
Al Museu del Vermut de Reus s’hi poden veure fins a 300 cartells publicitaris de diferents marques de vermut.                                       FOTO:MUSEU DEL VERMUT DE REUS/FRANCESC X. FERNÁNDEZ
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ANEM A FER  
EL VERMUT! 
Tornen les tradicions i fer el vermut és una de 
les més típiques a Catalunya. Visitarem el 
‘bressol del vermut’, Reus,  i passarem per 
Falset, Vilafranca, Barcelona, Alella i Sant Cugat.
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20minutos 

A la Cooperativa Falset Marçà diuen que 
el secret més ben guardat que tenen és el 
de la recepta del seu vermut, una fórmu-
la amb més d’un centenar d’herbes 
aromàtiques amb què maceren els vins i 
que ha passat de generació en generació. 
I, de fet, aquest és el gran misteri de tots 
els bons vermuts que es produeixen a 
Catalunya i el motiu pel qual són recone-
guts i apreciats.  

Si el triem blanc i sec –originari de 
França- o negre i dolç –arribat d’Itàlia-, 
amb oliva, amb pell de taronja o de llimo-
na ja és assumpte de cadascú o del bàr-
man de torn, que us en farà una versió 
clàssica, trendy o hipster -llegeixi’s mo-
derna- segons com bufi el vent de les 
tendències. Perquè sí, és cert, el vermut 
s’ha posat de moda, tot i que si us atreviu 
a afirmar-ho davant d’una persona de 
més de 70 anys segur que us guanyareu 
un somriure burleta i una bona història 
tipus les de Las azañas bélicas, perquè 
a Catalunya el vermut sempre ha estat 
una institució i des de fa dècades se n’hi 
elaboren d’excel·lents. 

Una de les millors maneres de tastar 
aquest producte és en un diumenge de 
sol en una terrassa protegits per un ten-
dal o qualsevol arbre urbanita i fer allò 
que diuen els francesos de laissez faire, 
laissez passer. Però si de veritat us inte-
ressen els vermuts i voleu saber-ne més 
no us tocarà més remei que agafar el 
cotxe i posar-vos en ruta. 

● REUS 

‘Bressol del Vermut’. La primera pa-
rada hauria de ser a Reus, tot un refe-
rent d’on han sortit una bona part dels 
millors vermuts que podreu trobar a les 
típiques bodegues catalanes, sigui em-
botellats sigui a raig en tines.  De fet, els 
primers vermuts patentats a Reus van ser 
els de la casa Gili el 1892, i les marques 
Boule i Yzaguirre el 1893. A més, als anys 
50 del segle passat, es compten fins vo-
ra 60 marques de vermut de Reus produït 
per més de 20 fàbriques. Allà hi ha el Mu-
seu del Vermut, on hi descobrireu joies 
insospitades com una botella de la mar-
ca Cinzano que Pau Tàpias li va regalar al 
seu fill, Joan Tàpias, i que va ser l’origen 
d’una col·lecció extensa.  

Una passió que avui en dia forma el 
nucli de la mostra del museu, amb milers 
d’articles com les 2.000 marques dife-
rents de vermut procedents de fins a 56 
països tan diversos com Egipte, Costa Ri-
ca, Israel o Japó, 300 cartells publicitaris, 

3.000 etiquetes, i objectes com cartes, 
clauers, obridors, cotxets, vasos o figures 
decoratives. A més, al restaurant del mu-
seu hi gaudireu d’una cuina de proxi-
mitat elaborada amb productes de tem-
porada i, evidentment, d’una proposta 
de vermuts àmplia i generosa on desta-
ca el Cori, elaborat especialment per la 
casa del Museu del Vermut. 

Seguint a Reus, una bona proposta és 
la “Ruta Reus bressol del vermut”, de 
dues hores i creada per Còdol Educa-
ció, un passeig pels llocs emblemàtics de 
la història del vermut a Reus en el qual 
a través de tastos i degustacions de tapes 
viatjareu a l’edat d’or de la ciutat i co-
neixereu els secrets amagats de les ca-
ses més conegudes com Miró, de Muller, 
Yzaguirre, Cori i Rofes, tot menys les se-
ves fórmules. Visitareu el Centre d’Art Cal 
Massó, Cal Rofes que acull un restaurant 
en el mateix espai on el 1890 ja s’hi pro-
duïa vermut, Cal Boule, o el Palau Bofa-
rull de 1760... i altres espais emblemàtics 
de la ciutat com la Plaça Prim o el carrer 

de Llovera, per tal d’explicar la història 
del vermut lligada a la història de Reus.  

● FALSET 

‘La catedral del vi’.Encara no ens moven 
de la província de Tarragona perquè la se-
güent cita és a Falset, exactament a la Co-
operativa Falset Marçà on us hi espera en 
Blai, un treballador una mica poca-sol-
ta i descarat, que us explicarà com hi ela-
boren els vins i us acompanyarà durant 
la visita per aquest espectacular celler 
d’estil entre modernista i noucentista, i 
una de les anomenades “catedrals del vi”, 
obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, dei-
xeble d’Antoni Gaudí. De fet, la visita 
s’inicia al peu de dues enormes tines on 
es macera el vermut i finalitza a la sala de 
tast, on es degusten vins de les gammes 
Ètim i Castell de Falset (DO Montsant) 
i, és clar, el seu vermut, un dels produc-
tes estrella de la cooperativa. 

● VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

Vermut Siset. De Falset agafem l’auto-
pista en direcció nord fins a Vilafranca del 
Penedès per tastar el Vermut Siset de 

Mascaró, que porta el nom familiar del 
fundador de la bodega, Narcís Mascaró, 
i que aquest mes de juny inaugura una 
visita a la destil·leria on s’elabora. És 
un vermut fet amb vi de la varietat Pa-
rellada de la finca “Mas Miquel” d’Ai-
guamúrcia –antiga propietat dels mon-
jos del Monestir Cistercenc de Santes 
Creus- i si el tasteu hi trobareu gustos de 
donzell, ginebró i pell de taronja entre al-
tres tastos i aromes, a més, és perfecte 
com a base de còctels com l’America-
no o el Negroni.  

● BARCELONA 

Casa Mariol. I seguint cap al nord, Bar-
celona és una de les ciutats més de mo-
da per probar bons vermuts. Hi ha dese-
nes de bars i terrasses que n’ofereixen i 
us faran les millors propostes. Un dels 
llocs més interessants és Casa Mariol. 
Són de la Terra Alta i tenen el celler a Ba-
tea però s’han instal·lat a Barcelona, al 
carrer Roselló on, si teniu sort, coinci-
direu amb el Ball del Vermut, una festa 
pels amants d’aquesta beguda, amb mú-
sica i ball. Tot i que si no hi ha ball aquell 
dia, sempre podreu fer-hi un taller de 
tast i altres propostes interessants. 

● ALELLA 

Alella vinícola. També a la DO Alella hi 
trobareu vermuts, exactament el Barba-
rosso, elaborat per Alella Vinícola, un 
dels cellers més antics de Catalunya.  

Podeu visitar les seves instal·lacions i 
tastar el seu vermut mentre admireu la 
gran sala central on hi ha les barriques 
d’un celler modernista dissenyat el 1906 
pel deixeble d’Antoni Gaudí, Geroni 
Martorell. 

● SANT CUGAT 

Premis Vinari. I si amb totes aquestes 
idees ja us heu fet fans del vermut i vo-
leu tastar-los tots, els propers 28 i 29 de 
maig, la plaça de Barcelona de Sant Cu-
gat del Vallès acull la Primera Fira de Ver-
muts guanyadors dels Premis Vinari 
2016 que es van entregar el 9 de maig a 
Reus, i on el Miró Reserva Etiqueta Ne-
gra va aconseguir el Gran Vinari d’Or.  

Podreu tastar els millors vermuts en 
primícia acompanyats de formatges i 
embotits, tapes i, fins i tot, postres, gau-
dir d’actuacions musicals en directe i 
participar als tallers dirigits per profes-
sionals com l’Ester Bachs, autora de La 
Guía del Vermut, també d’una sessió de 
còctels elaborats amb vermuts, i de l’ex-
periència que proposa l’artista Marta 
Arañó que ens enfrontarà al repte 
d’aprendre a pintar amb vi.

En ruta Comarques

Començarem la ruta a Reus, amb una visita al Museu del Vermut i un recorregut a peu per la 
ciutat, i passarem per Falset, Vilafranca del Penedès, Barcelona i Alella on coneixerem alguns 
dels vermuts més originals, per acabar amb un tast dels guanyadors del Premi Vinari 2016, 
maridats amb tallers, art i molta música en viu, a la Fira del Vermut de Sant Cugat 

UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA 
DEL VERMUT A CATALUNYA

 

A la imatge 
gran, visita a 
la Cooperativa 
Falset Marçà, 
que s’inicia al 
peu de les 
dues tines on 
es macera el 
vermut. A baix 
i d’esquerra a 
dreta, el 
vermut Siset 
de Mascaró, 
dues 
activitats al 
Museu del 
vermut de 
Reus i la 
façana de la 
Cooperativa 
de Falset 
Marça.   
FOTOS: MUSEU DEL 

VERMUT/FRANCESC 

X. FERNÁNDEZ.

DESCOBRIR I 
TASTAR EL 
VERMUT
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* OCIpèdia

ROFES 
Al Restaurant 
Vermuts Rofes, al 
centre de Reus, hi 
trobareu la història de 
més d’un segle 
d’elaboradors de 
vermut, que s’inicia  
el 1890 quan Marcel·lí 

Rofes Sancho va 
elaborar-ne les 
primeres ampolles en 
un petit local de Reus. 
L’espai és el mateix 
on, des del 1908, s’hi 
feia aquest vermut i 
conserva tots el 
elements del’època.  

� � � 

YZAGUIRRE 
Al celler Sort del 
Castell, a El Morell, 
s’hi elaboren els 
vermuts artesanals 
Simó i Yzaguirre que 
s’aconsegueixen 
macerant el vi amb 

una recepta secreta 
d’herbes aromàtiques 
que han passat de 
generació en 
generació des del 
segle XIX. Durant la 
visita al celler, 
inaugurat el 1999, 
coneixereu el procés 

d’elaboració 
d’aquests vermuts de 
la mà dels millors 
experts. 

� � � 

FIRA DE VERMUTS 
Els 28 i 29 de maig 
Sant Cugat acull la 

Primera Fira de 
Vermuts guanyadors 
dels Premis Vinari 
2016 que es van 
entregar el 9 de maig 
a Reus i on el Miró 
Reserva Etiqueta 
Negra va aconseguir 
el Gran Vinari d’Or.
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Fet a mà Oci creatiu

Agenda de tallers 
 
� FERMALLS DE FELTRE 

ESPAI KRAFTUM 

Taller a partir de 6 anys d’iniciació 
a la costura a mà. Aprendràs a 
tallar, cosir i omplir el feltre. 
Divendres 27 de maig. C/ Fra Antoni Cardona  

i Grau 7, Tarragona. http://kraftum.cat. 

