
El carrer de Sant Llorenç de Girona és un carreró de traça sinuosa i estreta, d’origen jueu, que forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 
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BARRIS ÚNICS  
DE PASSAT JUEU 
Les ciutats de Barcelona, Girona, Besalú, Tortosa, 
Tarragona i Montblanc conserven aljames entre les 
millor conservades de tot Europa. 
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En ruta Comarques

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

20minutos 

La ruta de la Catalunya jueva ens por-
ta des de Castelló d’Empúries fins a 
Tortosa, en un recorregut que passa 
per les dues primeres aljames –comu-
nitats- de la Catalunya Vella documen-
tades, les de Girona i Barcelona al se-
gle X. Fins a la seva expulsió, els jueus 
catalans van estendre la seva cultura 
arreu d’Europa i ens han deixat un ric 
llegat patrimonial, cultural i científic.  

● PER TERRES GIRONINES 

Castelló d’Empúries. En aquest mu-
nicipi de l’Alt Empordà hi podeu vi-
sitar les restes de la sinagoga nova, al 
carrer de les Peixateries Noves, i resse-
guir l’antic traçat urbanístic del call. 
Els primers jueus es van establir al se-
gle XIII al barri del Puig de l’Eramala, 
l’actual carrer dels Jueus, però ben 
aviat van estendre el call cap al Puig 
Mercadal.  
Besalú. On hi havia l’antiga plaça dels 

jueus i en l’espai que va ocupar la Si-
nagoga, documentada l’any 1264, hi 
trobareu l’únic micvé d’Espanya, una 
sala subterrània d’estil romànic amb 
una piscina que s’omplia de forma na-
tural amb aigua d’una font ja desa-
pareguda i on es feien banys rituals 
purificadors. Actualment també es 
conserva una part de la sala d’oració 
i el pati de la sinagoga, que utilitzaven 
els jueus per decidir gran part dels te-
mes que afectaven a la comunitat.  
Girona. El call de Girona és un dels 
més coneguts d’Europa, el travessa-
va l’antiga Via Augusta, l’actual carrer 
de la Força, i estava delimitat per set 
arcs. Per fer-hi un recorregut ràpid, co-
menceu a la Placeta del Correu Vell, 
travessant el riu Onyar pel pont de 
Sant Agustí, i seguiu pel carrer de la 
Força on trobareu el Museu d’Història 
dels Jueus, situat al Centre Bonastruc 
ça Porta, un edifici emblemàtic que 
al segle XV contenia la darrera sinago-
ga de Girona, i que s’obre al carrer de 
Sant Llorenç, el veritable cor del call 

ELS CALLS JUEUS, UN 
TEMPS D’ESPLENDOR   

Els jueus van establir aljames a tot Catalunya però 
varen ser les de Barcelona i Girona, les primeres, les 
més reconegudes a tot Europa.

SIS CIUTATS 
AMB 

HISTÒRIA

D’esquerra a 
dreta, el carrer 
de Cúndaro, al 
call de Girona; 
el Call de 
Barcelona; una 
de les sales del 
Museu 
d’Història dels 
Jueus de Girona 
(a dalt), i un 
dels carrers al 
call de Tortosa. 
FOTOS: PATRONAT 

DEL CALL DE GIRONA, 

AJUNTAMENT DE 

GIRONA, 

AJUNTAMENT DE 

TORTOSA
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instal·lar al Call Major, fins que al se-
gle XIV, amb 4.000 jueus a la ciutat, es 
va crear el nou barri del Call Menor, 
al costat.  
Ruta pel Call Major. s’inicia a la Plaça 
Sant Jaume, on hi havia l’entrada. Si 
ens posem d’esquena a la plaça i a 
l’inici del carrer Sant Honorat ens hau-
rem d’imaginar la portalada que tan-
cava el call. Seguint per aquest carrer 
trobem la casa del poeta Moshe Natan 
que segles després van comprar els di-
putats de la Generalitat per establir-hi 
la seva seu. Cap a la dreta, arribem al 
carrer de Sant Domènec del Call, la via 
principal del barri on hi havia la Si-
nagoga Major, la carnisseria i altres 
edificis destacats.  

De fet la Sinagoga Major hauria 
d’estar a l’interior de l’illa que hi ha en-
tre els carrers de Sant Domènec, Mar-
let, Arc de Sant Ramon del call i la pla-
ceta de Manuel Ribé on actualment hi 
ha la seu del Museu d’Història de Bar-
celona al Call, al mateix lloc on va viu-
re Jucef Bonhiac, teixidor de vels.  

