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TERRITORI  
FEMENÍ DES  

DE FA 8 SEGLES

El monestir cistercenc femení més important de Catalunya, el Reial 
Monestir de Santa Maria de Vallbona, té més de 850 anys d’història i 
és l’únic cenobi femení inclòs a la Ruta del Cister 

Claustre del Reial Monestir de 
Santa Maria de Vallbona.  

FOTO:  DEPARTAMENT DE CULTURA /  

GENERALITAT DE CATALUNYA
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Al sud de la comarca de 
l’Urgell, envoltat de vinyes, 
oliveres, ametllers i cultius 
de secà, hi ha el cenobi cis-
tercenc femení més impor-
tant de Catalunya, el Reial 
Monestir de Santa Maria de 
Vallbona.  

Amb més de 850 anys 
d’història, és l’únic mones-
tir femení de la Ruta del 
Cister i també l’únic que ha 
conservat ininterrompuda-
ment la comunitat durant 
tots aquests anys. 

Sempre val la pena visi-
tar Santa Maria de Vallbo-
na, les primeres notícies del 
qual daten del 1153, però a 
més, acaba d’estrenar un 
nou espai expositiu: Santa 
Maria de Vallbona; el mo-

naquisme femení. El projec-
te forma part del programa 
Patrimoni en Acció, impul-
sat pel Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Ca-
talunya, junt amb l’Obra So-
cial La Caixa. 

El nou espai està a l’ano-
menada Sala Gòtica del mo-
nestir, l’antic dormitori de 
les monges, i explica els fo-
naments espirituals del 
monaquisme cistercenc i la 
història del monestir de 
Vallbona, amb la veu i la 
mirada femenines de la co-
munitat de monges que hi 
ha viscut des del segle XII.  

A més, exposa per prime-
ra vegada al públic la 
Farmàcia i la seva col·lecció 
d’estris, considerada la mi-
llor d’època moderna que es 
conserva a Catalunya. 

Us submergireu en la vida 
d’aquesta comunitat i po-
dreu reviure moments cru-
cials de la seva història, 
com el seu origen eremític. 
I és que Santa Maria de 
Vallbona, tot i integrar-se 
a l’orde del Cister l’any 1176, 
va començar com una co-
munitat mixta d’ermitans, 
impulsada per Ramon de 
Vallbona, que observaven la 
Regla de Sant Benet.  

ABADESSES 
I PROTECTORES. El 1175, els 
monjos foren traslladats a 
Poboleda (Priorat) i les 
monges de Vallbona van 
quedar a càrrec de Beren-
guera de Cervera.  

Amb la incorporació a 
l’Ordre del Cister, arribà 

VALLBONA, UNA 
COMUNITAT DE 
DONES SÀVIES 
El Monestir de Santa Maria de 
Vallbona exposa el seu tresor, la 
farmàcia i la seva col·lecció d’estris 

EN RUTA
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l’abadessa Òria Ramírez, 
procedent del monestir de 
Tulebras, a Navarra. Si se-
guiu la història del mones-
tir i el fil narratiu del nou es-
pai d’exposició, descobrireu 
l’scriptorium, a través d’un 
mapping amb personatges 
virtuals i escenografia. San-
ta Maria de Vallbona va afa-
vorir la saviesa de les mon-
ges i, des del segle XIII, va 
tenir una escola monacal on 
rebien formació noies per-
tanyents a la noblesa.  

S’hi conreava la gramàti-
ca, la litúrgia, la cal·ligrafia, 
la miniatura, la música i el 
teixit i brodat. A dins 
d’aquesta escola hi havia 
l’scriptorium, on un grup 
de monges copiaven i ador-
naven els còdexs per nodrir 
la biblioteca del monestir.  

Ara, per primera vegada, 
podreu veure algun 
d’aquests llibres miniats, 
d’entre els segles XIII i XV.   

La visita avança fins a La 
memòria del monestir, una 
gran projecció al fons de la 
primera sala que explica la 
història de la comunitat de 
Santa Maria de Vallbona 
des de la seva fundació i 
fins a l’actualitat, i repassa 
les principals abadesses i 
protectors que va tenir al 
llarg dels segles.  

