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CAP DE CREUS

El gran monestir benedictí de Sant Pere de Rodes, a la muntanya de Verdera, 
presideix el massís del Cap de Creus i convida pel pont de la Mercè a recórrer el 
recinte amb música medieval interpretada per Antoni Madueño

Vista del Monestir de Sant 
Pere de Rodes. FOTO: RAFAEL LÓPEZ-
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Si heu decidit aprofitar el 
cap de setmana llarg de La 
Mercè per fer una escapada, 
acosteu-vos al Monestir de 
Sant Pere de Rodes. Us hi 
espera Antoni Madueño, un 
reconegut musicòleg i 
intèrpret, que combinarà la 
interpretació de repertoris 
medievals a l’església de 
Sant Pere de Rodes amb la 
construcció en directe d’un 
instrument medieval. El 
podreu veure de 10 a 13h i 
de 16 a 19h, dissabte i diu-
menge. 

La visita a l’anomenat Co-
lós del Cap de Creus val la 
pena durant tot l’any però si 
us amenitzen l’estada amb 
la música de quan va viure 
el seu moment més esplen-

dorós, la proposta es con-
verteix en una immersió en 
un món antic ple de llegen-
des i misteris. 

CAPELLA 
DE SANTA ELENA Històries 
que ens parlen de les relí-
quies de Sant Pere i altres 
sants, dipositades aquí en 
l’antiguitat; i també d’un 
origen incert, possiblement 
romà. Fins i tot hi ha una 
llegenda que explica que 
l’emperador  Carlemany va 
pujar a resar a la capella de 
Santa Elena, molt a prop del 
monestir de Sant Pere de 
Rodes; i una altra que afir-
ma que el papa Bonifaci IV 
va decidir treure el Sant 
Grial de Roma a causa 
d’una incursió dels bàrbars 

i va ser custodiat per uns ca-
vallers que van desembar-
car al peu de la muntanya 
de Verdera, on van edificar 
una petita església anterior 
al monestir de Sant Pere de 
Rodes. 

Durant la pujada al mo-
nestir, que s’aixeca en un 
dels cims de la Serra de Ro-
des, una cadena a primera 
línia de mar al nord de l’Alt 
Empordà, us sorprendrà la 
seva arquitectura i majes-
tuositat. Sant Pere de Rodes 
és un dels conjunts més so-
fisticats del romànic, cons-
truït en un replà per sota 
del castell de Verdera, i en 
terrasses per adaptar-se al 
terreny. 

Els edificis s’organitzen al 
voltant del claustre i l’esglé-
sia, dels segles X i XI, quan 

L’ESPERIT MEDIEVAL 
DEL CIM DEL  
CAP DE CREUS 
Sant Pere de Rodes us convida a 
escoltar la música d’època d’Antoni 
Madueño mentre visiteu el monestir

EN RUTA
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el monestir es va convertir 
en el centre espiritual del 
comtat d’Empúries, amb 
un gran poder polític i 
econòmic.  Abans, però, 
Sant Pere de Rodes era un 
lloc de culte molt més hu-
mil. La primera notícia 
històrica que en tenim és 
data de l’any 878, en un pre-
cepte del rei Lluís II El tar-
tamut, que cita una cel·la 
monàstica que depenia de 
Sant Esteve de Banyoles i 
que formava part d’un con-
junt de quatre cel·les.  

MONESTIR  
DE REFERÈNCIA El monestir 
es va independitzar el 947 
i el seu primer abat fou Hil-
desind (947-991), a partir 
del qual, Sant Pere de Ro-

des es va convertir en un 
centre monàstic de referèn-
cia. En aquells anys es va 
construir l’església, consa-
grada el 1022, i la resta 
d’edificis del complex: el 
campanar, el claustre, les 
sagristies, les dependències 
on els monjos benedictins 
feien vida i, més tard, el Pa-
lau de l’Abat.  

A Sant Pere de Rodes s’hi 
fan visites guiades durant 
tot l’any, on us explicaran la 
història del monestir men-
tre feu un recorregut per tot 
el complex i visiteu una 
mostra d’escultura romàni-
ca excepcional, amb co-
lumnes i capitells d’in-
fluència clàssica.  