� DECORACIÓ DE LLETRES 

SANTOS OCHOA  
En aquest taller t’ensenyaran a 
decorar una lletra de fusta 
utilitzant papers i tècniques de 
scrapbooking. Dissabte 28 de maig. 

Passeig Fabra i Puig 165, Barcelona.  

� FOTOGRAFÍA LOMOGRÀFICA 

NOSTÀLGIC 

Ara pots aprendre totes les 
possibilitats tècniques, creatives i 
experimentals que t’ofereix la 
teva càmera lomogràfica. Dissabte 

28 de maig. C/ Goya 18, Barcelona.  

� AQUAREL·LA 

ATELIER CARLES 
PELLEJERO 

Un curs pensat per a qui desitgi 
submergir-se i investigar en la 
tècnica de l’aquarel·la amb una 
pràctica constant. Dimecres 1 de juny. 

C/ Floridablanca 146, Barcelona. 

� CURS DE IKEBANA 

KIZUNA ARTE FLORAL 

Aprén el tradicional art floral 
japonès, les seves tècniques i 
l’aplicació en la vida quotidiana i 
decoració d’interiors. Divendres 3 de 

juny. C/ del Aigua 10, Sitges. www.face-

book.com/Kizunafloralart. 

� RESTAURACIÓ DE MOBLES 

LIANA TALLERS 

Un curs exprés d’introducció a la 
restauració de mobles de fusta 
des de zero, imprescindible per 
als amants del bricolatge. Dissabte 4 

de juny. C/ Europa 18, Sitges. 

� INICIACIÓ AL GANXET 

EL CALAIX 

Taller per iniciar-te al món del 
ganxet. No cal experiència prèvia, 
únicament ganes d’aprendre i 
passar una bona estona! Dilluns 6 de 

juny. C/ Sant Medir 15, Barcelona. http://elca-

laixfetama.blogspot.com.es. 

� RETRAT AL CARBÓ 

EL TALLER D’ESCOLA D’ART 

Apunta’t a aquest curs i seràs 
capaç de fer un retrat al carbó en 
vuit sessions. No necessites 
coneixements. Dimarts 7 de juny. C/ 

Boters 2, Cerdanyola del Vallès. 

� LETTERING 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

En aquest curs aprendràs els 
fonaments bàsics del lettering 
manual, conegut com a HandLet-
tering (art de dibuixar paraules). 
Divendres 10 de juny. C/ Verdi 81, Barcelona. 

www.costuretas.com. 

PAS A PAS 

Regala als teus éssers estimats missatges molt especials amb les targetes de scrapbooking que ens ha fet Cromatismes (www.cromatismes.com) 
una botiga en la qual trobaràs totes les eines per decorar-les al teu gust! DIANA RODRÍGUEZ

8è Concurs - 
Exposició de 
Patchwork. Del 4 al 26 
de juny se celebra a 
Castell d’Aro (Girona), 
la nova edició del 
concurs anual de 
Patchwork. L’exposi-
ció de les obres 
seleccionades tindrà 
lloc al Castell de 
Benedormiens. Les 
sales municipals d’art 
ocupen actualment 

les estades d’aquesta 
construcció medie-
val, origen del poble i 
baluard de la Vall 
d’Aro, documentada 
des de l’any 1041. Es 
conserva la part més 
antiga del segle XII i, 
des de 1983, és la seu 

de les exposicions en 
el municipi. Conjunta-
ment amb l’Església i 
els carrers del nucli 
antic està catalogat 
com a Bien Cultural 
de Interés Nacional.   
Informació: cultura@platja-

daro.com.

UN CONCURS

Fira medieval, la 
festa de la sal. 
Cardona celebrarà 
el 4 i 5 de juny la 
tradicional fira que 
transporta la vila 
ducal a l’edat 
mitjana. Un 
esdeveniment que 
comparteix nom 
per tal de reforçar 
la singularitat que 
en el decurs de la 
història la sal ha 

donat a la 
població. Per 
aquest motiu, s’ha 
incorporat a la 
festa la cerimònia 
dels Síndics de la 
Terra, la represen-
tació teatral del 
dret i l’acte de 
pagament 
d’Aimines. El 
mercat també 
incorpora un 
conjunt de 
demostracions i 
actes molt 
singulars, entre els 
quals destaquen el 
sector dedicat als 
oficis i gremis.  
Més informació: 

www.cardona.cat.

UNA FIRA

1Necessitem . Paper 
scrapbook i vegetal, 

cartolina, cors, banderí, 
adhesius abecedari i Fancy 
Free, corda, segell i Washi 
Tape. Pols, tinta i assecador 
d’embossing, pop ups i cola.

PAS A PAS

FELICITAR 
AMB ENGINY    
Tria uns segells originals i 
podràs dissenyar una gran 
quantitat de targetes 
personalitzades. Quedaràs 
molt bé i sorprendràs!

* OCIpèdia

‘EMBOSSING’ 
És una de les 
tècniques més 
utilitzades en el 
scrapbooking 
(terme que 
engloba tots els 
procediments per 
decorar i 
personalitzar 
treballs manuals). 
L’embossing 
consisteix a donar 
relleu, volum i 
textura a papers 
plans  
o als ja 
encunyats. 
Existeix 
l’embossing amb 
segells i amb 
plaques.

