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Amb motiu de Sant Jordi, la gran 
festa de les Lletres, proposem rutes 
inspirades en els llibres de Marsé, 
Zafón, Falcones, Mendoza, Rodoreda, 
Baulenes...

La ruta de Don Quixot, basada en el llibre Cervantes en Barcelona,  comença a la plaça de la Catedral.  FOTO: MIQUEL TAVERNA
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En ruta els autors i Barcelona

PILAR MAURELL 
ocicat@20minutos.es / twitter: @20mBarcelona 

20minutos 

Barcelona ha estat protagonista i esce-
nari de centenars de títols de ficció al 
llarg de les dècades i molts racons de la 
ciutat ens evoquen fragments de no-
vel·les que ja són un referent a la història 
de la nostra literatura. A la Boqueria hi 
podem imaginar a Pepe Carvalho 
malhumorat perquè se li ha complicat el 
cas de l’home del tatuatge i darrere de 
qualsevol portal de l’antic barri Chino hi 
endevinem l’ombra del comissari Mén-
dez, que assegurava que no passava de 
la Diagonal per por que els pulmons li 
explotessin amb l’aire tan net que s’hi 
respirava. Són dos personatges de ficció 
entranyables, tant l’un com l’altre, que 
ens porten a la Barcelona canalla però 
molt viva de les dècades dels 70, 80 i 90. 

● CINC RUTES AMB SEGELL D’AUTOR 

El ‘Pijoaparte’ de Marsé. Podem viatjar 
més enrere i recordar el Pijoaparte de 
Marsé baixant a tota velocitat la carrete-
ra del Carmel amb una moto robada; re-
trobar-nos amb aquella Colometa de La 
Plaça del Diamant, vençuda per la gue-
rra i vagant pels carrers de Gràcia; o pas-
sejar per la Barcelona de l’Exposició Uni-

versal de 1888 que va veure per prime-
ra vegada l’Onofre Bouvila a La ciudad 
de los prodigios. I fins i tot podem desco-
brir tots els secrets de la construcció de 
Santa Maria del Mar al gòtic.  
‘L’ombra el vent’ de Zafón. La setmana 
de Sant Jordi és un bon moment per re-
cordar tots aquests personatges i racons 
de la ciutat a través de les rutes literàries 
que podeu fer sols o amb guia. Potser un 
dels recorreguts amb més tirada és el 
de L’ombra del Vent, l’èxit de Carlos Ruiz 
Zafón que s’inicia –la novel·la- al Cemen-
tiri dels Llibres Oblidats, situat al so-
terrani d’una de les llibreries de vell més 
conegudes de Barcelona, la Canuda. Per 
trobar el rastre d’aquell cementiri de fic-
ció ara hauríem d’entrar a la botiga 
d’una marca de roba força coneguda, 
però hi ha altres espais de la novel·la, 
ambientada als anys 40, que es poden vi-

sitar per recordar la història del jove Da-
niel Sempere, com el carrer Santa Anna, 
l’Arc del Teatre i la Plaça Reial a les Ram-
bles, la Plaça de Sant Felip Neri o l’Ate-
neu Barcelonès. 
‘Cervantes a Barcelona’. Don Quixot 
també us portarà per Barcelona a través 
d’una ruta que podeu fer seguint el llibre 
Cervantes en Barcelona. Guía de la ciu-
dad vista por Don Quijote (Marge Books) 
de Rafa Burgos o amb el mateix autor 
si la feu a través de Icono (www.iconoser-
veis.com). La ruta comença a la Catedral, 
passa pel carrer de Perot lo lladre, un 
famós bandoler de l’època, i baixa pel de 
Cervantes fins a la façana marítima, a 
l’actual passeig Colom on se suposa que 
va viure l’autor durant la seva estada a 
Barcelona. El recorregut retorna al ba-
rri gòtic passant per Pla de Palau, Santa 
Maria del Mar, Llibreteria i la Plaça de 
Sant Iu, al costat de la Catedral de Barce-
lona. 
‘La felicitat’ de Baulenes. Una novel·la 
en la qual Barcelona és protagonista és 
La felicitat, de Lluís-Anton Baulenas. 
S’hi narra una de les transformacions ur-
banístiques més impactants dels pri-
mers anys del segle passat: la creació 
de la Via Laietana, que havia d’unir 
l’Eixample amb el Mar i separar per 
sempre més un barri, que ara confor-
men a cada banda La Ribera i el Gòtic. La 
ruta que ens proposen desde Catalun-
ya.com passa per alguns racons de la no-
vel·la com els carrers de Santa Mònica i 
Princesa, el portal de Santa Madrona, 
el Gran Teatre del Liceu o l’església de 
Santa Maria del Mar; i altres espais que 
ja no existeixen com la fonda de viatgers 
la Pau, al carrer Argenteria, o la pensió la 
França, al carrer Bergara, però que for-
men part de la trama d’aquest apassio-
nant llibre. 
‘La Catedral del Mar’ de Falcones. La 
basílica de Santa Maria del Mar és lloc de 
pas de moltes de les rutes literàries de 
Barcelona, però també és protagonista 
de la que ens porta pels espais de no-
vel·la La Catedral del Mar, en la qual Il-
defonso Falcones ens explica la història 
del jove Arnau Estanyol, paral·lela a la de 
la construcció de Santa Maria del Mar 
gràcies a les aportacions dels pescadors 
de la Ribera. Són 700 anys d’història que 
ens porten a la plaça Nova per descobrir 
l’esperit d’aquella pròspera Barcelona 
del segle XIV.  
Eduardo Mendoza. Si sou fans d’Eduar-
do Mendoza, a Conèixer Barcelona (co-
neixerbcn.com) hi trobareu un recorre-
gut dedicat al seu títol El misterio de la 
cripta embrujada que recorre el Raval, 