Carrer Marlet. Però, si voleu conèi-
xer el vestigi patrimonial més famós 
del Call, haureu d’arribar-vos fins al 
número 1 del carrer Marlet on veu-
reu la còpia d’una làpida amb un text 
en hebreu que commemora la creació 
d’una fundació benèfica per part d’un 
dels prohoms del barri a mitjan segle 
XIII, el rabí Samuel ha-Sardí –l’ori-
ginal es guarda al Museu d’Història de 
Barcelona-. 

● TARRAGONA 

Montblanc. En aquest municipi de la 
Conca de Barberà hi havia una rica co-
munitat jueva formada per una 
seixantena de famílies que es dedi-
caven al comerç de teixits, i eren ar-
genters, sastres i banquers.  

Al segle XIII, el call tenia tres portals 
d’accés, una sinagoga, un cementiri si-
tuat a extramurs i diferents comerços. 
Actualment només en queda un ca-
rrer, anomenat Dels Jueus on es con-
serva un petit arc medieval, però si 
passegeu per l’actual plaça dels Àngels 
i les zones circumdants estigueu se-
gurs que passeu per on fa segles hi ha-
via el call. 
Tortosa. El recorregut per la Catalun-
ya jueva acaba a Tortosa, on vivia una 
de les comunitats més importants en-
tre els segles XII i XV. El Call és un labe-
rint de carrers estrets i placetes que 
s’han mantingut intactes des que van 
marxar els últims jueus, i un bon punt 
de partida és la plaça de la Immacu-
lada del barri de Remolins.  

Des d’allà podeu arribar als carrers 
de Jerusalem i d’en Fortó on totes les 
fonts ubiquen la sinagoga, la carnisse-
ria i el forn. Darrere de la sinagoga hi 
ha la plaça Menahem ben Saruk, i s’ha 
de vorejar la muralla per la travessia 
Vandellòs per arribar al portal dels 
Jueus, l’únic que queda de l’antic call.

* OCIpèdia

MUSEU CÚRIA-
PRESÓ. Si us arribeu 
al Museu Cúria-Presó 
de Castelló 
d’Empúries, situat a 
la plaça de Jaume I, 
podeu visitar la sala 

dedicada al call jueu 
medieval que 
conserva una 
magnífica col·lecció 
de matzewoth o 
làpides funeràries 
procedents de l’antic 

cementiri jueu de la 
vila. MUSEU 
D’HISTÒRIA DELS 
JUEUS. Al carrer de 
la Força de Girona, us 
proposa un 
recorregut per 11 

sales on  
descobrireu alguns 
aspectes de la vida 
quotidiana i de la 
cultura de les 
comunitats jueves 
catalanes.

CALL DE BARCELONA  ◗ 
Museu d’Història de 
Barcelona. Trobareu la 
història dels intel·lectuals 
que van fer de Barcelona 
un referent en la cultura 
europea, com Issac ben 
Rovèn o Abraham bar 
Hiyya, que van fer de pont 

entre la cultura de 
l’Àndalus i la cristiana 
traduint textos de l’àrab a 
l’hebreu i al llatí i Hasday 
Cresques, considerat el 
segon filòsof jueu 
medieval més important, 
després de Maimònides. 

CALL DE GIRONA ◗ 
Museu d’Història dels 
Jueus. L’edifici que acull el 
Museu d’Història dels 
Jueus a Girona porta el 
nom del rabí, talmudista, 
cabalista, poeta i filòsof 
Mossé ben Nahman, 
conegut com a Nahmàni-

des o Ramban, o amb el 
seu nom català de 
Bonastruc ça Porta, qui va 
ser cap dels jueus de 
Girona i representant 
davant del rei Jaume I. 
Les seves obres s’estu-
dien avui a les acadèmies 
rabíniques de tot el món.

on trobareu la Casa de Lleó Avinay 
que, en el moment de l’expulsió dels 
jueus, era rector de l’aljama.  

Si torneu cap al carrer de la Força, 
trobareu, a la dreta, la Pujada de la Ma-
re de Déu de la Pera que s’enfila cap 
a la Catedral de Girona i on a dalt de 
tot hi hauria un dels portals de l’an-
tic call. Retrocediu pel carrer de Cún-
daro, cobert en la seva part central per 
una volta que li dóna un aire misteriós 
i molt típic i dirigiu-vos cap a la place-
ta de l’Institut Vell, a l’esquerra, i on 
encara es poden veure les petjades 
dels jueus que, gràcies a la seva pròs-
pera i sàvia comunitat, van aconseguir 
que la ciutat de Girona fos anomena-
da «Mare d’Israel».   