També us relataran 
històries de temps antics, 
quan els pirates i corsaris 

assolaven la costa catala-
na als segles XV-XVII i el 
monestir era l’únic lloc per 
amagar-se del temible 
Utxiali. Havia estat un jo-
ve italià que es volia fer 
monjo quan va ser segrestat 
per Barba-rossa, que li en-
senyà l’art de la guerra.  

Precisament va ser la pira-
teria junt amb l’expansió de 
la pesta negra l’any 1345 i 
les guerres, que van provo-
car la decadència de Sant 
Pere de Rodes. 

ITINERARIS 
PELS VOLTANTS Per accedir 
al monestir s’ha de deixar el 
cotxe i fer el darrer tram a 
peu, però val la pena la ca-
minada perquè des del 
capdamunt tindreu una 

vista magnífica del Cap de 
Creus i les badies del Port 
de la Selva i de Llançà. I, si 
us agrada caminar per sen-
ders, hi ha alguns itineraris 
al voltant del monestir que 
us portaran fins al castell de 
Verdera o a l’antic poble de 
Santa Creu amb l’església 
de Santa Elena.  

Al castell de Sant Salvador 
de Verdera s’hi arriba pu-
jant per les escales que hi 
ha a la plaça d’accés al mo-
nestir i agafant el camí de la 
dreta. Compte que són 25 
minuts de pujada per un 
sender força tortuós.  

Al cim us torbareu un cas-
tell d’origen desconegut, la 
primera notícia del qual da-
ta del segle IX, tot i que les 
restes que hi ha ara són 
d’una reconstrucció feta 

l’any 1283. El castell era dels 
comtes d’Empúries i s’uti-
litzava per protegir la cos-
ta i la badia de Sant Pere. 
Quan va deixar de ser una 
fortalesa militar, els monjos 
el van utilitzar per vigilar 
l’arribada dels pirates i aler-
tar els pobles del voltant. Si 
decidiu pujar-hi, hi troba-
reu restes de les muralles i 
la base de la torre de defen-
sa, també una cisterna i una 
latrina o comuna medieval, 
al sector del penya-segat. 
Però l’ascens val la pena so-
bretot per gaudir de les 
magnífiques vistes de la 
plana empordanesa.  

POBLE 
SANTA CREU DE RODES. Un 
altre itinerari molt bonic és 
el que us portarà fins al po-
ble de Santa Creu de Rodes. 
Heu de sortir des del princi-
pi del camí de vianants que 
porta al monestir. Allà hi 
trobareu unes escales que 
condueixen al que antiga-
ment s’anomenava Villa 
Sancte Crucis.  

Se’n conserven les parts 
baixes d’algunes cases, ca-
rrers i els dos portals de la 
muralla que defensava la vi-
la. A mitjan segle XVI, el po-
ble va ser abandonat, segu-
rament pels constants atacs 
dels pirates.  

El Conjunt Monumental 
de Sant Pere de Rodes el 
completa l’església de San-
ta Elena o de Santa Creu. 
Les parts més antigues, la 
nau central i la torre del 
campanar, són del segle IX, 
i al llarg dels anys s’hi van 
afegir els braços del 
transsepte i l’absis quadrat, 
les naus laterals i les sagris-
ties. L’església era propietat 
del monestir, igual que el 
poble, i a partir del segle XII 
va esdevenir parròquia. Tot 
i l’abandonament de Santa 
Creu de Rodes, Santa Elena 
va seguir oberta al públic i 
s’hi feien aplecs i romeries 
cada 3 de maig.  

Hi ha moltes altres pro-
postes per pujar a Sant Pere 
de Rodes des dels pobles 
del voltant, les dues més 
clàssiques són les que se-
gueixen el GR-11, des de 
Llançà o el Port de la Sel-
va. El camí està molt ben 
senyalitzat amb les mar-
ques blanques i vermelles 
i es pot fer en els dos sentits. 
Gaudireu d’un paisatge 
agrest, amb muntanyes que 
s’alcen per sobre els 600 
metres i barrancs profunds, 
boscos d’alzina surera, vin-
yes i del perfum del cap 
d’ase, Lavandula stoechas, 
un tipus d’herba aromàtica 
típica dels boscos medite-
rranis. ● 

L’ERMITA DE SANT 
BALDIRI DE TABALLERA 
Els voltants del monestir de 
Sant Pere de Rodes estan 
plens de llocs interessants 
per visitar com l’ermita de 
Sant Baldiri de Taballera, 
que està situada en el terme 
municipal del Port de la 
Selva, a uns 5 km 
aproximadament del nucli 
urbà. Hi podeu accedir 
seguint el camí del masos, 
que forma part del Sender 
de Llarg Recorregut GR11. 
És un conjunt ple d’història 
amb l’església, la casa  
del capellà i altres 
dependències annexes, 
envoltades d’un recinte 
fortificat i amb una torre 
circular de vigilància. 