L’ESPLENDOR 
REIAL. Com els reis Jaume 
el Conqueridor i Alfons el 
Savi, que es van hostatjar 
amb les seves corts a 
Vallbona en repetides oca-
sions; o Alfons I el Cast i la 

reina Sança que establiren, 
durant unes setmanes, la 
cort itinerant a Vallbona 
per impulsar-ne la nova 
fundació. La importància 
que tenia el monestir al se-
gle XIII es demostra en el 
fet que el 1275 hi va ser en-
terrat el cos de la reina Vio-
lant d’Hongria, esposa de 
Jaume I. L’església també 
acull les restes de la seva fi-
lla, Sança d’Aragó. 

De fet, Santa Maria de 
Vallbona havia gaudit des 
dels seus inicis de la protec-
ció de la casa reial i dels 
comtes d’Urgell, i el 1198 el 
papa Innocenci III ja li va 
atorgar certs privilegis com 
el d’immunitat. Eren temps 
en els quals Vallbona, amb 
l’abadessa al capdavant, es 
va convertir en el centre de 

la vida política, jurídica i 
econòmica d’un territori 
força ampli.  

Tant és així que Vallbona 
va propiciar la creació de 
molts altres monestirs fe-
menins de l’ordre del Cister, 
com Sant Hilari a Lleida, 
Bonrepòs a la Morera de 
Montsant, Gratia Dei o la 
Saïdia a València i Valldon-
zella a Barcelona. Testimo-
nis d’aquesta època d’esplen-
dor són alguns documents i 
objectes que han arribat fins 
a nosaltres i una arquitec-
tura única i singular.  

CANVIS 
A R Q U I T E C T Ò N I C S . E n  
aquesta nova museïtzació 
s’exposen a les sales del 
monestir la Regla de sant 

Benet, el bàcul abacial o les 
cartes de professió, escrites 
i decorades per les novícies 
abans de professar. L’evolu-
ció arquitectònica del mo-
nestir es mostra a partir 
d’una gran maqueta que 
permet veure els canvis que 
hi ha hagut al llarg de la se-
va història, des del segle 
XII, amb les formes auste-
res i les àmplies obertures 
de les esglésies característi-
ques de l’arquitectura del 
Cister, fins a l’època gòtica. 

L’església és un clar 
exemple de l’estil del Cister, 
amb una sola nau, presidi-
da per la Mare de Déu del 
cor, una imatge de pedra 
policromada, obra de Gui-
llem Seguer (s. XIV).  

Quan passeu la porta prin-
cipal, val la pena que alceu 
la vista per admirar un dels 
primers relleus de Santa 
Maria que surten en un 
timpà a Catalunya. També 
el cimbori-campanar en 
forma de llanterna octogo-
nal acabada en piràmide és 
un exemplar únic i una de 
les obres més atrevides de 
l’arquitectura medieval.  

El claustre és una barreja 
d’estils, des del romànic 
primitiu de la nau sud (se-
gle XII), fins als elements tí-
pics renaixentistes de la 
nau de ponent, del segle 
XV. També la sala capitu-
lar de finals del segle XIV 
impressiona per la seva 
austeritat.  

L’HORT 
EN ACTIU. Per l’orde, és im-
portant mantenir l’equilibri 
entre la laboriositat i la con-
templació, i l’hort és el lloc 
ideal per al treball manual. 
En l’actualitat, les monges 
segueixen cultivant-lo, amb 
l’ajuda de voluntaris, i des 
de 2008 fins ara s’han recu-
perat uns 4.000 m2 de te-
rres per a conreu d’horta-
lisses, fruiters, cereals i flors 
ornamentals, amb què fan 
rams per a l’església.  

Antigament, les monges 
també cultivaven plantes 
medicinals i des de la seva 
fundació fins al Concili de 
Trento, al segle XVI, el mo-
nestir disposava d’una 
farmàcia.  