2Dibuixem. En el paper de 
scrapbook de 17x13 cm, 

agafem un segell cor del set 
Sr. Zorritos de Siame i 
estampem amb la tinta 
VersaMark. Posem els pols 
d’embossing i els retirem. 

3Assequem. Amb un 
assecador especial 

d’embossing, escalfem els 
cors amb els pols blancs. Es 
desfan i queden més brillants. 
Els pols es poden reciclar 
tantes vegades com vulguis.

4Continuem . Enganxem a 
sobre amb cola Glossy 

Accents el vegetal de 13,5x8,5 
cm. Marquem i tallem la 
cartolina blanca de 4,2x15,5 
cm amb la forma desitjada. 
Col·loquem una regla.

5Posem lletres. Enganxem 
la paraula escollida de 

l’abecedari Memento, 
començant pel centre i 
calculant bé l’espai. Posem 
pop ups al dors de la cartolina 
i l’enganxem centrada.

6Fem detalls. Agafem el 
banderí Toothpicks i li 

posem cinta Washi Tape per 
decorar. Tallem el Washi 
Tape, donant-li la forma 
desitjada. Enganxem a la 
cartolina amb un altre pop up.

7Enllestim. Enganxem 
adhesius Fancy Free i 

cors de fusta. Agafem corda 
Backed Twine, la mesurem 
segons l’ample de la targeta 
i la tallem. Donem dues 
voltes, nuem i fem un llaç.
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Parada i fonda A la carta

Shopping per...

La més gran del món 

LA PRIMERA BOTIGA BROMPTON  
DE BARCELONA 

La marca britànica de bicicletes plegables 
Brompton, eminentment adreçada a un 
públic ciclista urbà, i que compta amb 
cada cop més seguidors a Barcelona, va 
inaugurar fa pocs dies la seva onzena 
botiga al món, i la més gran de totes elles, 
amb una superfície de 250 metres qua-
drats. L’establiment Brompton Junction 
Barcelona està ubicat al número 176 del 
carrer Diputació, entre Casanova i 
Villarroel. Segons la marca, aquest espai 
per als amants de Brompton s’ha pensat 
com «un temple per a ells, amb serveis 
exclusius, des del personal format a sèries 
limitades, una àmplia gamma de bicicletes 
i accessoris i un taller de reparació per als 
clients». En aquesta botiga s’exposen de 
forma permanent més de 125 models de 
bicicletes. Per als directius de Brompton, 
Barcelona és una ciutat estratègica i una 

de les capitals més importants del món en 
termes d’usuaris de les seves bicicletes. A 
tot Espanya es venen unes 3.000 unitats 
anuals amb un preu mitjà de 1.000 euros. 
Cadascuna d’aquestes bicis, un mitjà de 
transport sostenible, pesa uns 11 quilos.  
Es pleguen a un terç de la seva mida. La 
companyia té previst produir durant el 
present any 2016 un total de 48.000 
bicicletes. Diputació, 176. Més informació a la pàgina 

web: www.bromptonjunctionbcn.com.

UNA ESCAPADA URBANA DE LUXE

Ohtels!

DOUBLE TREE BY HILTON GIRONA 

Es troba al costat de l’Auditori Palau de 
Congressos de Girona, entre el parc públic 
de la Devesa (símbol de la ciutat) i el centre 
històric de la ciutat. La terrassa d’aquest 
modern i acollidor establiment amb 
habitacions espaioses i ben equipades té 
una piscina amb solàrium i vistes 
panoràmiques. El  Celler de Can Roca, 
escollit millor restaurant del món, es troba 
a només a cinc minuts a peu. Joan Pons, 1  

de Girona � 115 habitacions  � Telèfon:  972 414 600  

� www.girona.doubletreebyhilton.com  

«Hotel molt còmode, l’habitació 
és molt ampla i el llit confortable. 

Ben insonoritzat i tot molt nou. Als 
voltants hi ha supermercats i restaurants 
per dinar i sopar. Bon hotel de negocis i 
per passar uns dies tranquils. ».  
Juanma240790

CUINA DELS 
SENTITS

D’aniversari. Manté la seva Estrella 
Michelin des de fa 17 anys gràcies a la 
vigència de plats mítics de la seva carta 
com la coca de foie amb poma caramel·lit-
zada o l’arròs sec d’espardenyes. Nandu 
Jubany i Anna Orte mantenen des de fa 
dues dècades aquest temple culinari 
ubicat a Calldetenes gràcies a una recepta 
tan simple com efectiva: practicar una 
cuina contemporània basada en el 
receptari tradicional català. Del seu hort 
surten gran part dels productes que 
elaboren i la masia la va reformar l’any 
2010 la interiorista Sandra Tarruella.

CAN JUBANY  

Proposta: 17 anys de tra-

dició catalana amb de-

talls contemporanis. 

On? Ctra. de Sant Hilari, 

s/n de Calldetenes.  

Telèfon: 93 889 10 23. 

Preu: menú Memòria (67 

euros). 

Pàgina web: www.canju-

bany.com. 

NECTARI

Modern i acollidor. A pocs metres de 
l’estació de l’AVE de Sants es troba 
Nectari, un restaurant que combina 
innovació i tradició en la cuina i en la 
decoració, d’ambient modern i 
acollidor. La Guia Michelin va premiar 
aquest establiment l’any 2012 amb una 
Estrella Michelin. El xef Jordi Esteve ha 
estat al capdavant de restaurants de 
prestigi, com el de Martín Berasategui o 
El Girasol de Moraira (Alacant). A la 
carta trobem plats com l’amanida de 
llamàntol amb sitake i aroma de 
mandarina, llom de cérvol amb salsa de 
xocolata o la coca de gambes.

