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L’ART RUPESTRE 

A PRADES
Una ruta convida a descobrir les pintures que formen part de la Ruta de 
l’Art Rupestre a la comarca de la Conca de Barberà. Dels 60 conjunts 
d’art rupestre a Catalunya, 15 estan a les muntanyes de Prades

Pintura amb forma animal 
del Mas d’en Ramon d’en 

Bessó. FOTO:  MAC / MUSEU DE LA CONCA 
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Les parets de les muntanyes 
de Prades guarden en secret 
les converses que tenien els 
nostres ancestres. Són imat-
ges rupestres pintades i gra-
vades fa milers d’anys que 
ara ens expliquen com vi-
vien les comunitats pre-
històriques.  

Unes pintures que formen 
part de la Ruta de l’Art Ru-
pestre i que completen el 
Conjunt dels Abrics de l’Er-
mita i el de la Roca dels Mo-
ros de Cogul. Tots ells decla-
rats per la UNESCO Patri-
moni Mundial per la seva 
singularitat. De fet, aquest 
novembre se celebren els 20 
anys de la declaració. 

Les podeu conèixer a la 
pàgina web www.rutadelar-

trupestre.cat, visitant els 
centres d’interpretació que 
hi ha a cada espai o in situ, 
acompanyats de guies.  

Per concertar visites a Pra-
des us heu de posar en con-
tacte amb el Centre d’Inter-
pretació de l’Art Rupestre de 
les Muntanyes de Prades o 
amb el Museu Comarcal de 
la Conca de Barberà, a 
Montblanc, el millor lloc des 
d’on començar les rutes. En 
el cas de Prades, a més, l’ar-
queòleg i especialista en 
pintures rupestres, Ramon 
Viñas Vallverdú, ens ofereix 
molta informació a la seva 
Guia de l’Art Rupestre de les 
Muntanyes de Prades.  

Dels 60 conjunts d’art ru-
pestre que hi ha a Catalun-
ya, 15 estan situats a les 
muntanyes de Prades i a la 

Conca de Barberà. Si aneu 
a Prades, hi trobareu pintu-
res de mida petita i mitjana, 
de colors vermellosos, que 
daten entre el 9.000 i el 
2.000 aC i que ens expliquen 
les relacions que es van esta-
blir des dels últims grups de 
caçadors-recol·lectors fins 
l’arribada de les primeres 
comunitats urbanes en el 
primer mil·lenni A.C. 

MAS 
D’EN LLORT. Hi trobareu es-
cenes de caça, històries d’en-
frontaments entre comuni-
tats, imatges d’animals o d’ac-
tivitats com la recol·lecció i 
alguns rituals. En molts casos 
es fa difícil saber exactament 
què signifiquen els elements 
representats a les pintures, 

LES PARETS PARLEN 
A LES MUNTANYES 
DE PRADES
Les pintures formen part de la Ruta de 
l’Art Rupestre i estan declarades 
Patrimoni Mundial per la UNESCO

EN RUTA
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perquè ens falten molts re-
ferents, però de mica en mi-
ca, els arqueòlegs estan 
aconseguint descobrir què 
s’amaga al darrere d’aques-
tes petites joies de l’època 
prehistòrica.  

La ruta està plena de ba-
rrancs i de vegades és difícil 
accedir als llocs on hi ha les 
pintures però l’esforç val la 
pena. Aquí la natura és 
agresta, amb cims  del tot es-
pectaculars com el tossal de 
la Baltasana, de 1.201 metres 
d’altura, i barrancs molt pro-
funds.  

Durant tot el recorregut us 
envoltarà un paisatge medi-
terrani d’alzines, roures i 
pins, o arbustos com el 
galzeran o el lligabosc. Si 
us hi fixeu bé, podreu veu-
re passar un esquirol o un 

conill i, si alceu la vista, és 
molt probable que us acom-
panyin les àligues daurades 
o algun falcó. La primera pa-
rada és Mas d’en Llort, a la 
part alta del barranc que 
porta elmateix nom. Es trac-
ta d’un espai que segons els 
arqueòlegs devia servir  com 
a santuari.  