Ara teniu l’oportunitat de 
veure per primera vegada 
l’excepcional col·lecció del 
monestir, amb una cin-
quantena de pots de 
ceràmica esmaltada i deco-
rada; el cordialer, un arma-
ri on es guardaven els pots 
de vidre amb remeis ano-
menats cordials per vigorit-
zar el cor i altres medica-
ments; o estris per preparar 
els esmentats medica-
ments. ● 

VALLBONA DE LES 
MONGES es va crear arran 
de les disposicions del 
concili de Trento que 
prohibien l’existència de 
monestirs femenins en llocs 
aïllats. Per això, la comunitat 
va permetre la construcció 
d’habitatges al seu voltant, 
formant el poble actual. 
Podeu fer una caminada pel 
poble i gaudir dels seus vins, 
de la DO Costers del Segre, i 
d’un magnífic oli d’oliva.  
� � � 

POBLE DE VINYES 
També us podeu acostar 
fins al molí del carrer Major, 
que conserva l’estructura de 
suport de pedra per 
premsar la vinya. Estava a 
l’interior del monestir, però 
amb la reforma del Concili 
de Trento es va traslladar a 
la ubicació actual. 
� � � 

HISTÒRIA DEL CINEMA 
Si us agrada el cinema, al 
mateix poble hi ha l’Espai 
Museístic del Cinema. 
Col·lecció Josep M. 
Queraltó. Són més de 
20.000 peces amb objectes 
relacionats amb el cinema. 
També hi ha una sala que 
homenatja a Josep M. 
Queraltó, amb antigues 
ràdios i objectes de so que 
traslladava pels pobles.

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, el claustre, 
una vista de tot el complex i 
una imatge de l’espai de la 
farmàcia; en aquesta plana, 
l’aspecte interior del claustre  
(a dalt), i el rosetó de l’església i 
una vista de la nova sala amb el 
plànol del monestir al centre. 
FOTOS; DEPARTAMENT DE CULTURA / GENERALITAT  

DE CATALUNYA
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AL DENTE

*    OCIpèdia

UN MERCAT 
 
LLa Algodonera 
Market Lab 
Aquest 
dissabte 
gaudeix d’una 
nova edició 
d’aquest mercat 
a la terrassa de 
l’hotel Cotton 
House. Una 
oportunitat 
per tocar i 
comprar 
productes 
relacionats amb 
l’univers tèxtil, 
del disseny i 
dels sabors. 
L’hotel està a 
cinc minuts de 
la plaça 
Catalunya i 
antigament 
albergava la seu 
de l’Associació 
de Fabricants 
de Cotó. Té un 
bonic vestíbul, 
una biblioteca i 
un jardí d’hivern. 
Un espai ideal 
per portar a 
terme el mercat.   
 

     � � �
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Per Maria Almenar

FER LA 
MOTXILLA! 
El complement simbòlic dels estudiants viu 
una revolució creativa amb propostes que 
barregen estil amb funcionalitat i són aptes per 
a totes les edats 

FLORS A DOJO 
 Els estampats florals es porten més enllà de 
la primavera per alegrar els complements de 
tardor. La clau de la temporada: els colors 
llampants com els fluorescents. Motxilles 
més vistoses que mai... Aquesta és de BIMBA 
Y LOLA ( 155 €) www.bimbaylola.com

ELS SET 
MAGNÍFICS

ORGÀNICA I SOSTENIBLE 
MIMEYCO és una firma d’accessoris inspi-
rada en la cultura i les tradicions d’essència 
mediterrània que fa peces elaborades a mà 
per artesans locals d’Andalusia. El material 
clau: les fibres de palma. La motxilla 
Eugènia enamora a primera vista. (125 €) 
www.mimeyco.com

FORMES ARRODONIDES 
Dissenys d’estètica depurada elaborats amb 
pell i banyats amb colors neutres que lliguen 
amb tot. Aquesta és l’essència de la marca 
d’accessoris SUR/SAC de la dissenyadora 
Ana Gallego. La motxilla tipus bombonera es 
pot convertir també amb bossa (150 €) 
www.sursac.es