 

BARCELONA, UNA 
CIUTAT PER A LA 
FICCIÓ LITERÀRIA    

Els escriptors han buscat inspiració en els carrers i 
la història de la ciutat, i ara desenes de rutes 
literàries ens conviden a descobrir-la mentre ens 
passegem entre la ficció i la realitat

PASSEJADES 
PER SANT 

JORDI

LITERATURA PER LLEGIR I VIURE 

Hi ha rutes molt conegudes i altres per descobrir, i les propostes són per a tot tipus de lectors, des dels 
recorreguts per espais reals que trobem a les novel·les Si te dicen que caí de Juan Marsé o Senyoria de 
Jaume Cabré, fins a propostes històriques com les de George Orwell al clàssic Homenatge a Catalunya 

‘SI TE DICEN QUE CAÍ’  ◗  
Juan Marsé 
Gràcia i el 
Guinardó 
són els 
paisatges 
de l’obra on 
l’autor 

narra les experiències de 
sexe, fantasia i aventures 
–les ‘aventis’ de Marsé- 
d’una colla d’amics que 
es mouen al voltant de 
Java, el protagonista.   

‘SENYORIA’  ◗  
Jaume 
Cabré 
Aristòcrates 
i nobles es 
mouen a la 
Barcelona 
del segle 

XVIII on la corrupció d’un 
membre destacat de la 
ciutat i les seves 
maquinacions per netejar 
la seva imatge confor-
men la trama principal.   

‘HOMENATGE A CATALUNYA’ ◗  
George 
Orwell Un 
clàssic de 
l’autor que 
va conèixer 
Barcelona 
durant la 

República, abans de 
lluitar contra els 
nacionals. Ens explica 
com la derrota va canviar 
la ciutat que l’havia 
seduït poc temps abans.    

‘VIDA PRIVADA’  ◗     
J.M. de 
Segarra Un 
retrat de la 
burgesia 
dels anys 
30, que 
narra la 

història de la família 
Lloberola en plena crisi, 
quan la ruïna econòmi-
ca i moral està a punt 
d’acabar amb la 
nissaga familiar. 
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El Parc de la 
Ciutadella, la 
plaça de la 
Catedral, o la 
Plaça del 
Diamant  –al 
barri de  
Gràcia– són 
alguns dels 
espais de 
Barcelona 
escollits per 
diferents  
escriptors per 
situar les 
trames  de les 
seves 
novel·les. 
FOTOS: MIQUEL 

TAVERNA

Sarrià i Sant Gervasi per seguir les passes 
del comissari Flores però sobretot de l’in-
tern del manicomi que aconsegueix una 
promesa de llibertat a canvi d’esbrinar el 
misteri d’una desaparició. A la mateixa 
pàgina web hi ha un recorregut especí-
fic de La ciudad de los prodigios de Men-
doza, que us guiarà per la Barcelona de 
les dues exposicions universals, la del 
1888 i la del 1929. També a la pàgina web 
de Transports Metropolitans de Barce-
lona (jotmbe.tmb.cat) hi trobareu una ru-
ta detallada per gaudir de la lectura de La 
verdad sobre el caso Savolta, d’Eduardo 
Mendoza, amb informació completa so-
bre els transports públics que podeu aga-
far per anar d’un lloc a l’altre, textos del 
llibre que us il•lustraran la ruta, un pdf 
amb la informació detallada i un mapa. 
El recorregut us ajudarà a conèixer l’an-
tic Chino de Barcelona a principis del se-

gle XX en què se situa l’argument de la 
novel•la, però abans d’entrar-hi us pro-
posa fer un cop d’ull als Jardins de les Xe-
meneies, una explanada de formigó 
blanc presidida pels 2.800 quilograms de 
pes de la roda de turbina Pelton i les tres 
xemeneies de l’antiga central elèctrica La 
Canadiense. Després us convida a acce-
dir pel carrer de les Tàpies fins als Jardins 
de Sant Pau del Camp i a avançar pel ca-
rrer Nou de la Rambla fins a la Rambla del 
Raval, seguint els passos del personatge 
principal del llibre, en Javier Miranda. 

● MERCÈ RODOREDA 

‘La Plaça del Diamant’. Els personatges 
de ficció de La plaça del Diamant, Mirall 
trencat, El carrer de les Camèlies o Aloma 
de Mercè Rodoreda es passegen per la 
Barcelona natal de l’autora, una ciutat que 
va estimar però que durant molts anys 

va haver de recordar des de l’exili. Podeu 
trobar rutes sobre la vida i l’obra de Rodo-
reda a la pàgina web coneixerbcn.com, 
amb recorreguts per Sant Gervasi, on va 
néixer, i el barri de Gràcia, el paisatge 
principals de La Plaça del Diamant.  
Mercerodoreda.cat. També a la pàgina 
mercerodoreda.cat podreu conèixer els 
escenaris de les seves novel·les i els espais 
on va viure l’autora. A la ruta Mercè Ro-
doreda i Sant Gervasi, que organitza el 
districte de Sarrià-Sant Gervasi, hi desco-
brireu els llocs on van transcórrer la se-
va infantesa i joventut, i on va tenir-hi les 
seves primeres vivències que després va 
relatar a les novel·les. A més, La Fundació 
Mercè Rodoreda us ofereix la possibili-
tat de fer la vostra pròpia ruta per la ciu-
tat a partir de la lectura dels textos de l’au-
tora, seleccionats per Marta Nadal, i dels 
mapes que hi ha a la seva pàgina web. 