ESTRELLA 
MICHELIN  

Cuina mediterrània i d’al-

ta gastronomia. 

On? València, 28. 

Telèfon: 932 268 718. 

Web: www.nectari.es.

KURAI

ORIENT 
SABORÓS 

Proposta: brasa japonesa 

i plats tradicionals ni-

pons amb un toc medite-

rrani. 

Adreça: Tarragona, 99. 

Telèfon: 93 423 83 72. 

Preu mitjà: 35 euros. 

Twitter: @Kurai_Japo-

nes.

Japó Mediterrani. La riquesa de la 
gastronomia nipona s’expressa en clau 
mediterrània en el nou restaurant 
japonès Kurai, ubicat 
a l’hotel Catalonia Barcelona Plaza de 
Plaça Espanya. Darrere de Kurai es 
troba el restaurant Parco, que vol 
convertir aquest nou espai gastronòmic 
en una referència japonesa a la ciutat. 
La seva carta dóna la mateixa im-

portància a la cuina 
tradicional nipona i als 
seus plats més 
coneguts (makis, 
niguiris, tempures o 
sashimis) que als 
productes frescos 

preparats a la brasa japonesa: vaca 
vella a l’estil Kurai, pop gallec amb 
mochi de patata, clatellera de tonyina... 
El local, amb una decoració escultòrica 
ben original, cuida especialment la 
qualitat de les seves matèries primeres 
i l’acurada atenció al client. Kurai 
afegeix l’atractiu extra d’una mimada 
carta de còctels per arrodonir les 
vetllades dels seus clients. 

Un dels seus forts és la brasa 
japonesa: vaca vella a l’estil 

Kurai, pop gallec amb mochi 
de patata o clatellera  

de tonyina    

Tastets

Entrants. Recoma-
nem l’edamame 
saltejat a l’aroma 
de trufa negra, 
lleuger i amb un 
gust sorprenent. 

Tradició renovada. 
Niguiris de peix 
mantega amb 
trufa o rolls  
de foie  
a la planxa amb 
melmelada de figa. 

Postres. Per 
finalitzar l’àpat  
es pot optar pel 
digestiu i refres-
cant tiramisú 
casolà de té verd 
Matcha, combinat 
amb mascarpone i 
acompanyat de 
licor d’amaretto.
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

El mite del fènix. L’ocell prodigiós és un espectacle 
harmonitzat amb la música del compositor rus Ígor 
Stravinski. L’obra és interpretada en directe amb 
piano i electroacústica, i escenificada amb 
narració, teatre gestual, màscares, titelles i 
projeccions. L’espectacle, amb una durada de 50 
minuts, és una adaptació única, adreçada a un 
públic infantil i familiar, recomanada a partir dels 
quatre anys. A través de la història de l’ocell de 
plomes de foc, que reneix de les seves cendres 
cada 500 anys, els nens aprendran valors univer-
sals i a entendre el cicle de la vida, així com la lluita 
del bé contra el mal i el poder de canviar les coses.

‘L’ocell 
prodigiós’ 

Proposta: espectacle de 

música i teatre infantil. 

Quan? 28 i 29 de maig. 

On? Liceu. La Rambla, 51. 

Preu: de 10 a 15 euros. 

Web: www.liceubarcelo-

na.cat.

Missa del Corpus i Processó. Entre el 26 i el 29 de 
maig, Barcelona celebra el Corpus amb la tradició de 
l’ou com balla, la missa i la processó de diumenge 
dia 29 pels carrers del centre de la ciutat. La missa 
del Corpus Christi tindrà lloc a partir de les 18.30 
hores al pla de la Seu. L’eucaristia estarà presidida 
per l’arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella. 
Posteriorment, es presentaran diverses actuacions 
de grups de cultura popular com els falcons, la 
moixiganga i els gegants. La processó festiva 
començarà a les 19.00 hores, sortint de la plaça de 
Sant Jaume i aturant-se a les 19.45 hores a la plaça 
Nova, on tindrà lloc la processó eclesiàstica.

L’ou com balla 

Proposta: celebració tradi-

cional del Corpus Christi a 

Barcelona. 

Quan? Entre el 26 i el 29 de 

maig. Diumenge 29 de maig 

a les 18.30 hores (Missa) i a 

les 19.45 hores (Processó). 

On? Diferents llocs de Bar-

celona. 

Web: www.bcn.cat.

‘Wildlife 
Photogra-

pher of The 
Year’ 

Proposta: exposició foto-

gràfica sobre la biodiver-

sitat del planeta 

Quan: Del 19 de maig a 

l’11 de setembre. 

Horari: De dilluns a diu-

menge, de 10 a 20 hores. 

On: CosmoCaixa. Isaac 

Newton, 26. Barcelona.