VERSIÓ OFICINA 
Existeixen motxilles que constitueixen una 
alternativa moderna i urbana a la clàssica 
cartera que s’utilitza per anar a treballar. La 
firma ÖLEND, sorprèn cada temporada amb 
originals dissenys d’estètica nòrdica inspi-
rats en les motxilles dels alpinistes dels anys 
50. ( 85 €) www.olend.net  

MÉS SEGURA 
Les motxilles FAHRENHEIT prioritzen el disseny, 
la qualitat i l’artesania amb una elaboració meti-
culosa. Aquest és un dels models més exitosos 
de Fahrenheit: CARMELA i es diferencia pel seu 
sistema de tancament: self closing que s’ajusta a 
través dels tirants cada vegada que es penja a 
l’espatlla. (280 €) www.fahrenheit.com.es

VISCA EL RECICLATGE! 
La firma barcelonina NUKAK de Patricio 
Abreu dóna una segona oportunitat als ma-
terials en desús a través de motxilles i 
bosses elaborades amb banderoles publi-
citàries de PVC. Un altre avantatge? Doncs 
no trobaràs dos models iguals! (89 €) 
www.nukak.es 

1

2

3

4

5

6

7

UN PUNT ROCK! 
De vegades són els petits detalls els que 
marquen la diferència com és el cas  
d’aquesta motxilla de BISMÄRKK que  
incorpora a la butxaca tatxes daurades  
que li donen un punt atrevit. El contrapunt 
més alternatiu. (C.P.V.)  
www.bismarkk.com  
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EL REBOST
CLUNIA ALBILLO 2017 

Estrena per partida doble a bodegues 
Clunia. I és que, després de gairebé 20 
anys de camí, aquesta casa burgalesa 
s’ha animat amb el seu primer blanc i ha 
escollit un raïm autòcton poc conegut: 
l’albillo. Conreat a 1.000 metres d’altitud 
sobre el nivell del mar, és la base d’aquest 
blanc extrem que passa cinc mesos a bó-
tes de 500 litres per aportar estructura 
però sense renunciar a la frescor i els tocs 
fruitals d’aquest blanc de la Tierra de 
Castilla perfecte per a aquells que sempre 
estan cercant alguna cosa diferent i que 
arriba amb una producció limitada de 
4.000 ampolles. Aquest raïm està total-
ment adaptat a un clima extrem i a la terra 
de la Finca Bocigas, que ha aconseguit 
així un blanc suggerent.  
Pàgina web: www.bodegasclunia.com.

LA COCTELERIA

AGENDA

Cola de Gallo. En el cada cop més inte-
ressant mapa de cocteleries de la ciutat 
de Barcelona hi ha una nova entrada que 
cal destacar: Cola de Gallo, el projecte 
més personal de Sergio Padilla, un dels 
bartenders més reconeguts del país (en 
la imatge de la dreta). Situat a la zona del 
carrer Aribau, a l’Eixample, Cola de Gallo 
aposta pels clàssics, tot i que amb el toc 
personal de Padilla. Un exemple? El Mo-
jito de Gallo, a base de mezcal, un dels 
destil·lats de moda, fruita de la passió, i 
canyella. Interiorisme elegant amb un 
punt canalla, actuacions en directe i amb 
una carta de còctels per descobrir són el 
millor reclam per deixar-se caure per 
aquí qualsevol nit. On: Aribau, 153.  
Més informació: Obert de dimarts a dissabte. 
Telèfon: 600 02 68 96. 

SUSHI  
AL MAR

Malgrat que l’estiu s’ha acabat, una 
escapada a la costa és sempre una 
gran idea. I més si el pla inclou sushi i 
una gran terrassa al costat del port. 
Això és just el que ofereix Nomo 
Nautic, el local que aquesta coneguda 
casa ha obert a Sant Feliu de Guíxols. 
Tot i que sashimis, makis i nigiris són 
les estrelles de la careta, atenció 
també a les seves tempures, al tataki 
de tonyina que marida perfectament 
amb les vistes sobre la badia i a la 
seva planxa japonesa (teppan-yaki) 
de la que surten també plats exquisits.

