
#618
setembre
2021 te’l podem  

regalar gràcies  
als nostres  
anunciants

ángela 
cervantes

Debuta al cine com 
una de les quatre 
protagonistes de 

Chavalas i ens xerra 
un dels seus 
restaurants favorits

elisabet 

casanovas

L’heu vist a Merlí 
i al teatre, i ara 
també a 
Cornellà. Atenció 
a les seves 
recomanacions!

carol 
rodríguez

És la seva 
primera pel·li i la 
directora ja s’ha 
endut premis: 
seguiu-li la pista 
i els consells! 

Els equips de Time Out 
Barcelona i de ‘Chavalas’ ens 
aliem per revelar llocs de la 
ciutat que poca gent coneix 
(i ningú vol compartir!)

que no surti
a time out! ‘chavalas’  

i una bcn per 

descobrir
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Ai, la rentrée... Després de pair l’enyor de les vacances, 
arriba l’expectació: què ens portarà el nou curs? En el 
cas de Time Out, la il·lusió de recuperar les crítiques i 
les nostres estimades estrelles. En els temps més durs 

de la pandèmia no hi havia lloc per als matisos: era 
moment de donar suport incondicional a tota la família 
de la gastronomia i la cultura, i per això vam deixar de 

fer crítiques. Però ara que tornem a la normalitat, volem 
reforçar el nostre compromís amb la ciutat fent el millor 

que sabem fer: triar, valorar i recomanar.

També ha fet que la tornada sigui especialment dolça 
estar acompanyats per  Carol Rodríguez Colás, Ángela 

Cervantes i Elisabet Casanovas, directora i actrius de la 
pel·li Chavalas, que van acceptar la nostra proposta de 
fer de periodistes per un dia i compartir amb nosaltres 

els seus secrets. Gràcies a elles hem conegut un munt de 
llocs que ara vosaltres descobrireu en aquesta revista. 

Diumenge 12 de setembre, als 

jardins del TNC, tindrà lloc la 

primera edició de Jazztrònica Fest 

& Market, amb música en directe, 

DJs, fira de vinils i espai gastro.

El productor i DJ John Talabot 

i els artistes Desilence han 

creat l’explosió audiovisual  

Koraal - Magma, que s’estrena 

mundialment el 16 i el  17 a l’IDEAL.

Amaia, Núria Graham i Meritxell 

Neddermann són alguns dels 

noms de Mússol, un festival que 

recull fons per a joves amb càncer. 

Serà dilluns 6, a la sala Barts.

IMPROVISARERUPCIONAR COL·LABORAR

Hola, 
Barcelona

María José Gómez

Directora

Tot canvia molt de pressa. Assegura’t que segueix en peu a timeout.cat

Tres coses que has de fer aquest mesELS IMPERDIBLES
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A la 
ciutat

El grafiti al metro de Barcelona, 
història d’un art il·legal

El llibre ‘Barcelona showdown’ documenta l’evolució durant quasi quaranta anys d’aquest 
fenomen suburbà i efímer, amb fotografies de Mark Madness. Per Borja Du–—

Barcelona, del 1�84 a l’actualitat. El llibre 
ha esgotat la seva primera edició i Madness 
en prepara la segona.

“De ben petit ja m’agradaven els trens”, 
explica Madness, que va  acabar entrant 
en aquest món, primer pintant i després 
dedicant-se exclusivament a la fotografia 
com la seva admirada Martha Cooper, que 
va documentar l’escena grafitera de Nova 
York als 70 i els 80. “Entrar i sortir és el que 
apassiona més”, confessa. Un cop dins, “veus 
aquest gegant de metall i sembla que tingui 
personalitat; el silenci, l’atmosfera, tota 

TOTS HEM VIST pintades al 
metro, però... què en sabem, 
dels grafiters que es juguen la 
pell per practicar un art il·legal 

i efímer que es considera vandalisme? Per 
explicar-ho, el fotògraf Mark Madness  ha 
coordinat el llibre Barcelona showdown  
(Blood & Madness, 2021). Les fotos que ha 
fet al llarg de quatre anys acompanyant els 
escriptors de grafiti sota terra ens mostren 
una realitat desconeguda per a la majoria, 
i els textos de l’historiador de l’art Jaume 
Gómez expliquen l’evolució del fenomen a 

aquesta intriga és el que més enganxa, més que 
el fet de pintar”, diu. Però, si el que fa és anònim 
i desapareix en poc temps, què és el que 
busca el grafiter del metro? Per què s’arrisca a 
prendre mal i a denúncies i sancions? “Busca 
una satisfacció personal, ho fa per ell mateix, 
i si no acaba pintant pensa que no ho ha 
aconseguit, que és una derrota”, explica. “A 
mi m’han dit de tot i ho entenc, perquè es fa 
malbé el metro, que és de tothom, però alhora 
m’agradaria que sabessin que és una passió , i 
que el grafiti no morirà mai, perquè l’addicció 
és tan gran que està per sobre de tot”.  n
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LA COOPERATIVA L’AFLUENT la van 
fundar el 2017 Sergi Egea, Artur Estrada i 
Miquel Cabal, que fins llavors havien treballat 
a l’Heliogàbal. Venien d’una història d’èxit 
i van tornar a començar de zero. Quatre 
anys després són nou membres (sumeu-hi 
Marc Balfagón, Ikram Bouloum, Cristina 
Noguer, Daniella Isamit, Sergio Picón i Aïda 
Camprubí) més tres treballadors, i acaben de 
guanyar el concurs per programar el festival 
BAM de la Mercè durant quatre anys. 

Com va començar L’Afluent?
Per un seguit d’esdeveniments (inspeccions, 
suspensió de concerts...) no ens vam posar 
d’acord amb l’Albert Pijuan de l’Heliogàbal. 
Teníem idees diferents i vam decidir fer la 
nostra. Arran d’un concert que vam celebrar 
al BeCool, ens van oferir fer alguna cosa al 
BeGood. Van ser tres o quatre mesos de prova 

i ens hi vam tirar de cap, marcant la nostra 
identitat i d’aquí el canvi de nom (sala Vol).

També programeu un cicle a la Fabra i Coats.
Sí, és un concert al mes excepte juliol i agost. 
L’ICUB s’hi va posar de cara i el fet de tenir un 
suport fa que puguis arriscar més. No depens 
tant del rèdit comercial. 

Quina és la situació actual de la sala Vol?  
Si abans hi podíem acollir 150 persones, 
ara n’hi caben 26 assegudes. Mantenim 
una programació simbòlica, de quatre a sis 
concerts al mes. I tenir una sala de concerts ja 
és una activitat de risc en si mateixa... 

També heu guanyat el concurs per programar 
Els vespres de la UB i n’heu canviat la ubicació.  
Sí, als jardins històrics hi cabien 50 persones. 
Llavors ens van presentar aquesta finca 

SÓN LLEGENDA

meravellosa a Vallvidrera (Finca Pedro Pons), 
amb unes condicions òptimes i molt d’encant. 
A l’hivern tornarà al Paranimf.   

Havíeu d’anunciar els concerts del BAM al juliol, 
però va coincidir amb la cinquena onada i ara no 
se sabrà fins al 6 de setembre, si tot va bé.   
Sí, feia temps que treballàvem amb 
l’imaginari de la cultura segura i això ens va 
obligar a no anunciar res al juliol. No et puc 
explicar el cartell, però sí que prioritzarem els 
artistes que històricament no han tingut veu. 
N’hi haurà de locals, del Marroc, de França i 
de Portugal, i només un del Regne Unit, que 
ja està prou representat. I no repetirà ningú 
que ja hagi tocat al BAM.  n Borja Duñó

“Al BAM hi haurà artistes 
que no han tingut veu”

La cooperativa L’Afluent programarà el BAM durant els 
següents quatre anys. En parlem amb Sergi Egea.  

Troba més històries a
timeout.cat/noticies
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Daniella 
Isamit, Sergi 
Egea i Ikram 
Bouloum
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HI HA COSES que sumen, com n’hi ha que 
resten. El cas d’Atelier67 és dels primers: tres 
amigues que van decidir que les seves marques 
tenien més potencial juntes que separades. I 
així és com aquest estiu ha nascut un nou espai 
a Sant Gervasi, on s’exhibeix la roba de Carola 
Monje, les joies de Doce Joyas i els complements 
per als cabells de Blunbow. Una combinació 
que flueix i que permet apreciar la personalitat 
pròpia de cada marca sense que el conjunt se’n 
ressenti. A les quatre sales de parets blanques 
hi conviuen vestits d’estil neoeivissenc i bonics 
tops de punt d’abella, collarets i braçalets tant 
de bijuteria daurada com de pedra natural 
(atenció als de cristall japonès miyuki, 
preciosos!) i una àmplia selecció 
d’acolorides llaçades i diademes, 
amb la possibilitat de crear 
dissenys nupcials a mida. A més 
a més, Atelier67 vol ser un punt 
de trobada, per això organitzen 
al seu jardí secret –que encara 
conserva un banc modernista– 
esdeveniments en petit format. 
n Laia Beltran

 Travessera de Gràcia, 67. M: Diagonal. 

@carolamonje.es / @doce_joyas / @blunbowstore 

Estira l’estiu amb els accessoris més
cool i més eco. Per Laia Beltran

L’APARADOR

 Viatge en el temps
La Blanca Pérez-Cabrero Riera fa joies d’esperit retro i, a 
vegades, també ofereix autèntiques peces vintage, com 

aquests braçalets de resina dels anys 70.
 Braçalet Caipirosca. 63 €. bpcrcollections.com

 Última generació
La suma de l’artista Maria Laspiur i l’enginyer Jaime 

Limousin té com a resultat MRLASPIUR, una marca de 
joiera que s’imprimeix en 3D i és 100� biodegradable.

 Arracades Roussin. 25 €. mrlaspiur.com

 Segona vida
Plastic is fantastic… i més si és reciclat! És el leitmotiv que 
hi ha darrere La Manso, una firma que ha tocat el cel amb 

els seus anells coloristes. Una nova visió del luxe.
  Anell Hot & Cold. 69 €. lamanso.shop

Més moda a timeout.cat/botigues

Atelier67

Hi 
trobareu 
peces de 
Carola 
Monje, 
Doce Joyas 
i Blunbow
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tops de punt d’abella, collarets i braçalets tant 
de bijuteria daurada com de pedra natural 

miyuki, 

@carolamonje.es / @doce_joyas / @blunbowstore 

LA BOTIGA 

DEL MES

Roba, joies i 
complements 
per als cabells 
en un únic espai
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LOVE LOCAL

Passegem per la Sagrera de bracet amb el 
seu veí més il·lustrat. Mai més ben dit, oi? 
Per Marc Andreu

La Sagrera de 
Juanjo Sáez

NO EXAGEREM SI diem 
que en Juanjo Sáez és un dels 
il·lustradors més prolífics, 
premiats i reconeguts dels 
últims anys al nostre país. La 
seva faceta com a dibuixant 
i creador de vinyetes suma 
centenars de publicacions 
en premsa, sèries d’animació 
i llibres. L’últim, Para los 

míos, és possiblement la seva 
novel·la gràfica més personal 
i intimista. S’obre en canal, 
parla dels que ja no hi són i de 
tot el que queda pendent de 
dir quan et quedes orfe, com 
en Juanjo. Són 448 pàgines 
escrites i dibuixades amb i des 
del cor, amb la Sagrera com 
a escenari de gairebé tots els 
records. “És un llibre de la 
Sagrera perquè hi vaig néixer, 
hi vaig créixer i hi segueixo 
vivint”, i ho diu amborgull. 
I afegeix: “És de les poques 
coses que em queden de tota 
la vida, és un punt d’àncora on 
tornar sempre”. El poder dels 
llocs viscuts, al cap i a la fi.

Fill d’una generació
En Juanjo és fill d’immigrants 
que cap als anys 50  van anar a 
petar a  la Sagrera, llavors entre 
barri dormitori i industrial. 
“Crec que és dels primers barris 
on es va viure el mestissatge 
de persones de diferents parts 
d’Espanya en un sol lloc”, 
explica l’artista. “Ara vivim una 
nova barreja amb l’arribada 
de llatinoamericans i és un 
procés molt bonic i el fa ser 
un barri tolerant”, afegeix. La 
Sagrera presencia un moment 

de canvis, amb la mirada 
posada en la transformació que 
suposarà l’arribada de l’estació 
de l’AVE. “Tenim ganes que 
acabin les obres, però no 
tinc clar que significarà en el 
dia a dia un cop s’inauguri”, 
reflexiona Sáez.

Un cant a les arrels
La senzillesa amb què s’explica 
en Juanjo transmet veritat 
i n’acabes convençut, “la 
Sagrera és un barri ideal”. 
Considerat encara a la 
perifèria, “tot i estar a vint 
minuts en metro del centre”, 
Sáez està convençut del 
despertar cultural i vital de 
la zona “gràcies a espais com 
la Nau Bostik i als seus veïns 
motivats, que creuen en el 
potencial d’un barri popular, 
tranquil i amb essència de 
poble”, sentencia el dibuixant. 

“Els veïns 
creuen 
en el 
potencial 
d’un barri 
popular i 
tranquil”

   Trabookaire
“Va obrir fa menys de dos anys 

i s’ha convertit en un miracle per a un 

barri faltat de llibreries”, diu Sáez de la 

Trabookaire, una llibreria on es llegeixen 

coses però també n’hi passen. Sessions 

de contacontes, presentacions i tallers 

l’omplen de vida i d’històries. 

 Clara Zetkin. @llibreria.trabookaire
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 Nau Bostik 
L’art que bull entre 

les parets d’aquest espai 

de creació, autogestionat, 

farcit de murals i amb 

esdeveniments com el Vintage 

Market, l’han convertit en un 

referent cultural de la ciutat. 

 Ferran Turné, 11. naubostik.com

   L’Empanat 
Un lloc amb hamburgueses 

bones i creatives que forma, 

juntament amb L’Arrossat i La 

Pizzeria, el triangle gastronòmic de 

la plaça de Masadas. “Per a tots els 

gustos, amb molt bon tracte i millor 

matèria primera”, diu Sáez.

 Monlau, 60. empanat.es

 Plaça de Masadas
Si parlem d’icones del barri, 

aquesta plaça porxada plena de 

vida encapçala la llista. “És el 

punt de trobada per excel·lència, 

un lloc que respira poble i 

concentra imprescindibles com 

l’hamburgueseria L’Espavilat i el 

restaurant La Floristeria”, descriu.

Juanjo Sáez 
Els seus dibuixos són molt 

populars gràcies a sèries 

com Heavies tendres i 

Arròs covat. El seu últim 

llibre, Para los míos 

(Temas de Hoy, 2021), és 

també el més personal. 

 @juanjo_saez

  El Pollo Azul
Aquest restaurant de menjar 

peruà ja és tot un fenomen de la 

Sagrera. “Qualsevol amant del 

menjar andí ha de passar-hi per 

comprovar que és un dels millors de 

Barcelona amb una carta casolana i 

de molta qualitat”, diu Sáez.

 Av. Meridiana, 342.
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(Temas de Hoy, 2021), és 

també el més personal. 

 @juanjo_saez @juanjo_saezjuanjo_saez @
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Posem sota el punt de mira –i de tast– uns plats 
que, o bé són clàssics, o bé ho seran  

L’ÁNGELA CERVANTES ENS recomana la 
Picantería de l’Escribà, que és una potència 
en si mateixa (cap relació amb el pastisser, 
parent d’un dels propietaris). La cuina, 
dirigida pel jove xef peruà Kevin Giurfa 
(ex-Astrid & Gastón!), té un segon local a 
Ramon Turró 20� i una línia que “fusiona les 

cinc cuines del Perú: la italiana, la xinesa, la 
japonesa, l’espanyola i l’africana”, diu Giurfa. 
Crear és no copiar i La Picantería vol trobar 
un camí entre les cinc gastronomies. No 
diguis fusió, digues equilibri. I aquest cebiche 
n’és un magnífic exemple. n Ricard Martín 

 Marià Aguiló, 59. Plat: 20 €. lapicanteriaescriba.com

TI
R AL PLAT

T IR  AL PLAT

Cebiche 
afrodisíac   

A un bar del passeig 
de Sant Joan:

–Teniu braves? 
–En tenim, però són 

congelades...
–I quines tapes feu?
–Jo no us recomano 

gaire res, potser 
unes olives o uns 
berberetxus...   

Prop del tanatori, 
dues noies demanen 

a uns paletes: 
–¡Eh! ¿Lo de los 

muertos está por 
aquí cerca?     

Tres joves surten 
indignats d’un bar 

de cervesa artesana. 
Una noia:   

–Però esteu creisis? 
Sis euros i mig per 

una birra grossa?! Si 
aquí al costat hi ha 
un bar de xinesos!    

Una nena a son pare:    
–Papa, si al TikTok 

escrius hola amb 
h, es poden pensar 
que ets superdotat.

Coses divertides (o no) 
que hem sentit als carrers 

de Barcelona

SENTIT

AL

CARRER

En tens de bons? Com-
parteix els teus #sentital-
carrer a @TimeOutBCN IR
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‘CHAVALAS’
T’HO DIUEN LES 

Marisc
Els calamars i el pop 

s’han de precuinar –amb 

tempos diferents– i després se 

saltegen al wok amb una salsa 

anticuchera (precolombina: 

amania cor de vaca 

rostit ).  