Fotografia amb consciència. 
CosmoCaixa presenta 
l’exposició Wildlife Photo-
grapher of The Year, amb 
fotografies sobre la meravello-
sa biodiversitat i el ric 
patrimoni natural del nostre 
planeta. L’objectiu de la 
col·lecció fotogràfica és 
conscienciar sobre la 
importància de conservar la 
diversitat de la vida a la 
Terra.Wildlife Photographer of 
The Year recull les 100 millors 
imatges del 2015 selecciona-
des al concurs anual de 
fotografia de natura que  
organitzen el Museu d’Història 
Natural de Londres i la revista 

BBC Wildlife Magazine. 
Aquest concurs, iniciat l’any 
1965, s’ha convertit en el 
fòrum  mundial més respectat 
de l’art de la fotografia de 
natura. L’exposició és el 
resultat final del concurs que 
promou que aficionats i 
professionals de la fotografia 
registrin i documentin les 
meravelles i la bellesa de la 
natura. Des de la primera 
edició, l’any 1965, el certamen 
ha defensat sempre l’autenti-
citat fotogràfica i les 
representacions fidels de la 
natura, l’absència de retocs 
excessius, l’honestedat en els 
títols i les descripcions, i el 

tracte escrupolós envers els 
animals i el seu entorn. Les 
impressionants imatges estan 
classificades en quatre grans 
categories (diversitat 
terrestre, entorns terrestres, 
primeres fotos i disseny 
terrestre), i totes van 
acompanyades d’una 
explicació sobre la tècnica i la 
localització, i de les impres-
sions del fotògraf. Els 
guanyadors dels dos grans 
premis d’enguany són Don 
Gutoski, Fotògraf de Natura de 
l’Any 2015, i Ondrej Pelánek, 
Jove Fotògraf de Natura de 
l’Any 2015. El premi Fotògraf 
de Natura de l’Any, dotat amb 
10.000 lliures i un trofeu, 
s’atorga a l’autor de la imatge 
més impressionant. Igual que 
el premi Jove Fotògraf de 
Natura de l’Any, dotat amb 
1.000 lliures i un trofeu, en la 
categoria de fins a 17 anys.

XAVIER GARCIA  
Director del Servei Terapèu-
tic de Cel Obert ( 93 311 69 
05, celobert@cel-obert.org) 

EXPRESSA EMOCIONS 
QUE ENS COSTA 
TOLERAR 
La nostra societat no tolera l’expressió 
de les emocions. Des de ben petits 
se’ns ha negat la frescor de mostrar 
allò que ens passa per dins, com si 
tingués un caire negatiu. No hi ha 
emocions negatives, el negatiu és la 
valoració que fem pel fet de sentir-les. 
La por és un avís que ens fa el cos quan 
percep que estem amenaçats, el 
negatiu pot ser el missatge que ens 
donem pel fet de sentir-la: «sóc un 
covard». De vegades transmetem un 
missatge als nostres fills que els hi 
dificulta l’expressió d’aquelles 
emocions que als adults ens costa de 
tolerar. Així, la tristesa, la ràbia, la por, 
són emocions que els nens pensen que 
no haurien de deixar anar. Quan un 
nen està content li valorem que es 
mostri alegre, però si està trist, li diem: 
«no ploris». Si té ràbia: «no cridis». Si 
té por: «no siguis covard». Si ensen-
yem als nens i nenes a expressar 
aquestes emocions amb llibertat, des 
de ben petits, aconseguirem que siguin 
capaços d’expressar allò que els hi 
passa, de reconèixer les mateixes 
emocions i les dels altres. Totes les 
emocions que no permetem que 

expressin els 
nostres fills 
quedaran dins 
del seu cos. En el 
millor dels casos 
sortiran per 
altres vies, com 
ara rebequeries 
que no enten-
drem, o bé 

provocaran estats interns negatius i 
fins i tot podran crear malalties com 
ara  al·lèrgies o molèsties en òrgans 
vitals. La nostra tasca implica 
acompanyar als nens i nenes en 
aquesta expressió, perquè el problema 
mai és l’emoció sentida, que, per altra 
banda és inevitable. El problema 
apareix quan no ens han ensenyat a 
manegar aquestes emocions, i fem un 
mal ús de la seva expressió. L’enuig és 
un excés d’energia que no s’ha pogut 
descarregar  i que necessita una via de 
sortida per tal que no es desbordi dins 
d’un mateix. Si el nostre fill està 
enfadat per alguna cosa que hem fet 
els pares i que ell ha sentit injusta, el 
més normal és que plori, cridi o tingui 
l’impuls de llençar coses o destruir-les. 
Aquestes solen ser les vies d’expressió 
de l’enuig. Però si ell sap que no pot, 
perquè no està permès que els nens 
cridin o plorin, ell no ho farà o haurà de 
fer-ho sense que els adults l’ajudin a 
gestionar-ho, sovint enviant-lo a la 
seva habitació per no veure aquesta 
expressió desagradable. No es tracta 
de deixar que aquesta energia surti 
sense control, ben al contrari. Haurem 
de guiar-la, acceptant l’enuig dels 
nostres fills i donant-los vies adequa-
des d’expressió, acceptant la 
presència de l’emoció i si cal, 
reconeixent els nostres errors. 

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

Les millors fotografies de 
l’any sobre el ric patrimoni 
natural del nostre planeta

Què passa si...

TOTES LES 
EMOCIONS QUE 
NO PERMETEM 
QUE EXPRESSIN 
ELS NOSTRES 
FILLS 
QUEDARAN DINS 
DEL SEU COS

Tingues en compte

◗ ‘UN CONTE DE DUES 
GUINEUS’. La fotografia 
guanyadora del canadenc 
Don Gutoski mostra com 
una guineu roja caça una 
altra de blanca com a 
conseqüència de 
l’escalfament global.  

◗ ‘BATALLAIRES EN 
ESCENA’. És la fotografia 
guanyadora de la categoria 
Jove, del txec Ondrej 
Pelánek, sobre el 
“comportament guerrer” 
d’aquests ocells mascles en 
època d’aparellament. 