Fundació Mercè Rodoreda. També si us 
acosteu a la seu de l’Institut d’Estudis 
Catalans i de la Fundació Mercè Rodore-
da, a la Casa de Convalescència, hi tro-
bareu un dels pocs jardins penjants de la 
ciutat de Barcelona que l’any 1988 es 
va batejar amb el nom de Jardí Mercè 
Rodoreda. Allà hi ha una mostra de les 
flors i plantes que cita a les seves obres, 
amb unes plaques que indiquen el seu 
nom científic i en català i inclouen un 
fragment de l’obra de Rodoreda on està 
citada la planta. Podeu triar moltes més 
rutes literàries per fer a Barcelona, no-
més cal que escolliu quina lectura us 
ve més de gust i resseguir-ne la història 
a través dels carrers de la ciutat, per lliu-
re o amb guies. És una altra manera de 
gaudir de la literatura i de conèixer els 
autors que han sabut convertir la ciu-
tat en paisatge i protagonista.

* OCIpèdia

QUIXOT 
El 22 d’abril podeu fer 
la ruta El Quixot a 
Barcelona en un 
recorregut que 
s’inicia als Jardins de 
l’antic Hospital de la 
Santa Creu 
(coneixerbcn.com). 
  

ROIG 
Les Biblioteques de 
Barcelona organitzen 
una ruta dedicada a 
l’obra de Montserrat 
Roig, Ramona, Adéu, 
el proper dissabte 30 
de abril. La cita és a 
les 10h a La Pedrera. 
 

BROSSA 
La Fundació Joan 
Brossa ofereix sis 
itineraris per a 
conèixer la seva obra 
com Dau al Brossa 
que permet descobrir 
el context històric, 
artístic i cultural en 
què va viure el poeta.
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Agenda de tallers

� CREATIVITATS FETES A MÀ  

CARROUSEL CRAFT 

Ja pots organitzar-te el trimestre amb 
els tallers creatius de tot tipus de 
Carrousel. Podràs aprendre costura, 
scrapbooking, punt, ganxet i moltes 
altres creativitats fetes a mà. Consulta 
al seu web els horaris d’abril a juny i 
apunta’t als que més t’agradin. Sempre 
al mateix preu i, fins i tot, en diumenge. 
No t’ho perdis i inicia’t al món del DIY! 
www.carrouselcraft.com/talleres-craft. 

� COSTURA BÀSICA: TOTE BAG 

COSTURETAS SOCIAL CLUB 

T’apassiona la moda i els seus 
complements però no saps cosir? Ara 
pots aprendre a fer el teu propi tote 
bag, una bossa senzilla, a partir d’un 
patró que t’agradi. Tu tries el material i 
ells t’ensenyen a confeccionar-ho amb 
un ambient agradable i nivell de 
principiant. El curs s’impartirà el 
pròxim 26 d’abril d’11 a 14h.  
C/ Verdi, 81 baixos, Barcelona. 

 � JOIERIA  

RESTAURO I DECORO 

Aprèn des de zero a treballar el metall 
per realitzar les teves pròpies joies. 
Treballaràs amb planxa i fil, de llautó, 
coure o plata. Primer realitzaràs un 
penjoll calat amb el teu propi disseny i 
després continuaràs amb l’elaboració 
d’unes arracades o un anell. Aquest 
taller es farà a Montgat del 27 d’abril al 
30 de juny i el realitzarà la joiera Lídia 
Sevilla. Av Rius i Taulet, 120, local 35, Sant Cugat. 

� CURS DE MODELATGE EN GRES 

EL TORN BARCELONA 

Passa tot un cap de setmana intensiu 
(del 30 d’abril a l’1 de maig) fent 
modelatge i tingues el teu primer 
contacte amb la ceràmica, tot 
treballant tècniques de modelatge per 
la construcció de peces utilitàries com 
ara bols, tasses o plats. Aprendràs a 
posar nanses i a aplicar textures. El 
curs adapta el programa al teu 
projecte. C/ Àvila, 124, 2n 1a de Barcelona. 

 � ENQUADERNACIÓ JAPONESA  

CADÀVER EXQUISIT 

Compondràs un quadern a partir de 
fulles soltes i un llom que ornamen-
taràs amb costura decorativa i formes 
orgàniques. Les cobertes es fan de 
tapa dura, folrades amb tela i amb la 
tècnica del gofrat. És ideal per fer el 
teu propi dossier personalitzat, àlbum 
de fotos, dossier... S’impartirà el 29 
d’abril. No cal que tinguis experiència 
prèvia. C/ Santa Clotilde 6, baixos, Barcelona.

UN PUNT 
D’AMOR  
Els petits detalls marquen 
la diferència. Personalitza 
els llibres amb aquest 
accessori tan amorós.

PAS A PAS

PAS A PAS

Arriba la festa més romàntica de l’any: la Diada de Sant Jordi. Si estàs enamorat i vols celebrar aquest dia tan especial, acom-
panya la teva rosa i el teu llibre amb el punt en forma de cor que ens proposa la Cartoncita (www.cartoncita.com).  
Practica l’origami i converteix-te en protagonista de la llegenda més popular! DIANA RODRÍGUEZ

1Comencem. Triem un paper 
de 10x20 cm i d’uns 100 g de 

gruix de la textura i color que 
més ens agradi. Dobleguem per 
la meitat i obtenim dos 
quadrats. Dobleguem els 
laterals de cada quadrat cap 
endins i tenim dues ics.  

2Construïm les primeres 
formes. Seguim les línies de 

les dues ics de manera que els 
dos quadrats quedin plegats 
en dos triangles. Ens fixem en 
la foto, hem d’aconseguir com 
dues formes de piràmide, una 
a cada banda del paper.  