Llet de tigre
El suc base resultant de la 

maceració de peix amb llima 

i mil coses més en origen era 

l’aigua de la cocció de gambes 

tigre. Aquí mana el rocoto, 

molt més picant que la 

d’ají amarillo.

Afrodisíac!
Es remata tot amb uns ous 

de bonítol arrebossats a 

l’andalusa.  I per què diuen 

que és un plat afrodisíac? Tant 

fòsfor mariner és un xut d’energia 

i eufòria. Ja ens direu què 

n’heu fe t. 

Corbina
El peix clàssic del cebiche. 

Qualsevol peix serveix per 

al cebiche, diuen al Perú. 

Però l’important és no fer-ne 

barreja. Té un sabor suau i una 

textura carnosa, ideal per 

absorbir l’arc-iris de 

condiments.     

Verdura
No poden faltar en 

quasi cap cebiche la ceba 

morada ben marinada, el 

moniato (toc dolç i carbohidrats) i 

el choclo cuinat, el blat de moro 

peruà de grans enormes, 

molt més carnosos que 

els nostres.  
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Les millors notícies d’aquest mes  
dels nostres editors de tot el planeta

EL MÓN VIST
PER TIME OUT

Més històries a  
timeout.cat/noticies

Coordina Marta Bac
timeout.com/news

NOVA YORK
Times Square 
estrena nòria 
Si encara no heu 
visitat Nova York, 
ara teniu una altra 
excusa per fer-ho. En 
ple Times Square, on 
els turistes al·lucinen 
amb els neons i les 
pantalles publicitàries 
gegantines, s’ha 
instal·lat una nòria 
de més de 30 metres 
d’altura. Però si voleu 
gaudir d’algun dels 
seus trajectes de 12 
minuts de durada i 
contemplar la plaça 
més famosa dels Estats 
Units des de les altures 
haureu d’afanyar-vos 
( i molt), ja que només 
estarà disponible fins 
al 12 de setembre. Les 
entrades costen entre 
15 i 35 dòlars (13-30 
euros) i no es permet 
l’entrada a menors 
de 5 anys ni a clients 
individuals, només 
a grups de famílies 
i  d’amics. n Shaye 

Weaver

MÓN
Després d’un any sense celebrar-se per culpa de la 
pandèmia i saltant-se la seva habitual after party, 
la World Naked Bike Ride ha tornat aquest estiu a 
les grans ciutats del món. De Chicago a Londres, 
aquesta celebració del ciclisme i de l’acceptació de 
tota mena de cossos ha inundat els carrers amb milers 
de ciclistes que només duien posada una mascareta. 
L’esdeveniment, que és una festa i alhora una 
reivindicació en contra de l’abús dels combustibles 
fòssils al món, ha estat l’excusa perfecta per robar 
protagonisme al cotxe durant un dia i recórrer les urbs 
sobre dues rodes. n Isabelle Aron, Emma Krupp 

Pedalar només amb 
una mascareta

MELBOURNE
Un mos a preu d’or
Ja sabíem que la carn, 
si és de bona qualitat, 
és un petit luxe 
gastronòmic. Però al 
restaurant Niku Ou de 
Melbourne han portat 
aquesta premissa a una 
altra escala. Aquest 
japonès és un dels dos 
únics restaurants a tot 
Austràlia amb permís 
per servir un dels talls 
carnívors més exclusius 
del món, l’A5 Kobe 
Wagyu. L’acompanyen 
amb dues llesques de pa 
cruixent i, atenció, flocs 
d’or. Pel mòdic preu de 
228 dòlars australians 
(uns 140 euros) se li pot 
clavar l’ullal.  
n Rushani Epa 
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Time Out 
‘leaks’!
Tothom té un secret. Tu també tens un bar, un racó o una botiga que t’agrada tant que mai no 
voldries que sortís a Time Out. Ara bé, nosaltres hem decidit confessar-vos-en alguns dels que 
tenim més ben guardats: 13 llocs fantàstics que ens encantarà redescobrir amb vosaltres

Llibreria Hibernian
Molts dels volums d’Hibernian 
Books van viatjar de Dublín a 
Barcelona l’any 2004, quan una 
parella de professors d’anglès va 
abandonar la docència per obrir 
aquesta botiga de Gràcia. La seva 
filosofia és “fer que llegir sigui 
econòmic”, i per això hi trobaràs 
llibres de segona mà de tots els 
gèneres imaginables i també 
nous de trinca en oferta. Tots en 
la llengua de Sally Rooney i Kae 
Tempest. A més, pots portar-hi 
els llibres que ja no vulguis: te’ls 
valoraran i et faran un val per 
gastar en la mateixa llibreria. 
à Montseny, 17(Gràcia) M: Fontana.  

93 217 47 96. hibernianbooks.com

Warike Project
Warike, en quítxua, vol dir lloc 

amagat on es menja molt bé, i el 
Warike Project és precisament 
això: el secret dels secrets, un 
restaurant mig clandestí, petit 
però amb bon pollastre, bon 
pisco i bon cebiche. En aquesta 
braseria peruana moderna 
cuinen menjar per emportar 
amb dos estris portats en vaixell 
des del Perú: el cilindro i la caja 

china. Té pocs metres quadrats, 
però aviat passarà el que passa 
amb els millors warikes: acaben 
obrint un restaurant gran on hi 
podreu seure.
à Pujades, 74, Baixos Local 2 (Poblenou).   

M: Bogatell. 685 621 172. warikeproject.com

Per Eugènia Güell i Rita Roig  Fotografia Scott Chasserot
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SkaTe MuSeuM

La taula i la vida
De tant col·leccionar, Sören Manzoni 

ha obert el primer museu de 

l’skate a Espanya, amb més de mil 

monopatins. El DJ i exproductor de 

Nasty Mondays té l’únic exemplar a 

Barcelona de l’skate de Retorn al futur, 

però aquest garatge és un retorn al 

passat: màquines recreatives, robots, 

televisions antigues i nostàlgia dels 

80. “Tinc 50 anys i sempre he tingut 

un monopatí sota els peus. Hi haurà 

qui simplement hi veurà moltes coses, 

però amb això jo vull transmetre el que 

soc”, diu en Sören. Per visitar l’espai, 

escriviu a manzonisgaragebcn@gmail.

com i rebreu l’adreça i les indicacions 

necessàries. Més secret, impossible!
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SaLvadiScOS

el club del vinil
Des d’un disc de Rihanna a una 

primera edició dels Stones: la varietat 

musical que trobaràs a Salvadiscos 

és extraordinària. Aquest local és 

un bar, un coworking, una botiga de 

vinils i un club on descobrir els millors 

DJs del moment. Es troba a una 

plaça del Poble-sec i actua com un 

espai d’intercanvi musical: conviden 

selectors musicals i organitzen 

sessions de discjòqueis, de km 0 o 

bé de renom internacional. Apropa-

t’hi, fes una mica de digging (remenar 

discs, vaja!) i te’n voldràs fer soci 

immediatament. 

àPlaça de Santa Madrona, 4 (Poble-sec) M. Poble-

sec. 649 83 56 38. @salvadiscos

Mare de déu de Bellvitge 
Va ser la directora de Chavalas, 
Carol Rodríguez Colás, qui ens 
va parlar d’aquesta ermita, que 
és com un bolet enmig d’un bosc. 
Entre els edificis alts de pisos 
de Bellvitge, s’hi amaga una 
petita església barroca, que és 
un racó d’espiritualitat, història 
i pau enmig de la ciutat present i 
accelerada. Construïda sobre un 
temple romànic del 1050 que es 
va enterrar per unes inundacions, 
si ara la visiteu, veureu l’última 
reforma, que certifica l’arrel de 
l’ermita a Bellvitge: diferents 
elements decoratius que recorden 
els distintius edificis del barri.
à Ermita, 65 - 67 (l’Hospitalet de Llobregat). 

M: Bellvitge. 93 335 47 44.

Mercat artesanal verdi
De tant en tant, al número 85 
del carrer Verdi, s’hi ajunten la 
Clàudia Benito, la Clàudia Costas i 
l’Anna Castells, totes tres amigues 
d’Elisabeth Casanovas: de fet, va 
ser ella qui ens va posar la sobre 
la pista! Tot i que són actrius 
de professió, es reuneixen per 
compartir les seves altres facetes 
creatives: la joieria, la moda 
sostenible i els complements 
fets a mà. Els seus mercats 
artesanals són espontanis i, per 
tant, has d’estar alerta a les xarxes 
socials de les artistes (@colore.
handmade, @be__future, @
claudia_benito_ac) per saber quan 
t’has d’apropar a Gràcia.

Halfhouse
Una altra recomanació que ens 
arriba de l’equip de Chavalas:  
Halfhouse, un espai que vol 
trencar amb la manera tradicional 
d’entendre l’art i alhora fer-lo 
més proper. Cada any tenen en 
residència artistes emergents, que 
mostren el seu treball al públic. 
El secret? Les inauguracions van 
acompanyades d’una deliciosa 
paella per a tothom que hi 
assisteixi. La propera artista que 
hi passarà és Gabrielle Muguruza, 
que treballa el dibuix i l’escultura. 
Apropa’t a Halfhouse a mitjans 
d’octubre i en sortiràs amb la ment 
estimulada… i la panxa ben plena. 
à Santander, 15 (la Verneda). M: La Pau.  

653 600 635. halfhouse.org



21 Setembre 2021  Time Out Barcelona

@stoopingbcn
Aquest compte d’Instagram 
és una eina indispensable per 
als amants de l’stooping, que 
consisteix a recuperar mobles dels 
contenidors. Cadires, calaixeres, 
armaris, llums... A @stoopingbcn 
els usuaris envien fotos de peces 
abandonades amb la localització 
exacta i la propietària del compte 
(a qui mantindrem en l’anonimat) 
les comparteix en temps real. Fes-
li follow i estigues alerta, que segur 
que necessites una tauleta de 
nit i comprar coses noves és poc 
ecofriendly i molt del 2005. 

Sant Genís dels agudells
Un altre secret revelat per les 
Chavalas! Situada als vessants 
de Collserola, l’església de Sant 
Genís dels Agudells és una de 
les parròquies més antigues de 
Barcelona. Els orígens de l’edifici 
es remunten al segle X, però les 
últimes reformes i el  campanar 
daten del XVII. El cementiri, on 
hi són enterrades personalitats 
barcelonines, és l’únic cementiri 
parroquial que queda dins el nucli 
urbà de la ciutat.  
àSaldes, 3 (Sant Genís dels Agudells).  

M: Vall Hebron.

david BurruezO exPLica 
les històries més interessants 

de Barcelona a través de les 

rutes que fa a Other Eyes Routes 

(barcelonaothereyesroutes.com). 

L’església de Sant Just i Pastor, al 

bell mig del Gòtic, és la seva favorita.

Per què és tan especial?
Perquè concentra un fotimer 

d’històries de diferents 

èpoques  –es remunta a l’època 

paleocristiana– i misteris. A Sant 

Just i Pastor hi ha algunes de 

les millors tombes gremials de 

Barcelona i l’única dels xocolaters: 

fa gràcia perquè el símbol és una 

tauleta de xocolata! 

Hi ha una marededeu 
embarassada...
Té  la Mare de Déu de l’Esperança, 

l’única imatge de verge embarassada 

de la ciutat. Possiblement hi és 

perquè les remeieres feien de 

comadrones i és una església 

associada amb aquest gremi. 

i un retaule que representa l’infern! 
Les llegendes situen una de les 

portes de l’infern de Barcelona 

aquí. A més del retaule, també hi ha 

l’advocació de l’església als sants 

Just i Pastor,  que eren dos nens 

màrtirs d’Alcalà d’Henares. El nom 

romà d’aquesta ciutat era Compluto: 

camp de Pluto, és a dir, l’infern.  

cap misteri més?
Molts. Com ara la làpida que diu que  

aquí està enterrat el rei visigot Vítiza 

però no s’han trobat ni restes ni res 

més relacionat amb el monarca.  ■

L’església  
dels secrets
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centro del Profesional  
de la carretera
Si ets fan dels bars de tota la vida, 
dels llocs autèntics,  t’encantarà 
el Centro del Profesional de la 
Carretera. En aquest local es 
reuneixen els veïns d’Horta per 
tastar les meravelles que exhibeix 
el taulell: un bon pernil, truita de 
patates, torreznos, embotits… 
A més, cada dijous hi fan paella; 
els divendres, carn a la brasa, 
i els caps de setmana el cuiner 
Gumersindo (Piti, per als amics) 
serveix menjar de la seva Bolívia 
natal.  No, no tenen  Instagram ni 
pàgina web. I no pots trucar-hi per 
telèfon. Ves-hi i punt.
à Fontanet, 16 (Horta). M: Horta. 

L’arxiu de ‘rockdelux’
En l’arxiu d’una revista, no 
només hi ha números antics: 
en el de Rockdelux van quedar-
hi més de 500 DVDs, 1.500 
llibres especialitzats en música 
(alguns inèdits a Espanya), a 
més de 15.000 exemplars de 
publicacions internacionals. 
Quan el 2020 va deixar de sortir 
com a revista mensual –per sort, 
continua com a mitjà digital–, el 
magazín va cedir totes les perles 
del seu fons a la Biblioteca Vapor 
Vell, el lloc on heu d’anar per 
conèixer la música dels últims 
36 anys.
àPtge. del Vapor Vell, 1 (Sants). M: Plaça de 

Sants. 93 409 72 31.

Bar del club de Petanca 
del carmel
Des del 1984, se situa al carrer 
de la Gran Vista i hi trobareu 
justament això: un bar, un club de 
petanca i una vista espatarrant. A 
més de ser un espai que reuneix 
els veïns de tota la vida al voltant 
d’una taula i un dòmino, també és 
sovintejat per passavolants que 
van tornant dels búnquers del 
Carmel per tastar les seves tapes, 
la carn amb salsa, el fricandó i 
l’especialitat de la casa: el secret...
amb formatge de cabra! Alerta: és 
un dels pocs llocs de Barcelona on 
només podreu pagar en efectiu.
à  Gran Vista, 27 (el Guinardó). M: El Carmel. 

93 138 31 16.

FOrMaTGeria 12 GrauS

Paradís làctic
A la Formatgeria 12 Graus s’hi ha 

d’entrar amb els sentits oberts i un 

jersei, i és que el nom no li han posat 

perquè sí: a dins la temperatura és de 

12 graus. Tenen els formatges sense 

nevera que els separi del client, 

perquè el seu objectiu és acostar-nos 

a la cultura formatgera. Si demaneu 

un tros de cheddar, en Quique, el 

propietari, us recomanarà: “I no 

coneixes el Gran Pep?”. El 60% de les 

peces són de Catalunya, i ofereixen 

un pack setmanal imperdible: quatre 

formatges artesans diferents per 

només 20 euros.

àBailèn, 238 (Gràcia) M: Joanic.   

93 019 92 19. @dotzegraus
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Entrevista Time Out

Per Àlex Montoya 

Fotografia Scott Chasserot

Carol Rodríguez Colás i les actrius 
Elisabet Casanovas i Ángela Cervantes 
parlen sobre ‘Chavalas’, un film sobre 
la sororitat i la reivindicació del barri

La bellesa  
de la 
perifèria
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Les protagonistes de la nostra portada 
de setembre i editores convidades del 
número de Time Out Barcelona que teniu 
a les mans, arriben a la redacció poques 
setmanes després del seu pas pel Festival 
de Màlaga, on van viure amb emoció la 
presentació de Chavalas, l’òpera prima 
de Carol Rodríguez Colás. La pel·lícula 
és un cant a l’amistat femenina i a la 
sororitat, a l’orgull de barri i al sentiment 
de pertinença. La directora i dues de les 
seves quatre magnífiques protagonistes, 
Elisabet Casanovas i Ángela Cervantes –les 
altres dues són Vicky Luengo i Carolina 
Yuste–, inicien la xerrada encantades amb 
l’experiència de fer de periodistes per un dia. 

Veniu de guanyar tres premis a Màlaga, i 
un d’ells és el del públic, que sempre fa una 
il·lusió especial.
Elisabet Casanovas: És el que dona sentit a la 
nostra feina. Explicar una història i adonar-
te que a la gent li agrada, o la commou. Per 
primera vegada vèiem la pel·li amb públic, i 
la reacció va ser boníssima. Segueixo sense 
paraules.
Carol Rodríguez Colás: Jo encara estic 
flipada, ja estava molt contenta anant a la 
Secció Oficial, però tornar amb tres premis...
Ángela Cervantes: És veritat que un premi 
donat pel públic és especial, veure que la 
pel·li arriba, que connecta amb la gent. 

Us diria que la gran virtut de Chavalas és la 
veritat que desprèn.
CRC: No hi ha res millor que em puguis 
dir. És tan fàcil caure en l’artifici... Aquesta 
veritat té a veure amb la feina de les actrius. 
I amb un guió ple de detalls autobiogràfics, 
d’experiències i records. Volia parlar 
d’aquesta sensació que vivíem d’adolescents, 
quan la Marina [la seva germana, signant 
del guió del film] i jo anàvem a Barcelona 
i amagàvem d’on érem, per una mena de 
vergonya marcada pels prejudicis. Al cinema, 
sobretot al social, s’acostuma a mostrar els 
barris perifèrics com a entorns conflictius. 
No volíem seguir aquest camí. Hi ha una 
mirada fresca i naturalista, i hi ha orgull: els 
de Cornellà pregonem que som d’allà. Mira 
l’Évole o els Estopa [riuen]. 

