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VERMUT,
TRADICIÓ
ARRELADA

Prendre l’aperitiu s’ha posat de moda i l’Agència Reus Promoció ho
reivindica amb la Ruta del Vermut de Reus. La proposta gastronòmica
es complementa amb activitats entorn el patrimoni modernista

A la Ruta del Vermut hi
trobarem vuit iniciatives
per descobrir l’essència
d’aquesta beguda. REUS PROMOCIÓ
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EN RUTA

REUS, LA CAPITAL
CATALANA
DEL VERMUT

Una ruta ens
permet conèixer
la seva tradició
vermutera i
tastar les millors
elaboracions
dels productors
locals

PILAR MAURELL
zona20barcelona@20minutos.es / @20m

La paraula vermut ens remet
a una beguda però, sobretot, a
una tradició molt arrelada a Catalunya, gairebé un acte social
que es repeteix cada diumenge
a moltes terrasses. És una paraula que també ens transporta a un temps i a una ciutat,
Reus, que durant molts anys va
ser una de les capitals europees
de l’aiguardent i que ara reivindica el vermut tal com el feien
els nostres avis. El cas és que
prendre un vermut durant
l’aperitiu s’ha posat de moda i
l’Agència Reus Promoció ha
volgut reivindicar-lo amb la
Ruta del Vermut de Reus.
Fa molts anys que artesans i
elaboradors de la comarca treballen per donar a conèixer
aquest producte tan arrelat al

territori i, de fet, és impossible passejar per Reus i no caure en la temptació d’entrar en
un local especialitzat o en un
celler que n’elabori per tastarne algunes de les varietats.
També podem anar fins a una
de les places més vermuteres
de la ciutat, la del Mercadal, i
gaudir d’un bon vermut amenitzat amb les tertúlies dels
reusencs que aprofiten els migdies dels diumenges per complir amb la tradició.
Ara la proposta es consolida
amb aquesta ruta en la qual hi
participen productors del Vermut de Reus com Cori, Iris, Miró, Rofes, Yzaguirre, establiments vinculats a aquest producte–Cal Massó, Museu del
Vermut i Vermuts Rofes–, les
empreses turístiques de la ciutat que realitzen visites guiades

al voltant del vermut, com
Còdol Educació i Ans Educació, i altres entitats i empreses
com Reusenques de Lletres i
Tourislab. Una proposta lúdica i gastronòmica que es complementa amb altres activitats
relacionades amb el patrimoni
arquitectònic modernista de
Reus. Perquè no hem d’oblidar
que és la ciutat on va néixer l’arquitecte Antoni Gaudí.
A la Ruta del Vermut de Reus
hi trobarem fins a vuit iniciatives per descobrir l’essència
d’aquesta beguda, la seva
història i alguns secrets, però no
tots, perquè cada productor
guarda la recepta del seu vermut amb pany i clau. És un licor
aromatitzat amb herbes, que
s’elabora amb una base de vi
neutre, un toc d’absenta o donzell i espècies. Hi ha centenars

de productes per macerar el licor i es poden combinar de mil
maneres, però en la barreja adequada és on hi ha la clau de l’aromatització del bon vermut.

1.892

és l’any durant el qual Joan
Gili va registrar la primera
marca de vermut fet a Reus

EL MUSEU

TOT SOBRE EL VERMUT. Si
anem al Museu del Vermut de
Reus, ens explicaran que els
enòlegs de cada marca utilitzen normalment entre 50 i 80

ingredients diferents per elaborar aquesta beguda, a més
d’edulcorants com el sucre i el
caramel, que li aporten el característic color daurat.
De fet, una de les millors maneres de començar la ruta al
voltant del vermut és acostarnos fins a aquest museu, situat en un edifici modernista del centre de la ciutat, on
trobarem una exposició única
amb articles relacionats amb
el vermut, que ha col·leccionat el seu propietari, Joan
Tàpias, entre els que hi veurem 1.300 botelles, 300 cartells publicitaris, 3.000 etiquetes i centenars d’objectes comercials i decoratius. Cada
primer diumenge de mes hi
ofereixen una visita amb aperitiu i dinar opcional. Allà
també ens explicaran que el
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A la pàgina anterior, una jove assaboreix un vermut a la
plaça del Mercadal de Reus. Sobre aquestes línies, dues
persones gaudeixen d’un aperitiu a Vermuts Rofes. A
sota, un moment de la ruta anomenada Reus, Bressol del
Vermut. I a la dreta, el Museu del Vermut. JOAN CAPDEVILA VALLVE /
REUS PROMOCIÓ

vermut és una beguda nascuda a Europa; que el blanc
–més sec i amb més graduació
alcohòlica– és típic de França,
mentre que el negre, d’origen
italià, és més dolç. També, que
al segle passat Reus exportava el seu vermut a nombrosos
països i que, de finals del segle
XIX a principis del XX, hi havia fins a una trentena d’elaboradors. De fet, la fama i la
qualitat d’aquest aiguardent
va convertir Reus en un dels
referents europeus del vermut, una capitalitat que encara manté gràcies als cellers
elaboradors que segueixen exportant el seu producte arreu.