L’abric on trobareu la dese-
na de pintures és prou pe-
tit però encara hi veureu 
una figura que vigila una co-
lla d’animals -un arquer que 
transporta un arc i un parell 
de fletxes- i la meitat d’un 
cabró, segons ens desco-
breix en Ramon Viñas a la 
seva guia.  

Entre els dos hi ha un altre 
animal, una cérvola o cabre-
ta, que sembla caure des 
d’un penya-segat. A l’abric 

hi ha altres figures d’ani-
mals i sembla que el conjunt 
va ser pintat en diferents 
moments temporals.    

MAS 
D’EN RAMON D’EN BESSÓ. El 
segon conjunt de la zona el 
trobem a Mas d’en Ramon 
d’en Bessó, molt a prop de 
l’anterior. Es tracta d’una ca-
vitat que s’estén 10 metres i 
amb una alçada de dos metres 
que segurament guardava 
moltes altres pintures, avui 
totalment deteriorades. 

Si us hi arribeu, podreu veu-
re una escena naturalista ex-
cepcional, amb una figura de 
20 cm d’un brau del qual se’n 
conserva la meitat del cos. 
S’hi identifiquen el front, el 
musell i una orella, unes 

banyes curtes i el coll, a més 
de les potes. L’animal sem-
bla ferit per les fletxes de tres 
arquers de molt petites di-
mensions. Si entreu una mi-
ca més a la cavitat, hi veureu 
altres restes com tres possi-
bles representacions huma-
nes i el que podrien ser 
ocells o insectes.  

Seguim fins al Portell de les 
Lletres, el primer que es va 
descobrir durant el segle XIX, 
situat a la part alta del barranc 
del Llort i que conté 18 sig-
nes i diverses restes, per 
avançar fins al Mas d’en Car-
les, al barranc del Pirro.  

LA COVA 
DE LES CREUS. Allà hi troba-
reu dues figures, un antro-
pomorf, aparentment alat, 

d’uns 40 cm i fet amb els dits, 
i un motiu circular  amb una 
creu al seu interior, entre al-
tres elements.  

La ruta té altres espais amb 
pintures rupestres com la Co-
va de Les Creus, a la part alta 
del barranc de Les Escometes, 
els abrics del Britus i el del 
Mas de l’Arlequí, al barranc 
del Pirro, o l’abric del Mas d’en 
Gran, entre d’altres. 

CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DE L’ART 
RUPESTRE DE LES MUN-
TANYES DE PRADES. Abans o 
després de fer aquest recorre-
gut al voltant de l’art rupes-
tre val la pena visitar el Centre 
d’Interpretació de l’Art Rupes-
tre de les Muntanyes de Pra-
des (CIAR) on hi ha una bo-

RUTES A PEU 
Si penseu que encara no 
heu gaudit prou de la natura 
hi ha tres itineraris a peu 
amb sortida i arribada al 
poble de Prades. La primera 
és prou llarga, de gairebé 
quatre hores i us portarà de 
Prades a Mas de la Mistera, 
L’Abellera, Pla del Freixes i 
Pla del Gendral per tornar a 
Prades, pel GR 65-5. Té molt 
pendent, de manera que 
feu-la si esteu en forma. 
Igual que la que surt del 
poble, puja fina al Tossal de 
la Baltassana i arriba a la 
Cova del Pere. La més 
senzilla, si aneu amb nens, 
és la que va fins al Pla de la 
Guardia, passa per la Baga 
del Pau del Blai i el Coll del 
Toniet, i torna al poble. Dues 
hores de caminada 
tranquil·la.  

� � � 

VISITES   
Des de Prades també 
podeu anar fins a la bonica 
ermita de l’Abellera, un 
temple que possiblement 
data del 1570, tot i que se 
n’han fet moltes reformes 
posteriors. Us sorprendrà 
perquè s’assenta en una 
cova que havia servit 
d’aixopluc i sembla que 
l’engoleixi la pedra. Si esteu 
a Montblanc, podeu 
aprofitar la visita guiada a 
les muralles per gaudir de 
les espectaculars vistes de 
la població que hi ha des de 
les torres i, alhora, descobrir 
la seva gastronomia amb 
dues degustacions i un tast 
de vi D.O. Conca de Barberà.