Com vau aconseguir aquesta 
química? Sembleu amigues de 
tota la vida!
AC: La Carolina Yuste sempre diu 
que totes quatre tenim el mismo 

bichito dentro, una cosa quasi 
màgica, una energia que ha estat 
casual... o no, perquè jo no crec 
gaire en les casualitats, i que ens 
ha reunit per explicar aquesta 
història. Tenim la mateixa idea 
del que significa l’amistat i 
compartim referents. No hem 
hagut de tancar-nos a una masia 

‘Chavalas’ 
Després de perdre la feina, 

la Marta torna a Cornellà, on 
es retroba amb les amigues 

de tota la vida. El retorn, 
però, no serà fàcil. 

à Als cinemes a partir del 3 de setembre

per conèixer-nos, l’amistat va sorgir de forma 
natural.
EC: Anava a dir això mateix del bichito. 
No sento que haguéssim de treballar gens 
aquesta connexió entre totes quatre. Ens 
vam entendre de seguida, misteriosament 
la química ja hi era. És veritat que vam fer 
molts plans juntes, abans i després del 
rodatge. I com que la pel·lícula també apel·la 
a aquesta cosa de la identitat, crec que totes 
connectàvem amb això perquè hi hem passat 
d’una manera o d’una altra.
CRC: La meva gran sort ha estat trobar-me 
amb quatre molt bones ties. I crec que s’han 
fet amigues per això. Són supergeneroses, han 
tingut molta paciència amb mi.

Chavalas fa un retrat molt generacional que 
toca temes tan quotidians com tornar a viure 
amb els pares... 

CRC: Això de retrat generacional 
em sembla grandiloqüent, 
no teníem aquesta intenció. 
Per damunt de tot, volíem 
mostrar com n’és de poderosa 
l’amistat femenina. I la bellesa 
de la perifèria. Però és veritat 
que aquesta sensació de fracàs 
prematur, d’acabar els estudis 
i xocar amb la realitat laboral, 
que potser t’empeny a tornar 
a casa dels pares... Ho veiem 
constantment, i més amb les 
crisis que ens han anat caient al 
damunt.

Fent la pel·lícula, planava l’esperit de la sèrie 
Girls? L’heu tingut al cap?
EC: Nosaltres sí!!! 
AC: Home, som les Girls de Cornellà [riuen].
CRC: És una referència, és clar... Potser 
Cornellà no té el glamur de Nova York, però a 
la perifèria també hi passen coses!

Potser és casual: un grapat de directores 
heu debutat els darrers anys fent pel·lícules 
amb elements autobiogràfics: Mar Coll, Carla 
Simón, Celia Rico, Pilar Palomero, Clara 
Roquet...
CRC: No és gens casual. No pots parlar de res 
millor que de les coses que coneixes. Suposo 
que és normal que posem el focus en les 
nostres experiències, en què ens ha inspirat. 
S’ha de lluitar tant per dirigir una primera 
pel·lícula que has de tenir molt clar què vols 
explicar, té molta lògica que siguin temes 
rellevants per a nosaltres. I és el que hem fet 
moltes directores d’una generació de la qual 
em fa molta il·lusió formar-ne part.

Chavalas està dirigida per una dona, amb 
quatre protagonistes dones, una guionista 
dona...
AC: Jo no hi havia pensat fins que un 
periodista ho va mencionar a la roda de 
premsa a Màlaga. Que fort, que no hi hagués 
caigut abans! I em va agradar molt la sensació 
de no trobar-hi res d’excepcional, en això. 
CRC: Jo vull que es deixi de destacar, que 
sigui una cosa normalíssima, que no cridi 
l’atenció! ■

“Quan 
anàvem a 
Barcelona  
amagàvem 
d’on érem, 
per una 
mena de 
vergonya”

‘Chavalas’
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La unió de les paraules ‘setembre’ i ‘Barcelona’ no havia transmès mai tan bon feeling. 
Us presentem propostes exclusives perquè ompliu de plans la vostra tornada a la rutina: 
ensenyeu el descompte als establiments que us enamorin i gaudiu-ne!

16 ofertes  
per tornar  
(millor!)  
a la rutina
Podeu descarregar-vos els cupons a timeout.cat/descomptes-2021
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Contingut patrocinat

Grans de sorra i arròs
Perquè poques coses superen poder acomiadar 

l’estiu amb aquell menú que ens ha acompanyat 

durant els millors dies de vacances! Al Platja 

Ca la Nuri, sobre la sorra de la Barceloneta, us 

conviden a gaudir d’un 2x1 en paelles fins al 30 de 

setembre, les nits de diumenge a dijous. Nyam! 

Això sí, l’oferta no és aplicable a menús de grups 

i, si demaneu dues racions de paelles diferents, el 

descompte s’aplicarà a la més barata.

à Pg. Marítim de la Barceloneta, 55. M: Ciutadella | Vila Olímpica. 

platja.calanuri.com

Art i creació a Barcelona
Dibuixant satíric, pintor, escenògraf... hi ha 

alguna cosa que Guillén no sabés fer? Fins al 26 

de setembre, el Museu d’Història de Catalunya 

us ofereix visitar amb un 2x1 l’exposició temporal 

Guillén, màgia a l’espai escènic. Una extensa 

mostra que recull el llegat d’aquest artista 

polifacètic que durant anys va tenyir la ciutat amb 

el seu enginy: des d’il·lustracions publicades 

en premsa fins a les seves escenografies en 

festivals i teatres.

à Plaça de Pau Vila, 3. M: Barceloneta. mhcat.cat

Cants en parella
Pels que gaudiu d’una grandiosa actuació en directe 

i quedeu bocabadats cada vegada que poseu un peu 

en aquesta joia modernista, esteu de sort! Menys pel 

tradicional Concert de Sant Esteve, podreu triar qualsevol 

concert del cicle de La casa dels cants al Palau de la 

Música que tingui lloc del 19 de setembre al 22 de maig 

i gaudir d’un 2x1 en l’entrada. Comenceu a mirar la 

programació perquè us assegurem que costa escollir!

à Palau de la Música Catalana. M: Urquinaona. palaumusica.cat

A bord!
De ben segur que coneixeu de sobres la silueta de la 

ciutat des de punts com Montjuïc o els búnquers del 

Carmel. Però alguna vegada l’heu contemplada des 

del mar? Fins al 31 de desembre, Las Golondrinas us 

conviden a pujar a bord i a gaudir d’un 2x1 en qualsevol 

de les seves embarcacions. A mesura que us allunyeu 

del port i us endinseu cap al Mediterrani veureu la ciutat 

dibuixada als vostres nassos. No us perdeu aquest pla 

amb la canalla, els encantarà!

à Moll de les Drassanes. M: Drassanes. lasgolondrinas.com
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Entre peixos i colors
Si aquest estiu us ha faltat platja, submarinisme 

i descobrir de ben a prop els nostres companys 

marins, ara és la vostra! L’Aquarium de Barcelona 

us proposa un descompte de 4 euros per cap fins 

a un màxim de cinc persones perquè hi aneu a 

visitar els seus habitants aquàtics. Al·lucinareu 

amb la varietat d’espècies que hi tenen i us 

quedareu meravellats amb els seus colors. Una 

activitat que farà gaudir a la canalla com mai on

aprendran sobre la seva manera de viure!

à Moll d’Espanya del Port Vell. M: Barceloneta. aquariumbcn.com

Un brindis pel País Basc
Els pintxos són tot un món i, per molt que els hàgim 

devorat en diverses ocasions, sembla que mai ens 

deixen de sorprendre. Doncs ara, als restaurants 

Txapela, ja mítics a la ciutat, estrenen carta amb la 

incorporació de les noves tapes del Patxi (cuinades 

al moment i boníssimes!) i fins al 30 de setembre 

us conviden a una ampolla de Txacolí Txapela per 

a dinars i sopars de mínim dues persones. Podreu 

gaudir d’aquesta oportunitat en els seus locals a 

la plaça Catalunya, 8, i al passeig de Gràcia, 58.

à txapelarestaurant.com

Sopar amb maridatge
Ajunteu-vos amb la vostra parella, amics o família i 

assaboriu un àpat com toca. Fins al 30 de setembre, als 

cinc restaurants Mussol de la ciutat us esperen amb 

una ampolla de vi blanc Xic o rosat d’Agustí Torelló Mata 

per a sopars de mínim dues persones. Vosaltres trieu 

el maridatge! A quin anireu a gaudir d’aquesta vetllada 

especial: al de la terrassa de l’Arenas amb vistes a les 

fonts de Montjuïc o potser al de Pedralbes, just al costat

d’El Corte Inglés de Diagonal.

à mussolrestaurant.com

Tapes, tapes i tapes
Planteu-vos al Sal Mar, l’última incorporació de la família 

Ca la Nuri, llegiu la carta i pareu atenció a les Tapes de 

sempre, les Tapes Sal Mar i les de Verd i fresc... fins al 

30 de setembre tindreu una oferta 2x1 en qualsevol tapa 

d’aquestes categories. Podreu gaudir d’aquestes petites 

delícies les nits de diumenge a dijous i no és aplicable a 

menús de grups. Deixeu-vos enamorar pel seu escenari i 

la qualitat de les seves creacions culinàries, de ben segur 

que hi tornareu.

à Pg. Marítim de la Barceloneta, s/n. M: Barceloneta. restaurantsalmar.com
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Com s’hereden 512 ovelles?
Després d’un estiu sense parar, potser el que 

més us ve de gust és seure i deixar-vos portar 

per una trama carregada d’humor i realitats. 

Doncs al Teatre Poliorama us esperen fins al 30 

de setembre amb un 30% de descompte en les 

funcions d’Ovelles: una comèdia trepidant on 

tres germans s’enfronten a les dificultats d’una 

herència sorprenent: 512 ovelles! Entre silencis, 

riures i cinisme, la vida dels personatges serà el 

reflex d’una generació marcada per la crisi.

à Rambla dels Estudis, 115. M: Catalunya. teatrepoliorama.com

Tastets de luxe 
Ja podeu començar a buscar i remenar entre la 

carta del Secrets by Farga perquè us espera una 

oportunitat ben suculenta. Aquest restaurant 

amb cinc locals repartits per tota Barcelona us 

convida a un 2x1 en qualsevol proposta culinària 

de la seva carta fins al 30 de setembre. Només 

cal que hi aneu amb ganes de devorar autèntiques 

delícies elaborades amb ingredients de qualitat; 

ells faran la resta. No us ho perdeu: feu parada al 

Secrets by Farga que us quedi més a prop.

à secretsbyfarga.com

Sou de blanc o de rosat?
Ja ho triareu quan estigueu al restaurant La Botiga que 

vulgueu (sigui el de Pedralbes o el de l’Arenas!). Fins 

al 30 de setembre, us conviden a una ampolla de vi 

blanc Xic o vi rosat d’Agustí Torelló Mata per a sopars 

de mínim dues persones. A la seva nova carta trobareu 

originalitat, innovació i equilibri entre proximitat i tocs 

exòtics. No us podreu resistir als seus calamarsets 

saltats amb duo de fesolets i ou poché. Mireu quina 

bona pinta tenen els de la foto!

à labotigarestaurant.cat

R
O

S
E
R

 B
L
A

N
C
H

Còctels amb gust d’Irlanda
A la ciutat ha nascut un nou pub irlandès i aquest 

mes, per celebrar-ho, us porta una oferta que no 

voldreu deixar escapar.  A excepció dels divendres i els 

dissabtes després de les 21 h, tots els altres dies fins 

al 30 de setembre podreu gaudir d’un 2x1 als còctels de 

The Old Irish Pub. En trobareu de tots els sabors: des 

dels clàssics de tota la vida fins a aquells combinats 

d’autor dels quals segur que en voldreu descobrir la 

recepta. Música, futbol i bons beures!

à Rambla dels Caputxins, 31. M: Drassanes. oldirishpub.es
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Paella amb vistes al mar
Heu estat mai al Xiroi Ca la Nuri? Doncs no 
espereu més, perquè si la seva gastronomia ja és 
tota una excusa per anar-hi, l’oportunitat que ens 
presenten us convencerà. Els migdies de dilluns 
a dijous fins al 30 de setembre us conviden a un 
2x1 en paelles. L’oferta no és aplicable a menús 
de grup i, en el cas que es demanin dues racions 
de paelles diferents, s’aplicarà el descompte a la 
més barata. Assaboriu l’autèntic sabor del mar!
à Pg. Marítim de la Nova Icària, 38. M: Ciutadella | Vila Olímpica. 

xiroi.calanuri.com

Panini amb regal
És el primer restaurant de panini de peix fresc 
d’Espanya, i aquí tots els ingredients arriben 
del fons del mar. Refresqueu-vos i atents al que 
us proposen a Pescadea! Per cada panino que 
demaneu, us conviden a una beguda Aperol Spritz i 
a un fregit mixt de peix. Ja us ve salivera, oi? Doncs 
espereu a veure els panini que hi elaboren: el 
Taormina, amb tonyina fresca i gustosa; el Palermo, 
amb filet de llobarro, i el Bari, amb tàrtar de salmó 
de Noruega... És el plat estrella!
à Aribau, 100. M: Hospital Clínic. pescadea.com

Per als més carnívors
A Piel de Gallina fan pollastre fregit de qualitat i amb un 
sabor del tot autèntic. Ho voleu comprovar? Demaneu un 
dels seus irresistibles pollastres fins al 30 de setembre 
i, a més, rebreu un bite estrella, com les anelles de ceba, 
el nap adobat, els increïbles mac & cheese, l’amanida 
coleslaw, les patates, la panotxa BBQ o el mazork 

pop. Us esperen amb la seva brutalitat gastronòmica 
als locals de Poble-sec, del Clot i de Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera.
à pieldgallina.com

Pareu bé l’orella
A aquells que quan visiteu un monument emblemàtic ho 
voleu saber tot (en detall!), el que us espera al Recinte 

Modernista de Sant Pau us satisfarà plenament. 
Compreu l’entrada de visita lliure per observar cada racó 
d’aquesta meravella arquitectònica de Lluís Domènech i 
Montaner i només haureu de presentar el cupó per tenir 
accés gratuït a l’aplicació de l’audioguia. Deixeu-vos 
delectar per l’art i la història!
à Sant Antoni Maria Claret, 167. M: Sant Pau | Dos de maig. 

santpaubarcelona.org
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No són per a 

esnobs
Ha arribat l’hora de descobrir les 
galeries. Aprofiteu el Barcelona 
Gallery Weekend! Per Rita Roig  

SIGUEM SINCERS, SI et demanem 
que tanquis els ulls i t’imaginis una 
galeria, visualitzaràs una sala blanca amb 
persones que comenten obres d’art amb 
una riallada prepotent mentre van fent 
glopets a una copa de cava. El Barcelona 
Gallery Weekend vol acabar amb aquests 
prejudicis i fer-nos veure les 
galeries com allò que realment 
són: espais generadors de 
cultura. 

Del 15 al 19 de setembre, 
33 galeries de la ciutat (una 
xifra rècord!) obren les portes 
per recordar-te que tens llocs 
fantàstics on descobrir nous 
artistes ben a prop de casa teva. 
A més, també volen posar un 
focus especial en la creació 
femenina: moltes galeries de la 
ciutat acolliran l’obra de dones 
artistes de les quals segurament 
no has sentit a parlar mai. Te’n 
presentem algunes perquè 
puguis passar per expert en la 
matèria.  

envoltat d’arbres i allunyat del soroll, aquest 
espai és l’origen de totes les seves creacions. 
Aïllada del món, Graessle plasma el seu 
imaginari en pintures de gran format amb molt 
color i molta intuició.  
à Alzueta Gallery. M: Diagonal. Del 15 al 19 de setembre. Gratis.

Les fotos són els nous quadres
“Per a mi la fotografia es converteix en l’art 
de trobar i plasmar la llum, una manera de 
reflectir la realitat que m’envolta, com una 
llanterna”. Aquestes són paraules de l’artista 
Alisa Sibirskaya, que debuta amb una exposició 
a galeria Valid Foto de Barcelona. Les seves 
fotografies de temàtiques mitològiques 

‘Artivisme’ feminista
El Black Lives Matter, el #MeToo, el 15-M… A 
partir de fotografies de diaris, aquesta artista 
visual ha volgut il·lustrar la participació 
femenina en protestes d’arreu del món. Es 
diu María María Acha-Kustcher i les seves 
obres es poden veure a la mostra Indignadas 

de la galeria ADN. Són imatges 
elaborades digitalment que es 
poden imprimir per ser exhibides 
en espais públics, com una 
manera de retornar la protesta 
als carrers i donar les gràcies a les 
activistes que treballen per un 
món millor. 
à ADN. M: Diagonal. Del 15 de setembre al 

13 de novembre. Gratis.

Art per fugir del món
Va néixer a Suïssa, però ja fa sis 
anys que viu en un cortijo en mig 
de la naturalesa a Andalusia, 
entre Màlaga i Almeria. Gabrielle 

Graessle obté l’aigua d’un pou, 
l’electricitat de l’energia solar, i 
el menjar del jardí. Prop del mar, 

DE QUÈ VA…
Una nova edició del 
Gallery Weekend 
on descobrir nous 
artistes.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per acabar amb els 
prejudicis sobre les 
galeries d’art. 