● BARCELONA 

Barri Gòtic. Sabem que al segle IX ja hi 
havia jueus a Barcelona i els Usatges 
(1053-1071) inclouen algunes disposi-
cions referents a aquesta comunitat. 
El 1079 hi havia més de seixanta de fa-
mílies jueves a Barcelona que es van 

 

ELS PROTAGONISTES 

De la comunitat jueva de Catalunya, i especialment dels dos principals calls catalans, en van sortir molts 
intel·lectuals que van ser referents en la cultura europea de la seva època. Ara, els museus de Barcelona i 
Girona els recorden a les seves exposicions permanents.
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En ruta Retrats modernistes

1. Júlia en boa.  
2. Trini.  
3. Cordovesa.  
4. Júlia. 
5. Júlia amb barret.  
6. Dona prenent 

P. C. 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Júlia Peraire va passar de ser venedora de La 
Rambla a una musa modernista i la font 
d’inspiració del pintor Ramon Casas (Bar-
celona, 1866-1932). Aquesta relació d’amor 
i admiració, i que va donar fruits amb una 
important obra pictòrica, s’exposa en el 
marc de l’Any Casas en un marc de luxe:  les 
sales –habitualment tancades al públic– del 
Cercle del Liceu. La mostra monogràfica 
Júlia, el desig la formen 75 obres i objectes 
en la seva majoria inèdits, doncs bona part  
provenen de col·leccions particulars. Isabel 
Coll és la comissària de l’exposició, que ha 
rebut el suport de la Fundació La Caixa.  

El Cercle no és una elecció casual com 
a dipòsit temporal de tot aquest llegat mo-
dernista. L’entitat privada conserva entre 
les seves parets la millor obra de Casas, La 
Sargantana, que per a Coll és «tota ella pas-
sió» i està fortament influenciada per El 
Greco i Francisco de Goya.  

La Júlia, com a protagonista indiscuti-
ble, es mostra davant de l’espectador en 
múltiples facetes: de jove a femme fatale, 
a senyora, flamenca o reclam publicitari.  
Era 22 anys més jove que ell i la va conèi-
xer a Barcelona comprant-li un bitllet el 
1900. Arran de la mort de la dona del pintor, 
va establir una relació més estreta amb la 
venedora, que va ser rebutjada per l’entorn 
burgès del creador. Gràcies a Júlia, Casas va 
aconseguir pintar obres mestres (La Ram-
bla, 65; www.circulodelliceo.es).

LES CARES DE 
LA MUSA DE  
RAMON CASAS  
El Cercle del Liceu exposa a ‘Júlia, 
el desig’ 75 obres i objectes, bona 
part d’ells inèdits, de Júlia Peraire, 
la musa del pintor Ramon Casas  
� La mostra coincideix amb la 
commemoració de l’Any Casas  
� El Cercle custodia una obra 
mestra de l’artista, ‘La Sargantana’.

1

2

3

6 754

Una tassa de 
xocolata. 
7. Cartell  
publicitari 
anunciant 
cigarretes. 
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PAS A PAS

1Necessitem. Per començar la 
polsera de macramé hem de 

tenir fil de niló preferiblement 
de color daurat, un encenedor, 
una pedra d’àgata, unes tisores  
i una cinta mètrica.  
Disposem de forma ordenada  
el material sobre la taula. 

2Preparem i tallem el fil. Ara 
necessitem 5 brins de niló 

daurat amb mides diferents. 
Agafem 2 m de fil i tallem 3 
trossos de 30 cm cadascun. 
Amb el que ens sobra (1,10 m), 
el dobleguem i el tallem per la 
meitat. Ja tenim els 5. 

3Enfilem la pedra d’àgata. 
Agafem un dels brins de fil 

de 30 cm. El passem per un dels 
orificis de la peça i tirem fins a 
arribar, aproximadament, a la 
meitat i deixem el fil, així, 
doble. Ara agafem un dels 
trossos grans de niló. 

4Fem macramé. Passem el 
fil gran per sota del fil 

doble. Ara el costat dret per 
sobre dels 2 enfilats i després 
l’esquerre per sobre del que 
acabem de fer. Traiem el fil 
entre el primer i segon fil de la 
dreta. Nuem i tibem.

Invitacions fetes a mà. Ja fa més 
de mig any que la Clàudia i la 
Milena, dues noies barcelonines, 
van decidir unir les seves forces i 
treballar juntes creant així Lovers 
Love Loving. La finalitat d’aquest 
innovador projecte era contar 
històries a través de la seva 
creativitat. Ara ofereixen 

invitacions de noces personalitza-
des que podràs comprar 
mitjançant la seva botiga en línia. 
Idees dissenyades a mà i amb molt 
d’amor que t’enviaran a casa 
impreses i preparades per repartir. 
Hi ha per a tots els gustos: 
d’aquarel·la, rústiques, minimalis-
tes...www.lovingibizaweddings.com.