*    OCIpèdia

Pàgina anterior,  antropomorf 
de l’abric de Mas d’en Carles, 
cabró de Mas d’en Llort (a dalt), 
i aus  del Mas d’en Ramon d’en 
Bessó. En aquesta, en el sentit 
de les agulles del rellotge, 
figures del Portell de les 
Lletres, Mas d’en Llort, taller 
sobre pintura rupestre, visita 
al Mas d’en Carles i al Portell de 
les Lletres  i un pastor a l’abric 
del Mas d’en Gran. FOTOS; MAC /  

MUSEU DE LA CONCA DE BARBERÀ 

na mostra de totes aquestes 
imatges prehistòriques i una 
exposició, amb reproduccions 
a escala real dels abrics rupes-
tres. Hi ha una desena d’es-
pais dedicats a la prehistòria 
de la comarca i de l’art rupes-
tre mundial, també dues sales 
per conèixer el medi físic.  

Al CIAR us explicaran la 
història de les investigacions 
arqueològiques, els diferents 
tipus d’art prehistòric, les tèc-
niques que s’utilitzaven i tam-
bé la gran riquesa de l’art ru-
pestre català.  

Aquesta és una visita perfec-
ta per fer un viatge a través del 
temps i descobrir les històries 
que s’explicaven els primers 
pobladors d’aquestes terres. 
Unes converses que han arri-
bat fins als nostres dies a 
l’abric de la natura.
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AL DENTE Per Maria Almenar

“INTENTO QUE TCN 
TORNI A EMOCIONAR”  
Asier Tapia (Bilbao, 1972) prové del món de l’art i es va 
topar amb la moda “de forma accidental”. D’uns inicis 
experimentals i, a cop d’aprenentatge autodidacta, n’ha 
fet la seva professió amb una trajectòria ferma que passa 
per firmes com Josep Font, Armand Basi, Antonio Miro i 
Medwinds. L’última aventura la viu a TCN liderant des de 
2017 la direcció creativa d’aquesta marca que viu un 
procés de transformació estructural. Enginy, emoció i una 
pinzellada artística, aquest és el llegat d’Asier Tapia.

Revolucionar la part creativa de 
TCN està sent tot un repte profes-
sional... 
És el repte! Sense embuts. Reconec 
que no està sent fàcil perquè hi ha es-
tructures difícils de trencar i pro-
cessos en vies de canvi. 

Què esperaven amb la teva incorpo-
ració? 
Doncs volien una evolució de la mar-
ca, que mirés més cap a la moda i que 
seduís nous públics, més enllà de la 
clienta de tota la vida. I això és el que 
estic fent des de dins: una renovació a 
nivell conceptual, un rentat de cara i 
donar-li aquest punt més arriscat que 
em demana la clienta estrangera. 

Com guanyar sense perdre? 
Doncs es tracta de satisfer a tothom. 
La clienta d’aquí ens reclama que po-
tenciem la part homewear. TCN és 
una marca que va molt lligada als con-
ceptes de comoditat, lleugeresa, 
fluïdesa... I això agrada molt a la clienta 
autòctona: mesclar un tipus de silue-
tes més relaxades amb peces de roba, 
llenceria i bany. En canvi, la clienta de 
fora vol que apostem més per les 
tendències. En mercats com l’italià, 
l’alemany, el francès o fins i tot el ja-
ponès, tenim respostes molt positives 
quan enfoquem les col·leccions en 
termes de moda. 

Ara hi ha moltes propostes de moda 
“més relaxada”, com marques la di-
ferència? 
És cert. Hi ha moltes marques que co-
mercialitzen una proposta similar. 
Personalment estic lluitant per recu-
perar la qualitat de les peces de roba i 
per això, hem apostat per la industria 
local. Ara produïm a Espanya i Portu-
gal i viatjo fins els llocs on es produeix 
per conèixer les persones que fabri-
quen el teu producte. És molt impor-
tant mimar aquest procés i es nota en 
el resultat final. 

Com apreciem l’essència d’Asier Ta-
pia dins l’ADN de TCN? 
Soc molt obsessiu amb els petits de-
talls. Intento crear col·leccions on tot 
tingui un sentit. M’inspiro molt en l’art 
contemporani i també en la història a 

través de personatges d’època, obres 
mítiques... En la col·lecció d’estiu de 
l’any vinent presentada al 080 Barce-
lona Fashion és on he pogut ser “més 
jo mateix”. 