� � � 

VISTES DES D’UN CAIAC 
Per arrodonir el cap de 
setmana, aprofitar el bon 
temps i veure el Cap de 
Creus des d’una altra 
perspectiva podeu fer una 
volta amb caiac. Hi ha 
moltes empreses que 
organitzen aquest tipus 
d’activitats. Kayaking Costa 
Brava ofereix excursions 
familiars amb dos monitors. 
Navegareu dues hores, 
durant les quals fareu un 
recorregut pel litoral de 
Portlligat. Més informació a 
kayakingcostabrava.com.

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, vistes de 
l’interior de Sant Pere de Rodes 
i del castell de Sant Salvador de 
Verdera (a baix); en aquesta 
pàgina, vista aèria del conjunt 
monumental de Sant Pere de 
Rodes, de l’exterior del 
monestir i de l’església de Santa  
Elena. FOTOS; RAFAEL LÓPEZ MONNÉ. 

DEPARTAMENT DE CULTURA. GENERALITAT 
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AL DENTE

*    OCIpèdia

PARAULA DE 
DISSENYADOR 
 
JJosep Abril: 
«M’agrada 
interactuar amb 
les persones, 
intento 
aprendre de 
cadascuna 
d’elles, sobretot 
si són joves».  
 

     � � � 
 
Gori de Palma: 
«Per sobreviure 
cal fer el 
contrari del 
que estableix  
la indústria  
de la moda».  
 

    � � � 
 
Sweet Matitos: 
«La moda és un 
negoci i  
el client és  
el punt central 
d’aquest».  
 

    � � � 
 
Mireia Playà: 
«Intento 
respectar tot el 
que m’envolta».     

LA VEU DE L’EXPERIÈNCIA 
Néixer –registrar un nom o una marca– dins la totpoderosa indústria de la 
moda és relativament fàcil. Créixer, el que seria el següent pas, ja no ho és 
tant. I sobreviure es pot convertir en una tasca impossible si no es tenen les 
eines necessàries i la visió suficient per adaptar-se a les contínues 
demandes del sector. La iniciativa Designers Fashion Experiences apropa 
alguns dissenyadors consagrats a l’abast dels estudiants per compartir 
coneixements i intercanviar experiències que ajudin les noves generacions a 
realitzar les seves metes personals coneixent les oportunitats i els riscos del 
negoci. Què no falti la motivació!   

PONÈNCIA: PATRONATGE  
I CUSTOMITZACIÓ 
El creador mallorquí consti-
tueix una visió alternativa 
de la moda. Defuig dels 
tòpics i es refugia en la tèc-
nica, la identitat i els valors 
estètics de l’ofici. Les seves 
col·leccions, des dels seus 
inicis al 2003, s’inspiren en 
els moviments subculturals 
amb referències a l’after-
punk, l’estètica industrial o 
el fet marginal, amb propos-
tes tenyides de negre, el 
seu color fetitxe.  

La clau de la supervivència: 
Fer el contrari del que esta-
bleix la indústria de la moda. 
Una motivació: El treball ar-
tesanal i personalitzat. 
Un consell: Crear un univers 
propi amb un estil individual.

GORI  
DE PALMA

PONÈNCIA: CONCEPTE I CREATIVITAT 
El dissenyador barceloní ofereix una mirada genuïna 
al concepte de moda masculina amb un estil contem-
porani basat en siluetes desestructurades i colors 
plens de matisos en peces de roba que exemplifiquen 
l’elegància més discreta. Fins i tot, austera. Josep 
Abril també té vocació docent: «M’agrada interactuar 
amb les persones, intento aprendre i sobretot si són 
joves».