3Fem el pas més complicat. 
Dobleguem una de les 

parts fixes del rombe resultant 
cap enrere de forma que es 
trobi amb l’altra part fixa i les 
puntes de la base s’uneixin. 
D’aquesta manera, han de 
quedar dues puntes lliures. 

4Arribem a la figura del cor.  
Pleguem una de les puntes 

lliures des del centre cap 
enfora. Repetim la mateixa 
operació amb la punta 
simètrica i amb les altres dues 
inferiors. Hem d’aconseguir 
dos rombes petits. 

Els nous models de La mar de 
Washi Tapes. L’última col·lecció 
de segells es compon de quatre 
temes editats en castellà, català i 
francès. Un total de set dissenys, 
en col·laboració amb Estrelles de 
colors, que rememoren models 
anteriors i altres de nous. Podeu 
trobar des d’un disseny dedicat 

als apassionats de la fotografia 
fins a versions dirigides als 
infants. També hi ha una variant 
pels més aventurers amb motius 
que inciten a viatjar. Alegres i 
decoratius Washi Tapes que et 
conviden a decorar els teus 
treballs amb molta creativitat! 
Més info: www.lamardewashitapes.es.

‘TOTE BAG’  
Tipus de bossa de 
mà gran de forma 
rectangular i 
nanses paral·leles 
que es porta 
penjada a 
l’espatlla. La pots 
fer servir per anar 
a treballar, a 
estudiar, a la 
compra... Els 
amants de la 
moda són uns 
addictes!

* OCIpèdia COL·LECCIÓ

L’elegància de Secretos de 
Alcoba. Arriba el bon temps i els 
esdeveniments socials com ara 
festes, noces o comunions ens 
esperen. Si vols aconseguir un 
conjunt de moda o vols incorporar 
un complement amb estil, 
Secretos de Alcoba és el teu 
atelier. Allà es fan lligadures per 
al cap a mida, peces úniques 
elaborades una per una de la mà 
de la dissenyadora Beatriz Parras. 
Gràcies al seu bagatge artístic, 
t’assessorarà amb una gran 
selecció de teles, sedes i plomes 
per crear la combinació perfecta. 
www.secretosdealcoba.com.

COMPLEMENT

5Continuem amb l’origami. 
Obrim i aixafem una de les 

puntes d’un rombe per fer una 
forma quadrada. Tornem a 
repetir aquest pas amb les 
puntes restants. El resultat ha 
de ser quatre quadrats petits 
al centre del cor.

Fet a mà Oci creatiu

6Polim els acabats.  
Dobleguem les puntes dels 

extrems del cor cap amunt per 
a una forma més arrodonida. 
Després, tornem al centre de 
la figura i anem plegant els 
laterals de cada quadradet 
com es mostra a la fotografia.

7 Enllestim. Amb els laterals 
que acabem de plegar, 

repetim el pas número cinc. 
Obrim, aixafem i polim d’un en 
un. Ja tenim el nostre cor 
d’origami! Ara només ens 
queda gaudir d’una lectura 
ben creativa!
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Parada i fonda A la carta

Shopping per...

Xocolata suís 

LINDT OBRE UNA ‘BOUTIQUE’ A EL 
CORTE INGLÉS DE PLAÇA CATALUNYA  
Els barcelonins amants de la xocolata estan 
d’enhorabona. I és que els mestres xocolaters 
suïssos de Lindt han obert una segona botiga 
a Barcelona, a el Corte Inglés de la plaça de 
Catalunya. 

Es tracta d’un espai de 40 metres quadrats 
amb un gran impacte visual on es poden 
trobar les darreres i més exclusives creacions 
de la marca, però també, els seus productes 
més tradicionals.  

La botiga ofereix, per exemple, la Caixa 
Regal Barcelona, un embalatge especial amb 
l’skyline de la ciutat, una edició limitada per a 
col·leccionistes. També s’hi pot trobar la 
Swiss Luxury Selection 230g, una selecció de 
bombons suïssos ideal com a petit detall. I no 
hi falten les barretes de xocolata amb farcit 

líquid de licor de Kirsch ni les cremes de 
xocolata o els Mini Pralinés d’ametlles i 
avellanes. 

La marca Lindt, coneguda avui en dia a tot el 
món, va néixer a Suïssa l’any 1845 i es caracte-
ritza per fer una acurada selecció dels millors 
cacaus i els ingredients de millor qualitat.  
A l’Estat espanyol, compta amb botigues a 
Madrid, Mallorca, Bizcaia i Barcelona.  
Plaça Catalunya, 14. Soterrani 1. www.lindt.es/shop.

UNA ESTADA DE LUXE AL CENTRE DE SITGES 

Ohtels!

AVENIDA SOFIA HOTEL & SPA 

L’Avenida Sofia Hotel & Spa de Sitges destaca 
per la seva cèntrica situació a escassos metres 
de la platja, pel seu spa de 600 metres quadrats i 
per la seva fabulosa terrassa al terrat amb vistes 
panoràmiques. Aquesta dóna cabuda a una 
piscina i al Sky Bar, que ofereix una carta 
exclusiva que fusiona sabors del Meditarrani 
amb cuina asiàtica i una àmplia varietat de 
còctels. Es tracta del primer hotel d’Europa amb 
la Certificació LEED Platinium, que mesura la 
sostenibilitat d’un edifici segons diferents 
paràmetres. � Avda. Sofia, 12. 08870 Sitges � 

www.hotelavenidasofia.com  

«El personal de l’hotel és molt 
atent. El spa és fabulós i amb poca gent i 
l’ambientació és fantàstica». L0ulita.  