à Barcelona Gallery 

Weekend. Diverses 

galeries. Del 15 al 19 de 

setembre.

‘Manto’, de Carmen 
M. Castañeda

‘Y luego se fue 
rodando por si 
solo’, d’Alisa 
Sibirskaya

‘Que sea ley’, 
de María María 
Acha-Kustcher
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semblen quadres d’èpoques antigues perquè 
Sibirskaya és una prodigiosa del realisme. Amb 
un gran domini de la llum i l’ombra, l’artista 
absorbeix idees dels pintors del segle passat i 
les transforma en fotografies actuals.  
à Valid Foto. M: Arc de Triomf.  Del 15 al 19 de setembre. Gratis.

Posar fil a l’agulla
Al Gallery Weekend descobriràs artistes 
que han abandonat el llapis o el carbonet 
per pintar amb instruments més originals. 
En l’art tèxtil, el pinzell es converteix en una 
agulla i la pintura en una infinitud de fils. El 
resultat? Peces d’art amb textures innovadores 
i de temàtiques molt variades. En l’exposició 

Estratos de memoria, a la galeria Chiquita 
Room, hi podràs veure obres de Carmen M. 

Castañeda que fan servir el brodat per parlar 
del temps, la memòria i l’oblit. Peces tèxtils 
força diferents són les que trobaràs a la galeria 
Imaginart: són de la colombiana María Eugenia 

Trujillo. L’artista broda parts del cos femenines 
en objectes d’aparença solemne (per exemple, 
una vagina en un canelobre daurat) per lluitar 
contra la tradició catòlica que associa la figura 
de la dona a la luxúria, la temptació i el pecat. 

à Chiquita Room. M: Sant Antoni. Del 15 de 

setembre al 30 d’octubre. Gratis.  

à Imaginart Gallery. M: Diagonal. Del 15 al 19 

de setembre. Gratis.

EL TOP 3

Galeries 
off BCN

Palmadotze
Aquesta masia del s. XV a Santa 
Margarida i els Monjos és un 
espai per gaudir de la natura, el vi 
i l’art contemporani. Actualment 
acull les enigmàtiques escultures 
de Mateo Maté. 

Out of Africa Gallery 
El lloc ideal per conèixer 
l’art africà es troba a Sitges! 
Descobreix-hi l’obra del nigerià 
Bob-Nosa, que fa una crítica de la 
situació d’immigrants i refugiats, 
el racisme i la brutalitat policial.  

Ana Mas Projects
La galeria de l’Hospitalet 
de Llobregat aplega l’obra 
d’artistes poc coneguts 
com Sheroanawë Hakihiiwe, 
que recrea l’imaginari de 
l’Amazones veneçolà en els 
seus dibuixos. 

‘La immortal’, 
de María 
Eugenia Trujillo

‘Always your 
best’, de 
Gabrielle 
Graessle
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La petjada del nyandú 
(o com transformem els 
silencis)
Un recorregut per conèixer 
la història de les persones 
trans i no binàries als països 
de l’hemisferi Sud. A través 
de testimonis en forma de 
textos i d’imatges, l’exposició 
denuncia com el colonialisme 
es va transformar no només en 
racisme sinó també en un rebuig 
pels cossos i les sexualitats 
dissidents. Hi trobareu cartes, 
retalls de diaris i fotografies 
domèstiques de l’Arxiu de la 
Memòria Trans Argentina i 
l’Arxiu LGBTIQ de Salta.
à La Virreina Centre de la Imatge. M: Liceu. 

Fins al 17 d’octubre. Gratis.

Raggazze italiane
L’artista Alessia Laudoni retrata 
les cares del talent femení italià 
a través d’una selecció de més 
d’un centenar de fotografies 
de gran format en impressió 
fine art. L’exposició s’inspira 
en l’elevat nombre de dones 
italianes que escullen viure 
a l’estranger i vol donar cos i 
veu a aquestes figures a través 
de retrats inèdits. A més, el 
projecte és també una oda a 
Barcelona, ja que les fotografies 
tenen com a escenari llocs 
públics de la ciutat escollits per 
les mateixes dones, pel fet que 
són especialment significatius 
per a la seva història personal.  
à Jardí del Palau Robert. M: Diagonal. Del 2 

de setembre al 3 d’octubre. Gratis.

Chagall. Els estats de 
l’ànima
Chagall considerava que l’art 
tenia el poder de transmetre un 
missatge de pau entre nacions i 
religions. L’artista, que va viure 
en primera persona els horrors 
de dues guerres mundials i la 
persecució religiosa, veia en 
l’art una manera de transmetre 
l’amor universal entre els 
homes i una manera d’apropar-
se a Déu. L’espiritualitat de 
Chagall és el punt de partida 
d’aquesta exposició que mostra 
el diàleg intercultural entre 
les dues religions monoteistes 
que constitueixen els pilars 

de la cultura occidental 
contemporània, la religió jueva i 
la religió cristiana.
à Museu Diocesà de Barcelona. M: Jaume I. 

Fins al 28 de novembre. 5 €.

Ciència fricció. Vida entre 
espècies companyes
No és veritat que l’espècie 
humana sigui superior a totes 
les altres! Per destruir aquest 
mite antropocèntric, el CCCB 
ha seleccionat un conjunt 
d’obres artístiques i de peces 
de divulgació científica que 
aposten per una visió del món 

Més propostes a 
timeout.cat/exposicions

‘La petjada del nyandú’

entès com un ecosistema on 
conviuen totes les espècies del 
planeta. La comissària de la 
mostra, Maria Ptqk, ens convida 
a repensar la nostra relació amb 
les espècies que ens envolten i 
a defensar no només els drets 
humans, sinó els drets de la 
natura.
à CCCB. M: Universitat. Fins al 28 novembre. 

6 € (4 € reduïda).

Tàpies. La realitat en 
primer pla  
Els quadres d’Antoni Tàpies 
no són una finestra a altres 
mons, sinó murs que mostren 
materials corrents, pobres i 
humils. Aquesta exposició 
aglutina les obres de Tàpies 
en que l’artista treballava amb 
objectes usats (mobles vells, 
utensilis domèstics, roba bruta) 
que reflectien les petjades del pas 
del temps i de l’acció humana. 
Tàpies modificava aquests 
objectes amb la seva empremta 
personal i els transformava en 
peces artístiques, alhora que 
criticava la societat de consum 
que l’envoltava.
à Fundació Antoni Tàpies. M: Passeig de 

Gràcia. Fins al 30 de gener. 8 €.

Balenciaga. L’elegància 
del barret
Primera exposició internacional 
centrada en els barrets que 
Balenciaga va dissenyar des dels 
anys 30 fins als 60 en els seus 
departaments de barreteria de 
la casa d’alta costura a París i a 
Madrid. 87 barrets que responen 
a la icònica estètica Balenciaga: 
clàssica i minimalista, i alhora 
trencadora.       
à Museu del Disseny. M: Glòries. Fins al 3 

d’octubre. 6 €.

En temps real
Fa un any, el col·leccionista 
i mecenes Rafael Tous va 
donar un miler d’obres d’art 
conceptual al MACBA, 
testimoni d’una generació 
d’artistes que van crear fora 
dels circuits convencionals de 
l’art, en espais alternatius, i que 
prioritzaven la idea per sobre de 
la forma artística.        
à MACBA. M: Universitat. Fins al 9 de gener.  

11 € (gratis a la Capella i la Sala Metrònom).

Salvar l’art durant  
la guerra

Una pintura amb un 

forat de bala et dona la 

benvinguda a aquesta 

exposició del MNAC. I 

és que les obres d’art 

que s’hi exposen han 

tingut una vida més 

emocionant que la 

teva: durant la Guerra 

Civil, van recórrer tot 

Catalunya fugint del foc 

i la destrucció que les 

amenaçava. 

Quan va esclatar la guerra, no només 

estaven en joc les vides de les persones: 

l’art també corria el risc de desaparèixer per 

sempre. Per sort, les autoritats catalanes van 

respondre amb una operació extraordinària 

per salvar els béns artístics de tot el territori. 

Des de talles romàniques fins a quadres de 

Picasso, centenars 

de milers d’obres 

van ser amagades, 

classificades, 

ordenades, restaurades 

i desplaçades a llocs 

segurs per assegurar-

ne la supervivència.

A l’exposició Museu 

en perill! Salvaguarda i 

endreça de l’art català 

durant la Guerra Civil 

es poden veure algunes d’aquestes peces 

que van viatjar per tot Catalunya fins a arribar 

a França, com també fotografies dels seus 

amagatalls. A més, la mostra vol ser un 

homenatge a totes les persones que es van 

implicar en la causa, com ara Joaquim Folch 

i Torres, el primer director del MNAC. n Rita Roig

à MNAC. M: Espanya. Fins al 27 de febrer. 2 €.
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Teatre i 
dansa
 
Angle mort
Una comèdia de Roc Esquius i 
Sergi Belbel que ens presenta 
una start-up en crisi i amb el cap 
disposat a prescindir d’un dels 
seus tres treballadors. Els cita al 
despatx, però mentre esperen que 
l’amo els rebi, a la sala d’espera, 
els empleats parlen i l’armen. 
Una peça per als fans d’El mètode 

Grönholm. Amb Berta Bahr, 
Ramon Godino, Alberto Lozano i 
Rafaela Rivas.
à Versus Glòries. M: Glòries. Fins al 12 de 

setembre. 10,80-20,80 €.

Cantando bajo la lluvia
Després de La jaula de las locas 
i La tiendas de los horrores, el 
duet format per Àngel Llàcer 
i Manu Guix estrena un dels 
grans musicals clàssics de 
l’època daurada de Hollywood, 
protagonitzat per Fred Astaire 
i Ginger Rogers i que narra una 
història d’amor dels anys 20 del 
segle passat, quan s’obria pas el 
cinema sonor. A l’escenari, hi 
trobarem, entre d’altres, Ivan 
Labanda, Diana Roig, Ricky Mata, 
Mireia Portas i més de trenta 
actors i ballarins.
à Tívoli. M: Catalunya. A partir del 15 de 

setembre. De 17 a 60 €.

Començar 
Mar Ulldemolins i David 
Verdaguer tornen a protagonitzar 
un duel escènic després de fer Un 

cop l’any al Poliorama el 2017. Ara 
ho fan a les ordres de Pau Carrió 

‘La dona del tercer segona’

per posar de llarg un text de David 
Eldrigde, en què en Dani i la Laura 
hauran de decidir què fan a la vida. 
Són en una festa a casa d’ella, una 
festa que ja s'ha acabat. Només 
queden ells dos. Començarà una 
història d’amor o desitjaran no 
haver-se conegut? 
à La Villarroel. M: Urgell. Del 7 de setembre al 

10 d’octubre. 22-30 €.

Descripció d’un paisatge   
Toni Casares recupera una obra 
de finals dels 70 de Josep Maria 
Benet i Jornet, en la qual fa que les 
dues filles d’un dissident polític 
assassinat pel règim totalitari 
d’un país mediterrani imaginari 
tornin a casa per prendre revenja. 
Semblen disposades a pagar el 
preu que convingui un cop hagin 
aconseguit el seu objectiu. Amb 
Enka Alonso, Ona Borràs, Màrcia 
Cisteró, Francesc Ferrer, Pep 
Ferrer, Carles Martínez, Òscar 
Rabadan i Fina Rius.  
à Sala Beckett. M: Poblenou. Del 29 de 

setembre al 31 d’octubre. 10-20 €.

Eva contra Eva
Sílvia Munt dirigeix Emma 
Vilarasau, Nausicaa Bonnín, 
Àlex Casanovas, Andreu Benito 
i Míriam Alamany per portar a 
escena el clàssic All about Eve, 
de Joseph L. Mankiewicz, que ha 
adaptat Pau Miró. La història de 
dues actrius de dues generacions 
diferents (Vilarasau vs. Bonnín) 
que lluiten per aconseguir el 
mateix paper. 
à Teatre Goya. M: Universitat. A partir del 2 de 

setembre. 22-30 €.

La dona del tercer segona   
En una reunió de veïns, una dona 
que mai no hi assisteix baixa per 
donar la cara. El seu fill ha rebentat 
les bústies. Abans de confessar, 

Agustí Villaronga torna  
a Colm Tóibín

Clitemnestra
Clitemnestra, la casa 

dels noms va ser una de 

les grans víctimes del 

tancament del 2020, ja que 

no va arribar a estrenar-

se al Principal de Palma. 

Suposava el retorn d’Agustí 

Villaronga al teatre després 

del seu debut amb El 

testamento de María, de 

Colm Tóibín, que va passar 

pel Lliure el 2015. La van 

remuntar el setembre de 

l’any passat i ara arriba 

a Barcelona just quan el 

mallorquí gaudeix encara 

de l’èxit de la pel·lícula El 

ventre del mar (sis premis al 

Festival de Màlaga).

Villaronga compta amb la 

seva estrella d’Incerta glòria, 

Núria Prims, per donar vida a 

la vilipendiada Clitemnestra, 

l’esposa d’Agamèmnon. 

La mitologia clàssica ens la 

mostra com l’arquetip de la 

dona infidel, cruel i assassina, 

però Tóibín, així com va fer 

amb Maria, la mare de Jesús, 

ens la presenta des del seu 

dolor. Ens la humanitza perquè 

puguem veure-hi una dona 

dels nostres dies. n A.G.

à Teatre Romea. M: Liceu. Del 22 al 26 

de setembre. 20-26 €.

però, ha d’explicar moltes coses i 
dir qui és ell i qui és ella. Una gran 
obra de Víctor Borràs, dirigida per 
Ivan Benet i protagonitzada per 
Àurea Márquez.  
à Sala Atrium. M: Tetuan. Del 8 de setembre al 

3 d’octubre. 20 €.

La fiesta del Chivo
Amb direcció de Carlos Saura 
i protagonitzada per Juan 
Echanove, que fa una pila d’anys 
que no veiem a Barcelona, 
podrem gaudir de l’adaptació 
de la novel·la de Vargas Llosa. A 
La fiesta del Chivo es narren els 
últims dies del dictador Trujillo 
a la República Dominicana, 
i per fer-ho l’autor utilitza el 
personatge d’Urania Cabral, 
una reeixida advocada que va 
abandonar el país de manera 
misteriosa quan era una nena. 

Tres dècades després, torna per 
visitar el pare moribund. 
à Poliorama. M: Catalunya. Del 17 al 26 de 

setembre. 12-27 €.

The watching machine   
A The watching machine, la 
màquina és la mateixa caixa 
escènica on juguem amb la 
llum, les ombres i els reflexos 
per experimentar què és 
il·lusió, què és representació i 
què és convenció teatral. Una 
peça de Macarena Recuerda 
Shepherd formada per petites 
instal·lacions en què es ficcionen 
la llum i les ombres.  n A.G. 

  à Antic Teatre. M: Urquinaona. Del 2 al 12 de 

setembre. 12-15 €.

Més espectacles a
timeout.cat/teatre
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AQUESTA ÉS LA història d’una dona 
abnegada, llesta, tenaç, que ho ha 
fet tot pels fills. De nom Filumena 
Marturano, és encarnada per una Clara 
Segura pletòrica que demostra, un cop 
més, que sap ser mestressa i senyora 
de la tragicomèdia, l’actriu totterreny 
capaç de fer-nos riure i emocionar-nos 
alhora, gairebé en un nanosegon, que 
sap ocupar l’escena amb la mirada i 
arrossegar-nos cap al seu personatge 
com si fóssim veïns d’escala i ens la 
topéssim, dia sí, dia també, a la botiga 
de la cantonada.

Oriol Broggi necessitava aquesta obra 
com un got d’aigua un migdia tòrrid d’agost. Necessitava 
l’entremaliat Eduardo de Filippo i aquesta dona que 
fingeix morir-se perquè el seu home, en Domenico, un 
calavera granadet que la va tenir d’amistançada una colla 
d’anys, faci el pas i s’hi casi. Però ell, un esplèndid Enrico 
Ianniello, descobreix l’ensarronada i es disposa a posar-
hi fi. A Broggi li calia tornar al teatre popular napolità, a 
l’alegria de viure que desprenen els personatges de De 
Filippo, al verb mordaç, fàcil i distès. 

De Filippo permet tantes lectures com directors hi ha al 
món. És com Shakespeare i Txékhov. Com els més grans, 
és enemic de les mitges tintes. I Broggi ens el serveix 
gairebé sense filtres, sense retòrica suplementària. Deixa 
que els actors se’l facin seu i que brillin els secundaris. 
Sense Marissa Josa i Eduard Muntada la comèdia perdria 
consistència... En acabar, només podem pensar: gràcies 
per haver existit, Eduardo. n  Andreu Gomila

DE QUÈ VA...
Oriol Broggi serveix 
sense filtres l’obra 
d’Eduardo de 
Filippo en què una 
dona fingeix morir.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per com Clara 
Segura, pletòrica, 
ens arrossega cap 
al seu personatge.

à Biblioteca de 

Catalunya. M: Liceu. Del 

8 al 19 de setembre.