MULLER

RUTA PELS CELLERS. A la
Ruta del Vermut de Reus hi

ha fins a quatre visites guiades diferents als cellers Muller, Miró, Yzaguirre i Rofes.
En el primer cas farem un
recorregut per descobrir la
història de la Casa Muller
(www.demuller.es), fundada
el 1851 i que des de l’any
1995 pertany a la família
Martorell, que va traslladar
les instal·lacions a Mas de
Valls. Aquest celler va començar elaborant un conegudíssim vi de missa que segueixen fent i, durant molt
temps, van rebre el títol de
Proveïdors Pontificis, concedit per tots els papes des
de Pius X fins a Joan XXIII.
Actualment, el celler té
unes 200 hectàrees de vinya pròpia i elabora vins secs,
escumosos, de licor i vermuts.
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ELS MILLORS VERMUTS
El vermut Dos Déus
Reserva, de Cellers
Bellmunt del Priorat, és
el millor de Catalunya
d’aquest any. Així ho
ratifica el jurat dels
Premis Vinari dels
Vermuts Catalans que li
va atorgar el Gran Vinari
d’Or al Millor Vermut
2017 en un acte celebrat
el maig al Restaurant
Vermuteria Rofes de
Reus. En la categoria de
Vermuts Blancs, el millor
va ser el Vermouth Padró
& Co. Blanc Reserva, de
Vins Padró; i en la de
Vermuts Negres, l’Iris
Rojo, De Muller, va
quedar en primera
posició.


ACTIVITATS
Del 9 a l’11 de juny
podreu conèixer els vins
que s’elaboren al territori
en el certamen Reus viu
el vi; mentre que si us
acosteu a la Plaça
Mercadal, al centre de
Reus, el 17 de juny al
matí, us convidaran a
participar en la
Vermutada Popular.


MIRÓ I
YZAGUIRRE

CELLERS HISTÒRICS. També
podem arribar-nos a la fàbrica de vermuts Miró
(www.vermutsmiro.com) per
conèixer l’origen i l’essència
d’aquest emblemàtic vermut
de Reus. El celler es va fundar
l’any 1957 però la família Miró ja feia dècades que elaborava vins aromatitzats i vins
de licor, principalment a granel. De fet, l’any 2015 van
complir 100 anys. Una altra
proposta és anar al celler Sort
del Castell, situat al Morell,
entre Tarragona i Reus on,
des de 1884, s’elabora el vermut Yzaguirre (www.vermutyzaguirre.com). Allà, a
més de descobrir el procés

tradicional d’elaboració podrem fer un tast de sis dels
seus vermuts.

ROFES

VISITA TEATRALITZADA. Al celler del Vermut Rofes
(www.vermutsrofes.com) cada
segon dissabte de mes fan una
visita teatralitzada a l’antiga
fàbrica fundada per Marcel·lí
Rofes Sancho, el 1890. Hi podrem descobrir la història vermutera de la família, les anècdotes i totes les curiositats que
s’hi amaguen, a més de fer un
tast de vermut.

LITERATURA

CADA TERCER DISSABTE DE
MES. Per completar la Ruta
del Vermut de Reus hi ha al-

tres propostes com un vermut literari, cada tercer dissabte de mes, que ens convida a fer un passeig literari pels
escenaris del llibre ‘14 vermuts: espais literaris amb
aroma de donzell (Arola,
2016) del grup Reusenques de
Lletres; o la ruta Reus, bressol
del vermut, el darrer dissabte
de mes, que ens portarà fins
als llocs més emblemàtics de
la història d’aquesta beguda
a Reus, i que ens proposarà
un tast de fins a tres vermuts.
I si encara en volem saber una
mica més, podem apuntarnos a les degustacions de Vermuts Miró que s’ofereixen a
Cal Massó, una antiga destil·leria de licors, amb un tast
comentat de tres vermuts i diversos tastets gastronòmics
de proximitat. ●
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Necessitem
Per fer aquest senzill estalvi
de flors, només necessitem:
taps de diferents mides i colors, pistola de silicona, barres de silicona i retolador
permanent.

Seleccionem
Abans de començar el nostre estalvi, el primer pas serà
escollir els taps. Hem de seleccionar-los per mides i colors i comprovar que estan
en bon estat.

