 

Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 

combina natura, història i 

llegendes, i recorre alguns dels 

racons més bonics del parc mentre 

s’expliquen parts històriques i 

llegendàries del bandolerisme al 

massís. Coneixereu les tàctiques 

d’aquests temuts personatges, 

com eren les seves armes o com 

vestien.

à www.cimaprojectes.com

26
Garrofers i vinyes
Pels voltants de 
Castellet

Aquesta caminada guiada surt 

del punt d’informació del parc del 

Foix a Castellet i transita per antics 

camins rurals que tenen la vinya 

com a protagonista. Serem a tocar 

del pantà del Foix, i observarem 

també els camps de garrofers 

que s’amaguen entre pinedes. 

Recorregut d’uns tres quilòmetres 

i de baixa dificultat.

à Dg. 14 d’abril. parcs.diba.cat/web/

agenda/-/foix-gimcana-en-familia-a-

castel-11

27
Masies del delta
L’espai agrícola del 
Baix Llobregat

Cal Misses, Can Comas, Cal 

Xagó, Cal Monjo i Cal Parellada 

són les principals masies que 

descobrirem a través d’un itinerari 

planer i circular. Se surt de 

Cornellà de Llobregat i, després de 

creuar el pont per a vianants del 

municipi, ens endinsem a l’espai 

agrari del delta del Llobregat. 

Un recorregut senzill que ens 

permetrà conèixer el patrimoni 

arquitectònic del parc, però també 

les hortes de les seves fèrtils terres, 

i on la carxofa Prat és la reina.

à www.turisme.elbaixllobregat.cat
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Diversió 
en família

Si voleu anar a un espai natural amb infants 
i fer que s’ho passin d’allò més bé, aquestes 

són algunes idees que segur que els hi 
agradaran. I el millor: a vosaltres també!

28
Educació ambiental
Can Coll a Collserola

Una masia del segle XV situada 
dins el municipi de Cerdanyola del Vallès és 
avui Can Coll Centre d’Educació Ambiental, 
espai gestionat pel Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola. És punt de partida 
de diversos itineraris, i els diumenges podeu 
visitar lliurement l’interior de la masia, amb 
l’exposició L’home i el medi a Collserola, i també 
prendre part en les visites guiades a la granja.
à www.parcnaturalcollserola.cat

29
Camins d’en Serrallonga
Ruta de Viladrau a la Sala

El més conegut dels bandolers, Joan 
Sala i Ferrer, àlies Serrallonga, va néixer el 1594 
al mas la Sala, als afores de Viladrau. Un itinerari 
fàcil i ideal per fer amb nens ens hi du des del 
centre de la població. El mas és bé cultural 
d’interès nacional, i pel camí trobareu fonts 
i l’Arborètum de Viladrau, amb gran varietat 
d’herbes remeieres i plantes aromàtiques.
à www.viladrauturisme.cat

30
Un animal dòcil i fort
Els rucs del Corredor

La majoria d’infants senten una 
gran atracció pels animals, sobretot si són tan 
dòcils com els rucs. I si a més a més hi poden 
pujar al damunt i els porten una estona, la festa 
ja és total. Així que estem gairebé segurs que els 
fareu feliços si un dia aneu al Rukimon, espai on 
conviuen totes les races de rucs de la Península, 
i feu una passejada dalt d’aquest equí també 
famós per la seva força.
à www.rukimon.com

31
Transports singulars
Montserrat

Cap altre indret del país reuneix tants 
transports públics singulars: un Tren Cremallera, 
un Aeri i dos Funiculars. A la muntanya de 
Montserrat pren més sentit que enlloc el que deia 
el poeta: arribar a lloc és important però també, 
o potser més, el viatge que es fa. Desplaçar-se 
per l’emblemàtica i espectacular muntanya 
amb aquests vehicles és per si sol una autèntica 
atracció i una experiència per a petits i grans.
à www.montserratvisita.com

32
Pujada al castell de Burriac
Parc de la Serralada Litoral

Quan una excursió té el punt 
culminant en un cim amb magnífiques vistes, i 
a més hi trobem les restes d’un castell medieval, 
ens sentim de seguida recompensats per 
l’esforç fet. Pujar a Burriac (401 m) no és difícil i 
es pot fer amb canalla, només els darrers metres 
són una mica més costeruts. Podeu iniciar la 
caminada prop d’un lloc on deixar el vehicle: al 
costat de la Font Picant de Cabrera de Mar.
à www.cabrerademarpatrimoni.cat

Burriac

Transport Montserrat

Parc del Montnegre i el Corredor
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La Morera

El parc,  
a taula

Els espais de la Xarxa 
de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona 
no només ens regalen 
excel·lents paisatges i 
conserven patrimoni 
històric, sinó que també 
ens donen productes 
de primera qualitat per 
portar a taula. En el 
programa Parc a Taula, 
hi trobareu moltes 
propostes. Us en fem 
algunes per obrir la 
gana.

33Cervesa neolítica
El Ferret, l’itinerari 

del carst

El Col·lectiu per a la Investigació 
de la Prehistòria i l’Arqueologia 
del Garraf-Ordal organitza aquest 
recorregut de 4 km en què es visiten 
elements i fenòmens càrstics (una 
cova, un rascler, un avenc...) i s’entra 
al Celler d’en Sadurní per tastar la 
cervesa neolítica de Begues, la més 
antiga d’Europa. Després, es dina el 
‘menú de la cova’ a Can Sadurní.
à www.begues.cat

34Vi i poesia
El Marquet, La 

Muntada i Can Brossa

Aquest itinerari comença amb 
un tast poètic del vi 5 Quarteres al 
casalot de Marquet de les Roques, 
on estiuejava el poeta Joan Oliver, 
Pere Quart. Segueix entre vinyes 

per La Muntada, on es fa un segon 
tast del Picapoll 5 Quarteres. I acaba 
al restaurant Racó de Can Brossa, 
situat en una masia del segle XIII.
à www.lamuntada.cat

35Gòtic i romà amb vi
Badalona 

Des del monestir 
gòtic de Sant Jeroni de la Murtra 
ens endinsem a la masia de Coll de 
Canyet per tastar el vi que elabora, 
l’Orígens. Després de passejar entre 
vinyes, es dina al restaurant Ca 
l’Arqué i, per acabar, es visita Baetulo 
al subsòl del Museu de Badalona.
à www.viemocions.com 

36De turisme rural
La Morera, al Brull

Als parcs de la XPN 
teniu molts allotjaments per triar, 
i en molts d’ells us oferiran àpats 

amb productes de proximitat. És el 
cas de La Morera, al Montseny, una 
casa de turisme rural que disposa 
de 27 places i que es pot llogar per 
habitacions amb esmorzar, mitja 
pensió o pensió completa. A més, 
els seus responsables organitzen 
activitats i sortides guiades.
à www.lamorera.net

37Àpat entre vinyes
Alella

Al Maresme, Bouquet 
d’Alella organitza propostes 
enoturístiques com un esmorzar 
de forquilla entre vinyes. Primer, 
els participants s’han de guanyar 
l’àpat: treballen el cep segons 
la temporada (poda, floració 
o verema) i, aleshores, poden 
assaborir un esmorzar preparat per 
un restaurant de la zona. 
à www.bouquetdalella.com

El Marquet de les Roques

Bouquet d’Alella
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