JOSEP 
ABRIL

La clau de la supervivèn-
cia: La perseverança 
Una motivació: Aixecar-me 
cada matí amb ganes d’anar 
a treballar. 
Un consell infal·lible: Es-
coltar-los tots i no fer-ne 
cas a cap. Guia’t per la in-
tuïció. 

MIREIA 
PLAYÀ

PONÈNCIA: INNOVACIÓ EN COMPLEMENTS 
Mireia Playà fa dos anys que ha impulsat la seva 
firma homònima especialitzada en sabates vega-
nes, elaborades a partir de teixits i materials al-
ternatius a la pell. «Les meves col·leccions es rea-
litzen sense crueltat de cap tipus: no utilitzem 
animals, no explotem als treballadors ni fàbri-
ques i cuidem els nostres clients», assegura la jo-
ve dissenyadora. Dissenys atrevits amb detalls 
de fantasia per a dones que trepitgen fort.

La clau de la supervivèn-
cia: Diferenciar-se sense 
desconnectar del consu-
midor. 
Una motivació: Respectar 
tot el que m’envolta. 
Un consell: Tenir un mis-
satge, un concepte definit i 
uns valors que estiguin 
clars.

SWEET 
MATITOS

PONÈNCIA: GESTIÓ D’UN NEGOCI 
Sweet Matitos és la marca que gestiona el tàn-
dem format per Matías Jaramillo i Tito Maris-
tany, dos empresaris dedicats a diferents sec-
tors de la moda. De la seva passió i coneixe-
ment d’aquest món juntament amb altres va-
lors que comparteixen com l’amor per la vida, 
la natura, la família... ha sorgit aquesta firma 
d’esperit romàntic que vesteix a la dona en 
clau sofisticada.

La clau de la supervivèn-
cia: La flexibilitat i la capa-
citat de saber-se adaptar. 
Una motivació: Buscar la 
serenitat per mantenir 
l’equilibri i el benestar. 
Un consell: La moda és un 
negoci i el client és el punt 
central d’aquest.

La tercera edició 
de Designers 
Fashion Experien-
cies es durà a ter-
me al concessio-
nari Autobeltran 
de Barcelona du-
rant la tardor. La 
primera conferèn-
cia comença avui 
amb Josep Abril. 
www.designers-
fashionexperien-
ces.com.
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EL REBOST
PALACIO DE LOS OLIVOS 

Un AOVE picual molt premiat. El d’oliva 
de picual és una de les varietats d’oli d’oli-
va verge extra (AOVE) amb més persona-
litat del mercat. I el que elabora la finca 
Palacio de los Olivos al Camp de Calatra-
va (Ciutat Real), ubicat en terrenys 
volcànics, ha estat escollit com un dels 
millors del món. La recol·lecció  primeren-
ca de l’oliva i els processos mecànics i en 
fred donen com a resultat un oli de gran 
qualitat, amb una acidesa molt baixa, 
aquest agradable i subtil picant de la pi-
cual i aromes verds i frescos, amb presèn-
cia de tomàquet i carxofa. L’ampolla de 
500 ml, amb un cuidat disseny i en un for-
mat estilitzat amb terminacions corbes, 
ronda els 9 euros al mercat. També es ven 
en ampolla de 250ml. Pàgina web: www.oliva-
palacios.es.

MOSTRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA

AGENDA

Al Moll de la Marina durant les Festes 
de la Mercè. 55 bodegues i 12 denomina-
cions d’origen es donaran cita un any 
més en un dels esdeveniments impres-
cindibles de les Festes de la Mercè: la 
Mostra de Vins i Caves de Catalunya. 
Aquesta 38a edició estrena localització 
al Moll de la Marina, un espai diàfan de 
5.000 metres quadrats, ben comunicat 
per transport públic i a tocar del mar. I 
arriba al Port Olímpic amb novetats com 
l’Espai Selecció, on els expositors mos-
traran els seus vins més especials, i una 
botiga amb més de 500 referències. Serà 
entre el 21 i el 24 de setembre, una ocasió 
única per tal de tastar els millors vins i 
caves de Catalunya. Quan: Del 21 al 24 de se-
tembre. On: Moll de la Marina (entre la Torre 
Mapfre i l’Hotel Arts). Més informació: gencat.cat.