5
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Enllestim
Quan tinguem la primera flor
de taps formada i seca,
anem repetint el procés tres
vegades més. Només ens
queda enganxar l’una amb
l’altra i ja ho tenim!

Fem més
A partir d’aquesta idea podem fer tantes combinacions i mides d’estalvis com
vulguem. Per exemple, els
sotagots amb forma de flors
també queden molt bé.

Marquem
Amb els taps seleccionats,
fem un premuntatge amb
forma de flor. Per mantenir la
posició de cada pètal, marquem amb el retolador una
marca de referència.

Enganxem
Agafem el tap del centre i,
amb la pistola, posem silicona a les marques. A poc a
poc anem enganxant pètal
per pètal fins a formar de
nou la flor.

‘ZENTANGLE’
És una senzilla
tècnica de
dibuix intuïtiu,
que permet
crear projectes
increïbles
sense
necessitat de
saber dibuixar.
Es denomina
ioga per al
cervell, ja que la
concentració
que
s’aconsegueix
dibuixant és
molt semblant
a la meditació.

SEGONA
MÀ
Flea Market. Aquest diumenge
11 de juny se celebra una nova
edició d’aquest suculent mercat de puces. El Flea s’apoderarà del carrer del Portal de
Santa Madrona de Barcelona
amb els seus tresors de segona
mà en forma de llibres, discs,

roba, complements de moda...
Un espai on la gent ven i intercanvia productes per donar-los
una vida més llarga, reduint els
residus i el consum excessiu.
Gaudeix d’aquest esdeveniment el segon diumenge de cada mes. Més informació: https://fleamarketbcn.com.

PAS A PAS

UN MERCAT
MercaPetit. Si amplies la família o has de fer un regal, no et
perdis la tercera edició
d’aquest mercat de segona mà i
fira d’artesania. Trobaràs de tot
per als teus nadons, per als
nens i les nenes, per a les embarassades... A més de passar
una bona estona comprant el
que necessites, al mercat no li
faltarà la música, els sorteigs i
les sorpreses. Se celebrarà el
dissabte 10 de juny al Casal de
Barri Pou de la Figuera (C/ Sant
Pere Més Baix 70). Entrada
gratuïta. Més informació: www.face-

ESTALVIS
DE TAPS

Amb un bon assortiment de taps de
colors reciclats, pots fer uns
complements perfectes per a la cuina.
Juga a crear composicions infinites!
DIANA RODRÍGUEZ

book.com/mercapetit.

AGENDA
‘KINTSUGI’
DTERRA. De la mà de l’Elisabet Moreno, aprendràs a reparar ceràmica
o porcellana amb aquesta tècnica
ancestral. El kintsugi és l’art japonès d’arreglar la ceràmica amb
laca Urushi i pols d’or, plata o estany. Aquestes reparacions doten de
bellesa a l’objecte i posen de manifest la seva història. Divendres 9 de
juny. Av. Josep Anselm Clavé 9, Sant Cugat
del Vallès.

COSTURA PER A NADONS
EL CALAIX. T’agradaria aprendre a
cosir a màquina i no saps per on
començar? En aquest taller, pensat per a principiants, aprendràs a
enfilar l’agulla, a fer una bitlla i
com col·locar-la, a donar puntada
recta i zig-zag i a confeccionar un
kit de benvinguda per a nadons:
una bosseta, un pitet i un porta
xumet. Divendres 9 de juny. C/ Sant Me-

‘SHIBORI’
POU D’ART. Aprendràs les bases de
la tècnica japonesa del shibori, plegat de la tela, per posteriorment
tenyir-la. Cada alumne plegarà un
mocador de cotó de 70x200 cm i
tres mostres petites de 30x30 cm,
que posteriorment tenyirà dins
d’una tina de tint natural d’índigo,
que hauràs de preparar i deixar reposar. Dissabte 10 de juny. C/ Balmes 35,

CORONA DE FLORS AMB ‘CREPÈ’
TAVERNA & VALDIVIA. En aquest
curs especial elaboraràs corones de
flors personalitzades fetes en paper i podràs lluir-les en qualsevol
esdeveniment o ocasió aquest estiu! T’ensenyaran a modelar i formar
els pètals, a elaborar els diferents tipus de flors i a compondre-les i
muntar-les a la corona. T’ho penses
perdre? Dissabte 10 de juny. C/ Còrsega 81,

dir 15, Barcelona.

Sant Cugat del Vallès.

Barcelona.

COR DE PALET
LIANADECO. Aprendràs a realitzar
formes decoratives amb restes de
taulers vells i fusta de palets. Un
imprescindible de pur bricolatge
per decorar el nostre racó preferit,
jardí o espai de treball. Tractaràs
la fusta abans d’usar-la i t’ensenyaran a crear una plantilla amb la
forma que més t’agradin. Diumenge
11 de juny. C/ Mare de Déu de Montserrat
83, Sitges.
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Per Iker Morán / La Gulateca

TAPES
I PLATETS

FESTA
GASTRO

LA PLASSOHLA

TAST A LA
RAMBLA

Proposta: Lacuina de
Roman Fornell ara a
l’hotel Ohla Barcelona.