EXCOLÒNIA 
TÈXTIL

Passat vinculat a Santiago Rusiñol. El local 
pren el seu nom de la casa que ocupa, la 
Colònia Rusiñol –antiga Can Remisa– de 
l’any 1845 i acabada de restaurar l’any 
2010. La fàbrica era propietat de la família 
de l’escriptor Santiago Rusiñol, que en va 
renunciar a la seva gestió per dedicar-se a 
l’art. Els germans Jacint i Abel i Jacint 
Soler proposen una cuina tradicional i  
imaginativa amb productes de temporada 
(hortalisses de cultiu propi, els làctics 
artesans, els olis i els vins de denomina-
cions d’origen pròximes) i amb una 
especial cura per les postres.

CAU FALUGA  

Cuina tradicional i imagi-

nativa amb productes de 

proximitat. 

On? Carretera de Manlleu 

a la Gleva, quilòmetre 21.  

Telèfon: 938 513 859. 

Preu: de 23 a 50 euros.  

Pàgina web: www.caufa-

luga.com. 

DEL MAR 
 A LA TAULA

De França a la Boqueria. Els xefs Romain 
Fornell i Óscar Manresa despleguen el 
seu segon projecte gastronòmic en comú 
dins de la Boqueria: Joël’s Oyster Bar 
s’uneix a la pizzeria Los Soprano. En 
aquest nou restaurant la qualitat de la 
matèria primera (les ostres) és cabdal. 
Ambdós cuiners volen cobrir amb 
aquesta barra d’ostres la manca de 
locals d’aquest aliment a la ciutat. S’han 
inspirat en aquests tipus de locals a 
França, que normalment s’ubiquen als 
mercats o fins i tot, al costat dels 
mateixos productors. Un d’ells col·labora 
amb aquest restaurant: Joël Dupuch.

JOËL’S 
OYSTER BAR  

Barra d’ostres. 

On? La Boqueria (Plaça 

Sant Josep, 13). 

Preu: copa de vi i dues 

ostres per menys de 10 

euros.  

Pàgina web: www.face-

book.com/Joëls-Oyster-

Bar.

UN OASI  
A LA RAMBLA

ULTRA-
MARINOS 

Proposta: cuina medite-

rrània, tapes i còctels 

d’autor en un local de de-

coració moderna. 

Adreça: Rambla dels Ca-

putxins, 31. 

Telèfon: 93 270 23 81. 

Preu: entre 20 i 30 euros.  

Web: www.ultramarinos-

barcelona.com.

Cuina de qualitat i a bon preu a la 
Rambla. Sí, existeix i es pot gaudir a 
Ultramarinos Santa Mònica, un 
restaurant que sorprèn pel seu format 
innovador. Des de l’entrada no s’intueix 
la gran sala interior amb sostre alt i 
decoració moderna i acolorida. Abans 
era una sala de cinema, és per això que 
compta amb un segon pis que té 
capacitat per a fins a 90 persones i es 

pot reservar per a 
esdeveniments privats, 
amb menú a partir de 30 
euros per persona. La 
carta ofereix opcions 
per a tots els gustos i 
butxaques: tapes i plats 

mediterranis, tradicionals i originals, 
carns, peixos, hamburgueses, paelles, 
pasta i pizzes, a més dels suggeriments 
del dia. Les postres combinen opcions 
tradicionals, com la crema catalana, 
amb alternatives com el cremós de 
maracujà amb xocolata blanca i llima. 
Per acompanyar l’oferta gastronòmica, 
compten amb una extensa carta de 
vins, còctels d’autor i gintònics.

Enmig dels restaurants per a 
turistes, a Ultramarinos els 

barcelonins podran gaudir de  
bones tapes i plats a bon preu 

en un ambient agradable

Tastets

Tapes tradicionals i 
d’autor. Van des de  
patates braves o les 
croquetes de pernil 
de glà, fins al 
deliciós cruixent de 
boletus i foie, servit 
amb maionesa de 
ruca. 

Els amants de la 
tonyina podran 
triar entre el tataki 
de tonyina vermella 
de la Boqueria amb 
alvocat i el tàrtar 
de tonyina vermella 
amb tomàquet, 
alfàbrega i pinyons 

El brownie. Intens, 
cremós i sense 
farina, servit amb 
gelat de llet 
merengada.

FO
TO

S:
 L

E 
D

ES
IG

N



6  |  20MINUTOS DIMECRES, 20 D’ABRIL DEL 2016 

@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Circ contemporani. El Mercat de les Flors és fins al 
pròxim 1 de maig l’epicentre del circ i la dansa amb el 
cicle Circ d’ara mateix. Fins llavors es combina una 
programació internacional i catalana, amb l’afegit de 
dues coproduccions: InTarsi, de la companyia eia 
(una reflexió sobre com trobar-se a un mateix si 
sobre la transformació dels sentiments) i Sapiens 
Zoo, muntatge inspirat en el misteri de la natura 
d’Animal Religion, companyia dirigida per Quim 
Giron, Premi de Circ Ciutat de Barcelona 2015.

‘Circ d’ara 
mateix’  

On? Mercat de les Flors 

(Carrer Lleida, 59) de Bar-

celona. 

Quan? Fins al pròxim 1  

de maig. 

Preu: 15 euros.  

Web: www.mercatflors.cat.

Nova edició de Fira Gran. El saló de la gent gran de 
Catalunya se celebra del 27 al 30 d’abril a la sala 
Marquès de Comillas de les Drassanes Reials de 
Barcelona, al recinte del Museu Marítim (MMB).  
El saló comptarà amb 80 expositors i més de 450 
activitats gratuïtes, que fan d’aquesta la fira més 
important d’Europa dins del seu sector. S’espera 
que s’hi apropin a l’esdeveniment uns 40.000 
visitants, persones grans de tota Catalunya que 
porten una vida activa i participativa. 

Saló Fira Gran 

Quan? del 27 al 30 d’abril. 