UNA BOTIGA 

La Gata Artesana. Entrena’t i 
aprèn amb els vídeo tutorials que 
t’ofereix aquest web ple d’idees. 
Tips, materials, dubtes, fires, 
esdeveniments... En aquesta 
plataforma trobaràs tot el 
relacionat amb el Handmade i el 
Do It Yourself. A més a més, visita 
el seu blog i podràs veure que es 
cou en el sector. La Gata 
Artesana posa al teu abast els 
recursos necessaris per desenvo-
lupar la teva creativitat, 
imaginació i habilitat amb les 
labors. Una botiga en línia molt 
completa que no et deixarà 
indiferent. www.lagataartesana.com.

UN WEB

5Repetim.Comencem per 
l’altre costat alternant, 

primer una banda i després 
l’altra. Ajustem els nusos mentre 
els fem fins a obtenir uns 45. 
Tallem el fil i, amb l’encenedor, 
cremem les puntes per polir.

Fet a mà Oci creatiu

POLSERA  
DE MACRAMÉ   
Transporta els teus looks al nivell més cool. 
Combina la polsera amb un estil esportiu 
i triomfaràs!

6Fem l’altra banda. Agafem un 
altre fil de 30 cm i ho passem 

per l’orifici restant de la pedra. 
Passem per darrere el bri llarg 
que ens queda i repetim el pas 4 
fins a obtenir els 45 nusos. 
Tallem el fil i cremem.

7Afegim la tanca. Creuem els 
dos extrems i agafem l’altre fil 

de 30 cm. El situem per darrere i 
repetim el pas 4 fins a obtenir 10 
nusos. Tallem, cremem i fem un 
nus a cada extrem. Tallem i 
cremem per polir.

Agenda de tallers

� INICIACIÓ AL ‘SCRAPBOOKING’ 
EXPRÉS 

CROMATISMES 

Ara pots aprendre els conceptes 
bàsics, el seu origen, els materials, les 
eines més utilitzades i les tècniques de 
base. T’acompanyaran en els teus 
primers passos d’aquest meravellós 
hobby fent un miniàlbum per a les 
teves fotos preferides. El taller 
s’impartirà dissabte 21 de maig.  
C/ Travessera de Gràcia 114, Barcelona. 

� COSTURA PER A NADONS 

EL CALAIX 

Confecciona uns pantalons o una 
faldilla amb tirants per als més petits! 
En aquest curs aprendràs com passar 
el patró a la tela, a tallar i a muntar les 
peces per cosir-les. A més a més, 
utilitzaràs una màquina overlock per 
sobrefilar i faràs traus per als tirants. 
Podràs escollir i treballar amb la roba 
que més t’agradi (dissabte 21 de 
maig). C/ Sant Medir 15, Barcelona.  

� CROMOS I CROMES 

CADÀVER EXQUISIT 

Els cromos són petits formats que es 
caracteritzen per la seva forta atracció 
visual. Crearàs una narrativa 
cromàtica mitjançant diferents 
retallades, obtenint peces individuals 
úniques. Treballaràs amb revistes 
antigues, diferents tipus de paper i 
eines de tall. Trobaràs el teu propi estil 
a través del collage (dissabte 21 de 
maig). C/ Santa Clotilde 6, Barcelona. 

� PINTURA DECORATIVA 
I RECICLAT 

BETTY’S HANDCRAFT 

Un curs amb continuïtat en què 
aprendràs des de découpage a 
transfer, pintura a l’oli, acrílica, 
textures, escultures amb Powertex, 
fins a transformar els teus mobles i 
objectes molt fàcilment. Només 
hauràs de portar l’objecte que vulguis 
treballar (dilluns 23 de maig).  
C/ Villarroel 180, Barcelona.  

� GANXET: TEIXIR EN ESPIRAL 

PUNTXET 

Coneix la tècnica de teixir en espiral 
amb dos colors. Podràs fer sotagots, 
fundes de coixins, estovalles indivi-
duals... És un curs de nivell intermedi, 
cal saber fer l’anell màgic, el punt baix, 
el punt mitjà el punt alt. Assistint al 
curs rebràs un 10% dte. en la teva 
pròxima compra a Verdemandarina!  
El taller s’impartirà dimecres 25 de 
maig. C/ Sant Cristòfol 11, Barcelona. 

‘BLING-
BLING’ 
Dins de la moda, 
es tracta d’un 
estil que 
s’identifica amb 
els seguidors del 
hip hop. El terme 
onomatopeic fa 
referència al 
fictici so que fa 
la lluentor o el 
centelleig d’una 
luxosa joia com 
ara d’or, plata o 
diamants.