Dona’m més detalls d’aquesta nova 
posada en escena a la passarel·la 
catalana... 

Doncs el més important d’una desfila-
da es que vegis alguna cosa més enllà 
de models duent la roba de la col·lec-
ció. Jo volia donar-li una història, un fil 
conductor i una raó de ser. Per això 
vaig escollir les cançons, les inspira-
cions del món del cinema, l’ordre de 
les aparicions i l’estètica a transmetre. 
A tall d’exemple, hi havia reminiscèn-
cies a Billy Holiday amb el tema 
‘Strange Fruits’, les pel·lícules ‘Las Vír-
genes Suicidas’ o ‘Pícnic en Hanging 
Rock’ per retratar una estètica inno-
cent, detalls de roba antiga que vaig 
comprar a Londres... Al final es tracta 
d’emocionar. 

La moda que perdura és aquella que 
emociona. 
Exacte! El que m’emociona és el que 
em fa ser feliç i aquest sentiment que 
sento per exemple, per l’art contem-
porani vull transmetre’l en la moda. 
Per això, intento que TCN torni a emo-
cionar, torni a enamorar i que tingui a 
la vegada una història per explicar. 
Aquesta és la meva meta. 

Seguiràs apostant pel 080 com a 
plataforma d’exhibició de les futu-
res col·leccions? 

Sí, després d’una època sense partici-
par al 080, l’última desfilada va tenir 
molt bona acollida.  

Com ser creatiu sense perdre de vis-
ta la vessant comercial? 
La balança entre la comercialitat i la 
creativitat ha d’estar igualada. Per a 
vendre, la col·lecció ha d’emocionar i 
això s’aconsegueix sent creatiu i a tra-
vés de l’esforç en unir comoditat, qua-
litat i aquest component de moda que 
et comentava abans. 

Quins són els teus reptes a curt ter-
mini? 
Doncs ara mateix lluitar per TCN i 
aconseguir aquests objectius de mar-
ca. A nivell personal, ampliar la meva 
col·lecció d’art contemporani. Et con-
fesso que gairebé tots els diners que 
guanyo gràcies a la moda els inver-
teixo en art. 

A si? Què atresores a casa? 
Doncs col·lecciono una mica de tot. 
M’encanten les obres d’Ignasi Aballí, 
Asier Mendizábal o Dora García que 
és molt conceptual. Ara m’he comprat 
una obra de l’artista Jochen Lempert. 
Soc un col·leccionista apassionat!  

La moda és art? 
Crec que hi ha artistes dins la moda 
com Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, 
Issey Miyake, Martin Margiela... però 
considero que la moda no és art. La 
moda és una industria i com a tal, es 
miren les ventes per damunt de tot. 

ASIER TAPIA 

*    OCIpèdia

UN MERCAT 
‘SLOW’ 
 
A Vallromanes, 
el complex 
100% 
sostenible Mas 
Salagros 
Recoresort 
celebra aquest 
diumenge una 
nova edició del 
Slow Market on 
dissenyadors 
locals del món 
de l’artesania 
ofereixen els 
seus productes 
vinculats amb 
la moda i els 
complements, 
la ceràmica i la 
cosmètica. 
Acompanya 
l’oferta d’oci un 
street food 
ecològic creat 
per a l’ocasió 
que se serveix 
en l’espai 
Gastro Wine 
Bar, amb 
còctels i altres 
begudes. Els 
més menuts 
també poden 
gaudir de l’espai 
Kids Club ideat 
per a ells.

DIRECTOR CREATIU  
DE TCN

BOTIGA TCN DEL CARRER 
ROSSELLÓ I DETALLS  
DE LA NOVA COL·LECCIÓ   
DE TARDOR-HIVERN.  
FOTO: J. DALMAU
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OH!TELS
THE BARCELONA EDITION 

Al costat del barceloní mercat de Santa 
Caterina, a Ciutat Vella, The Barcelona 
Edition se suma a l’oferta d’hotels de luxe 
de la ciutat amb un concepte únic signat 
per Ian Schrager, creador del mític Stu-
dio 54 de Nova York i ideari d’aquesta lí-
nia d’hotels. Establert en algunes de les 
principals ciutats del món, ara arriba a la 
capital catalana amb una situació privile-
giada, un centenar d’habitacions i una de-
coració tan luxosa com, al mateix temps, 
elegant i discreta. L’oferta gastronòmica 
del Bar Veraç, la cocteleria del preciós i 
gairebé secret Punch Room i els so-
pars de Cabaret prometen donar molt a 
parlar en els pròxims mesos a la ciutat de 
Barcelona. On: Avinguda de Francesc Cambó, 14. 
Més informació: editionhotels.com/barcelona. 
Telèfon: 936 26 33 30. 