◗ PES INTERNACIONAL. Es 
van presentar al concurs 
més de 42.000 instantànies,  
realitzades per fotògrafs de 
96 països, de les quals se’n 
van seleccionar 100. 
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25 DE MAIG / 1 DE JUNY: ACTIVITATS
DIMECRES 25 
FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

DOCFIELD 2016 
 
DOCfield>16 Festival Fotografia 
Documental Barcelona és la quarta 
edició d’una iniciativa col·lectiva 
que vol reconèixer el valor social 
de la fotografia documental i el 
fotoperiodisme. El festival  permet 
descobrir projectes fotogràfics 
estimulants i la majoria inèdits 
gràcies a un extens programa 
d’exposicions i a la complicitat de 
les entitats culturals que les 
acullen. L’edició d’enguany, amb el 
títol Europe: Lost in translation, 
reflexiona sobre l’Europa actual i la 
seva crisi d’identitat i valors. En el 
seu afany per apropar-nos a la 
millor fotografia documental, 
DOCfield>16 ofereix diferents 
activitats dirigides a públics de 
totes les edats. A través de tallers 
fotogràfics i propostes educatives 
flexibles quant a format i adapta-
des a cada col·lectiu (nens, 
adolescents, estudiants i adults), 
ofereixen un complement a la 
formació visual clàssica i més 
eines per a gaudir del festival. 
Aquest també proposa conferèn-
cies, projeccions nocturnes, servei 
de visites guiades i rutes fotogràfi-
ques per Barcelona. BARCELONA. 

Diversos espais. Del 19 de maig al 19 de juliol. 

Més informació: www.docfieldbarcelona.orgs. 

 
DIJOUS 26 
FESTIVAL DE VIDEOART 

FESTIVAL LOOP  
 
El Festival és un referent a nivell 
internacional en la difusió i 
promoció de videoart i punt de 
trobada per als professionals i 
amants d’aquesta disciplina 
artística. Articulat entorn de tres 
eixos: el Festival, Studies (debats, 
taules rodones, seminaris...) i la 
Fira; el Festival reuneix a Barcelona 
tant les últimes propostes de vídeo 
creadors reconeguts, com les 
creacions d’artistes de vídeo 
emergents, a més de recuperar per 

al públic algunes de les peces més 
emblemàtiques de la història del 
vídeo. L’inici del festival el marcarà 
el visionat de ‘Wonders’, de Carles 
Congost, a l’Arts Santa Mònica. 
BARCELONA. Diversos escenaris. Del 26 de 

maig al 10 de juny. Més informació d’horaris i 

preus: www.loop-barcelona.com. 

 
DIVENDRES 27 
CONFERÈNCIES 

‘EL QUE VAIG APRENDRE 
DELS XIMPANZÉS’ 
 
Conferència a càrrec de la 
primatòloga anglesa Jane Goodall. 
Considerada la major experta en 
ximpanzés, i qui és mundialment 
coneguda pel seu estudi de 55 anys 
de durada sobre les interaccions 
socials i familiars dels ximpanzés 
salvatges al parc nacional Gombe 
Stream de Tanzània, a l’Àfrica. 
GIRONA. Pg. Devesa, 35. A partir de les 19.00 

hores. Més informació al web:  

www2.girona.cat. 

 
DISSABTE 28 
FIRA GASTRONÒMICA 

DVINS, MOSTRA DE VINS 
I CAVES DE PROXIMITAT 
 
DVins, la Mostra de Vins i Caves de 
Proximitat va néixer el 2013 a 
Agramunt amb la voluntat de posar 
a l’abast del públic les degusta-
cions de productes vitivinícoles de 
la D.O. Costers del Segre. A més 
dels nombrosos tasts de vins 
també hi haurà una jornada de 
turisme cultural i patrimoni 
arquitectònic, animació infantil, 
folk itinerant, Campionat de colles 
sardanistes de la Terra Ferma i 
concerts en directe. AGRAMUNT. 

Passeig del Sió. 28 de maig des de les 17.00 

hores fins a mitjanit. Web: www.dvins.cat. 

 
DIUMENGE 29 

TRADICIÓ 

17A FESTA DE LES  
TREMENTINAIRES  
Festa dedicada a les dones 
trementinaires de la Vall de la 
Vansa i Tuixent, que anaven pel 
món carregades d’herbes guarido-
res i remeis casolans. S’hi duran a 
terme activitats relacionades amb 
la natura i la cultura popular 
pirinenca. S’hi podrà veure la 
Dansa del Foc de Tuixent. JOSA I 

TUIXÉN. Direrents carrers i places. 28 i 29 de 

maig. Horari i agenda a consultar: 

www.tuixent.ddl.net. 

 
DILLUNS 30 
EXPOSICIÓ  

8ª FIRA D’ESPECTACLES 
LITERARIS LITTERARUM 
 
Litterarum és una fira professional, 
organitzada per la Institució de les 
Lletres Catalanes i l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre, que té com a missió 
donar a conèixer i promocionar 
espectacles literaris professionals 
basats en la literatura en llengua 
catalana. És una plataforma per 
apropar aquesta tipologia 
d’espectacles a programadors del 

món de la gestió cultural, adminis-
tracions públiques i biblioteques, 
empreses i agents privats del 
sector cultural i públic en general.  
MÓRA D’EBRE. Espai firal i altres espais. Del 

27 al 29 de maig. Entrades a partir de 5 euros. 

www.llibresebrencs.org. 