PAS A PAS

* OCIpèdia

Els estilismes sense uns bons accessoris estan incomplets. Fes-te un regal amb un dels complements que més agraden: 
una polsera. Aquesta és la idea que ens porta la Tony Díaz (https://es-es.facebook.com/tonydiazcomplementos) i, per di-
ferenciar-la de la resta, ens la fa de macramé i àgata amb uns resultats espectaculars. DIANA RODRÍGUEZ
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@NEM-hi Activitats per a petits, no tan petits i grans

Festival Infantil de Teatre a Montmeló.  La quarta 
edició del FITKAM, el Festival Infantil de Teatre 
Kacu Mensi a Montmeló es celebra el cap de 
setmana del 24 i 25 de maig. L’Associació Kacu 
Mensi torna a organitzar aquesta gran festa del 
teatre infantil i familiar amb una programació que 
inclourà espectacles de teatre, màgia, musicals, 
titelles i conta-contes, entre d’altres. L’esdeveni-
ment estarà obert tant a les famílies com als 
professionals del sector.

Gran Festa 
per a infants 

Proposta: Festival Infantil 

de Teatre.  

Quan? Els dies 24 i 25 de 

maig. 

On? Diversos espais de 

Montmeló.  

Preu: 2 euros.  

Web: www.kacumensi.cat.

Cicle de conegudes sarsueles. El teatre Victòria 
està acollint fins al 21 de maig sis grans títols de 
la sarsuela, el darrer d’ells, La Corte del Faraón 
(del 18 al 21 de maig). Més de 60 artistes posen en 
escena aquests títols emblemàtics del gènere 
amb música en directe, ballets i cors a càrrec de 
la Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid, que 
des de l’any 2002 es troba immersa en una nova 
etapa artística sota la direcció del mestre Félix 
San Mateo.

‘La Corte  
del Faraón’ 

Proposta: Cicle de sis sar-

sueles.  

Quan? Fins al 21 de maig. 

On? Teatre Victòria (Pa-

ral·lel, 67-69).  

Preu: des de 33 euros.  

Web: www.teatrevicto-

ria.com. 

Cinema 
documental 

Proposta: Projecció de 45 

documentals de 28 

països al Festival Interna-

cional DocsBarcelona. 

Quan? Del 25 al 29 de 

maig. 

On? Cinema Aribau Club  

i Centre de Cultura Con-

temporània (CCCB). 

Web: www.docsbarce-

lona.com . 

El testimoni d’una jove  
refugiada afganesa a l’Iran 
obre la 19a edició del Festival 
Internacional DocsBarcelona. 
El metratge Sonita és un dels 
45 documentals provinents de 
28 països que es poden veure 
entre el 25 i el 29 de maig sota 
el lema de l’edició d’enguany 
del certamen, Miradas 
inquietas. A banda del 
documental que inaugura el 
festival, altres títols com  
A Syrian Love Story o The 
Longest Run s’apropen al 
drama dels refugiats de Síria i 
l’Iraq des de diverses 
perspectives. El conflicte 
silenciat de Turquia el tracta el 

llargmetratge Bakur i 
Kandahar Journals explica la 
història del fotoperiodista 
Louie Palu a l’Afganistan. Les 
pel·lícules es poden veure a les 
sales de cinema Aribau Club i 
al Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) i 
s’acompanyen de l’exposició 
itinerant Seguir amb vida de 
Metges Sense Fronteres. 
Aquesta mostra s’endinsa en 
el viatge que emprenen els 
refugiats des dels seus països 
d’origen cap a Europa amb 
vídeos de 360 graus. Altres 
temàtiques socials que aborda 
aquest certamen són 
l’homofòbia, la transsexualitat 

i la pedofília a través de films 
com ara Inside the Chinese 
Closet, Daniel’s World o Call 
Me Marianna. La música com a 
eina de transformació social es 
tracta als títols City of Dreams-
A Musical i Esto es lo que hay. 
La política, tant internacional 
com catalana es tracta des del 
documental Instantes de 
campaña, sobre el president 
equatorià Rafael Correa, 
Alcaldessa (sobre Ada Colau) i 
Metamorphosis, entorn la 
campanya del partit de la 
primera edil, Barcelona en 
Comú. Vuit dels documentals 
que formen part de la 
programació són de producció 
catalana. Una vintena de títols 
participen en la secció oficial 
del festival per competir pels 
Premis DocsBarcelona, TV3 al 
millor documental i Nou talent 
al millor film de directors 
debutants.