Filumena Marturano

ttttt
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Cine
El tubo
Presentada al festival de Sitges i 
premiada a diversos certàmens 
especialitzats en terror i ciència-
ficció, El tubo aposta per un cert 
minimalisme formal en una 
claustrofòbica trama que tanca 
una dona en un laberint de tubs 
plens de trampes mortals. Tot 
un tour de force interpretatiu de 
l’actriu Gaia Weiss (coneguda per 
la sèrie Vikings) en un angoixant 
relat que beu de pel·lícules com 
Cube, Saw o Buried. 
à Dir. Mathieu Turi (França, 2020). 90 min. 

Estrena el 3 de setembre.

Chavalas
Amor a Cornellà, orgull de barri i 
d’orígens, i bufetada a la suposada 
modernitat barcelonina. I, per 
damunt de tot, un cant a l’amistat 
femenina, a la sororitat, a aquella 
gent que et fa sentir com a casa. 
Carol Rodríguez Colás debuta com 
a directora amb un relat sincer i 
despullat d’artificis, i en dona el 
pes a quatre actrius que semblen 
nascudes per ser amigues: Vicky 
Luengo, Carolina Yuste, Elisabet 

Casanovas i Ángela Cervantes. 
Podeu saber-ne més llegint 
l’entrevista de les pàgines 24-25.  
à Dir. Carol Rodríguez Colás (Espanya, 2021). 

91 min. Estrena el 3 de setembre.

Adiós, idiotas
Tràgica, divertida i extravagant, 
la darrera pel·lícula d’Albert 
Dupontel ha esdevingut tot un 
fenomen a França, malgrat les 
mesures pandèmiques. Irreverent 
i psicodèlica, amb picades d’ull a 
la mítica Brazil de Terry Gilliam 
(que aquí fa un cameo), Adiós, 

idiotas uneix una malalta terminal 
(Virginie Efira) i un suïcida 
(Dupontel) en una quixotesca 
aventura que reflexiona sobre la 
maternitat i sobre la deriva d’un 
món abandonat a la violència 
tecnològica. 
à Dir. Albert Dupontel (França, 2020). 87 min. 

Estrena el 10 de setembre.

Dune
Arriba l’esperada adaptació 
de la icònica novel·la de Frank 
Herbert (ja portada al cinema de 
manera no gaire afortunada per 
David Lynch) a càrrec d’un Denis 
Villeneuve que ja mostrava la 
seva valentia recollint un altre 
projecte enverinat amb Blade 

Runner 2049. Repartiment de luxe 

‘Dune’

(Timothée Chalamet, Zendaya, 
Oscar Isaac, Javier Bardem…) i 
desplegament d’efectes visuals 
per encarar un inabastable 
univers literari que va marcar un 
punt d’inflexió en la ciència-ficció. 
à Dir. Denis Villeneuve (Estats Units, Canadà, 

2021). Estrena el 17 de setembre.

Lazos
En dues línies temporals 
amb 30 anys de diferència, 
aquesta tragicomèdia italiana 
explora la relació d’amor-odi 
d’un matrimoni amb dos 
fills, marcat per les anades i 

vingudes, la infidelitat d’ell 
i la depressió d’ella. I amb la 
culpa i el pes de l’herència com 
a temes transversals d’una 
commovedora dissecció del 
món de la parella en crisi, tocada 
amb pinzellades d’un humor 
negríssim. 
à Dir. Daniele Lucchetti (Itàlia, 2020). 100 

min. Estrena el 17 de setembre.

Calamity 
Amb l’aval d’haver guanyat 
el premi a Millor Pel·lícula al 
prestigiós festival dedicat a 
l’animació d’Annecy, arriba 
aquesta aventura amb to 
de western i amb un estil de 
sofisticada i colorista senzillesa. 
Calamity juga la carta de 
l’empoderament femení i la 
deconstrucció d’estereotips 
per retratar la infantesa i 
l’adolescència rebel d’una icona 
de l’Oest com Calamity Jane. 
à Dir. Rémi Chayé (França, Dinamarca, 

2020). 85 minuts. Estrena el 17 de 

setembre.

Las consecuencias 
Secrets i mentides entre mares i 
filles, incomunicació i relacions 
tòxiques, pèrdues i patiments… 
aquest intens drama de la 
veneçolana Claudia Pinto juga 

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

ttttt

ELS PERSONATGES MENYS coneguts 
solen funcionar bé a les pel·lis de Marvel, ja 
que donen més marge de joc i l’oportunitat 
de reescriure la història sense molestar els 
fans. Per exemple, Ant-Man i Guardianes de 

la Galaxia van convertir la baixa expectativa 
en una gran diversió. El mateix passa amb 
Shang-Chi, un caprici d’arts marcials que ens 
presenta un personatge de còmic tan obscur 
que ni el director ni l’estrella del film n’havien 
sentit a parlar mai. Sean (Simu Liu) fa una 
vida normal a San Francisco, fins que una 
baralla espectacular revela que és un lluitador 
sorprenent amb un passat molt misteriós.

La lluita del bus i una seqüència sobre 
unes bastides a l’exterior d’un gratacel són 
dues de les millors baralles de qualsevol 
film de Marvel. I de fet, durant la primera 
hora, sembla que podria haver estat una 
de les seves millors pel·lícules. Llàstima 
que el potencial s’allunya en una segona 
meitat encara molt entretinguda però menys 
inspirada. n Olly Richards

DE QUÈ VA...
Un caprici d’arts 
marcials que 
ens presenta un 
personatge obscur 
de la Marvel.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Conté dues de les 
millors escenes 
de lluita que s'han 
vist mai a les 
pel·lícules de la 
casa.

à Dir. Destin Daniel 

Cretton (EUA, 2021). 

132 min. Estrena el 3 de 

setembre.

PEL·LI DEL MES
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Més pel·lícules a  
timeout.cat/cine

amb l’estètica dels particulars 
exteriors filmats a La Palma i a La 
Gomera per augmentar la foscor 
i el tremendisme del relat. Juana 
Acosta, Alfredo Castro i Carme 
Elías (potser el seu darrer treball 
al cinema) protagonitzen un film 
premiat al Festival de Màlaga. 
à Dir. Claudia Pinto (Espanya, Bèlgica, Països 

Baixos, 2021). 96 min. Estrena el 17 de 

setembre.

Cry macho
Això de ser un macho està 
sobrevalorat, diu el seu 
personatge. Tota una declaració 
d’intencions per algú que es va 
fer gran a Hollywood, justament, 
com a tipus dur. Amb 91 anys 
a l’esquena, cada pel·lícula de 
Clint Eastwood s’ha de celebrar 
com un esdeveniment. El seu 
inconfusible segell d’autor 
és present en una aventura 
crepuscular emparentada 
(comparteixen guionista) amb 
Gran Torino i Mula. 
à Dir. Clint Eastwood (Estats Units, 2021). 

Estrena el 24 de setembre.

Respect
Jennifer Hudson es va convertir 
en una celebritat gràcies al 
programa American idol, on va 
interpretar una cançó d’Aretha 
Franklin. El destí, i la mateixa 
diva del soul (que la va escollir 
personalment quan Respect 
era un projecte) han volgut que 
Hudson (guanyadora d’un Oscar 
per Dreamgirls) doni vida i veu a la 
gran Aretha en aquest biopic. 
à Dir. Liesl Tommy (Estats Units, 2021). 145 

min. Estrena el 24 de setembre.

Maixabel
Les trobades entre terroristes 
i víctimes d’ETA són un 
instrument per tancar ferides 
obertes. Aquest film d’Icíar 
Bollaín en parla a partir de 
la figura de Maixabel Lasa, 
vídua de Juan Mari Jáuregui, 
tot un referent a Euskadi. 
Les reunions de Maixabel i 
l’etarra Ibon Etxezarreta, un 
dels assassins del seu marit, 
centren un emocionant relat que 
protagonitzen Blanca Portillo i 
Luis Tosar.  n Àlex Montoya

à Dir. Icíar Bollaín (Espanya, 2021). Estrena el 

24 de setembre.

EL ESCUADRÓN 
SUICIDA
ttttt

La primera era un desastre, 

però aquesta seqüela/

reboot és un festival cafre 

i divertit, probablement, la 

millor pel·li de l’univers DC.

àDir. James Gunn.

JINETES DE LA 
JUSTICIA
ttttt

Thriller de venjances amanit 

d’acció adrenalínica i tones 

d’humor negríssim amb 

l’enorme Mads Mikkelsen. 

Us ho passareu pipa.

 àDir. Anders Thomas Jensen.

ANNETTE
ttttt

Cineasta amb llenguatge 

propi, passió desbordant 

i imaginació superlativa, 

Leos Carax aposta per un 

atrevit musical amb Marion 

Cotillard i Adam Driver.

àDir. Leos Carax.

SUMMER OF SOUL
ttttt

Política, drets civils i 

música. Un documental 

apassionant que us farà 

aixecar de la butaca per 

ballar com bojos.

àDir. Questlove.

ENS

AGRADA
Són genials i encara 

les fan al cine!

Cultura
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Música
Alain Pérez y Orquesta
Nit completíssima al Poble 
Espanyol, plena de ritmes calents. 
El cantant i baixista Alain Pérez 
–un gran de la música cubana que 
ha acompanyat Paco de Lucía, 
Celia Cruz i Chucho Valdés– 
presenta el seu nou treball El 

cuento de la buena pipa (2020) 
en format orquestral, com ha de 
ser. De teloners, la salsa i el latin 
jazz de Chelosaoko & La Calor i la 
rumba d’Arrels de Gràcia. Amb la 
participació del ballarí sis vegades 
campió del món Adrián Rodríguez 
Papito Control i el cos de ball 
Savage Girls.
à Poble Espanyol. M: Espanya. Dijous 2 de 

setembre, 20 h. 22 €.

Jazzing Sant Andreu
Arriba la vuitena edició del 
festival que organitzen Joan 
Chamorro i la seva Sant Andreu 
Jazz Band, que celebra 15 anys. 
Els nord-americans Dena DeRose 
i Scott Hamilton encapçalen 
una programació amb molt 
talent local i un concert final de 
la banda titular amb Rita Payés, 
Andrea Motis i Eva Fernández, 
entre altres convidats.
à Fabra i Coats. M: Sant Andreu. Del 2 al 5 de 

setembre. 25-80 €. 

Morad + Lola Índigo
Fenomen del trap més jove a 
l’Estat, el de l’Hospitalet de 
Llobregat brilla amb llum pròpia 
al cartell del Share, un festival 
que enguany ha canviat de 
format: es fa a l’Estadi Olímpic 
i la programació s’allarga fins al 

2022. Morad actuarà a les 17 h, i 
el mateix dia, a les 21 h, pujarà a 
l’escenari Lola Índigo, ex OT 2017 
i una de les artistes més escoltades 
a Espanya l’any passat; acaba de 
publicar La niña (2021).
àEstadi Olímpic. M: Espanya. Dissabte 4 de 

setembre, 17 i 21 h. Morad: 20 €. Lola Índigo: 

25-29 €.

Bad Gyal
Poca cosa es pot afegir a l’ascens 
meteòric de la del Maresme. 
Va irrompre fa cinc anys a 
través de YouTube, amb una 
memorable versió del Work de 
Rihanna i cançons en català 
com Indapanden∫, i d’aquí 
a les gires internacionals i al 
fitxatge amb Interscope Records 
(casa de Billie Eilish i Kendrick 
Lamar). Ambaixadora absoluta 
del dancehall fet al nostre país, 
protagonitza dues dates al Nits 
del Fòrum, amb el disc Warm up 
(2021) encara recent. 
à Parc del Fòrum. M: El Maresme-Fòrum. 

Dijous 9 i divendres 10 de setembre, 19 h. 25 €.

Acid Arab 
El duo parisenc format per 
Guido Minisky i Hervé Carvalho 
presenta, al Nits del Fòrum 
Climats, un espectacle audioviual 
en què la seva mescla de música 
tradicional del nord d’Àfrica i el 
Pròxim Orient amb l’electrònica 
es troba amb les il·lustracions 
en directe de la il·lustradora 
francolibanesa Raphaëlle 
Macaron. El defineixen com 
un road trip oníric que travessa 
Beirut.
à Parc del Fòrum. M: El Maresme-Fòrum. 

Dimarts 14 de setembre, 19 h. 24,20 €.   

Ovidi 4
El poeta David Caño, el 
periodista i activista David 
Fernández, el guitarrista Borja 
Penalba i la cantant Mireia 
Vives tornen a l’escenari on 
van gravar el disc en directe 
L’Ovidi se’n va a la Beckett 
(2021). Un concert en forma de 
tertúlia musicada on repassen 
cançons d’Ovidi Montllor amb 
la col·laboració especial de Toti 
Soler, estret col·laborador del 
d’Alcoi. Dins el festival Alcools.
à Sala Beckett. M: Poblenou. Del 16 al 19 de 

setembre, 20 h. 10-12 €. 

Morad
Més música en directe a 
timeout.cat/concerts

NO S’ASSEMBLEN A res del que coneixem. La seva batedora 

de sons neix de la col·lisió de cinc productors melòmans 

amants dels samplers que van decidir reivindicar i 

actualitzar el folklore andalús. Enguany han publicat el seu 

segon llarg, La contraçeña, amb hip-hop, spaghetti western, 

flamenc, electrònica... i el presenten al Nits del Fòrum. En 

parlem amb un dels seus membres, Curro Morales.

Vau fer el disc en plena pandèmia. 
Volíem girar Puerta de la cânne (2019), però després del 

confinament teníem ganes de veure’ns i vam llogar una casa 

a Ronda que era un antic estudi per fer música, que és el que 

ens agrada. No teníem intenció de fer el disc però van sortir 

tretze idees que són les tretze cançons de La contraçeña. 

Què creus que defineix la música de Califato ¾?
Una de les nostres premisses és el compàs ¾, però també 

fem música amb altres compassos. El que sí que ha de tenir 

és algun component del folklore andalús, hem d’acotar una 

mica perquè si no ens podria sortir qualsevol cosa. Jo he 

tingut projectes de noise pop, de metal, de rap, de grime, de 

dub... Si en traguéssim aquest component seria una bogeria.

La vostra música té un vessant polític?
El simple fet de donar visibilitat a aquesta cultura, que en 

molts casos ha sigut maltractada i menyspreada, ja té un 

poder reivindicatiu. Valorar aquestes arrels i dir que poden 

ser un element per a la música moderna ja és un acte polític.

Al disc hi ha col·laboracions com les de Queralt Lahoz i Kurt 
Savoy, que xiulava a les bandes sonores d’Ennio Morricone.
La Queralt la vam conèixer tocant junts a la Model, tant de 

bo pugui pujar a l’escenari a Barcelona. El Kurt Savoy és una 

figura important per a nosaltres, no esperàvem que sortís 

aquesta col·laboració, però va ser molt fluïda. n Borja Duñó

à Parc del Fòrum. M: El Maresme-Fòrum Dj. 16 de setembre, 19  h. 28,60 €.

PARLEM AMB

Califato ¾ 
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EL TOP 3

Clàssica

Ariadne auf Naxos
La temporada operística al Gran Teatre 

del Liceu s’enceta amb vuit funcions d’un 

dels títols més originals i singulars de 

Richard Strauss. Una mirada a l’òpera 

des de dins de l’òpera. Josep Pons dirigeix 

la part musical que compta amb el retorn 

de la soprano Iréne Theorin, mentre Katie 

Mitchell s’ocupa de la direcció d’escena.

à Gran Teatre del Liceu. M: Liceu. Del 22 de 

setembre al 4 d’octubre. 14-269 €.

Joyce DiDonato
La mezzosoprano nord-americana torna a Barcelona 

per actuar en aquesta ocasió al Palau de la Música 

Catalana. El repertori triat inclou peces d’autors 

del barroc i el classicisme, com ara Monteverdi, 

Gluck, Händel i Purcell. L’acompanyen els músics del 

conjunt Il Pomo d’Oro.

à Palau de la Música. M: Urquinaona. Dilluns 20 de setembre, 

20 h. 40-80 €. 

OBC
L’OBC estrena temporada amb un 

atractiu programa que inclou l’estrena 

d’una obra de Bernat Vivancos, el 

Concert per a violoncel i orquestra 

d’Elgar –amb Sheku Kanneh-Mason com 

a solista– i una selecció del ballet Romeu 

i Julieta de Prokófiev. La direcció serà de 

Duncan Ward. n Pere Andreu Jariod

à L’Auditori. M: Glòries. Dv. 17 i ds. 18, 19 h; 

dg. 19 de setembre, 11 h. 25-55 €.
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Coordina Ricard Martín
timeout.cat/restaurants

Menjar

En Ricard Martín ens acompanya 
a tastar la nova escena de la cuina 

llatinoamericana a Barcelona

CONTRA ELS PESATS de la 
policia alimentària i caçadors 
de clics, sabor llatinoamericà. A 
Barcelona ens deixem engrescar 
per una escena de restaurants 
que han superat la nostàlgia 
i sedueixen amb una barreja 
de sabors de diversos països, 
sense cap pretensió saludable 
ni dogmàtica. Sortir a menjar és 
una indulgència, i cadascú –i el 
seu endocrí– sap què li convé. 
Aparqueu la veggie burger i la 
kale , i sortim a tastar l’Amèrica 
llatina.