MENÚ PER 
LA MERCÈ

El restaurant Tablafina de l’NH 
Collection Gran Hotel Calderón 
s’apunta a les festes de La Mercè amb 
un menú especial que se servirà fins al 
pròxim 24 de setembre i que inclou 
plats com la bomba de la Barceloneta, 
l’escalivada o la coca de seques entre 
altres propostes. Inaugurat el juliol i 
especialitzat en formatges, embotits i 
conserves, per a la nit del 24 sumen al 
menú especial de festes un còctel a la 
seva terrassa per gaudir del clàssic 
Piromusical amb les millors vistes 
panoràmiques.

TABLAFINA 

Proposta: Un menú 
per gaudir de la Festa 
Major de Barcelona. 

Adreça: Rambla de 
Catalunya, 26.  

Telèfon: 933 01 00 00. 

Pàgina web: 
www.tablafina.com. 

Preu mitjà: 30 euros.

SABORS 
D’ORIENT

BISTROT 
LEVANTE 

Proposta: Cuina 
mediterrània, viatjera i 

fresca en un local 
preciós.  

Adreça: Placeta de 
Manuel Ribé, 1. 

Telèfon: 938 58 26 79. 

Pàgina web: 
bistrotlevante.com. 

Preu mitjà: 25 euros.

CUINA 
ROMANA

BENZINA 

Proposta: Bona 
cuina italiana i 
còctels en un 

restaurant que 
promet.  

Adreça: Passatge de 
Pere Calders, 6.  

Telèfon: 936 59 55 
83. 

Pàgina web: 
www.benzina.es. 

Preu mitjà: 25 euros.

Altre restaurant italià? Altre local preciós 
i modern a Sant Antoni, el penúltim ba-
rri de moda de Barcelona? Doncs, malgrat 
que Benzina compleixi amb tots dos re-
quisits: és un restaurant italià i és real-
ment maco, per sort, és molt més que 
això. Inaugurat fa només unes setmanes, 
aquí la idea és anar una mica més enllà 
d’aquest genèric de la cuina italiana i 
apostar per una carta en les que els plats 

de Roma i de la regió de 
Lacio són protagonistes 
gràcies al xef Daniele 
Moretti. I què es menja 
a Roma, a més de pasta? 

Perquè sí, també hi ha pasta, incloent una 
carbonara de les de veritat, uns es-
paghetti a la vongole (amb cloïsses), o 
amb chitara cacio & pepe, altra especia-
litat romana. Carta breu i amb uns anti-
pasti realment interessants (atenció a 
la stracciata amb cigala i botarga) i un pa-
rell de plats de carn i altres de peix com-
pleten una proposta ben resolta, saboro-
sa i de preus ajustats, també a l’àmplia llis-
ta de vins italians que s’ofereixen.

Els plats de Roma i de la regió 
de Lacio són protagonistes 

gràcies al xef Daniele Moretti

TASTETS
VINILS, TIRAMI-
SÚ I CÒCTELS.  
Si la decoració o la 
música, amb uns 
quants vinils 
repartits pel local, 
aporten aquest 
estil de Brooklyn 
que reivindica el 
restaurant, la carta 
de postres en la 
que no falta el 
tiramisú o el dolce 
de la mamma ens 
recorda que aquí 
l’ànima és italiana. 
Atenció també a la 
zona de barra i a 
les propostes de 
còctels per  
animar les tardes 
i nits del barri. 

BE
N

ZI
N

A

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Si parlem de cuina del Llevant és 
possible que molts pensin en la costa 
mediterrània espanyola. Però el 
concepte va molt més enllà, des de 
Turquia fins al Líban i Israel. D’allà 
venen els plats i sabors de la carta de 
Bistrot Levante, un petit i preciós local 
que ofereix, a més de dinars i sopars, 
un interessant i diferent brunch de 
cap de setmana. El seu shakshuka, les 
albergínies rostides, o el labne són 
alguns dels seus imprescindibles. 
També mereix una especial atenció 
la seva carta de vins.
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El llegat del folklorista Aureli  
Capmany. El Palau Robert reivindica 
amb una nova exposició el llegat que 
va deixar el folklorista, autodidacta, 
escriptor i promotor català Aureli 
Capmany a partir del personatge in-
fantil d’en Patufet, protagonista de la 
revista que dirigia ell i del mateix 
nom. Aquesta mostra s’insereix en 
les activitats organitzades per la Ge-
neralitat amb motiu del 150è aniver-
sari del seu naixement.