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

PARLEM SOBRE  
LA MORT 
De vegades em pregunto què és això 
de la mort. Com és que desapareixen 
persones del meu voltant. Encara no fa 
un any que va morir l’àvia. Jo la trobo a 
faltar, jugava molt amb ella, l’estimava 
molt. De vegades intento compartir 
amb la família quan penso amb l’àvia, 
però de seguida algú em diu que no hi 
pensi, que era el millor per ella, que 
ara ja no pateix i segur que està bé. 
Però el que jo vull precisament és 
pensar amb ella, de fet ho faig molt 
sovint, m’agrada fer-ho. M’agradaria 
parlar de coses de l’àvia més sovint 
amb els pares, però crec que la mare 
encara està trista i li costa una mica. 
Ella diu  que no és bo  posar-nos 
tristos, però jo crec que tristos ja ho 
estem, l’únic que passa és que si 
parléssim més, podríem treure fora la 
tristesa, i jo la podria compartir. Diuen 
que compartir el dolor l’alleugera. 
Parlar-ne m’ajuda a ordenar les idees i 
a entendre algunes coses, que jo sol no 
podria. De vegades fantasiejo sobre 
quan em moriré, o què passaria si els 
pares morissin. De vegades els hi 
pregunto si moriran aviat, i crec que 
s’espanten una mica. Ho faig perquè 
em preocupa saber què seria de mi si 

em faltes algú de 
la família.  Més 
que conèixer la 
resposta 
concreta, 
necessito tenir la 
sensació que 
això ja està en 
mans dels pares, 
que ja hi han 

pensat i que tenen la solució millor per 
a mi. Deu ser un tema difícil pels 
adults, perquè quan el trec, sembla 
com si tinguessin por que jo hagués 
pensat a morir-me o en fer alguna 
bestiesa. Senzillament, necessito 
entendre una mica més, i compartir els 
dubtes amb ells. Els meus pares es 
posen neguitosos quan els hi 
pregunto, i aquest neguit me 
l’encomanen, sento com que no hauria 
de parlar sobre la mort. De vegades 
em diuen que estigui tranquil que a 
ells no els hi passarà res. Jo crec que 
m’ho diuen amb l’esperança que no hi 
torni a pensar, però jo no m’ho crec, 
perquè ells tenen les mateixes 
possibilitats de morir que qualsevol 
altre de la seva edat, no són immor-
tals. Jo ja sé que tots hem de morir 
algun dia, fins i tot els pares. Això tan 
evident, és el que m’agradaria parlar 
amb ells, de com viure sabent que un 
dia morirem, de les ganes d’aprofitar-
ho, de les persones properes a la 
família que van morir, en fi, de sentir-
me acompanyat per ells i sentir la seva 
tranquil·litat a l’hora de parlar de la 
mort. Parlar de la mort és una molt 
bona oportunitat de parlar sobre el 
valor de la vida.

PETITSP

NO TAN 
PETITS
NO TAN

GRANS

El drama dels refugiats 
inaugura la 19a edició  
del Festival DocsBarcelona

Què passa si...

PARLAR DE LA 
MORT ÉS UNA 
MOLT BONA 
OPORTUNITAT 
DE PARLAR 
SOBRE  
EL VALOR  
DE LA VIDA  

Tingues en compte

◗ ELS PROTAGONISTES.  
El festival aplegarà més de 
50 realitzadors i alguns dels 
protagonistes de les 
pel·lícules a exhibició, cas 
del publicista Toni Segarra, 
que apareix al documental 
de José Manuel Pinillo.  

◗ MERCAT PROFESSIONAL. 
Per ell passaran uns 600 
professionals que podran 
participar de tallers de 
formació, conferències, 
una taula rodona sobre els 
límits del documental o una 
classe magistral amb el 
director Pere Portabella. 

◗ LA CLOENDA. Amb el 
documental The last tango, 
la història d’amor entre dos 
ballarins famosos a 
l’Argentina.
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18/25 DE MAIG: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 18 
CINEMA 

FESTIVAL DE CINEMA 
D’ANIMACIÓ NON STOP 

L’objectiu d’aquest festival 
internacional és posar l’animació a 
primera línia del programa cultural 
barceloní. Amb aquesta finalitat, es 
proposen un seguit d’activitats que 
estimulen i sensibilitzen el públic, 
oferint a tots els interessats 
l’oportunitat d’augmentar el seu 
coneixement i les seves habilitats 
en l’art de l’animació.  També es 
farà la presentació del seminari 
Creative Juice, una sèrie de classes 
magistrals d’artistes internacionals 
de la indústria de l’entreteniment 
(cinema , televisió i videojocs). 
Entre els seus clients es troben 
empreses i projectes tan variats 
com: ILM, Disney, Fox, Universal, 
Blizzard, Microsoft, Star Wars, 
World of Warcraft, Sesame Street, 
DC Comics, i molts més. BARCELONA.  