Cantero Veneçuela
El bar Cantero és sota un pont, 
en un carreró sense sortida, al 
costat del desnivell de la via de 
tren que històricament va separar 

el Poblenou de Barcelona. La 
localització aporta una beneïda 
terrassa sense turistes ni trànsit, 
i que només coneixen els veïns. 
“Aquest és un lloc de barri amb 
arrels veneçolanes”, explica en 
Manuel (que precisa que la cap 
de tot plegat és la seva dona, la 
Karina Ramos). Cada migdia hi ha 
un menú a 9,75 euros, i a la carta 
delícies contundents i casolanes 
com l’arepa Reina Pepiada, on el 
pollastre estofat es fon que dona 
gust amb una crema d’alvocat, i la 
cachapa de pabellón. Tot fet des de 
zero: de la massa de blat de moro 
passant per la carn esfilagarsada 
del pabellón criollo, 10 quilos de 
falda de vedella sofregida a foc 
lent cada dia. Per si fos poc, tenen 
tres tiradors de cervesa artesana 

Nova 
salsa 

llatina!

i són un punt destacat de vermut: 
“No xoquem contra la identitat de 
Barcelona, la complementem”, 
resumeixen.  
à Pujades, 27. M: Bogatell. 674 117 475. 15 €.

Matanzas Cuba  
Opineu el que opineu sobre el 
règim cubà, és indiscutible que 
allò que propulsa una cuina és 
l’abundància (els espagueti amb 
mandonguilles no van existir 
fins que els italians van arribar 
als Estats Units). I en Juan Carlos 
Vega, cubanoveneçolà, explica 
que Matanzas és “un restaurant 
que recrea plats del menjar de 
carrer cubà, amb bon producte 
i porcions grans”. L’anèmica 
caixeta de pollastre amb arròs 
–sabeu què dic si heu visitat 

Més delícies a timeout.
cat/cuina-llatina 

Cresta Colorada

l’illa– es converteix en una box 
de costella amb barbacoa de 
guaiaba, arròs congrí i tostones. 
I en un context de quasi extinció 
del restaurant cubà a Catalunya, 
proposen un sandwich cubano 
–porc marinat, pernil, mostassa, 
cogombre...– deliciós. També 
porta salami “perquè és la 
versió que en va fer un pinche 
italià en un restaurant cubà de 
Florida la que va tenir més èxit”. 
Ambientat en la Cuba hedonista 
pre-Castro, hi trobareu tot el 
saber fer concentrat en sis plats 
i vuit còctels d’un grup referent 
de l’street food llatí a Barcelona 
(Machete, El Bombón, Lucky 
Road). 
à Ample, 18. M: Drassanes. 617 344 128. 

20 €.
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Zertuche posa sobre la taula les 
seves credencials gastro: “Fem 
les tortillas a mà cada dia, i tenim 
vins naturals i destil·lats d’agave, 
més enllà del tequila i mezcal”. 
Una petita munió de mexicans 
menjant i bevent com si demà fos 
dissabte –i ho és– li donen la raó.  
à Còrsega, 244. M: Hospital Clínic. 

93 270 25 41. 20 €.

Coroto Carib veneçolà
Què és un coroto? Sembla japonès, 
però a Veneçuela al·ludeix a 
qualsevol trasto. I els germans 
Alejandro i Fernando Bisbiglio 
han adoptat aquest nom tan 
simpàtic per a l’establiment que 
defineixen com a restaurant 
asiocaribeny. “Quan senten 
veneçolà, la  gent pot pensar que 

fas arepas i no és el cas”. El coroto 
que han inventat ells és una 
torrada de blat de moro cruixent 
–feta a la seva cuina– coberta amb 
peix i marisc fresc. Els Bisbiglio 
feien sushi a Veneçuela, i aquí 
han volgut acostar el producte 
caribeny al Japó. I l’assumpte té 
molta gràcia: el coroto de tonyina 
recorda una bona tosta mexicana, 
el peix és fresc i abundant, i un 
plat de sushi cuinat com l’aponao 
–rolls en tempura, farcits d’arròs, 
salmó, alvocat, cacauets amb 
wasabi i salsa tai–  té un punt 
d’umami juganer i addictiu que et 
crida a repetir. Només un però: el 
menjar és bo, no cal cobrir-lo amb 
tanta wakame gelatinosa. ■
à Villarroel, 227. M: Hospital Clínic. 

93 321 39 06. 25-30 €.

“Fem les 
tortillas a 
mà cada 
dia i tenim 
destil·lats 
d’agave”

Cresta Colorada Mèxic 
Cresta Colorada té un concepte 
distintiu: la rostisseria mexicana. 
El pollastre, rostit a la brasa de 
carbó, és un encreuament de la 
nostra tradició i la seva. Marinat 
amb espècies –sobretot orenga 
mascle, de clar toc cítric–, te’l 
menges amb delit dominical 
i chipotle. Boníssim. Però val 
a dir que rere el pollastre s’hi 
amaga una taquería com una 
casa de pagès, amb quelcom per 
a tothom. Des d’una subtil tosta 
vegana  –amb carbassa i espàrrecs 
a la massa– i amb hummus de 
frijol blanc, salsa picant i ceba 
confitada, fins a una arrachera 
bàrbara: un bon tall de brinça 
filetejada, amb tortillas, formatge 
fos i guacamole. Cayetano 

Cantero

IRENE FERNÁNDEZ
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Menjar i beure
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Més bona taula a timeout.cat/restaurants

NO T’HO PERDIS

EL BAR VERAZ, el restaurant de 
l’hotel The Edition, presenta un 
fitxatge d’alt voltatge: l’argentí 
Pedro Tassarolo, un xef que ha 
cuinat en els millors restaurants 
del món. Té mili a The Fat 
Duck, Mugaritz i en la darrera 
temporada d’elBulli. A primer 
cop d’ull, Tassarolo ha simplificat 
i escurçat la carta: tapes, entrants 
i segons per compartir. Només 
a primer cop d’ull: perquè un 
plat com l’albergínia rostida 
amb llimona fermentada en sal, 
pinyons torrats i créixens, és 
una volta de rosca en la cuina 
de mercat, per complexitat i per 
engranatge gustatiu.

BAR VERAZ
à Av. de Francesc Cambó, 14. M: Jaume I. 93 626 33 30. barveraz.com

Claris 118
à Claris, 118. M: Girona. 93 488 28 37. 13-25 €.

ttttt 

DE QUÈ VA...
Un restaurant que 
se la juga i guanya 
amb un menú 
que fa estremir de 
plaer.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè, per un bon 
preu, surts cantant 
La traviata. 

SI ÉS EN les distàncies curtes 

quan un se la juga, la distància 

curta d’un restaurant és el menú 

de migdia. En el Claris 118 –d’Ever 

Cubilla, ex-Espai Kru– el menú 

s’estira al màxim, s’arrisca i cau 

dret amb una gràcia que ens fa 

estremir de plaer. Claris 118 és 

un cas d’hiperespecialització 

al migdia (a 13 euros): un full  

setmanal amb vuit primers, vuit 

segons, i l’opció de tunejar-lo 

amb entrants, extres, o fer una 

degustació de deu passes  (a 

només 22,50!). Aquí tries la teva 

aventura amb plats com el tiradito 

de bonítol del nord amb llet de tigre 

d’ají amarillo de la foto (suplement 

de 2 euros), que ens recorden el 

poder kru de Cubilla. Però com 

a bon nen gran, la croqueta em 

parla: demano les de gamba i 

nècora i comprovo com van plenes 

de bocins d’aquests animalons, 

que al seu torn hi neden en 

cremositat marinera. De segon, 

ploma ibèrica a la brasa (extra de 

2,50 euros). Feta al punt, amb 

aroma de brasa, i un greix celestial, 

mastego en pau omnívora un tall 

que, si és bo –i aquest ho és– 

avança a trot porcot  la majoria de 

bovins, per sabor i textura. Una 

delícia de migdia que ja voldries 

en un casori. Amb una copa 

extra –sommelier en un menú de 

migdia!– surto cantant La traviata 

per 18 naps. Cal reservar amb 

temps: ho peten. ■ Ricard Martín
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Un tros d’Irlanda 
a la Rambla
The Old Irish Pub ha arribat a la ciutat 
carregat de futbol, concerts i cerveses!

NO HI HA res millor 
que sentir-se a casa quan 
estem fora de la nostra llar, 
envoltar-nos d’un ambient 
familiar i desconnectar de 
la rutina de la mà d’amics 
i molt d’entreteniment. I 
això és exactament el que 
aconsegueix The Old Irish 
Pub. Aquesta cadena arrelada 
al nord d’Europa ha arribat 
per donar alegria a un dels 
racons més emblemàtics de 
Barcelona: la Rambla! Entre 
les seves parets no hi falten 
els ingredients indispensables 
de tot pub d’esperit irlandès: 
grans pantalles per gaudir de 
l’eufòria del futbol, música en 
directe a càrrec d’autèntics 
artistes d’Irlanda i el Regne 
Unit, i un ambient local i 
proper gràcies al compromís 
amb la comunitat que els 
envolta i els alimenta.

 
Begudes autèntiques! 
Una altra de les essències 
bàsiques dels pubs són 
l’autenticitat dels productes 
que s’hi poden gaudir. Perquè 

qualsevol opció és molt millor 
si s’acompanya de sabors 
extraordinaris per al paladar. 
Per això mateix hi podreu 
assaborir una àmplia selecció 
de cerveses, licors i còctels 
per a tots els gustos. Des de 
les cerveses negres i més 
fortes, típiques del nord, fins 
a licors variats i còctels molt 
ben elaborats i amb tota mena 
d’ingredients i sorpreses 
gustatives. 

Contingut patrocinat

DE QUÈ VA...
The Old Irish Pub, el 
nou racó irlandès 
de la Rambla.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè aquesta 
cadena de pubs ho 
està petant al nord 
d’Europa.

à Rambla dels 

Caputxins, 31.  

M: Drassanes.  

oldirishpub.es

QUANTES VEGADES HEM SENTIT allò 
de “cal apropar el vi als joves”? Doncs 
en un moment que la cervesa artesana 
cada cop s’elititza més –canyes a 4 euros, 
sovint de braçet d’una hamburguesa 
ridículament cara– La Graciosa ho fa. 
No en digueu wine bar (això remet a 
sis mil referències rere taüts de vidre 
amb wifi): La Graciosa és la casa de la 
Debora (sarda, filla de vinyes) i Gianluca 
(sommelier milanès, ex Bar Brutal). 
En uns baixos de Gràcia, aquests 
apassionats del vi natural manegen 
unes cinquanta referències de petits 
productors, exposades amb el preu 
pintat a l’ampolla per triar i remenar, 
amb el focus posat en la selecció afinada 
més que en l’extensió. T’hi asseus i 
t’expliquen què beus –entre 3 i 5 euros 
la copa– amb afecte i proximitat. No 
hi entenc ni un borrall, de vins, però sí que 
sé que la cosa no industrial em cau millor 
i la recordo més bé que si bec un Rioja 
hipermusculat. Oblideu-vos dels “Cabronets” 
i els “Torracollons” del súper: aquí cada copa 
és un descobriment. Als deu minuts d’obrir, 
la gent s’agombola per trobar lloc en un pati 
interior deliciós. I el sarau comença a quarts 
de set, amb famílies que venen a fer el got i 
a menjar embotits i formatges, i va agafant 
caire noctàmbul a mesura que s’obren les 
beneïdes ampolles. ■ R.M.

DE QUÈ VA…
Un bar per 
descobrir el món 
dels vins naturals.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè la Debora 
i el Gianluca us 
faran sentir com 
a casa al seu pati 
interior.

BAR DEL MES

La Graciosa
à Milà i Fontanals, 88. M: Joanic. 93 663 79 97. @lagraciosabcn

ttttt

‘CHAVALAS’
T’HO DIUEN LES 
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ENTRE LA CALOR i el fred hi ha 
un punt mig en el qual intentem 
seguir la rutina però ens fa 
mandra, anem amb tirants però 
agafem dessuadora i creiem 
que ja no hi haurà tanta gent a 
la Costa Brava però sempre és 
mentida. És la pitjor ressaca i no 
es combat amb un plat de pasta: 
arribant a la tardor rutinària, 
necessitem més dutxes d’aigua 
freda i una mica d’estiueig diari. 
És setembre, però tenim plans 
amb tots els elements que fan 
que l’estiu sigui estiu. El solstici 
el marques tu!   

La festa
La ressaca ens ve d’algun lloc, 
i després d’un estiu de festes 
reduïdes, arriba la traca final: 
La Mercè d’enguany serà 
descentralitzada com els últims 
anys, omplirà el cel de colors 
i música amb el Piromusical 
i estarà plena de circ, dansa, 
concerts i activitats relacionades 

à CEM Bon Pastor (M: Bon Pastor), 

Chevy’s Restrobar (M: El Maresme-Fòrum), 

Marina Badalona (M: Gorg) i Skate Ágora 

(Badalona). Del 16 al 19 de setembre. 120 €. 

skatelovebcn.com

Fer de turista
No fem prou turisme per la 
nostra ciutat: alguns heu vist més 
museus de París i Londres que de 
Barcelona. Aprofiteu la Diada de 
Catalunya (11 de setembre) i La 
Mercè (24 de setembre) per anar a 
les portes obertes del Born CCM, 
el MNAC, el Museu d’Història, el 
Museu d’Arqueologia i el Palau 

Allarguem 
l’estiiiiiiu!

La tardor s’acosta amb ressaca 
estiuenca. No tenim pressa i l’Eugènia 

Güell encara va amb ulleres de sol  

amb la ciutat com a Capital 
Mundial de l’Alimentació 
Sostenible. La Festa Major 
per excel·lència amb diversió 
i mesures preventives a parts 
iguals! 
à Diversos espais. Del 23 al 26 setembre. 

Gratis. barcelona.cat/lamerce

Els bons llibres 
Hem passat de llegir a la 
platja a llegir al metro, però 
necessitem ficcions que ens 
serveixin de refugi de la realitat 
postvacacional. Les trobareu a la 
Setmana del Llibre en Català: una 
trobada entre lectors, autores, 
llibreries, editorials i revistes que 
editen en català, amb activitats 
familiars, taules rodones, poesia, 
presentacions de llibres i les 
millors històries. És un oasi tan 
real com literari. 
à Moll de la Fusta. Del 10 al 19 de setembre. 

De dl. a dv. de 16.30 h a 21 h, ds. de 10.30 h a 

21 h. Dg. 12 de 10.30 a 21 h i dg. 19 de 10.30 

a 14 h. Gratis. lasetmana.cat

Coses
per fer

Coordina Eugènia Güell
timeout.cat/que-fer

L’adrenalina 
L’adrenalina estiuenca és 
semblant a la sensació de fer una 
baixada sobre patins, i per això 
la cinquena edició de l’Skate 
Love Barcelona et farà allargar 
l’estiu mentre sents que tot va de 
baixada. El festival internacional 
de patinatge omplirà Barcelona 
i Badalona amb tallers liderats 
per patinadors aclamats 
internacionalment, amb la 
Roller Party, els Skate Love Talks 
i moltes altres activitats per 
començar la tardor sobre rodes, 
en sentit literal i figurat.

Skate Love BCN
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per no perdre la pràctica. Una 
bona manera de mantenir la bona 
forma cervesera és descobrir els 
nous llocs que han arribat aquest 
estiu mentre éreu fora de la ciutat: 
ha reobert The Quiet Man, el pub 
irlandès més antic de Barcelona, 
i una famosa cadena de pubs al 
nord d’Europa, The Old Irish Pub, 
ha obert un local a la Rambla dels 
Caputxins. A més, ha aterrat a 
la ciutat una macro-cerveseria 
artesana que produeix totes 
les seves birres: La Tèxtil. Són 
1�100 metres quadrats amb un 
restaurant gastronòmic de street 

food, una sala de concerts, i una 
fàbrica de cervesa!
à The Quiet Man. Marquès de Barberà, 11. 

M: Liceu. thequietman.cat

à The Old Irish Pub. Rambla dels Caputxins, 

31. M: Liceu. oldirishpub.es

à La Tèxtil. Casp, 33B. M: Urquinaona.

La por a la tornada
Sempre hi ha algun moment 
enmig de la desconnexió 
estiuenca en el qual baixes del 
cel: has pensat en la tornada 
a la rutina i en la pantalla de 
l’ordinador. El parèntesi de les 
vacances sembla que no formi 
part de la vida real, i aquests 
móns de ciència-ficció i futur 
tecnològic són els favorits de 
l’escriptor polonès Stanislaw 
Lem. La Filmoteca de Catalunya 
celebra el centenari del seu 
naixement amb un cicle de 
projeccions: una manera suau de 
tornar a la pantalla. Algun dia, 
sortint del cine, inevitablement 
us caurà una fulla al cap. Serà la 
primera setmana de tardor, però 
almenys la tornada haurà estat  

agradable. n
à Filmoteca de Catalunya. 

M: Liceu. Del 14 al 29 de 

setembre. 3-4 €.

Güell. A més, el Poble Espanyol, 
el Museu del Disseny, el Jardí 
Botànic de Barcelona, el Reial 
Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes i molts altres espais 
culturals també participaran i 
faran activitats per celebrar La 
Mercè. 