NOMO NAUTIC 

Proposta: Sushi amb 
les millors vistes  

al port de Sant Feliu  
de Guíxols. 

Adreça: Escullera  
del port s/n.  

Telèfon: 972 28 21 00. 

Pàgina web: 
www.gruponomo.com. 

Preu mitjà: 25 euros.

MENÚ 
PICASSO

INFORMAL 

Proposta: Menú dedicat 
al pintor coincidint amb 

l’exposició La Cuina  
de Picasso.  

Adreça: Plata, 4  
(Hotel The Serras). 

Telèfon: 931 69 18 69. 

Pàgina web: 
restauranteinfor-

mal.com. 

Preu mitjà: 50 euros.

ANTIGA 
FERRETERIA

CASA RÀFOLS 

Proposta: Un local 
històric per a una 
cuina ambiciosa i 

sense horaris.  

Adreça: Ronda de 
Sant Pere, 74.  

Telèfon: 936 25  
82 00. 

Pàgina web: 
www.balcas-

tro.com/casa-rafols/ 

Preu mitjà: 30€.

Un local imponent per història i per mida, 
una cuina amb horari de 9 del matí a una de 
la matinada, diversos espais i reservats i 
un menú en el qual no falten clàssics ni plats 
de moda. Així és la carta de presentació 
de Casa Ràfols, que des de fa uns mesos 
ocupa el local que durant més d’un segle va 
ser la ferreteria del mateix nom. Prop d’Arc 
del Triomf, una de les zones amb més mo-
viment gastronòmic dels darrers temps, el 

projecte es perfila com un 
dels més ambiciosos de 
la temporada. El restau-
rant està en marxa, però 
en la part de sota ja es 

treballa en una cocteleria amb molt po-
tencial també per acollir concerts i espec-
tacles i salons privats. A la cuina, Txemi An-
drés aposta per un receptari variat, ingre-
dients de proximitat amb un tracte directe 
amb el productor, atenció als fumats i les 
conserves, i uns arrossos que apunten ma-
neres com el plat fort de la casa. Platets per 
compartir i suggeriments fora de carta 
són part d’una oferta en la qual carns i peixos 
a la brasa també reclamen protagonisme.

Casa Ràfols ocupa des de fa 
uns mesos el local que durant 

més d’un segle va ser la 
ferreteria del mateix nom

TASTETS
UN MENJADOR 
SECRET. Durant 
anys, la ferreteria 
Ràfols va amagar 
un menjador 
secret als seus 
baixos, amb la qual 
cosa el nou 
restaurant gairebé 
resulta el final 
perfecte, o l’inici, 
d’aquesta 
centenària història. 
A més d’esmorzar, 
dinar, sopar o 
prendre alguna 
cosa, Casa Ràfols 
també vendrà 
productes emprats 
en la seva cuina, 
com ara vi, olis, 
conserves o pa. 
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AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Coincidint amb l’exposició La Cuina 
de Picasso que es pot visitar al Museu 
Picasso de Barcelona, el xef Marc 
Gascons ha preparat a Informal un 
menú d’homenatge a aquest pintor, el 
primer estudi del qual es trobava en el 
mateix lloc on ara s’ubica l’hotel The 
Serras. Plats inspirats en l’obra del 
pintor, com el llamàntol a la brasa amb 
cansalada o la botifarra de bou feta a 
casa a la brasa amb guisat de bolets, 
integren un menú de 5 passis que pot 
gaudir-se fins al pròxim 30 de 
setembre. 
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Amb Mísia i Katia Guerreiro. El Festi-
val de Fado va néixer l’any 2011 a Ma-
drid i enguany se celebra a 9 ciutats 
d’Europa, l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. 
Aquest cap de setmana arriba a Barce-
lona en la seva segona edició a la ciu-
tat. A la sala Barts hi seran en concert 
dues grans dames d’aquest gènere 
cent per cent portuguès i ple de 
nostàlgia. Per una banda, la cantant 
Katia Guerreiro dissabte vinent i diu-
menge la intèrpret Mísia. 