Proposta: 4 dies per
a recuperar Les
Rambles com la
millor gastronomia
de la ciutat.

Adreça: Via
Laietana, 49.
Telèfon: 933 41 50 50.

Horari: de dijous a
diumenge de 12 a 22
hores. Divendres i
dissabte de les 12
hores fins a la
mitjanit.

Pàgina web:
www.ohlabarcelona.com.
Preu mitjà: 25 euros.

Web: www.tastalarambla.cat.

Ha esdevingut una de les cites gastronòmiques més populars de Barcelona. I amb raó,
perquè Tast a la Rambla és l’excusa perfecta per recuperar aquesta emblemàtica zona de la ciutat que, hem de reconèixer, rara vegada trepitgen els que viuen a ella.
En l’edició anterior, 600.000 persones van
passar per l’esdeveniment. Una cinquantena dels millors restaurants, bars i pastisseries de Barcelona es donaran cita, oferint les
seves creacions des del 8
Buenos Aires, com a ciutat i fins a l’11 de juny. En
convidada, també comptarà aquesta edició, l’espai es
amb el seu propi estand dividirà en quatre zones
gastronòmic
(Cuina d’autor, Tapes i
Platets, Pastisseria i Cuina tradicional) i Buenos Aires com a ciutat convidada. Organitzat per l’Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i Grup GSR, aquesta quarta edició compta amb novetats com
l’Escenari Gastronòmic Estrella Damm, on
grans cuiners impartiran diversos tallers i
cursos, així com la possibilitat d’adquirir
els tiquets per a les consumicions per
avançat a través d’Atrápalo i evitar d’aquesta forma les cues.

AGENDA
TEMPS DE VI
Sisena edició a Vilanova i la Geltrú.
El pròxim cap de setmana, la fira Temps
de Vi celebra la seva sisena edició a Vilanova i la Geltrú. Una oportunitat per
apropar-se i descobrir els millors vins
catalans de diferents DO al voltant dels
més de 40 estands instal·lats durant tot
el cap de setmana al centre neuràlgic de
la localitat. A més, els visitants també
podran gaudir de maridatges, parades
gastronòmiques, concerts i activitats
úniques, com el tast en un veler que ja
s’ha convertit en una de les senyes
d’identitat d’aquesta festa de l’enologia.
Els més organitzats poden comprar ja
els tiquets i reservar activitats
mitjançant la pàgina web. Proposta: Cita a
Vilanova i la Geltrú amb el vi català. Pàgina web:
www.tempsdevi.cat.

TASTETS

Des de fa uns mesos, el xef Roman
Fornell ha assumit la direcció
gastronòmica de l’hotel Ohla Barcelona. I a més d’instal·lar aquí Caelis –el
seu restaurant reconegut amb una
Estrella Michelin– la cuina de Fornell
també vol apropar-se a tots els
públics amb les propostes més
informals de La Plassohla. Tapes i
platets pensats per compartir i que
combinen clàssics obligats (croquetes, braves...) amb propostes com els
tacos de cotxinilla pibil, la cotxinilla
hanoi o el tiradito de corbina.

CUINA D’UN
‘TOP CHEF’

EL MILLOR
VERMUT DE
LA RAMBLA.
Cinzano ha
organitzat una
nova edició del
concurs per a
descobrir la millor
tapa de la zona,
maridada amb un
vermut preparat.
Una dotzena
d’establiments de
Les Rambles
aspiren a fer-se
amb aquest
guardó. La tapa
guanyadora se
servirà durant
aquests dies a
l’estand de
Cinzano.

TOMÁS
Proposta: del xef
David García.
Adreça: Terrassa, 5
Palà de Torroella
(Barcelona).
Telèfon: 938 682 528.
Pàgina web:
www.gruptomas.com.
Preu mitjà: 45 euros
(menú degustació:
62,5 euros).

UNA FIRA
FREE FROM
Fira de Barcelona. Aliments sense gluten, llets vegetals sense lactosa, productes sense sucre...Una tendència en auge
en el sector alimentari que té a la fira
Free From –dedicada als productes sense i l’alimentació funcional– la seva cita
de referència. Fira de Barcelona acull els
dies 8 i 9 de juny aquesta trobada que
creix en un 25% respecte a l’anterior edició i que inclou en la seva agenda una
sessió de conferències d’una cinquantena d’experts en la matèria, així com espais dedicats a la dieta vegana i als productes més innovadors dins d’aquest
àmbit. Proposta: Fira dels aliments sense i funcionals. Adreça: Fira Gran Via de L’Hospitalet de
Llobregat. Pàgina web: Tota la informació la pots
trobar a la pàgina web oficial http://es.freefromfoodexpo.com.