On? Sala Marquès de Comi-

llas del recinte de Drassa-

nes Reials, al Museu Marí-

tim de Barcelona.  

Horari: de 10.00 a 20.00  

hores. 

Preu: Entrada lliure.  

Web: www.firagran.com. 

Art LEGO 

Proposta: Exposició artís-

tica  elaborada amb peti-

tes peces de LEGO. 

Quan? Fins al 12 de juny, 

de dilluns a diumenge de 

10 a 21 hores. 

 On? Cúpula del Centre 

Comercial Les  Arenes. 

Preu: Adults 14,50€; Nens 

8,50€; Nens menors de 2 

anys, entrada gratuïta. 

Descompte:Famílies  40€; 

Grups escolars  7,50€.

Peces d’art fetes amb LEGO. 
L’exposició de l’autor 
Nathan Sawaya The Art of 
The Brick, organitzada per 
Proactiv, presenta avui 
una nova peça inspirada 
en la ciutat de Barcelona, 
que s’exposarà conjunta-
ment amb les més de 100 
obres d’art que es 
mostraran fins al12 de 
juny repartides entre els 
1.900 metres quadrats de 
la Cúpula del  Centre 
Comercial Les Arenes. 
Entre les impressionants 
creacions en 3D s’exhibei-
xen algunes reconstruc-
cions, moltes d’elles 

interpretacions d’obres 
d’art  universalment 
conegudes com El 
Pensador de Rodin, la 
Venus de Milo, el Crit 
d’Edvard Munch (on 
mans i cap passen de dos 
a tres dimensions) o La 
boda de Arnolfini de Jan 
van Eyck, en la que 
sembla que els personat-
ges saltin de la pintura a la 
realitat. No obstant això, 
aquestes creacions no 
seran les úniques que els 
visitants es podran trobar 
en aquest recorregut 
artístic de LEGO. També 
es pot veure un rosetó de 

la Catedral de Chartres, la 
figura d’un Buda o fins i 
tot, un esquelet de T-Rex 
de sis metres de llarg i que 
ha estat elaborat amb 
gairebé 80.020 peces 
d’aquesta coneguda 
joguina. Entre les altres 
obres, el públic toparà 
amb peces de nova 
creació, fruit de la 
imaginació de l’artista: 
una nedadora, figures 
humanes coronades per 
un cap amb  forma 
geomètrica o un home 
que s’obre el pit amb un 
tresor interior de petites 
peces de LEGO. 

L’art creat per Sawaya es 
concreta principalment en 
escultures de tres dimen-
sions o  retrats de gran 
tamany, que es van 
començar a construir a 
partir de l’any 2000.

XAVIER GARCIA  
Director del Servei Terapèu-
tic de Cel Obert ( 93 311 69 
05, xavigarma@gmail.com) 

EL RITME ÉS LENT 
Fa una estona que m’he aixecat del llit, 
avui és un dia de cole. La mare m’ha 
despertat i m’ha dit que no tenim 
gaire temps i que haig de vestir-me 
ràpid. Estic cansat. No em ve gens de 
gust anar a escola, em quedaria 
jugant a casa tot el dia, però no pot 
ser. «Pau, ja t’has vestit?», sento el crit 
diari de la mama. «Ja vaig!», li 
contesto. Al costat de la roba veig el 
meu àlbum de cromos, ahir no vaig 
enganxar els que em va comprar el 
pare, podria fer-ho ara, no sé si tinc 
temps, no ho faré, però els torno a 
repassar, m’agrada. Ho faré, i després 
em vestiré molt de pressa, per 
sorprendre la mare. Sento les seves 
passes  apropant-se a l’habitació. De 
seguida agafo la samarreta i faig com 
que me la poso. «Però fill, encara 
estàs així? Què fas posant-te la 
samarreta per sobre del pijama? En 
què penses, no ho entenc, no 
m’entens o no m’escoltes? Tenim 
molta pressa!». No sé què em passa, 
no sé què contestar-li, cada dia igual, 
jo no puc anar més de pressa, tampoc 
he estat tant de temps amb els 
cromos. Sempre faig enfadar la 
mama, haig de centrar-me a fer el que 
em demana, no pot ser que m’hagi 
d’avisar tants de cops, em fa sentir 

molt malament, 
sembla que no 
puc respondre al 
que espera de 
mi. Ja m’he tret 
la part de dalt del 
pijama, m’estiro 
al llit per posar-
me els panta-
lons, s’està bé al 

llit, em quedo un moment, serà un 
moment, ho necessito. «Pau!!! Però 
què estàs fent? Vens a esmorzar, o 
què?». «Sí, mare, ja estic, un mo-
ment!». Ara sí que corro per vestir-me, 
la mare estarà molt neguitosa i em 
culparà d’arribar tard a l’escola, dirà 
que sembla que ho faig per posar-la 
dels nervis, però no és així, jo no vull 
que estigui enfadada amb mi, no 
m’agrada gens. No sé com fer-ho 
millor, jo crec que no sóc tan lent. 
Potser necessito que la mare estigui 
més a prop, que fem les coses junts i 
que m’ajudi a concentrar-me en el que 
faig. Segurament, si estigués al meu 
costat, tot aniria més ràpidament i jo 
aprendria a fer-ho tot amb més 
velocitat. Crec que en aquest moment, 
m’agradaria que em veiés com un nen 
més petit i jo podria gaudir de la mare 
vestint-me, i tornar a ser el seu centre 
d’atenció, com quan era un nadó. Però 
això sí que no li puc demanar a la 
mare, sóc massa gran per demanar 
que m’ajudi a vestir. Tot seria més fàcil 
si els pares veiessin aquest nen petit 
que de vegades expressa les coses 
que no van quedar prou tancades. 
Mentrestant, el seu enfado, alimenta 
el meu bloqueig.