FESTIVAL  
DE FADO 

Proposta: Dos 
concerts.  

On: Barts 
(Paral·lel, 62).  

Quan: Dissabte 29 de 
setembre i diumenge 

30 de setembre. 

Pàgina web: 
www.barts.cat.

PORTES 
OBERTES  
AL LICEU 

Proposta: El coliseu 
líric es dóna a conèixer. 

On: Gran Teatre 
del Liceu  

(La Rambla, 51).  

Quan: Diumenge 30  
de setembre. 

Pàgina web: 
www.liceubarcelo-

na.cat. 

‘CREADORS DE 
CONSCIÈNCIA’ 

Proposta: Mostra del 
treball gràfic 

compromés de 40 
fotoperiodistes.  

On: Palau Robert 
(Passeig  

de Gràcia, 107)  

Quan: Fins al 10 de 
febrer del 2019. 

Pàgina web: 
palaurobert. 
gencat.cat.

Fins a 120 obres de 40 fotope-
riodistes espanyols miren di-
rectament als ulls dels visi-
tants del Palau Robert de Bar-
celona per tal d’aconseguir 
remoure les seves conscièn-
cies amb les imatges que apor-
ten a l’exhibició Creadors de 
consciència. La mostra està 
produïda per DKV Asseguran-
ces en ocasió dels seus 20 
anys al servei de la responsa-
bilitat social corporativa i vol 
ser també un homenatge a 
aquests fotoperiodistes com-
promesos amb el seu temps i 
que posen en risc les seves vi-
des per denunciar fets que so-
vint diferents interessos polí-
tics i econòmics volen silenciar 

 
 
 
 

internacionalment. Entre la 
quarantena de fotògrafs que 
han aportat part del seu  
treball figuren Kim Manresa, 
Gervasio Sánchez, Clemente 
Bernad, Sergi Cámara, Santi 
Palacios, Lurdes Basolí, Javier 
Corso, Manu Brabo, Samuel 
Aranda, Bernat Armangué o 
Antonio González Caro. Tots 
ells exposen la seva pell enmig 
de conflictes bèl·lics, desastres 
naturals o règims dictatorials 
i a països com Síria, Colòmbia, 
Veneçuela, l’Iraq i Egipte. Però 
també als seus mateixos barris 
i ciutats d’origen, al suposat 
primer món. La selecció de 
fotògrafs ha anat a càrrec dels 
comissaris de l’exposició, Che-

ma Conesa i Juan Manuel Cas-
tro. El criteri passava perquè 
tots ells fossin vius i actius pro-
fessionalment.  El col·lectiu Re-
porters Sense Fronteres també 
pren part del projecte i rebrà 
tots els beneficis aconseguits 
amb el llibre de la mostra. Che-
ma Conesa assenyala que els 
fotoperiodistes representen 
avui dia la primera línia de ve-
racitat de la informació: «El seu 
codi ètic pel que fa a la possi-
ble manipulació de la imatge 
constitueix la primera línia del 
compromís professional. Solen 
ser persones independents, 
allunyades dels organismes ofi-
cials i conscients de la seva 
missió. Saben que una mala 
praxi el seu ofici representa una 
càrrega de profunditat demoli-
dora per al mitjà que publiqui 
les seves fotos».

NO TAN 
PETITS

El fotoperiodisme vist com el vidre en el  
que s’emmirallen les nostres consciències
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
EMILIO MORENATTI. A la sèrie La violència de gènere a 
Pakistan va retratar 15 dones atacades amb àcid a la cara, 
desfigurant-les de per vida. Busha Shari va ser atacada 
amb àcid fa cinc anys pel seu marit, de qui volia divorciar-
se’n i amb qui tenia dos fills. Va ser torturada brutalment, 
la van rescatar els veïns. Ha estat intervinguda quirúrgica-
ment vint-i-cinc vegades», relata el fotoperiodista. 