Nits a la fresca 
La imatge de l’estiu més plàcid 
conté amics, bon menjar i 
un terrat on deixar que la nit 
s’allargui. I Terrats en Cultura 
és exactament això, però amb 
una banda sonora en directe de 

fons. Aquest setembre el festival 
compta amb la veu i la guitarra 
d’Amaro Ferreiro, amb el cabaret 
picant de Roberto G. Alonso, les 
coreografies de Pol Jiménez i 
l’espectacle de Nick June amb 
el piromusical de la Mercè 
com a teló de fons en la nit més 
explosiva. 
à Diversos espais. Dt. 14, dc. 15 i dj. 16 de 

setembre, 19.30 h. Dg. 26, 21 h. De 15 a 18 €. 

coincidencies.org

La cervesa
L’octubre és el mes dels festivals 
de birra, i el setembre ha de servir 

No t’avorriràs si mires
timeout.cat/setembre

Setmana del 
Llibre en Català 

Tenim 
oasis, 
adrenalina 
i nits 
explosives!
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Drag-queens 
als bars

Anem de tour per l’Eixample, 
ple de DJs, espectacles i 

revolució queer!

“SI NO PODEM ajuntar molta gent en un local, per què 

no ajuntem poca gent en molts locals?”: això va pensar 

l’Olivier Grau, un dels impulsors de la Ravalada, que va 

néixer com a revelació i com a necessitat. Va ser la solució 

per donar suport al col·lectiu d’artistes drag, discjòqueis 

i bars en situació pandèmica i sense oci nocturn. Els 

assistents, per grups, fan un tour circular per cinc bars, 

on hi ha espectacles de cinc DJs i cinc drag-queens 

diferents. El diumenge 19 de setembre, la cinquena 

edició barcelonina ballarà pels bars de l’Eixample amb 

la Gaixample Edition, i els beneficis es destinaran als 

artistes i establiments participants.   

‘Line-up’ sorprenent
“La gràcia és el factor sorpresa”, explica l’Olivier: 

amb l’objectiu de descoberta, els assistents compren 

l’entrada pel format, no tant pels artistes i punxadiscos 

que hi actuaran. Des de drags molt consolidades fins 

a d’altres que tot just comencen a actuar, la festa de la 

Ravalada acull col·lectius molt diferents. Atenció, espòiler: 

en aquesta edició hi haurà DJs com Alex Marteen i Ari 

Korrales, i les drags Coral Star i Extasis Liquuid, entre 

moltes altres, i la festa tindrà lloc en locals com el Believe 

Club i el Priscilla Café.  

Un èxit que ja s’exporta
Menuditas Factory va néixer el 2021 com a fàbrica 

d’idees i promotora d’esdeveniments. Entre altres 

projectes, l’èxit de la Ravalada ha arribat a Madrid i a 

València, on aquest mes també hi han organitzat una 

Dragalada Drag Tour. n E.G. 

à Diversos espais de l’Eixample. Diumenge 19, de 13 a 18 h. @ ravalada_bcn
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Ángela Cervantes
AL VOLTANT  
DE GLÒRIES

Cistelles per 
comprar... i jugar
Un cap de setmana 
perfecte de l’Ángela 
inclou plans tan 
diversos com firar-
se als mercats del 
Poblenou i el Clot, fer 
un mos al Bar Bodega 
(Pere IV, 460) i jugar a 
bàsquet a les pistes de 
la plaça de les Glòries.

Bodega Sopena
Un tresor en forma de bar i 

botiga a prop del mercat del 
Clot: hi podeu comprar vins, 

cerveses i caves. Petit però 
amb uns vermuts brutals!

à Clot, 55. M: El Clot.

Elisabet Casanovas

Carol Rodríguez Colás

UN CAP DE 

SETMANA

IDEAL

GRÀCIA I 
COLLSEROLA

Per fer gana
A l’Elisabet li 
agrada anar de bon 
matí a la carretera 
de les Aigües. La 
recompensa la troba 
a La Graciosa (vegeu 
pàg. 45)  i La Ceba 
(Perla, 10).

PLATJA DEL PRAT

Capbussades 
Passar la tarda a 
la platja del Prat, 
prendre alguna 
cosa al xiringuito El 
Calamar i veure com 
s’enlairen o aterren 
els avions al mirador 
és un planarro d’estiu 
per a la Carol.

CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT

Entre copes
La directora 
recomana un dels 
bars més antics de la 
ciutat on es va rodar 
Chavalas: la Bodega 
Pujol (Eduard Gibert 
i Riera, 44), que fa els 
seus propis caves.  

‘CHAVALAS’
T’HO DIUEN LES 

La Ceba
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Final d’estiu 
als hotels!

Al setembre també podem gaudir al màxim del temps 
lliure. Et proposem activitats d’oci i gastronòmiques a 
les millors terrasses d’hotel de Barcelona

HI HA QUI pensa que l’estiu 
s’acaba a l’agost, i això és un 
error. És possible que s’acabin 
les vacances, que hagueu de 
tornar als vells horaris, però 
el mes de setembre és un dels 
millors de l’any perquè el clima 
és fantàstic, els vespres encara 
són llargs i només amb un 
petit canvi d’actitud podem fer 
que tot estigui de part nostra. 
El final de l’estiu és un temps 
dolç que podreu aprofitar 
al màxim amb aquesta 
recomanació del Gremi 
d’Hotels de Barcelona amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Barcelona: i si visiteu les 
fantàstiques terrasses d’hotel 
de la ciutat?

Les terrasses són petits 
paradisos urbans, una ruta 

d’oasis molt ben traçada pel 
cor de Barcelona on podreu 
trobar els plaers que marquen 
la diferència en un dia que 
mereix ser coronat amb 
alguna activitat que marqui la 
diferència i us deixi un record 
inesborrable. Música, còctels, 
una invenció gastronòmica 
inesperada que us deixi 
meravellats? A les terrasses hi 
ha propostes de restauració i 
d’entreteniment ideals per a un 
migdia relaxat, una tarda sense 
obligacions, un capvespre 
en bona companyia o un cap 
de setmana de luxe. Aquí us 
detallem què fer i on amb 
quatre indicacions principals: 
menús de migdia, sopars a la 
fresca, música en directe, i llocs 
on anar a prendre una copa.

Menús de migdia
Si no teniu el dia gaire atrafegat, 
una de les millors decisions que 
podeu prendre és anar a dinar 
amb tranquil·litat i deixar passar 
les hores. I l’oferta de migdia 
de molts hotels de Barcelona 
és prou atractiva com per 
organitzar una ruta repartida 
en diferents setmanes. Molts 
d’ells tenen menú de migdia 
a preu assequible, amb plats 
deliciosos i originals, o propostes 
diferents, com ara els plats de 
Martín Berasategui a la terrassa 
Verbena, envoltada de vegetació, 
del Monument Hotel, o la cuina 
del xef Alain Guiard, basada en 
el producte de proximitat, de la 
Terrassa Sant Felip Neri de l’Hotel 

Neri Relais & Châteaux. Tampoc 
us perdeu el sabor mediterrani 

DE QUÈ VA...
Activitats d’oci 
variades a les 
terrasses d’hotel 
de la ciutat.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè s’ha de 
gaudir del temps 
lliure amb estil i 
aquí teniu tot el 
que necessiteu: 
còctels, menús, 
música, xefs de 
primer nivell...

à mesqhotels.cat

Almanac Barcelona
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Contingut patrocinat

de la Terrassa Summum de 
l’Alimara Barcelona, ni el menú 
generós de la terrassa Pool Up del 
Gran Hotel Havana.

Sopars a la fresca
Potser al migdia no us va bé, 
però sí a la nit. Cap problema, 
les terrasses de molts hotels 
ofereixen sopars a la fresca, 
amb estil, en l’ambient idoni 
per gaudir d’una d’aquelles 
vetllades que es retenen a la 
memòria, sense mirar l’hora. 
Ho podreu fer, per exemple, a 
Patio, la terrassa de l’Alexandra 

Barcelona Hotel Curio Collection 

by Hilton, amb la seva proposta 
de carn al pes del Restaurant 
Solomillo, o a la terrassa Atik de 
l’H10 Cubik, perfecta per acabar 
el dia amb un còctel i la seva 

carta de tapes d’autor. A l’H10 

Metropolitan tindreu una opció 
més casual –tapes a la fresca– i 
al Rooftop de L’Informal, del 
Serras Hotel, descobrireu la visió 
de la cuina catalana del xef Marc 
Gascons. Hi ha opcions per a tots 
els paladars.

Música en directe
A més de la bona companyia, 
us vindrà de gust un ambient 
amable, que maximitzi 
l’experiència i incentivi el 
plaer. Per això, res més eficaç 
que bona música, de fons per 
amenitzar o amb repertori de 
clàssics. A diferents terrasses 
de Barcelona trobareu música 
d’ambient, DJs i bandes en 
directe, amb propostes per a 
cada moment. Per exemple, 

si us agrada un fons suau 
que permeti conversar, el 
vostre lloc és La Terrassa del 
Duquesa, a l’hotel Duquesa 

de Cardona, o potser a la ���� 
Terrace Bar del Royal Passeig 

de Gràcia. També garanteix 
una bona estona passar la nit 
a la Goja Rooftop Experience 
del Renaissance Barcelona 

Hotel. Però si el que voleu 
és un bon fons musical amb 
DJs i actuacions en directe, 
un lloc idoni serà la Terrassa 
del Pulitzer Barcelona, amb 
el seu elegant concepte 
#BuenasTardesPulitzer.

Anem de copes!
Als vespres, anar de copes 
és una opció insuperable. 
Hem estat bastant privats 

d’aquesta possibilitat durant 
molts mesos, i ara és hora de 
recuperar el temps perdut i 
fer-ho amb classe. A la terrassa 
d’un hotel, a la fresca, amb 
vistes espectaculars i amb 
el millor clima de l’any, qui 
s’hi podria resistir? L’oferta 
és força variada, però ens 
centrarem en cinc propostes 
infal·libles. Per començar, 
tenim la terrassa chill out del 
Rooftop de l’Ohla Barcelona, 
o la Passage RoofTop, del 
Yurbban Passage Hotel & Spa; 
les seves barres no deceben 
mai. I per concloure, els còctels 
del Vincci Gala, l’Almanac 

Barcelona o l’NH Collection 

Barcelona Gran Hotel 

Calderón, amb unes vistes 
impressionants.

Sopars, 
dinars, 
copes, 
música... 
plaer a les 
terrasses

Duquesa de Cardona

dinars, 
copes, 
música... 
plaer a les 
terrasses

Renaissance 
Barcelona Hotel

Monument 
Hotel

NH Collection 
Barcelona Gran 
Hotel Calderón
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Tot  
flueix

A TU COM et sortia, això de 
remar amb les barques de 
l’estany del parc de la Ciutadella? 
Avançaves o només passaves 
l’estona giravoltant sobre el 
mateix punt? Amb aquestes 
escapades podràs comprovar si 
per les teves venes corre la sang 
d’un navegant o si, malgrat tenir 
el mar tan a la vora, ets més aviat 
de secà. 

Camí Marítim Xacobeo 
Com comprovareu si us 
animeu a viatjar fins a aquest 
primer destí, a Santiago de 
Compostel·la també s’hi arriba 
per mar. Simplement cal seguir 
el camí marítim de la ria de 
Muros-Noia, nova via jacobea 
que combina part del trajecte 
a bord d’un veler i part a peu. 
És un viatge amb el qual es pot 
aconseguir la compostel·la: 
només cal acreditar que s’han 
fet almenys 90 milles nàutiques 
i 12 quilòmetres caminant. En el 

recorregut (que va des de Vigo o 
Baiona fins a Noia) tens platges i 
illes idíl·liques, pobles costaners 
encantadors, fars, dofins a les 
ries i alguns dels millors llocs 
per tastar el marisc de les Rías 
Baixas. 
àriademurosnoia.com

Aventura en aigües braves
Prepara’t per segregar adrenalina 
a borbollades perquè ara toca 
endinsar-se en un riu salvatge: 
la Noguera Pallaresa. Està 
considerat un dels millors cursos 
fluvials d’Europa per practicar 
esports d’aigües braves, i és el que 
et proposem: un descens en barca 
de ràfting. En rius propers, com la 
Noguera Ribagorçana, la Garona 
i el Segre, també pots practicar 
aquest tipus d’activitats o, si ho 
prefereixes, d’altres de similars 
en aigües més tranquil·les però 
en un entorn natural igualment 
espectacular. 

àturisme.pallarssobira.cat

Noguera 
Pallaresa

Cinc experiències per a tots els 
gustos que ens connecten amb el 

món aquàtic. Per Óscar Checa

Rías Baixas
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Viatges
Coordina Marta Bac
timeout.cat/viatges
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Creuer per Arribes 
En silenci i amb un vaixell de 
tracció elèctrica entre enormes 
parets rocoses que formen
part d’un parc natural. Això és 
el que et trobaràs quan pugis 
a bord del creuer ambiental 
Europarques, als Arribes del 
Duero, Zamora. Et sorprendrà 
perquè es tracta d’un projecte 
que combina el turisme amb 
la investigació científica i 
l’educació ecològica. Navegaràs 
per aigües internacionals, just 
per on el riu Duero fa de frontera 
entre Espanya i Portugal (i 
t’adonaràs, justament, de com 
d’artificials són les fronteres), 

força motriu l’hauràs de posar tu! 
De tota manera, aquest és un riu 
força tranquil i segur, de manera 
que tampoc hauràs d’esforçar 
tant com això. Relaxa’t, 
imprimeix ritme a la remada i a 
gaudir!
àturismoasturias.es

Navegar pel ‘riu gran’ 
Des de Sevilla fins a la seva 
desembocadura a Sanlúcar 
de Barrameda, ja a Cadis, el 
Guadalquivir és un riu navegable. 
I per aquestes 60 milles pots fer 
un creuer fluvial que et portarà 
fins a l’entorn del Parc Nacional 
de Doñana, per un paisatge en 
què van apareixent meandres, 
illes, aiguamolls i, a la fi, la platja 
de Sanlúcar. Per descomptat, és 
una manera diferent de conèixer 
i apropar-se a un riu amb tanta 
història com el Guadalquivir, 
el riu gran dels habitants d’Al-
Andalus. ■
àvisitasevilla.es

en un lloc amb un passat 
geològic sorprenent, i per on 
ens sobrevolen àguiles, falcons, 
cigonyes negres i moltes altres 
aus. 

àeuroparques.com

En canoa pel Sella 
El descens del  riu Sella, a 
Astúries, s’ha convertit en una 
competició internacional que, 
a l’agost, atrau centenars de 
persones, però es pot practicar 
en qualsevol moment de l’any. 
Diferents empreses t’ organitzen 
el pack: piragua o canoa, pícnic 
–tasteu el tradicional bollo 

preñado–, armilla, etc. Això sí, la 

Més aventures a  
timeout.cat/escapades
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Hi ha un 
nou camí 
de Sant 
Jaume que 
es fa per 
mar i en 
velers
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Coordina Borja Duñó
timeout.cat/time-in

Time In Més títols a 
timeout.cat/series

Festa 
seriòfila

Dosis de ciència ficció, 
comèdia, i ‘true crime’ per a 
la tornada de les vacances! 

Per Serielizados

1 Fundación
Fa una pila de mesos que 

esperem amb candeletes 
l’adaptació de les novel·les d’Isaac 
Asimov. Una de les estrenes de 
l’any? Sí. Potser hauríem de ser 
menys flipats? També. En el sci-fi 
seriòfil, la línia que separa el nyap 
de la genialitat és finíssima i val 
més anar amb compte. Ara bé, 
aquesta arriba amb força i en una 
de les plataformes més fiables, 
Apple TV+. Per conquerir els fans 
de Star wars i Joc de trons. 
à Estrena el 24 de setembre a Apple TV+.

2 Dr. Death
Una història real explicada en 

una ficció sobre el cas del doctor 
Christopher Duntsch. Un cirurgià 
carismàtic que va deixar un 
rastre de cadàvers i negligències 
mèdiques descomunals, mentre 
era elogiat pel seu entorn com un 
professional genial i prometedor. 
La sèrie es basa en el podcast que 
ho ha rebentat als Estats Units 
i hi desfilen noms com Joshua 
Jackson, Alec Baldwin i Christian 
Slater. Una festa de true crime.
à Estrena el 12 de setembre a Starzplay.

3 Felizmente casados
Ideal per aterrar després 

de les vacances d’estiu. 
Una producció canadenca 
que promet bones dosis de 
divertiment, emocions fortes 
i girs de guió sorprenents. La 
premissa és llaminera: als 
anys 70, dos matrimonis de 
classe mitjana, farts de les 
seves relacions i de la seva vida 
familiar, retroben motivació en el 
món criminal. Una sèrie feel good 
de manual.
à Estrena el 14 de setembre a Filmin.

4 Lo que hacemos en las 
sombras (T3)

Arriba la tercera temporada 
d’aquesta criatura parida per 
Jemaine Clement, progenitor 
juntament amb Taika Waititi 
de la pel·li homònima del 2014: 
el dia a dia d’uns vampirs que 
comparteixen pis a Staten 
Island i han de conciliar els seus 
costums amb la quotidianitat 
humana. Impossible no estimar 
el Laszlo, la Nadja i el Nandor. 
Atacs de riure en 3, 2, 1...  
à Estrena el 4 de setembre a HBO España.