APERITIU

AGENDA

Vermut ‘El Ingenioso’. Des d’un lloc de la 
Manxa arriba a Catalunya aquest vermut 
d’autor que assegura portar a  la copa ni 
més ni menys que l’ànima del Quixot de 
Miguel de Cervantes. Amb gel i una mica 
de taronja –també té moltes possibilitats 
en el camps de la cocteleria– ja des del 
primer xarrup queda clara la seva mar-
cada personalitat, allunyada de la dels 
vermuts més lleugers i clònics. El Inge-
nioso és dens i de color fosc, es presenta 
amb un toc dolç (el raïm moscatell és 
una de les bases del vi blanc utilitzat per 
a la seva elaboració) però per sort, no 
s’oblida tampoc dels sabors amargs que 
s’esperen en aquesta beguda. Aquest 
vermut és perfecte per a seguir-lo gau-
dint també de l’hora de l’aperitiu durant 
la tardor. Costa uns 15 euros. 

EL CARIB  
A TAULA

Què tenen en comú les cuines de 
Veneçuela, Martinica, Cuba o Puerto 
Rico? Un mar caribe que, com passa 
per aquí amb el Mediterrani, porta 
plats i sabors d’un lloc a un altre. I una 
ambaixada culinària en El Tarantín. Un 
projecte amb molta personalitat on els 
plats més lleugers i colorits (bacalaí-
tos, còctel de gambes…) conviuen 
amb propostes més serioses i 
contundents com el deliciós ànec en 
fulla de plàtan amb verdures en 
escabetx. Interessant menú de migdia 
per 13 euros entre setmana. 

EL TARANTÍN 

Proposta: El millor lloc 
per descobrir la cuina 

del Carib. 

Adreça: Aribau, 186.  

Telèfon: 935 66 58 01. 

Pàgina web: 
eltarantinbcn.com. 

Preu mitjà: 25 euros. 

L’ÀSIA 
 A DOMICILI

TEIKIT 

Proposta: Cuina asiàtica 
sense sortir de casa.  

Adreça: Travessera 
de Gràcia, 50. 

Telèfon: 93 514 90 90. 

Pàgina web: teikit.es. 

Preu mitjà: 15 euros. 

CUINA DE 
PRODUCTE

MARIMORENA 
BCN 

Proposta: Bona 
cuina amb producte 

de proximitat.  

Adreça: Loreto, 24.  

Telèfon: 931 19 09 
47. 

Pàgina web: 
marimorena.es/mari-

morena-bcn. 

Preu mitjà: 35€. 

Cuina de producte, de proximitat, vege-
tal… Conceptes que cada vegada sonen 
més i que el cuiner Albert Mendiola fa anys 
que està posant en pràctica en el seu res-
taurant Marimorena de Sant Boi de Llo-
bregat. Una forma d’entendre la cuina que 
ara arriba també a Barcelona amb Mari-
morena BCN. Comparteixen nom, però lluny 
de ser una simple sucursal hi ha una clara 
aposta per una identitat pròpia, sempre amb 

els peus a terra i el pro-
ducte del Baix Llobregat 
com a fil conductor. 

Un acollidor i ampli local 
és l’escenari escollit per 

Mendiola per acostar-se a la ciutat amb una 
carta concisa però ben plantejada i un pa-
rell de menús degustació que per preu i qua-
litat haurien d’entrar ja mateix en el radar de 
qui busca alguna cosa diferent. 

I és que per 35 o 30 euros el menú és un 
interessant passeig pel Parc Agrari, amb 
idees com una amanida waldorf versio-
nada a la graella, uns blinis amb llenties que 
semblen caviar o unes patates braves en-
gofrades per als més petits. 