Després d’haver fet del restaurant familiar
de Palà de Torroella un referent gastronòmic de la zona gràcies a un nou espai
per a les propostes més avantguardistes,
ara, David García (guanyador de la segona
edició de Top Chef) fa un pas més enllà i
unifica els dos conceptes per reinventar el
restaurant Tomás en una clara aposta per
la cuina de mercat i de producte de
territori gràcies a un hort propi. El seu
menú degustació de 10 passos és una
bona forma de conèixer aquesta renovada
cuina i una genial excusa per escapar-se a
prop de Manresa.

Dimecres, 7 de juny del 2017 — OCICAT — 20MINUTOS

6

@NEM-HI

k

QUÈ PASSA SI. .

NO TAN
PETITS

No vull menjar
peix per sopar

DUANE
MICHALS
Proposta: La més
gran retrospectiva del
fotògraf a Barcelona.
On: Fundació Mapfre
(Diputació, 250).
Quan: Fins al 10 de
setembre.

Por Xavier García
Director del Servei Terapéutic
del Cel Obert (93 311 69 05, celobert@celobert.org)

Pàgina web:
www.fundacionmapfre.org.

DUANE MICHALS

Preu: 3 euros.

Duane Michals, l’home que fotografia els
seus pensaments, a la Fundació Mapfre
Considerat un dels grans renovadors del llenguatge fotogràfic, el fotògraf nord-americà Duane Michals aterra
amb la seva obra a la Fundació Mapfre de Barcelona. Michals, de 86 anys, l’home que
diu fotografiar els seus pensaments, mostra més de 270
imatges fins al pròxim 10 de
setembre. La seva afició a la
càmera de fotos va arrencar
durant un viatge que va emprendre per l’antiga Unió de
Repúbliques Socialistes Soviètiques. Les seves instantànies en blanc i negre van
captar aviat l’atenció internacional i a partir d’aquí, la seva
ha estat una cursa a la recer-

ca de la innovació del gènere.
Seva és la introducció en la
fotografia de la tècnica en
seqüència per explicar
històries imaginades.«Les fotografies són preguntes, m’interessen les emocions que
amaguen, m’agrada el que hi
ha darrere, el desconegut, el
misteri», explicava el mateix
Michals a finals de maig durant la presentació a Barcelona de l’exhibició. Per a la comissària de la mostra, Enrica Viganò, l’autor va iniciar
una «revolució molt important» durant la dècada dels
anys seixanta del segle passat, perquè des de l’inici de la
seva trajectòria, Michals va

TINGUES
EN COMPTE
MOSTRA CONTRA
DONALD TRUMP.
Michals té entre els
seus projectes immediats l’organització
d’una exposició de petit
format contra l’actual
president dels Estats
Units, Donald Trump,
«un personatge a qui
odio», va dir a Barcelona
el fotògraf. A ell li ha
dedicat uns poemes i
unes escultures «força
vulgars». «Vull atacar a
Trump tant com pugui»,
va afirmar Michals.

PETITS

GRANS

FESTIVAL
SIMFÒNIC

POSA’T LA
GORRA!

Proposta: Se
celebraran 100
concerts simultanis.

Proposta: Sensibilitzar
a la societat i donar a
conèixer l’existència del
càncer infantil.

On: Diversos espais de
la ciutat.
Quan: 10 de juny a les
18 hores.
Pàgina web:
www.guia.barcelona.cat/festivalsimfònic
Preu: Gratuït.

Se celebraran 100 concerts simultanis en el marc
del Festival Simfònic. Aquests concerts estan protagonitzats per més de cinc mil estudiants d’escoles de música i tenen lloc en diferents racons emblemàtics de Catalunya i les Balears. Enguany els
músics interpretaran a la vegada la cançó Camins,
en honor del padrí de l’esdeveniment d’aquesta setena edició: Sopa de Cabra. Les actuacions es faran en espais com la Sala Martí l’Humà del Museu
d’Història de Barcelona; els Banys Àrabs de Girona; l’església romànica de Sant Martí o el pati del
Centre Cultural La Misericòrdia, a Palma.