 
DIMARTS 31 
FESTIVAL D’ART 

EMBARRAT, FESTIVAL DE 
CREACIÓ CONTEMPORÀNIA 
 
L’Embarrat té com a objectiu 
divulgar l’art com a actitud crítica i 
compromesa en la societat; 
incentivar la creació artística i 
promoure el patrimoni cultural que 
recull les tendències més actuals 
en el món de l’art i la creació 
contemporània com ara videoart, 
música experimental, poesia, 
fotografia, street-art, disseny, 
arquitectura, etc., alhora que dóna 
visibilitat i impuls a l’obra de nous 
creadors emergents. TÀRREGA. Museu 

de la mecanització Agrària Cal Trepat. Av. de 

Josep Trepat Galceran s/n. Del 27 de maig al 5 

de juny. Diversos horaris. Preu gratuït. Web: 

www.embarrat.org. 

 
DIMECRES 1 
CINEMA 

9ª EDICIÓ DEL  
FESTIVAL FIC-CAT 
 
El FIC-CAT és un festival de cinema 
del país que promociona, publicita, 
projecta i premia les produccions 
realitzades en llengua catalana. La 
iniciativa va néixer l’any 2008 i té 
l’objectiu de posar a l’abast dels 
cineastes de Catalunya l’oportuni-
tat de projectar les seves pel·lícu-
les, compartir experiències i 
potenciar la creació des de la 
indústria del país i en la llengua 
catalana. Inaugurarà la competició 
oficial de llargmetratges el film 
Ebre, del bressol a la batalla, de 
Román Parrado, dimarts 31 de 
maig.RODA DE BARÀ.  Teatre del Casino 

Municipal, Pl. dels Pins, 6. I Casal Municipal 

“les Monges”, C. Major, 9. Del 31 de maig al 5 

de juny. Accés gratuït. Web: www.fic-cat.cat.

� LLIBRE 
@@IMCAgLiteraria:   
El 26 de maig a les 19h 
@CintaArasa estarà a 
@AbacusCoop 
presentant la darrera 

obra c/Balmes 
(Barcelona) @jollibre 
� L’OU COM BALLA 
@barcelona_cat:   
El 26 de maig 
l’Ajuntament obre les 

portes als veïns i veïnes, 
veniu a visitar-lo!  
� ASSAIG OBERT 
@firatarrega:   
Dijous 26 de maig a les 
19h, nou assaig obert 

amb la companyia 
Roberto G. Alonso 
#SuportalaCreació 
#FiraTàrrega  
� TAST DE VINS I ÒPERA 
@TempsdeVi: 

Tast de #vins i #opera a 
la @BibliotequesVNG 
Joan Oliva el proper 26 de 
maig a les 20h amb 
@OriolGuevara 
#tempsdevi 

� ‘ELS PRIMERS PAGESOS’ 
@bcncultura:   
El 28 de maig, visita 
guiada a l’exposició 
‘Els primers pagesos’ del 
#MUHBA

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� CONCERT D’ADELE . Dimecres 25 de maig. 
Hora: 21.00 h. Recomanació de transport: per 

anar al Palau Sant Jordi, pots agafar la línia de bus 150 
(Plaça d’Espanya - Castell de Montjuïc), que es reforça 
amb motiu d’aquest concert. A la sortida de l’actuació 
hi haurà un servei especial d’autobusos entre el recinte 
i la plaça d’Espanya. Més informació a la pàgina web 
www.tmb.cat.  

� CONCERTS DE COLDPLAY. Dijous 26 de maig  
i divendres 27 de maig.  
Hora: 21.00 h. Recomanació de transport: per anar a 
l’Estadi Olímpic Lluís Companys, pots agafar la línia de 
bus 150 (Pl. Espanya - Castell de Montjuïc), que es 
reforça. També s’hi pot arribar amb metro, baixant a 
l’estació Paral·lel (L2 /L3) i enllaçant amb el funicular de 
Montjuïc. A la sortida del concert hi haurà un servei 
especial d’autobusos entre el recinte  
i la plaça d’Espanya. www.tmb.cat.

RAL·LI 

VII RAL·LI INTERNACIO-
NAL DE BUSOS CLÀSSICS 
 
Ral·li d’Autobusos Clàssics 
Barcelona - Caldes de Montbui 
és una oportunitat única per 
veure reunits vehicles que 
representen cent anys del 
transport públic a Catalunya.  
Els anys anteriors s’han arribat a 
mostrar vehicles tan antics com 
un Hispano Suiza 12/15 de l’any 
1909 o un Ford T de 1917. La 
sortida del ral.li serà a les 10.30h 
de la Gran Via de les Corts 
Catalanes passant per Plaça 
Universitat i Plaça Tetuan fins a 
enllaçar amb la Ronda Litoral.  
A les 13.05h s’arribarà a Caldes  
de Montbui. BARCELONA-CALDES DE 

MONTBUI. 28 de maig: exposició dels 

autobusos clàssics a Av. Mª Cristina 

(Barcelona). 29 de maig: ral·li de 10.30 a 

14.00 h. Pàgina web: www.busclassic.com.

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ 
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS 

Han col·laborat en aquest número.  
David Velasco (redactor en cap de 
disseny), Henar de Pedro (disseny),  
Puri Caro, Carla Mercader, Pilar Maurell 
i Anna Rocasalva (agenda i redacció), 
Isabel Serrano (coordinació editorial).
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