Espai Jove La Fontana. C. Gran de Gràcia, 190-

192. Del 18 al 22 de maig. Horari: a consultar. 

nonstopbarcelona.com. 
 
DIJOUS 19 
FESTA MAJOR 

FESTA MAJOR DE SANT BOI 
DE LLOBREGAT 

La festa proposa tot un seguit 
d’esdeveniments culturals i d’oci, 
com per exemple la Fira Familiar 
del Joc i l’Aventura, teatre, la 
Trobada Gegantera, balls de saló, 
sardanes, puntaires, el Festival 
Flamenc, la Diada Castellera, el 
Correfoc i el Piromusical. Enguany 
es prepara un certamen amb una 
alta participació d’artistes locals. 
En aquesta línia, el dia 19, l’envelat 
de la plaça de l’Agricultura oferirà 
una programació de concerts de 
grups santboians organitzada per 
entitats i operadors de la ciutat. La 
intenció és que la iniciativa es 
repeteixi en pròximes edicions. 

L’apartat de noms propis de la 
festa està encapçalat per Fangoria, 
Kiko Veneno , Gertrudis, Ramon 
Mirabet i Hotel Cochambre. SANT 

BOI DE LLOBREGAT. Diversos espais. Del 19 al 

22 de maig. Horaris i preus a consultar: 

www.santboi.cat. 

 
DIVENDRES 20 
FESTA POPULAR 

APLEC DEL CARAGOL 

L’aplec del Caragol de Lleida és una 
festa gastronòmica organitzada al 
voltant de la cuina del caragol. 
Anomenada Aplec del Caragol, ha 
estat declarada Festa Tradicional 
d’Interès Nacional per la Generali-
tat de Catalunya, i també Festa 
d’Interès Turístic Nacional. 
Actualment, l’Aplec és una gran 
festa, coneguda arreu de l’Estat i 
d’Europa, que acull durant tres dies 
a milers de lleidatans i forans per 
passar-s’ho bé, conèixer la 
gastronomia i la ciutat de Lleida. 

LLEIDA. Recinte dels Camps Elisis. Del 20 al 22 

de maig. Horaris: 19.00  (divendres), 18.00 

(diumenge). www.aplec.org 

 
DISSABTE  21 
GASTRONOMIA 

MOSTRA BREW BEER ART 

Primera edició del Brew Beer Art, 
una mostra de cervesa artesanal 
que comptarà amb vuit artesans i 
més de 20 varietats de cervesa, de 
producció catalana i, principal-
ment, tarragonina. La mostra 
també comptarà amb la dinamitza-
ció musical de dj’s, zona infantil i 
zona gastronòmica per tal de 
gaudir d’una experiència completa. 
LA SECUITA. Pasrc Miret.  Horari: a partir de 

les 11.00 hores. www.facebook.com/brewbee-

rart. 

 
DIUMENGE 22 
FESTA POPULAR 

FESTA DE  LA LLANA  
I DEL CASAMENT A PAGÈS 

El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, presidirà la 
cinquantena edició d’aquesta festa 
que mostra els hàbits i costums 
que tenien els camperols ripollesos 
de fa segles. A la plaça s’esquilen 
uns xais com es feia abans i de la 
llana es fan matalassos i filats que 
s’ofereixen com a ofrena de la llana 
als nuvis per part dels padrins i de 
les autoritats, entre moltes altres 
activitats. RIPOLL. Plaça del Monestir i 

altres espais. Horari: de les 8.00 del matí fins a 

la 13.00 del migdia. Més informació:www.fes-

tadelallana.cat. 

 
DILLUNS  23 
HISTÒRIA 

XVÈ MERCAT ESCOLAR  
DE LA PREHISTÒRIA 
 
Més de 1500 escolars d’arreu de 
Catalunya, podran palpar en 
primera persona i descobrir com 

vivien els homes prehistòrics 
mitjançant tallers didàctics i 
pedagògics organitzats i realitzats 
pel personal del museu. MOIÀ.  Parc 

Prehistòric de les Coves del Toll. Horaris a 

consultar. www.covesdeltoll.com. 

 
DIMARTS 24 
MÚSICA 

ADELE, AL PALAU SANT JORDI 

Adele retorna als escenaris amb 
aquesta gira pels Estats units i 
Europa, després del llançament del 
seu nou àlbum, 25, el passat 20 de 
novembre. Xifres de vertigen en les 
vendes del seu nou treball 
precedien l’anunci oficial d’una 
gira amb expectatives de superar 
nous rècords. 25 es va convertir en 
l’àlbum més venut de 2015, en 
diversos països, com Austràlia, 
Regne Unit i Estats Units, on va 
estar set setmanes consecutives 
en el lloc número 1. BARCELONA.   