On: PortAventura.
Quan: 10 de juny.
Pàgina web:
www.posatlagorra.org.
Preu: La gorra té un
cost de 20€ i permet
l’entrada gratuïta a
PortAventura Park.

defensar que el fet fonamental en una imatge «és allò que
no es veu» doncs està convençut que «les coses importants són les que passen dins
nostre, les que són invisibles»
i que, a més, «la vida és una
gran pregunta» per a la que
ell encara no ha trobat una
resposta. Viganò recorda que
les primeres seqüències fetes
públiques per l’autor de
Pennsilvània van ser considerades «un escàndol perquè
volien dir que no era veritat
que una imatge fos prou per
ella mateixa». Per a Michals,
en canvi, aquest procés va
ser completament «alliberador», doncs li va permetre
desfer-se «del silenci de les
fotografies». Diu Michals que
«fotografiar la realitat és fotografiar no res».

Posa’t la gorra! PortAventura Park convida el dissabte 10 de juny a participar dels tallers, activitats i gaudir amb les actuacions que es portaran a terme durant el dia amb l’objectiu principal de sensibilitzar i
donar a conèixer l’existència del càncer infantil, per
tal de normalitzar la malaltia. “Posa’t la gorra!” és la
primera font de recursos per finançar tots els serveis i
accions que duem a terme. La gorra vol recordar que
els infants amb càncer, són nens i nenes per sobre de
tot, i també per sobre d’una malaltia que els roba una
part del seu temps però mai els seus somnis, les seves
inquietuds i les ganes de fer allò que els agrada fer.

A

vui ha estat un dia profitós. No
he tingut conflictes importants
a l’escola, tot i que m’han hagut
de recordar que hauria
d’aprendre a estar més quiet. He fet
l’entrenament de futbol. Diuen que sóc
un nen molt mogut i que m’ajuda a
descarregar energia, i a mi m’agrada
molt. Després, en arribar a casa, he
pogut fer els deures, sempre amb
l’ajuda dels pares, perquè em costa
molt concentrar-me. M’he dutxat i
m’han sobrat uns minuts per jugar
amb la tauleta. Jo estava acabant la
partida al meu joc preferit i la mare
m’ha cridat per ajudar a parar taula, en
un moment crucial. Total, que m’ho ha
fet apagar de cop, quan més interessant estava i m’ha fet molta ràbia. He
parat taula posant una cara que
deixava clar el meu enuig. Un cop
seguts a taula, un altre cop peix per
sopar. La mare diu que hem de menjar
de tot, encara que no ens agradi. Doncs
a mi no m’agrada el peix i, com podeu
suposar, hi ha hagut batalla. La veritat
és que no entenc el perquè d’aquesta
obsessió que als nens i nenes els hagi
d’agradar tot. Si us fixeu, la majoria
d’adults mengen de tot i quan són
grans gaudeixen de coses que quan
eren petits no suportaven. El pare diu
que no menjarà peix, que no té massa
gana. Intento fer l’esforç de menjar una
mica, per suavitzar l’ambient. Després
de recordar-me com s’agafen correctament els coberts, la mare es disposa a
pronunciar la frase de sempre: «Vols
estar quiet i seure bé»? Ja sabeu que
em costa mantenir-me quiet durant
molta estona. Si els pares sabessin
l’esforç que em suposa mantenir-me
quiet el que dura el sopar, segurament
em deixarien més marge i els àpats
serien més divertits. Fins i tot,
possiblement m’acabaria agradant el
peix. Podeu imaginar que sovint el
sopar acaba quedant per esmorzar per
l’endemà. Sembla que volen mantenir
el bon rotllo fins l’endemà. No els
entenc. Sabeu com acaba la cosa?
Anant al llit molt abans de l’hora
prevista. La veritat, no sé què he fet,
que sigui tant greu com per deixar de
compartir amb els pares l’única estona
que tenim per estar junts. Em queda
molt clar que la culpa ha estat meva,
però encara no sé si és per ser com sóc
o perquè no m’agrada el peix. 
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DEL 7 AL 14 DE JUNY: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 7
FILMS

DISSABTE 10
GASTRONOMIA

MOSTRA DE CINEMA GAI I LESBIÀ

TAST A LA RAMBLA

El Casal Lambda organitza fins al 18
de juny Fire!!, la 22a Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià. El cicle
inclou una cinquantena de documentals i llargmetratges que inspiren la
lluita per la igualtat de gènere i el
respecte per la diferència. En l’edició
d’enguany es projectaran films
d’Alemanya, Islàndia, França i
Finlàndia, entre d’altres. BARCELONA.

Aquest cap de setmana una
cinquantena de restaurants de la
ciutat oferiran plats d’alta cuina a 4
euros. Ho faran del 8 a l’11 de juny en
el marc del Tast a la Rambla. Al tram
final de la Rambla de Barcelona, a
prop de l’Arts Santa Mònica, hi haurà
diferents estands on es podran
degustar tapes, plats d’autor i de
cuina tradicional com també una
àmplia gamma de postres. Durant
l’esdeveniment, a més, hi haurà
tallers de tast, showcookings i
actuacions musicals. BARCELONA. Tram

Diferents espais de la ciutat: Institut Francès
de Barcelona, Casa del Cine, Cine Girona, el
Raval, Casal Lambda, Sala Hiroshima. Fins al 18
de juny. Preu: de 3 a 6 €. www.mostrafire.com.

final de la Rambla. Del 8 a l’11 de juny a partir
de les 12 h. Tiquet d’un plat o tapa: 4 €.
www.tastalarambla.cat.