El restaurant, per preu i 
qualitat, hauria d’entrar ja 

mateix en el radar de qui 
busca alguna cosa diferent

TASTETS
TAMBÉ A SANT 
BOI. L’obertura a 
Barcelona no 
allunya Mendiola 
–Cuiner de l’any 
2017– i Patricia 
Torres –responsa-
ble de sala– del 
projecte original a 
Sant Boi, on s’ha 
convertit en una 
referència. Allà té 
les seves arrels 
aquesta cuina on el 
producte (cireres 
de Torrelles, 
maduixetes o 
carxofes de Sant 
Boi, espàrrec de 
Gavà…) és el 
protagonista 
absolut. 
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AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

«Cuina de cultura amb base japone-
sa». Així defineix la seva oferta Teikit, 
un servei d’oferta a domicili que 
després d’estrenar-se en 2012 a Sant 
Cugat des de fa un temps operen 
també des de Barcelona. Una oferta 
que en varietat i qualitat destaca 
sobre la mitjana del sector és la clau 
d’una carta en la qual trobar des de 
sushi clàssic o propostes més 
creatives a un excel·lent poke bowl, 
per exemple. Els qui encara no hagin 
provat aquest plat tan de moda ara 
poden fer-ho sense sortir de casa.
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Disseny HUB Barcelona. En ocasió 
del seu desè aniversari, la fira JOYA 
Barcelona es trasllada al Disseny HUB 
Barcelona i amplia la seva oferta d’ac-
tivitats i expositiva amb una mostra 
d’objectes d’autor realitzats per escul-
tors, artistes i artesans. També s’inau-
gura una retrospectiva del joier català 
Ramón Puig Cuyas, que ha exercit du-
rant 40 anys de professor de l’escola 
Massana. L’entrada amb motiu 
d’aquesta desena edició és gratuïta. 

JOYA BCN  

Proposta: Fira de 
joieria contemporània. 

On: Disseny HUB 
Barcelona (Plaça de 

les Glòries, 38).  

Quan: Dies 4, 5 i 6 
d’octubre (entrada 

gratuïta). 

Pàgina web: 
www.joyabarcelo-

na.com.

DÚO DINÁMICO 

Proposta: Concert de 
Ramon Arcusa i 

Manuel de la Calva. 

On: Gran Teatre 
del Liceu  

(La Rambla, 51).  

Quan: Dissabte 6 
d’octubre (20 hores) 

Preu: 24,76 a 66,67 €. 

Pàgina web: 
www.liceubarcelo-

na.cat. 

MOSTRA  
DE CINEMA 
MIGRANT 

Proposta: Es 
projecten 30 

pel·lícules.  

On: Diferents espais 
de Barcelona.  

Quan: Fins al 
dissabte 7 d’octubre. 

Pàgina web: 
cinemigrante.org.

Més de 30 pel·lícules de tot 
el món es projecten gratis fins 
al pròxim dissabte 7 d’octubre 
a  La Filmoteca de Catalunya, 
el Centre Cívic Pati Llimona, el 
Zumzeig Cinema o l’Institut 
Goethe dins la cinquena edi-
ció de la Mostra de Cinema Mi-
grant de Barcelona. Participen 
al certamen cineastes com el 
raper i director francès Abd 
al Malik (París, 1975) o l’argen-
tí César González. En les cin-
tes que presenten a la progra-
mació denuncien el racisme 
econòmic, institucional i cul-
tural instaurat en la nostra so-
cietat. Al Malik presenta la cin-
ta Qu’Allah benisse la France! 
(Que Alà beneeixi França!) en 

 
 
 
 

la que retrata la seva joven-
tut com a fill d’immigrants 
subsaharians als suburbis de 
la ciutat d’Estrasburg i com 
se’n surt de les hostilitats 
gràcies a la música i la religió.  
El cineasta també oferirà du-
rant el festival una actuació en 
la qual rapejarà amb altres jo-
ves exponents del freestyle, 
en aquest cas de Catalunya. 
L’argentí César González (Mo-
rón, 1989) es va criar, igual que 
Al Malik, en una zona molt 
desfavorida de Buenos Aires 
coneguda com a villa (assen-
taments informals) de Carlos 
Gardel. Els seus veïns són els 
actors que protagonitzen els 
seus treballs audiovisuals, els 