NO TAN 
PETITS
NO TAN GRANS

Nova incorporació  
inspirada en Gaudí a la 
mostra ‘The Art of the Brick’

Què passa si...

POTSER 
NECESSITO  
QUE LA MARE 
ESTIGUI MÉS  
A PROP, QUE 
FEM LES COSES 
JUNTS I QUE 
M’AJUDI 

Tingues en compte

◗ DE LA JOGUINA  
A L’OBRA D’ART. Nathan 
Sawaya és el primer 
artista que ha aconseguit 
introduir les peces de 
LEGO en el món de l’art. 

◗ ALTRES MOSTRES. 
Aquestes creacions ja han 
estat  exposades a 
Amèrica del Nord, Àsia, 
Àustria i Orient Mitjà, on 
han aconseguit inspirar a 
gent de tots els indrets 
del món. 

◗ EXPOSICIÓ PREMIADA. 
L’any 2011 la CNN va 
destacar l’exposició com 
una de les més 
recomanades per visitar, 
ocupant un lloc molt 
destacat en el top 10  
a escala mundial.

PETITSP
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@NEM-hi Propostes per a la setmana

T&T 
BCN

20/27 D’ABRIL: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 20 
FIRA 

ARTS LIBRIS, FIRA INTER-
NACIONAL DE L’EDICIÓ  
 
Arts Libris es consolida com una 
de les trobades més importants 
per als amants del llibre d’art, 
fotografia i disseny arreu 
d’Europa. Al voltant de 100 
expositors, entre galeries d’art i 
fotografia, editors de bibliofília 
contemporània, tallers artesans, 
editorials experimentals, 
llibreries especialitzades i escoles 
d’art i disseny, s’aplegaran per 
mostrar els seus darrers treballs. 
BARCELONA. Arts Santa Mònica (CASM). La 

Rambla, 7. Del 20 al 24 d’abril. Gratis. 

www.artssantamonica.gencat.cat. 

 
DIJOUS 21 
CINEMA 

VI FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE CINEMA D’AUTOR  
 
D’A és un festival que reuneix els 
noms més destacats del cinema 
del moment i les pel·lícules que 
redefineixen contínuament 
l’autoria contemporània. 
Començarà amb la presentació 
de Cegados por el sol, la nova 
pel·lícula del director italià Luca 
Guadagnino. Entre les seccions: 
Direccions, Talents, Transicions i 
Retrospectiva, es podran veure 
pel·lícules de 23 països, amb 12 
obres de directors debutants, 10 
films espanyols i 10 obres 
dirigides per dones, de tota mena 
de gèneres. BARCELONA. Diversos 

espais. Del 21 d’abril a l’1 de maig.Des de 7,50 

fins a 50 euros. www.cinemadautor.cat. 

 
DIVENDRES 22 
FESTA MAJOR 

FESTES DE PRIMAVERA  
DE L’HOSPITALET 
 
La Festa Major de L’Hospitalet de 

Llobregat té un programa molt 
extens d’activitats culturals, 
lúdiques i esportives per a grans i 
petits. En l’apartat de concerts 
destaquen les actuacions de 
Hombres G, Antonio Orozco, 
Loquillo i Los Suaves. L’HOSPITALET 

DE LLOBREGAT. Diversos espais. Del 21 al 24 

d’abril. Preu: 22 euros. www.l-h.cat.DIS 
SABTE 23 
MÚSICA 

L’ESCENA ‘INDIE’ DE BCN 
 
La Sala Continental promou 
Escena Indie BCN, un cicle de 
concerts estacionals (primavera i 
tardor), en el que diferents 
segells discogràfics de l’escena 
independent presenten els seus 
projectes amb bandes incipients. 
Obre el cicle Xarim Aresté i Ran 
Ran Ran. BARCELONA. Sala Continental. 

C/ de la Providència, 30-32. Del 22 d’abril al 

10 de juny. Preu de les entrades: 6 euros. Més 

informació a la pàgina web:www.grupalmo-

dobar.com. 

 
DISSABTE 23 
EXPOSICIÓ  

RÀFOLS-CASAMADA  
 
El museu Can Framis de la 
Fundació Vila Casas ret homenat-
ge al pintor i poeta Albert Ràfols-
Casamada amb una mostra que 
exposa 40 obres pictòriques de 
mitjans del segle XX fins als 
darrers anys de vida de l’artista, 
mort el 2009, al costat de 
fragments del seu dietari 
personal. En aquestes pintures, 
l’artista dialoga amb la realitat a 
través dels silencis de la forma i 
el color.  BARCELONA. Museu Can 

Framis. Fundació Vila Casas. Carrer de 

Boronat, 116-126. De dimarts a dissabte de 

les 11.00 a les 18.00 hores; Diumenge de les 

11.00 a les 14.00 hores; Preu: 2 euros. Fins al 

17 de juliol. www.fundaciovilacasas.com.  

 
DIUMENGE 24 
BALL 

ESPECTACLE  
DE DANSA ‘+45’ 
 
Sis experimentats ballarins de 
més de 45 anys i figurants no 
professionals de la segona i la 
tercera edat són els protagonis-
tes de +45, espectacle del 
coreògraf, ballarí, performer i 
compositor argentí resident a 
Barcelona Sebastián García Ferro. 
MATARÓ. Teatre Monumental. La Riera, 169. 

Dia 24 d’abril. A partir de les 19.00 hores. 

Gratuït amb invitació.   

 
TRADICIÓ  

FIRA I FESTES DEL SANT 
CRIST A PIERA  
 
La Fira del Sant Crist a Piera és un 
referent de la ciutat i comarcal i 
un motor de foment del comerç 
local. PIERA. Diferents espais de la 

localitat. Dies 23 i 24 d’abril. www.viladepie-

ra.cat. 