DIJOUS 8
MEMÒRIA

CONCERT PER AL RECORD

Cementiri de Montjuïc. C/ de la Mare de Déu
de Port, 56-66. Dj. 8 de juny a les 19.30 h. Acte
gratuït. www.cbsa.cat.

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

L’ALTRE FESTIVAL
Joan Manuel Serrat i James Rhodes
inauguren aquest dijous la tercera
edició de L’Altre Festival. L’esdeveniment, que té lloc del 8 a l’11 de juny a
la Fàbrica Fabra i Coats, estableix
vincles entre la salut mental i les arts
escèniques. Enguany hi participaran
un total de 23 companyies que
presentaran espectacles relacionats
amb el teatre, la música, la dansa, el
circ i les arts plàstiques. BARCELONA.
Fàbrica Fabra i Coats. C/ de Sant Adrià, 20. Del
8 a l’11 de juny. Preu: 5 €. www.laltrefestival.cat.

RECOMANAT
A LES XARXES

T&T
BCN

TAMBORINADA
ARXIU

Dijous se celebra l’acte d’homenatge
que Cementiris de Barcelona dedica
a totes les persones que han estat
enterrades a la ciutat durant el 2016 i
principis del 2017. Es tracta del
Concert per al Record. L’esdeveniment començarà a les 19.30 h al
Fossar de la Pedrera del Cementiri de
Montjuïc i comptarà amb l’actuació
del grup Ol’green, que es va donar a
conèixer a través del programa Oh
Happy Day! de TV3. BARCELONA.

DIUMENGE 11
FESTA FAMILIAR

ESPORT
BICICLETADA I FESTA DE LA BICICLETA
Amb l’objectiu d’aconseguir una mobilitat més sostenible i saludable, aquest diumenge 11 de juny Barcelona acull la Bicicletada i la
Festa de la Bicicleta. L’esdeveniment començarà al matí amb una
pedalada popular oberta a tothom i amb un recorregut cèntric de 12
quilòmetres. En aquest cas, la concentració i la sortida es farà a les
9.30 h des del carrer d’Aragó cantonada amb Roger de Flor. Més
tard, a les 10.30 h al passeig de Lluís Companys, tindrà lloc una festa
amb activitats per promoure l’ús de la bicicleta i informar sobre la
seva normativa. BARCELONA. Passeig de Lluís Companys. Dg. 11 de juny a partir
de les 9.30 h. Acte lliure. ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/ca/bicicletada.

DIVENDRES 9
DANSA

ESPECTACLE DE FLAMENC FUSIÓ
AMB DAVID GUTIÉRREZ
El bailaor amb projecció internacional David Gutiérrez actua aquest
divendres a la Sala Barts de
Barcelona. Ho farà amb Tiempo
Nuevo, un espectacle de flamenc

fusió creat per ell mateix en el qual
participen nou músics i sis ballarines.
La funció transcorre per diferents
etapes com la por, el desamor i
l’alegria i evoca l’afany de superació i
el sacrifici que marquen la carrera
d’un bailaor. BARCELONA. Sala Barts.
Avinguda del Paraŀlel, 62. Divendres 9 de juny
a les 21.30 h. Preu: a partir de 8 euros més
despeses de gestió. www.barts.

ESPORTS. S’acosta la 5a
#Begur, 11 de Juny, una
prova de dues distàncies
i també hi haurà
prova de KIDS!

FESTIVAL TRADICIONAL
JAPONÈS. Matsuri V

Festival Tradicional
Japonès. Moll de la Fusta
(Barcelona) 10 i 11 de juny

Del 9 a l’11 de juny tornem
a tenir el nostre mercat de
vestits vintage i dissenys
propis @SusiSweetdress

@BegurEsAutentic

@AgendaCultura

@MoritzBarcelona

TRANSPORT PÚBLIC
FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES. Del 5 de juny
al 14 de juliol. El Festival Pedralbes se celebra als
jardins del Palau Reial de Pedralbes amb un ampli
programa d’actuacions. Pots arribar-hi amb Bus: les
línies H6, 7, 33, 60, 67, 75 (no circula dissabtes i diumenges), 78 i 113 (no circula diumenges) t’hi porten.
Metro: baixant a l’estació Palau Reial (L3). www.festivalpedralbes.com.