GERVASIO SÁNCHEZ. La guerra de Sierra Leone va estar 
marcada per les amputacions. La guerrilla del Front 
Revolucionari Unit va portar a terme aquesta macabra 
pràctica des de l’any 1995, provocant més de 3.000 
víctimes. Els executors eren nens soldats. 

SERGI CÁMARA. La platja de Skala Sikamineas de 
Lesbos, a Grècia,va aparèixer un dia del 2015 plena de 
cadàvers de persones que en la seva fugida de l’horror 
cap a una vida millor a Europa van trobar la mort al 
mediterrani. 

@NEM-HI

‘HISTÒRIA  
D’UNA LLAVOR’ 

Proposta: Espectacle 
infantil.  

On: Auditori de 
Cornellà (Albert 

Einstein, 51) 

Quan: 30 de setembre 
a les 18 hores. 

Preu: 10 euros. 

Pàgina web: 
www.auditoricorne-

lla.com. 

PETITS

Per a més de 14.000 persones. El Gran 
Teatre del Liceu obrirà les seves por-
tes el pròxim 30 de setembre a les més 
de 14.000 persones que van reservar 
la seva invitació per a la iniciativa, que 
vol donar a conèixer els espais tant 
públics com privats del coliseu líric 
barceloní. Els assistents podran recó-
rrer des del fossat d’orquestra fins a 
l’escenari o els camerinos amb una vi-
sita teatralitzada ideada pels 20 anys 
de la reobertura del teatre.

‘Història d’una llavor’. L’Auditori de 
Cornellà de Llobregat estrena tempo-
rada de tardor amb el primer dels es-
pectacles familiars del cicle Berenem 
a L’Auditori, i que porta per títol 
Història d’una llavor. Recomanat per a 
nens i nenes a partir dels 4 anys, expli-
ca una tendra història d’amor a la na-
tura i als animals. La companyia tea-
tral La Maquiné amaneix el seu relat 
infantil amb belles imatges i música 
per a despertar les emocions.
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26 DE SETEMBRE -3 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 26 

MÚSICA 

BLUES A CERDANYOLA 

28a edició del certamen amb més de 
40 concerts i 20 activitats paral·leles 
entre infantils, exposicions i tallers. 
CERDANYOLA. Fins al 7 d’octubre. 
www.bluesdecerdanyola.com. 

DIJOUS 27 

MUSICAL 

‘PAQUITO FOREVER’ 

L’actor Joan Vázquez es posa a la 
pell de Paco Alonso, bailaor, cantaor, 
actor i transformista que va gaudir 
d’una exitosa carrera artística a la 
ciutat de Nova York. BARCELONA. 
Onyric Teatre Condal. Del 25 de setembre al 13 
de novembre. www.teatrecondal.cat.DENDR 

DIVENDRES 28 

FESTIVAL 

VISUAL BRASIL 

Videoart, mapping 3D, performances 
audiovisuals i tallers sobre la 
producció de vídeo en temps real és 
part de l’oferta del certamen gratuït, 
amb més de 40 artistes locals i 
internacionals i 50 activitats. 
BARCELONA. Parc de l’Espanya Industrial.  
www.festivalvisualbrasil.com. 

DISSABTE 29 

ESPORTS 

NO LIMITS BARCELONA 

Dissabte torna la prova automobi-
lística d’orientació i estratègia per 
a conductors amb discapacitat i 
xofers de vehicles ecològics que 
premia l’estratègia per sobre de la 
velocitat. BARCELONA. Moll de la 
Marina. http://rallyclassics.club. 

DIUMENGE 30 

TEATRE 

EL LLIURE ESTRENA LA NOVA 
TEMPORADA AMB ‘LÀ’ 

Blaï Mateu estrena al Lliure de 
Gràcia un espectacle sobre l’exili 

on Mateu comparteix protagonis-
me amb Camille Decourtye i amb 
el corb Gus. BARCELONA. Lliure de 
Gràcia. www.teatrelliure.com. 