 
DILLUNS 25 
SALÓ 

ALIMENTÀRIA 2016 
 
L’Alimentària tornarà a ser el 
centre de negocis internacional 
per a tots els professionals de la 
indústria de l’alimentació, les 
begudes i la gastronomia. Una 
cita obligada amb la innovació, 
les últimes tendències i la 
internacionalització del sector. 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Fira de 

Barcelona. Av. Joan Carles I, 64. Del 25 al 28 

d’abril. Preu: a partir de 25 euros. 

www.alimentaria-bcn.com. 

 
DIMARTS 26 
FESTIVAL 

ARTS ESCÈNIQUES  
DES DE LA DISCAPACITAT  
 
El Festival Eclèctic de Tarragona 
programa la seva cinquena edició 
fins al 30 d’abril sota el lema 
Enriquim l’art. Es presenten 22 
actes vinculats a les arts 
escèniques desenvolupades des 
de la discapacitat. La cita compta 
amb l’estreta col·laboració de 
quatre formacions d’art de la 
ciutat: Al Trot Teatre, Teatre 
Ganyotes, Amanida Teatre i La 
Muralla. TARRAGONA. Teatre Metropol. 

Rambla Nova, 45. www.tarragona.cat. 

 
DIMECRES 27 
SALÓ 

DEL LLIBRE INFANTIL  
I JUVENIL DE CATALUNYA 
 
A la 32a edició d’aquest saló s’hi 
poden trobar més de 4.500 llibres 
destinats al públic infantil i 
juvenil, exposicions d’il·lustració, 
tallers, trobades amb autors, 
trobades professionals i un munt 
d’activitats. MOLLERUSSA. Teatre 

l’Amistat. C/ de Ferrer i Busquets, 90. del 17 al 

30 d’abril. Entrada gratuïta. www.clijcat.cat.

◗ ARTS LIBRIS 2016  
A CAPELLADES  
@@mmp_capellades:   
Vine a visitar-nos a Arts 
Libris 2016 Del 21 al 24 
d’abril de 2016. 

 ◗ PEPE RUBIANES 
@AjBalsareny :  
«Tribut a Pepe Rubianes. 
Lo mejor de Pepe 
Rubianes». Dilluns 25 
d’abril, 19h, Sala Sindicat.   

◗ VISITES A CASES 
SINGULARS 
@IRLlull:   
Promoció especial de 
#SantJordi per visitar el 
#PalauBaródeQuadras. 

Dimecres 21 d’abril 
@casessingulars  
◗ MOSTRA DE CINEMA 
SALUT, DRETS, ACCIÓ 
@bcncultura:   
La Mostra de Cinema 

@SalutDretsAccio  
arrenca la desena  
edició el 21 d’abril! 
www.salutdretsaccio.org. 
◗ CICLE ‘BALLA’M 
UN LLIBRE’  

@bibliotequescat:   
22 d’abril 19.30h Balla’m 
un llibre: coreògrafs 
interpretant Maria Rosa 
d’Àngel Guimerà a la 
@BiblioVendrell

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� FINS AL 24 D’ABRIL. Festa Major . Els carrers del 
barri acullen prop d’un centenar de propostes de 

tot caire i per a totes les edats. Pots arribar als diferents 
espais on tenen lloc les activitats amb Bus: les línies V21, 
H10, 19, 33, 34, 50 i 51 t’hi porten. Metro: baixant a l’estació 
Sagrada Família (L2/L5). � Trofeu Comte de Godó. Fins al 
24 d’abril, se celebra al Reial Club de Tennis de Barcelona 
el 64è trofeu Comte de Godó, un esdeveniment que farà 

gaudir els amants del tennis. Pots arribar-hi amb Bus: les 
línies H4, V3, 34, 63, 68, 75, 78 i 130 t’hi apropen. Metro: 
baixant a l’estació Maria Cristina (L3). � OBRES 
D’ACCESSIBILITAT. A les andanes 
de l’estació de Passeig de Gràcia de la L4. Fins a finals de 
juliol del 2016 es duran a terme obres a les andanes de 
l’estació Passeig de Gràcia (L4) per anivellar-les i posar-
les a l’alçada del tren. D’aquesta manera, es facilitarà 
l’entrada als combois a les persones amb mobilitat 
reduïda. Més informació al web www.tmb.cat.

FIRA  

ABRIL FLAMENC AL FÒRUM 
 
Divendres vinent, a les nou de la 
nit, es farà l’encesa  del Pòrtic que 
donarà per inaugurada la Feria de 
Abril de Catalunya, que celebra 45 
anys al Parc del Fòrum de 
Barcelona, on es podrà visitar fins 
al pròxim 1 de maig. La fira, que 
ocupa enguany 87.000 metres 
quadrats, tindrà tres espais: el 
Real (casetes, zones de restaura-
ció i paradetes), les atraccions 
ubicades al Carrer de l’Infern (a la 
Plataforma del Zoo Marí) i 
l’Auditori petit, que connectarà els 
dos espais anteriors. L’entrada a 
les casetes és lliure i gratuïta i en 
elles es poden veure actuacions 
de grups artístics i de les entitats. 
BARCELONA. Parc del Fòrum. De dilluns a 

dijous de les 18.00 a les 23.00 hores, divendres 

de les 18.00 a les 03.30 hores i dissabtes de 

10.00 a 03.30 hores. www.fecac.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),  
Isabel Serrano (coordinadora editorial), 
Puri  Caro, Carla Mercader, Gisela 
Jimeno i Anna Rocasalva  (agenda i 
redacció), Miquel Taverna (fotos).
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