quals s’interpreten a ells ma-
teixos per explicar les seves 
històries de vida. Ambdós ci-
neastes participaran plegats 
en una taula rodona titulada 
Amb les meves mans negres 
faig cinema, com a referents 
del black cinema. També hi 
formarà part de la xerrada el 
director suís Pierre-Alain 
Meier (Delémont, 1952) un 
dels productors més impor-
tants del cinema africà.  Preci-
sament, el festival estrena de 
cara a la seva cloenda la ver-
sió restaurada de la pel·lícula 
senegalesa Hyènes, de l’any 
1992, una de les 30 cintes que 
Meier va produir.  I durant el 
certamen, la fotògrafa afro ca-
talana Sol Bela exposa part del 
seu treball de retrats al Centre 
Cívic Pati Llimona (carrer del 
Regomir, 3). 

NO TAN 
PETITS

La Mostra de Cinema Migrant denuncia el 
racisme econòmic, institucional i cultural
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
ORIGEN A BUENOS AIRES. CineMigrante, el Festival 
Internacional de Cinema i Formació en Drets Humans de 
les Persones Migrants, va néixer l’any 2010 a la capital 
argentina, Buenos Aires, per conscienciar sobre les 
migracions i els drets de les persones migrades a través 
del cinema més compromès amb la temàtica. Des de 
llavors celebra edicions a l’Argentina, Colòmbia,  
Itàlia i Catalunya.  

TREBALL I VIDES PRECÀRIES. La cinquena edició del 
certamen vol posar l’accent sobre el fet que, avui dia, hi 
hagi un total de 244 milions de treballadors immigrants a 
tot el món.  

BILLY WOODBERRY. S’exhibeix una retrospectiva del 
director que durant la dècada dels 70 va formar part del 
moviment L.A. Rebellion del cinema negre independent 
californià com un dels referents del black cinema i de les 
generacions actuals d’espectadors.

@NEM-HI

‘ZAS’ 

Proposta: Espectacle 
infantil.  

On: Teatreneu 
(Terol, 26) 

Quan: Diumenge 7 
d’octubre a les 12 h. 

Preu: 14  euros. 

Pàgina web: 
www.teatreneu.com.  

PETITS

Liceu. El duet musical barceloní format 
per Ramon Arcusa i Manuel de la Calva 
actuen al coliseu líric barceloní en una cita 
en la qual ecordaran els seus grans èxits, 
que són nombrosos des de la seva eclosió 
l’any 1959 en el panorama de la música po-
pular espanyola: Quisiera ser, Eres tú, So-
mos jóvenes, Quince años, Bailando el 
twist, Lolita twist, Como ayer, Balada gita-
na, La, la, la, Mari Carmen, Amor amargo, 
Amor misterioso, Esos ojitos negros, 
Amor de verano, Perdóname o Resistiré.

Proposta familiar alTeatreneu.  
Arriba la tercera temporada de l’es-
pectacle musical i de màgia Zas del 
mag Pablo Barán, més conegut com a 
Màgic Pablo. Les ballarines Cristina i 
Judit participen d’aquest muntatge 
familiar que fusiona la màgia amb la 
dansa i amb una escenografia en tres 
dimensions així com amb sorprenents 
efectes visuals. Un xou que els crítics 
qualifiquen «d’una nova màgia que no 
et pots perdre». 
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3 D’OCTUBRE-10 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 3 

MOSTRA 

‘ROBERT CAPA, EN COLOR’ 

L’exposició Robert Capa, en 
color arriba per primer cop a 
Catalunya. Aquesta es va 
inaugurar el passat 27 de 
setembre a CaixaForum 
Lleida. LLEIDA. Fins al 27 de gener 
del 2019. caixadorum.es/lleida.. 

DIJOUS 4 

TEATRE 

‘ELS JOCS FLORALS  
DE CANPROSA’ 

El Teatre Nacional de 
Catalunya estrena la 
temporada amb un espectacle 
provocador, irònic i amb 
cançons sorprenents que és 
una adaptació de Jordi Prat i 
Coll del text de Santiago 
Rusiñol. BARCELONA. TNC. Fins a 
l’11 de novembre. www.tnc.cat.R 

DIVENDRES 5 

MÚSICA 

MARWAN 

El músic madrileny torna a 
Barcelona per actuar a la sala 
Apolo amb una banda 
completa i amb els seus 
textos emocionals i poètics. 
BARCELONA. Sala Apolo. Nou de la 
Rambla, 113, A les 21 hores. Preu: 22 i 
25 €. www.sala-apolo.com. 