1

2 3 4
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Ender Lilies: Quietus of 
the knights 

ttttt

VIDEOJOC DEL MES

AQUEST ESTIU, LIVE Wire, un petit 

estudi de desenvolupament indie japonès, 

ha sorprès els amants dels anomenats 

metroidvània amb la seva obra de debut. 

Els exponents d’aquest subgènere 

de videojocs de plataformes d’acció i 

aventura són designats amb un acrònim 

que al·ludeix als referents clàssics 

Metroid i Castlevania, que van popularitzar 

una fórmula d’exploració no lineal dels 

escenaris amb enfrontaments constants 

entre enemics de tota mena i caps de final 

de fase desafiants. Malgrat que la recepta 

ha estat àmpliament explotada, Ender 

Lilies: Quietus of the knights demostra no 

només que no està exhaurida, sinó que 

encara pot oferir obres refrescants, tan 

vibrants com plenes de bellesa.

La proposta ens trasllada a un regne destruït per un 

encanteri que ha convertit els seus habitants en monstres 

per a tota l’eternitat. Únicament una donzella blanca 

pot trencar el malefici. La jove protagonista redimirà i 

alliberarà els vells herois d’antany corromputs pel sortilegi 

i els podrà invocar per comptar amb els seus poders i 

fer front a oponents cada vegada més perillosos. Al llarg 

d’aquest periple, amb components de rol i un disseny 

artístic d’orfebreria digital, amb uns gràfics bidimensionals 

exquisits i un acompanyament orquestral esplèndid, trobem 

uns enemics formidables que ens obliguen a posar els 

cinc sentits en els combats. El nostre viatge ens durà pels 

racons misteriosos d’un reialme condemnat, devastat i 

terrorífic, però alhora encisador. ■ Joan-Albert Ros

DE QUÈ VA...
Els habitants de 
Finis Terrae són 
víctimes d’una 
maledicció. Només 
la petita Lily els pot 
alliberar.

PER QUÈ HI HEU 
DE JUGAR... 
Perquè és un bell 
espectacle visual i 
sonor.

à Live Wire. PS 4, PS 5, 

Nintendo Switch, Xbox 

One, Xbox Series X|S, 

Microsoft Windows.
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La història d’en Shuggie Bain
Aquesta és la història d’un nen de Glasgow dels anys 

80, en Shuggie, que vol ajudar la mare a sortir del pou. 

Els seus germans grans fugen, però ell persevera. Una 

gran epopeia sobre la classe obrera.

à Douglas Stuart. Edicions de 1984. 576 pàgs. 23,90 €.

L’imperi del dolor
L’autor del colpidor No diguis res es capbussa en una de 

les nissagues més poderoses dels EUA per fer-ne un retrat 

precís i sense pietat en un moment clau, com el d’ara, on 

podem comprovar el poder de les farmacèutiques.

à Patrick Radden Keefe. Periscopi. 720 pàgs. 23,90 €.

Piranesi
Jonathan Strange i el senyor Norrell va ser un debut 

fulgurant. Després de més d’una dècada sense 

publicar res, la segona novel·la de Susanna Clarke ens 

endinsa en un univers oníric i enigmàtic.

à Susanna Clarke. Amsterdam. 280 pàgs. 20 €.

MÉS LECTURES Tres imprescindibles a la tauleta de nit 

COSTA FER RESSUSCITAR 
personatges cèlebres i encara 
més quan es tracta d’algú tan 
particular com el Palomar 
d’Italo Calvino, figura clau de la 
segona meitat del segle XX. No 
es tracta d’un Sherlock Holmes 
o d’un Frankenstein qualsevol, 
sinó d’un paio ben especial, un 
home que és tot ulls, un esperit 
lliure que mira allà on ningú no 
ho fa. Tina Vallès se n’ha sortit 
prou bé a l’hora de rescatar-lo i, 
alhora, col·locar-lo a Barcelona 
entre l'agost del 2019 i el juliol 
del 2020, un any sencer en el 
qual, de retruc, la ciutat va viure 
agitada, amb les sentències als 
presos independentistes i el 
tancament per la pandèmia.

El Palomar de Vallès, amb 
dona i filla adolescent, s’instal·la 

a l’Eixample barceloní per 
ordir un retrat “de dalt a baix”, 
“des del cel fins al subsol”, de la 
ciutat. Presenciarà aldarulls, 
desnonaments, anirà a missa a 
Santa Maria del Mar, contemplarà 
els nenúfars de Montjuïc, farà 
un esmorzar de forquilla, es 
perdrà pel cementiri i es banyarà 
a la Barceloneta. Pas a pas anirà 
retratant la capital d’“un país tan 
neurastènic com ell”.

La mirada de Palomar és precisa 
i insòlita, propera a la del nen 
curiós, i així vam poder llegir-la 
a Time Out (que va publicar una 
desena de fragments ). I l’autora 
l’ha sabut traslladar-la a la seva 
ciutat, sense tòpics, plena de llum. 
Tancat a casa, després d’una breu 
passejada insulsa que fa que no es 
reconegui, la filla li demana com 
era de petit. I ell li respon: “Jo soc 
petit, encara”. ■ Andreu Gomila

EL SENYOR 
PALOMAR A 
BARCELONA 
Tina Vallès
à Llibres Anagrama. 

192 pàgs. 17,90 €. 

El feliç retorn 
de Palomar

Llibres
Coordina Andreu Gomila

timeout.cat/llibres

ttttt
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TALENT 
JOVE AL  
PALAU

Les 16 propostes 
més excitants de 

la temporada 
2021-22 al Palau 

de la Música 
Catalana 
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El Palau de la Música té un propòsit per a la nova temporada: 
celebrar la vida. I això significa destacar la joventut, l’entusiasme, 

la varietat, les noves idees i la comunicació amb el públic. 
El programa d’enguany és ple d’intèrprets joves que s’apropen 

al repertori amb una mirada entremaliada i rigorosa. Talent local amb 
més dones  i més recerca històrica: el Palau serà un centre de goig i 

descobriment, i us convidem a compartir-lo.

TALENT, JOVENTUT I FUTUR
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Time Out per al Palau de la Música Catalana
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LA IRRUPCIÓ DE noves 
estrelles en la música clàssica 
sempre té un efecte beneficiós: 
aporten noves perspectives 
sobre el repertori, tensen els 
límits, atrauen nou públic. 
Aquesta és la sang nova que 
ens fa vibrar.

Joyce DiDonato: 
‘My favorite things’
És una de les mezzos més 
completes del nostre temps, i 
una inesgotable divulgadora 
de l’òpera. DiDonato té una 
estreta relació amb el Palau: 
va fer un recital durant la 
pandèmia, i ara enceta una 
residència on desenvoluparà 

diversos projectes. El primer 
és My favorite things, un 
repertori d’àries barroques amb 
l’orquestra Il Pomo D’Oro.
à Dl. 20 de setembre, 20 h. 40-80 €.

Igor Levit
El pianista alemany es troba en 
un moment dolç: després de la 
seva espectacular integral de 
les sonates de Beethoven i una 
gran activitat online –amb un 
concert maratonià interpretant 
Satie–, ara presenta el seu nou 
projecte, els 24 preludis i fugues 

de Dimitri Xostakóvitx, un 
dels exercicis harmònics més 
complicats del segle XX.
à Dj. 21 d’octubre, 20 h. 30-45 €.

Cosmos Quartet
Aquesta formació catalana és 
una de les grans sensacions 
recents de la música de cambra. 
Com a quartet de corda exhibeix 
equilibri, domini tècnic i 
elegància, i un rigor necessari 
en l’elecció del repertori, que 
gira al voltant de la música 
austrogermànica. En aquests 
programes interpretaran peces 
de Webern, Ravel, Beethoven, 
Brahms i Schumann.
à Dt. 2 de novembre i dt. 7 de juny, 20 h. 15 €.

Lise Davidsen
Amb només 35 anys, la soprano 
noruega ha revolucionat l’espai 
de les veus dramàtiques. És 

El Palau aspira a 

incorporar més públic 

jove i, per això, els 

menors de 35 anys 

gaudiran d’avantatges en 

la venda d’entrades: fins 

a un 30% de descompte 

en tiquets individuals i un 

50% en els abonaments. 

També es facilitarà 

l’accés a rebaixes de 

darrera hora. El Palau  

és per a tothom.

à palaumusica.cat/joves

Per a tothom 

Lucas i Arthur Jussen

Schaghajegh Nosrati
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amb estil
Clàssics

El Palau reunirà intèrprets que estan renovant 
l’atractiu popular de la música clàssica: joves amb 
carisma i profunda saviesa. Els destaquem aquí.  
Per Javier Blánquez
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Time Out per al Palau de la Música Catalana

una de les grans intèrprets 
wagnerianes del moment, 
dotada d’un timbre càlid i 
potent, i en aquest programa –
amb la Filharmònica de Bergen, 
que també tocarà la Quarta 

simfonia de Txaikovski–, ella 
s’encarregarà de fer lluir les 
Quatre últimes cançons de 
Richard Strauss.
à Dv. 3 de desembre, 20 h. 30-125 €.

Lucas i Arthur Jussen
Els germans holandesos 
estan tan ben compenetrats 
que han renovat el repertori 
per a dos pianos. En aquest 
recital els acompanyaran vuit 
membres de la Filharmònica 

de Viena i tocaran El carnaval 

dels animals, de Camille Saint-
Saëns, en la versió original, poc 
coneguda, per a dos pianos i 
orquestra de cambra.
àDt. 18 de gener, 20 h. 30-45 €.

María Dueñas  
& Alondra de la Parra
María Dueñas és un talent 
precoç del món del violí que, 
amb només 18 anys, ja acumula 
premis i repertori per debutar 
en els principals auditoris del 
món. Al Palau, participarà en 
un recital amb la Deutsche 
Kammerphilharmonien 
de Bremen, dirigida per la 
mexicana Alondra de la Parra, 

amb el Concert núm. 2 de 
Prokófiev.
àDc. 9 de març, 20 h. 12-60 €.

Kebyart Ensemble 
 x Philip Glass
Aquest jove quartet català de 
saxofonistes té dues cites al 
Palau: el 24 d’abril en solitari 
–amb peces de Stravinsky, 
Widmann i García Lorca– i el 
21 de març amb la GIOrquestra, 
amb un programa minimalista 
basat en obres de John 
Adams, John Cage –el mític 
4’33”– i Philip Glass, del qual 
interpretaran el seu complex 
Saxophone Quartet Concerto.
àDl. 21 de març, 20 h. 20-35 €.

Stravinsky:  
‘La consagració  
de la primavera’
El director François-Xavier Roth 
i el seu grup instrumental, Les 
Siècles, són una de les propostes 
més valents de l’actualitat 
musical. En aquest programa 
només sonarà música d’Igor 
Stravinsky: la suite de L’ocell 

de foc, el ballet complet de La 

consagració de la primavera, i el 
Concert per a violí, amb Isabelle 
Faust com a solista de luxe.
à Dj. 24 de març, 20 h. 30-100 €.

Alexandra Dovgan
Amb només 14 anys, aquest 
debut tan jove només pot 

Joves 
pianistes, 
veus 
celestials… 
El Palau serà 
un paradís!

Igor Levit

Isabelle Faust
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tenir una explicació: Dogvan 
té un talent extraordinari. És, 
de fet, l’única intèrpret que 
el gran pianista rus Grigory 
Sokolov ha acceptat com a 
alumna. És tècnica, instintiva, 
temperamental, i ens ho 
demostrarà en aquest recital 
que farà història.
à Dl. 28 de març, 20 h. 20-30 €.

Schaghajegh Nosrati
És una de les intèrprets de 
Bach més sòlides del moment, 
i amb el nivell tan alt de què 
gaudim actualment, això és 
dir moltíssim. La pianista 
alemanya ha estudiat amb 
profunditat les peces per a 
teclat de Bach i n’ha extret 

lectures substancioses, d’una 
gran sobrietat i fidelitat al 
seu esperit. Al Palau tocarà 
l’integral de les Partites: un 
repte monumental.
àDj. 7 d’abril, 20 h. 20-30 €.

Jakub Józef Orlinski
El contratenor polonès és un 
fenomen que va més enllà de 
la música: és model, ballarí i 
un referent d’estil, però l’única 
bellesa que ara ens interessa és 
la de la seva veu, educada per 
arribar als límits de la tessitura 
aguda masculina. En aquest 
concert, acompanyat d’Il Pomo 
d’Oro, ens commourà amb àries 
de Händel i Vivaldi.
à Dl. 25 d’abril, 20 h. 12-60 €.

Jean Rondeau
Rondeau és un dels 
clavecinistes amb més talent i 
projecció del moment gràcies 
als seus enregistraments, en 
els quals ha tornat a posar 
d’actualitat compositors com 
Jean-Philippe Rameau. Al 
Palau interpretarà una de les 
obres principals del repertori 
de teclat, les Variacions 

Goldberg de J. S. Bach, amb una 
aproximació històrica acurada.
à Dj. 28 d’abril, 20 h. 25 €.

Lea Desandre
Una de les mezzosopranos amb 
més projecció de l’actualitat que, 
a més, ha sabut trobar un espai 
propi, centrat en el repertori de 

la música del Renaixement. En 
aquest recital, Lea Desandre 
cantarà juntament amb el 
llaütista Thomas Dunford i el 
seu conjunt Jupiter un conjunt 
de peces de John Dowland i 
Henry Purcell, el millor de la 
cançó antiga anglesa.
à Dl. 2 de maig, 20 h. 30-45 €.

Yuja Wang
És una de les grans 
superestrelles del piano dels 
últims anys, una intèrpret amb 
força, caràcter, atreviment –li 
interessa molt la música de 
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Us heu perdut 

activitats i les voleu 

recuperar? El Palau 

fa temps que té 

activa l’opció Palau 

Digital al seu web, on 

trobareu més de 150 

continguts: concerts, 

conferències… 

L’arxiu s’amplia 

continuadament 

perquè repetiu 

l’experiència.

à palaumusica.cat/

palaudigital

Repeteix!

Yuja Wang

Cosmos Quartet 
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finals del XIX i el segle XX–, 
i amb una imatge que atrapa 
nous públics. En aquesta 
visita, Yuja Wang de moment 
manté la sorpresa: no sabem 
quin serà el repertori. Però 
coneixent-la, segur que serà 
d’un nivell altíssim.
à Dt. 3 de maig, 20 h. 30-60 €.

Daniel Harding  
dirigeix Brahms
El cicle simfònic de Brahms és 
breu –només quatre obres– i 
alhora un dels més rotunds 
del romanticisme alemany. 
Interpretar aquesta integral no 
és fàcil, és un repte a l’abast de 
pocs directors, i Daniel Harding 
–comandant la Simfònica de 

Ràdio Suècia– recull el guant. 
Dividirà el cicle en dues nits 
amb un viatge al cor d’un dels 
plaers musicals més exquisits.
àDl. 9 i dt. 10 de maig, 20 h. 20-80 €.

Marco Mezquida 
& Juan de la Rubia
Són dos virtuosos del teclat: 
Mezquida domina el piano, i 
De la Rubia l’orgue. Junts han 
planificat un recital centrat 
en la música de Bach on seran 
acompanyats per un reforç 
visual servit per la videoartista 
Alba G. Corral. Una experiència 
en què so, imatge, disseny 
escènic i investigació històrica 
aniran de la mà.
à Dt. 14 de juny, 20 h. 20-30 €.

LA PROGRAMACIÓ ANUAL del Palau de la Música 
sempre ha tingut en compte les grans veus del circuit 
de la música clàssica, i per això mateix ens han visitat 
grans sopranos, contratenors, mezzos i barítons 
que, en el format proper i esplèndid de la sala, han 
recuperat part del repertori operístic en recitals de 
gran impacte. I, en algunes ocasions, també hem 
gaudit d’òperes completes en versió concert, amb els 
millors directors i les millors orquestres.

Aquesta tendència no només es manté, sinó que 
s’amplia en la propera temporada amb el nou cicle 
Palau Òpera, on reviurem obres fonamentals del 
repertori en versió concert o semiescenificades, 
adaptades a les condicions del Palau que, com és 
obvi, no és un teatre. En aquesta primera incursió 
decidida en el mar operístic, el cicle se centrarà 
fonamentalment en el repertori del Barroc, amb 
una tria de veus de primer nivell, formacions 
especialitzades i cinc títols bàsics de les escoles 
italiana i anglesa de la primera òpera: Radamisto 
de Händel, amb el contratenor Philippe Jaroussky 
i Il Pomo d’Oro (6 d’octubre a les 19 h); L’Orfeo de 
Monteverdi, una de les primeres obres reconegudes 
com a òpera, amb Europa Galante i dirigida per Fabio 
Biondi (18 de febrer a les 19 h); Giulio Cesare in 

Egitto, una de les òperes més conegudes de Händel, 
amb Forma Antiqva (10 de març a les 19 h); i, per 
últim, King Arthur (14 de març a les 19 h) i The Fairy 

Queen (16 de març a les 19 h), totes dues de Henry 
Purcell i a càrrec de la formació de música antiga Vox 
Luminis, dirigida per Lionel Meunier. ■

à palaumusica.cat

Al Palau també 
es viu l’òpera
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Jean Rondeau

Lea Desandre

Daniel Harding

Time Out per al Palau de la Música Catalana

P. Jaroussky