‘PATUFET,  
ON ETS?’ 

Proposta: Exposició 
sobre la figura d’Aureli 

Capmany.  

On: Palau Robert 
(Passeig de  
Gràcia, 107).  

Quan: Del 21 de 
setembre al 20 de 

gener del 2019. 

Pàgina web: 
www.palaurobert. 

gencat.cat.

GUSTAVO 
DUDAMEL 

Proposta: Cita amb el 
director d’orquestra 

veneçolà. 

On: Palau de la Música.  

Quan: Dimecres 19 de 
setembre a partir de 

les 20 hores. 

Pàgina web: 
www.palaumusica.cat.  

Preu: de 30 a 175 
euros.

BARCELONA 
ACCIÓ 

MUSICAL 

Proposta: Diversos 
concerts.  

On: Al barri del 
Raval, al Paral·lel i a 

l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm.  

Quan: Del 21 al 24 de 
setembre. 

Pàgina web: 
www.barcelo-
na.cat/bam.

Les músiques independents 
més innovadores del moment 
tenen el seu espai d’expres-
sió al Barcelona Acció Musical 
(BAM Festival) de La Mercè 
2018. Es podran gaudir dels 
sons més nous d’Amèrica, Eu-
ropa i el continent africà amb 
una parada especial enguany 
a Lisboa, la ciutat convidada 
de la programació de la Festa 
Major de Barcelona. Una altra 
novetat d’aquesta edició del 
BAM serà  l’escenari que s’ins-
tal·larà el diumenge 23 de se-
tembre a l’avinguda del Pa-
ral·lel per celebrar els 75 anys 
de la Sala Apolo, i que acollirà 
les actuacions de la Barcelona 
Jazz Orquestra (a les 12 hores) 

 
 
 
 

i el Real Combo Lisboense (a 
les 18 hores). A la una de la 
matinada de dilluns envairà 
aquest mateix escenari  l’ar-
gentina establerta a Madrid 
Nathy Peluso (a la imatge su-
perior dreta), considerada una 
de les noves sensacions de la 
nova onada del hip-hop es-
panyol. El seu àlbum de debut, 
La sandunguera, és la princi-
pal atracció de la seva actua-
ció al BAM. També diumen-
ge, però a la plaça dels Àngels 
del Raval, arribaran els Mer-
cury Rev. Els estatunidencs, 
grans del rock psicodèlic, van 
publicar l’any 1998 la que està 
qualificada de la seva millor 
obra musical, Deserter’s 

songs. Aquest celebrat treball 
assoleix aquest 2018 els seus 
20 anys de vida i el grup el re-
memora en directe per La Mer-
cè en un format més íntim a 
partir de les 21.45 hores. Ja di-
lluns (18.45 hores), i a l’Antiga 
Fàbrica Estrella Damm, farà ac-
te de presència una de les mi-
llors compositores d’odes al 
desamor, La Bien Querida, el 
nom artístic d’Ana Fernández-
Villaverde (Bilbao, 1974) el da-
rrer treball de la qual és Fue-
go (2017). Dissabte, la rambla 
del Raval rebrà la sensació xi-
lena del reggaeton Tomasa del 
Real (a les 22 hores). Bellaca 
del año (2018) és el segon disc 
de l’artista després de Bien y 
mal (2016). Ella és una expo-
nent del neoperreo i lluita con-
tra els clixés sexistes que inun-
den les lletres del reggaeton.

NO TAN 
PETITS

Les músiques innovadores inunden el Raval, el 
Paral·lel i l’Antiga Fàbrica Damm per La Mercè
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
BAM CULTURA VIVA A FABRA I COATS. Els dies 21 i 22 de 
setembre, l’Espai Cultura Viva pren la Fabra i Coats de Sant 
Andreu (C/ Sant Adrià, 20) amb una fira discogràfica com a 
novetat d’aquest any per impulsar el teixit musical de la ciutat. 

NADAH EL SHAZLY. A la plaça Joan Coromines, divendres 
que ve a les 22.30 hores, sonarà el disc de debut de la cantant 
i productora egípcia Nadah El Shazly, Ahwar (2017). Barreja de 
cançó tradicional egípcia i de jazz, R&B i electrònica. 