MERCAT DE VESTITS.

Diumenge 11 de juny la Fundació La
Roda organitza al parc de la
Ciutadella la 40a edició de la
Tamborinada, una gran festa familiar
amb més de seixanta activitats i
tallers infantils. La jornada començarà a les 11 del matí i inclou
espectacles de circ, cercaviles de
gegants i bestiari popular com també
actuacions musicals. BARCELONA. Parc
de la Ciutadella. Passeig de Picasso, 21. Dg. 11
de juny d’11 a 19 h. Entrada gratuïta.
www.fundaciolaroda.cat.

DILLUNS 12
MÚSICA

NITS MÀGIQUES A LA CASA
BATLLÓ
Des d’aquest mes de juny fins a l’1
d’octubre, cada nit a la Casa Batlló hi
ha festa: s’hi celebren les Nits
Màgiques. L’esdeveniment comença
a les 20 h i inclou una visita nocturna
a l’obra de Gaudí més un concert al
Terrat del Drac amb dues consumicions. Al llarg d’aquests mesos es
podran escoltar diferents estils

GIRONA. Entreu dins
#refugi #Girona els dijous
de juny (15 a18h) i
dissabtes 10 i 17 (d’11 a 14h)
#gratis. Amb visita virtual
o guiada @mhistoria_gi

FESTA MAJOR DE LA TRINITAT VELLA. Fins a l’11
de juny. Del 2 a l’11 de Juny, amb motiu de la Festa
Major de la Trinitat Vella, el barri acull un programa
ple d’activitats per a totes les edats. Pots arribar a la
Festa Major de la Trinitat Vella amb Bus: les línies 11,
40, 126 i 127 t’hi porten. Metro: baixant a l’estació
Trinitat Vella (L1). Més informació a la pàgina web
de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat i al web
de Transports Metropolitans: www.tmb.cat.

musicals com rumba, flamenc, jazz o
música clàssica. Dilluns 12 de juny,
per exemple, actuarà Monica Guech
amb un repertori de peces d’estil pop
i R&B. BARCELONA. Casa Batlló. Passeig de
Gràcia, 43. Fins a l’1 d’octubre cada dia a partir
de les 20 h. Visita al museu i concert: 39 €
(pels residents a la província de Barcelona
l’entrada val 19,50 €). www.casabatllo.es.

DIMARTS 13
EXPOSICIÓ

‘REFUGIATS, L’ODISSEA CAP A
EUROPA’
El Museu d’història de la immigració
de Catalunya acull fins al 30 de
setembre una mostra fotogràfica de
Sergi Càmara sobre el drama dels
refugiats. L’exposició documenta la
duresa del viatge cap a Europa que
decideixen emprendre milers de
persones que fugen de la guerra. A
través de les seves imatges es poden
veure els punts més conflictius de
l’èxode de refugiats com les illes
gregues de Lesbos i Kos o el pas
d’Idomeni. SANT ADRIÀ DE BESÒS. Museu
d’història de la immigració de Catalunya. Ctra
Mataró, 124. Fins al 30 de setembre. Entrada
gratuïta. www.mhic.net.

DIMECRES 14
FILMS

CINEMA A LA PLAÇA
Cada setmana fins al 9 d’agost els
Jardins del Pou de la Figuera acullen
un cicle de cinema. Sota el títol
‘Cinema a la Plaça’, cada dimecres a
les 21.30 h es projectarà una pel·lícula
a l’aire lliure. Aquest dimecres 14 juny,
per exemple, es podrà veure Loza de
Jean-Sébastien Desbordes, un film
que narra la història d’una nena que
fugint del Sudan perd la seva mare, i
tambéThe Positive Kids de Dani
Planas, un documental sobre les
històries del VIH a Tanzània.
BARCELONA. Jardins del Pou de la Figuera.
Carrer de Sant Pere Més Baix, 70. Fins al 9
d’agost tots els dimecres a les 21.30 h. Entrada
gratuïta. casalpoudelafiguera.net/cinemalaplaca-2017/.

REGAL D’ANIVERSARI.

Fas anys d’aquí a l’11 de
juny? Si vens el dia del teu
aniversari entres de franc
a #ElsTresAniversaris!
@La_Villarroel

oci Cat

SETMANA DE LA
NATURA. Entre el 2 i l’11

de juny tindrà lloc la
Setmana de la Natura
a Catalunya
@viulaterra

SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS
Han col·laborat en aquest número.
Meritxell Bayarri, Clara Pi, Puri Caro,
Carla Mercader, Diana Rodríguez i Pilar
Maurell (redacció i agenda), Isabel
Serrano (coordinació), David Velasco
(redactor en cap de disseny), Henar de
Pedro i Marta de los Dolores (disseny).
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