DISSABTE 6 

ESCENA 

ISABELLA ROSSELLINI 

L’actriu porta de nou la seva 
conferència-espectacle Link 
Link Circus sobre el món 
animal i la teoria de l’evolució 
de Darwin al teatre de Les 
Corts. BARCELONA. Teatre 
Akadèmia. Buenos Aires, 47. Dissabte 
6 (20.30h), diumenge 7 (18h) i dimarts 
9 (20.30h). Preu: de 18 a 22 €. 
teatreakademia.cat. 

DIUMENGE 7 

TRADICIÓ 

CONCURS DE CASTELLS 
El XXVII Concurs de Castells 
se celebra dissabte i 
diumenge amb 42 colles. 
TARRAGONA. Tarraco Arena Plaça. 
concursdecastells.cat. 

DILLUNS 8 

ESCENA 

MOSTRA DE TEATRE  

La 23a Mostra de Teatre  

de Barcelona se celebra 
d’octubre a desembre 
al Teatre del Raval.  
BARCELONA. teatredelraval.com. 

DIMARTS 9 

MÚSICA 

BEBO VALDÉS 100 

El 9 d’octubre de l’any 1918 
neixia a Cuba el mite del piano 
llatí Bebo Valdés. La sala Barts, 
que l’any 2013 va acollir el 
concert Rumba para Bebo, 

acull el d’homenatge pel seu 
centenari. BARCELONA. Barts. 
Paral·lel, 62 (21 h). 10 €. barts.cat. 

DIMECRES 10 

MOSTRA 

LA MILI A L’ÀFRICA 

Ifni, un enclavament espanyol 
al Marroc, va ser el destí 
inesperat de milers de soldats 
de lleva durant tres dècades. 
BARCELONA. Museu de les Cultures 
del Món. Fins al 21 de gener del 2019. 

SABADELL NEGRE 
Confessa, Flanagan! 
Jaume Ribera i el Teen 
Noir El sabadellenc 
Jaume Ribera encetarà 
les activitats de dissabte. 

Qui no ha llegit un 
Flanagan? Dissabte 6 
d’octubre a les 11:00h al 
Museu d’Història de 
Sabadell. #flanagan 
#jaumeribera 

#andreumartin #lij 
#gènerenegre 
#sabadellnegre 
@DamesdelCrim 
TEATRE LLIURE Els Pla 
passen a ser els #Travy, 

una família de teatre que 
troba que han de canviar 
de manera de fer 
artística. El que en 
sortirà... ho haureu de 
venir a veure a l’Espai 

Lliure de Montjuïc a 
partir de dimecres 3 
d’octubre, i fins al 
diumenge 28. Un 
imperdible, ja us ho diem 
ara @teatrelliure 

FIRA ÀPAT La Fira 
Professional de 
l’Alimentació i la 
Gastronomia Catalana que 
tindrà lloc els propers 6, 7 i 
8 a Les Arenas @CatComerc

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

A l’esquerra, dalt, fotografia de l’actriu Ava 
Gadner feta per Robert Capa de la mostra sobre el 
fotògraf a CaixaForum Lleida A sota, imatge dels 
assajos d’Els jocs florals de Canprosa. Marwan 
(sobre aquestes línies) i a dalt, a la dreta, Isabella 
Rossellini i el gos Pan.  FOTOS: ACN / DAVID RUANO / ARXIU 

CINEMA 

 FESTIVAL

51È FESTIVAL DE CINEMA 
FANTÀSTIC DE SITGES  
La 51a edició del Sitges Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic 
de Catalunya arrenca el pròxim 4 
d’octubre amb la nova versió del 
clàssic de Dario Argento de l’any 
1977 Suspiria signada pel cineasta 
italià Luca Guadagnino. Ja s’han 
venut més de 41.000 localitats  
per al certamen. SITGES. 
sitgesfilmfestival.com.
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