RAP PORTUGUÈS. Ana Matos Fernandes, nascuda a Porto, 
és MC des de l’any 2004. El seu projecte Capicua arriba a la 
plaça Joan Coromines dissabte a mitjanit.   

FERRAN PALAU. Es va donar a conèixer com a líder, 
compositor i vocalista d’Anímic i des del 2012 en solitari amb el 
seu projecte personal iniciat amb el disc L’aigua del rierol, i 
amb Santa Ferida (2015) i Blanc (2018). El seu pop d’autor és 
protagonista el diumenge a la plaça Joan Coromines (21 hores).

@NEM-HI

‘TADEO JONES: 
UNA AVENTURA 

MUSICAL’ 

Proposta: Arriba a 
Barcelona després del 

seu èxit a Madrid.  

On: Teatre Coliseum 
(Gran Via, 595)..  

Quan: Del 22 al 30  
de setembre. 

Pàgina web: 
www.grupbalana.com. 

PETITS

Al capdavant de la Mahler Chamber 
Orchestra. El prestigiós director d’or-
questra veneçolà Gustavo Dudamel 
va inaugurar ahir dimarts la tempora-
da del cicle Palau 100 del Palau de la 
Música Catalana. Avui dimecres ofe-
reix un segon concert amb la Mahler 
Chamber Orchestra en què dirigirà la 
Simfonia núm. 3, en Re major, D. 200 
de Schubert i la Simfonia núm. 4, en 
Do major de Mahler, que interpretarà 
la soprano Golda Schultz.

Teatre Coliseum. El divertit musical so-
bre les aventures del personatge infan-
til Tadeo Jones arriba del 22 al 30 de se-
tembre al Teatre Coliseum amb un re-
partiment d’11 ballarins encapçalat per 
Luis Guijarro, Jorge Riquelme i Melisa 
Jiménez. Tadeo Jones rebrà una miste-
riosa visita que li lliurarà un enigmàtic 
missatge que afecta la seva estimada 
Sara Lavrof. Sembla que ella ha desapa-
regut i que cal que la vagi a buscar a la 
secreta illa grega de Delos.
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19 -26 DE SETEMBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 19 

ESCENA 

‘LA CALAVERA DE CONNEMARA’ 

La Villarroel obre temporada amb 
l’obra de l’irlandès Martin McDonagh, 
dirigida per Ivan Morales. BARCELONA. 
Villarroel, 87. www.lavillarroel.cat. 

DIJOUS 20  

MUSICAL 

‘FUN HOME’ 

Arriba Fun Home, un musical que va 
guanyar cinc premis Tony i que 
explica la història de la novel·lista 
gràfica Alison Bechdel. 
BARCELONA. Onyric Teatre Condal. 
www.teatrecondal.cat.DENDR 

DIVENDRES 21 

VISITA CULTURAL 

SAGRADA FAMÍLIA 

La Sagrada Família comença tres 
jornades de portes obertes per a 
30.000 persones que han guanyat 
entrades gratuïtes amb un sorteig. 
BARCELONA. Sagrada Família.  
www.sagradafamilia.org. 

DISSABTE 22 

ART 

REALISME JAPONÈS 

L’exposició Realisme Japonès 
Contemporani reuneix les 60 
obres més destacades del fons 
permanent del Hoki Museum de 
Chiba del Japó. BARCELONA. Museu 
Europeu d’Art Modern (MEAM). 
www.meam.es.  

DIUMENGE 23 

MÚSICA 

FESTIVAL WAKE UP CALL 

L’hotel W de Barcelona acull el 
festival musical Wake Up Call, amb 
artistes com Robin Schulz, Martin 
Solveig, Themba, Kristina Dolgova, 
Boston Bun, Gorgon City, Pete 
Tong i Thomas Jack. BARCELONA. 
Hotel W. www.wakeupcallfest.com.  

DILLUNS 24 

FESTA MAJOR 

PIROMUSICAL DE LA MERCÈ  

El clàssic piromusical a la Font 
Màgica de Montjuïc posa punt 
final a les festes de La Mercè. 
Sonarà música portuguesa–Lis-
boa és la ciutat convidada–, jazz i 
la banda sonora del maig del 68. 
BARCELONA. Font Màgica de Montjuïc. 
www.barcelona.cat/lamerce.  