Palau Sant Jordi, Pg. Olímpic, 5-7. Horari: a 

partir de les 19.00 hores. Preus: de 56 a 115 €, 

més despeses de gestió. www.ticketmaster.es. 

 
DIMECRES 25 
CINEMA 

DOCSBARCELONA 2016 

DocsBarcelona és un festival 
internacional de cinema docu-
mental. Enguany celebra la seva 
19a edició i es consolida com a 
festival reconegut internacional-
ment i obert als professionals 
d’arreu que vénen a presentar les 
seves pel·lícules i els seus 
projectes. S’hi donen cita els 
millors documentals nacionals i 
internacionals als quals el públic 
no podria accedir d’una altra 
manera. És l’altaveu per al talent 
local, que hi troba el marc idoni 
per a presentar les seves obres a 
Catalunya. BARCELONA. CCCB i altres 

espais. Del 23 al 29 de maig. Horaris a 

consultar. A partir de 4 euros.  

www.docsbarcelona.com

◗ POESIA 
@@Bcn_SSTG.  Voleu 
escoltar la poesia de 
Susanna Rafart i Sònia 
Moll? El 24 de maig al 
Silencis poètics del 

@MPedralbes.  
◗ ‘CREA TAST 2016’ 
@totalollacou.  
#CreaTast 2016 de la 
@dopenedes el proper 
23 de maig a 

@ElBornCCM 
@Expogestio #vicatala 
◗ LECTURES 
DRAMATITZADES 
@AADPC. Comencem el 
IV Cicle Lectures 

Dramatitzades @AADPC 
@Teatre_Romea: Ifigènia 
en taxi @teatreakademia 
23 de maig  
◗ EXCURSIONISME 
@CMRO_info. El 22 de 

maig, les entitats 
excursionistes del 
#BaixLlobregat ens 
trobarem a #Gavà! 
@FEEC_cat 
◗ CONCERT A MANRESA 

@CMusicaManresa.  
El dv 20 de maig 
@Mojinosescozios a la 
@SalaStroika 22:00h  
@ajmanresa 
@ManresaJove

RECOMANAT  
A LES XARXES

TRANSPORT PÚBLIC 
 
� FESTA MAJOR DE NOU BARRIS. Fins al pròxim 22 
de maig. Bus: les línies H6, V27, 11,19, 26, 32, 34, 36, 

45, 47, 50, 51, 60, 62, 76, 80, 81, 82, 96, 97, 122, 127, 132 i 185 t’hi 
apropen. El diumenge 22 de maig, algunes línies de bus 
estaran afectades per la 30a Cursa Popular de Nou Barris. 
Metro: pots arribar-hi baixant a les estacions Llucmajor (L4), 
Vilapicina (L5), Virrei Amat (L5), Canyelles (L3) i Maragall 
(L4/L5). 

 
� 30A CURSA POPULAR DE NOU BARRIS. Diumenge 22 de maig 
de les 09.30 a les 12.30 h. Té la sortida al passeig d’Andreu Nin i 
passa pels carrers de Vèlia, d’Escòcia, d’Arnau d’Oms, de 
Piferrer, l’avinguda Rio de Janeiro, el carrer d’En Tissó, el 
passeig de Valldaura, el carrer d’Artesania, Via Júlia, Via 
Favència, la plaça de Llucmajor, el passeig de Verdum, el carrer 
del Doctor Pi i Molist, el Pg. de Fabra i Puig, el carrer de Manuel 
Sancho i finalitza a la pista d’atletisme de Can Dragó. Línies 
afectades: H4, H6, V27, 11, 26, 32, 34, 36, 47, 50, 51, 76, 81 i 82. 

FESTIVAL 

WHITE SUMMER 

El festival de tendències de la 
Costa Brava que combina en un 
mateix espai música, compres, 
gastronomia, art i espectacles, 
aterra per primera vegada a 
Barcelona. Durant els dos dies 
de l’esdeveniment hi haurà 5 
escenaris on actuaran des de 
músics a fins a acròbates 
circenses. L’espai també 
comptarà amb les marques més 
capdavanteres i autèntiques de 
Barcelona, 24 espais gas-
tronòmics i nombrosos tallers 
artístics durant un cap de 
setmana replet de l’autèntic 
esperit White Summer i on 
gaudir d’una experiència d’oci 
diferent. Antiga Fàbrica Estrella Damm, 

Rosselló, 515. El 21 i 22 de maig, d’11.00 

hores fins a última hora de la tarda. Preu: 

5€. www.whitesummer.es.

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, Anna Rocasalva i 
Gisela Jimeno (agenda i redacció) i 
Isabel Serrano (coordinació).
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