DILLUNS 1 

FIRA I MERCAT 

OBSERVATORIUM 
GASTRONÒMIC D’OSONA 

El Gremi d’Hostaleria d’Osona 
organitza la primera edició 
d’aquesta fira-mercat per donar a 
conèixer els productes de la 
comarca. VIC. Recinte firal El Sucre. 
https://observatoriumgastronomic.com. 

DIMARTS 2 

FESTIVAL 

ÚS BARCELONA 

Festival d’art urbà i espai públic 
itinerant a diferents zones de la 
ciutat que pren com a escenari 
l’antiga presó Model. BARCELONA.  
Del 2 al 7 d’octubre. 2018.usbarcelona.com. 

DIMECRES 3 

EXPOSICIÓ 

INFÀNCIA SOTA LES BOMBES 

El Born Centre de Cultura i 
Memòria apropa en una mostra 
les infàncies truncades per la 
guerra civil. BARCELONA. El Born CCM. 
elbornculturaimemoria.barcelona.cat

A MOLLET El CC Can 
Borrell acull l’exposició 
Mollet, Patrimoni Oblidat, 
Memòria Literària 
#Mollet. Del 24 de 
setembre al 26 d’octubre. 

De dilluns a divendres de 
15.15 a 21.30 hores. 
@ajmollet 
LITERATURA El proper 
divendres 28 de 
setembre a les 19h, us 

esperem a la biblioteca 
de #StEsteveSesrovires 
a la presentació del llibre 
Aida y el reino de Uluf de 
l’escriptor local Eric G. 
Moral. @BibStEsteveSes 

TURISME Per Sant Miquel 
no et perdis les portes 
obertes del Castell Templer 
de Gardeny. Dissabte 29 de 
setembre de 10 a 13.30 
hores. @aralleida 

@SegriaTurisme 
@catexperience 
@descobrircat #Lleida 
#ciutatsambcaracter 
#anyturismecultural. 
@turismedelleida 

TEATRE Diumenge 
comença la temporada de 
teatre familiar amb una festa 
al Parc de la Torre Lluc. 
Donem-li una volta al món 
amb Xiula. @espaiMaragall 

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 
NOVA LÍNIA DE BUS 112.  Ha començat a funcionar la 
nova línia d’autobús 112. En sentit Sant Genís, surt del 
carrer de Lisboa i puja per Granja Vella fins al passeig de 
la Vall d’Hebron i continua per l’avinguda del Jordà, els 
carrers de Judea, de Natzaret, de Saldes, d’Olvan, de Vi-
ver, de Cànoves i de Natzaret i puja per l’avinguda 
d’Elies Pagès fins a la plaça de la Font del Roure, on aca-
ba el recorregut. 

En sentit Horta, fa el mateix recorregut pel carrer de Cos-
ta Pacheco i l’avinguda d’Elies Pagès fins a la plaça de Ma-
drona Prat, i baixa per Jordà fins a Vall d’Hebron per 
continuar baixant pels carrers de la Granja Vella, de les 
Basses d’Horta, de Coll i Alentorn i de Lisboa i fa la volta 
per Santa Joana d’Arc i de Tossa i per la Baixada de la Pla-
na per tornar a Lisboa, on finalitza el recorregut. Més in-
formació a www.tmb.cat. 

@NEM-HI

MÚSICA 
CURIOSUS FESTIVAL  
DE LA CULTURA MUSICAL 

Movistar Curiosus Fest 
ofereix una àgora musical i 
un festival musical diferent a 
l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm amb les actuacions de 
Hidrogenesse vs Papá Topo, 
Niño de Elche, Miqui Puig, 
Pina, Baiuca o Lavanna 
Mclean. BARCELONA. Antiga 
Fàbrica Estrella Damm. Dissabte 29 
de 12 a 22 h. www.curiosusfest.com. 

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix, Festival Visual Brasil; 
L’espectacle Là que inaugura 
la temporada del Lliure de 
Gràcia; l’actor Joan Vázquez  
a Paquito Forever i el duo 
musical Hidrogenesse.  
FOTOS: FRANÇOIS PASSERINI / VVAA / ARXIU
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