DIMARTS 25 

ART 

‘LA CUINA DE PICASSO’  

L’exposició La cuina de Picasso té 
com a eix principal el tema de la 
cuina en el sentit més ampli, un 
motiu omnipresent en el conjunt 
de l’obra de l’artista. BARCELONA.  
Museu Picasso. www.museupicasso.bcn.cat. 

DIMECRES26 

MUSICAL 

NOVA OBRA DE DAGOLL DAGOM 

Maremar, el nou musical de 
Dagoll Dagom, s’estrena al Teatre 
Poliorama. És una adaptació de 
Pèricles, Príncep de Tir de 
William Shakespeare amb música 
inspirada en l’obra de Lluís Llach. 
BARCELONA. Teatre Poliorama. www.mare-
mardagolldagom.com. 

‘L’#ASSOCIAT18’ Del 22 al 
24 de setembre, en el 
marc de la #Mercè18, us 
esperen a la plaça de 
Catalunya un munt de 
propostes tan diverses 

com les associacions que 
les organitzen. Aneu a 
l’#Associat18 amb tota la 
família; hi trobareu 
propostes per a tots els 
públics! @barcelona_cat 

PALAU GÜELL Què encara 
no has anat a visitar el 
Palau Güell amb la família? 
Aquesta és la millor ocasió! 
Diumenge 23 de setembre 
a les 11h. L’activitat és 

gratuïta i inclou una visita 
guiada i un taller a càrrec 
de #Biribotis Reserves a 
palauguell@diba.cat/ 
934.725.775 #AnyGüell 
@PalauGuell 

MUSEU MARÍTIM 
Diumenge 23 de setembre 
ens traslladarem a la 
Barcelona de 1918 en 
homenatge al centenari 
del #pailebot Santa 

Eulàlia. Amb les 
recreacions històriques a 
càrrec de l’Associació 
Retrofuturista Nautilus. Al 
@MuseuMaritim d’11 a 19 
hores. @MuseuMaritim

RECOMANAT  
A LES XARXES

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

Han col·laborat en aquest número.  
Puri Caro, Carla Mercader, Iker Morán, 
Maria Almenar i Pilar Maurell 
(redacció), Isabel Serrano (coordinació 
editorial), María del Sol García 
(disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 2018.  Del 16 al 
22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mo-
bilitat amb el lema Combina i Mou-te. Aquest dissabte, 22 
de setembre, se celebra el dia Sense Cotxes i diverses lí-
nies de bus quedaran afectades pels diferents actes que 
tindran lloc a la ciutat. Tall de via Laietana. Hora: de 10 a 14 
hores.  Línies afectades que es desviaran o se’n limitarà el 
recorregut: V15, V17, 45, 120 i Bus Turístic (Ruta Vermella). 

Tall de Gran de Gràcia.  Hora: de 17 a 21 hores. Línies afec-
tades que es desviaran o se’n limitarà el recorregut: V17, 
22 i 24. NOVA L-10  SUD.  El passat 8 de setembre va en-
trar en funcionament la L-10 Sud,  que connecta el barri de 
la Marina amb Collblanc. D’aquesta manera, l’actual tram 
de la L-10 (La Sagrera - Gorg) s’anomenarà L-10 Nord. 
Amb aquest canvi, es diferenciaran dos trams de la L-10:  
L-10 Nord: tram de La Sagrera a Gorg. L-10 Sud: nou tram 
de Foc a Collblanc. Més informació a www.tmb.cat.

@NEM-HI

MÚSICA 

CONCERT  
 
LA BANDA TRIBUT OFICIAL 
D’U2 AL HARD ROCK CAFE 

El Hard Rock Cafe de la plaça 
de Catalunya acull un 
concert de Please 100% U2 
Barcelona, la banda tribut 
oficial del grup originari de 
Dublín, el mateix dia que 
aquest actua a Madrid. 
BARCELONA. Hard Rock Cafe 
Barcelona. www.hardrock.com. 

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix, imatge aèria de la 
Sagrada Família; mostra sobre 
realisme japonès al museu 
MEAM; l’elenc del musical 
Fun Home del Condal i cartell 
de la nova obra de Dagoll 
Dagom, Maremar.  
FOTOS: S. FAMÍLIA / MUSEU MEAM / ÀGATA CASANOVAS
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