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GIRONELLA  

TEATRALITZADA
El poble del Berguedà ens convida dissabte 13 d’octubre a passejar pel 
seu nucli antic amb una visita amb actors que també es pot fer per 
lliure seguint les indicacions i escanejant els codis QR del recorregut

Vista general de Gironella, a la 
comarca del Berguedà.   

FOTO:  AJUNTAMENT DE GIRONELLA
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Aquest proper cap de setma-
na llarg se celebren les Jor-
nades Europees del Patri-
moni. Des del 12 i fins al 14 
d’octubre, monuments, jar-
dins, palaus, jaciments... de 
tot Catalunya obren les se-
ves portes gratuïtament i 
proposen centenars d’acti-
vitats especials com visites 
guiades o teatralitzades, ta-
llers, jocs i xerrades per do-
nar la benvinguda a la festa 
major del patrimoni cultu-
ral. En trobareu tota la infor-
mació i una exhaustiva 
agenda a la pàgina web pa-
t r i m o n i. g e n c a t.c a t / j e p  
2018. 

Nosaltres hem decidit anar 
fins a Gironella, a la comar-
ca del Berguedà, per passe-

jar-nos pel nucli antic du-
rant una visita teatralitzada 
que es farà el dissabte 13 
d’octubre. La ruta es va crear 
el 2016 i també la podeu fer 
pel vostre compte, seguint 
les indicacions i escanejant 
els codis QR que hi ha al 
llarg del recorregut. A més, 
des de l’Ajuntament s’orga-
nitzen visites guiades al-
guns caps de setmana. Du-
rant la caminada, coneixe-
rem la Gerundella medieval 
i descobrirem el passat in-
dustrial d’aquest municipi 
que s’ha desenvolupat a 
banda i banda del riu Llo-
bregat i que té fins a quatre 
colònies tèxtils: Cal Bassacs, 
Viladomiu Vell, Viladomiu 
Nou i Cal Metro.  

El recorregut és circular i 
comença i acaba al Pont Vell, 

crucial per accedir al castell 
de Gironella i al nucli que 
s’havia format al seu voltant 
–antigament, per arribar a la 
vila, s’havia de passar pel 
pont romànic de Cal 
Bassacs–. Del pont gòtic ori-
ginal, del segle XIV, se’n con-
serva només una part a cau-
sa de les riuades i les trans-
formacions que ha anat 
patint al llarg dels segles. 
Compost de dos arcs, traves-
sa el Llobregat i s’hi accedeix 
per l’antic portal d’entrada a 
la vila. La part més antiga 
arriba fins a la roca central, 
des d’on es passava a l’altra 
riba a través d’una palanca 
de fusta i, a la dècada de 
1950, servia per anar fins al 
safareig que es va construir a 
la roca central del riu arran 
de la Industrialització.  

ENTRE EL PASSAT 
MEDIEVAL I LA 
INSDUSTRIALITZACIÓ
Gironella s’afegeix a les Jornades 
Europees del Patrimoni amb una ruta 
teatralitzada pel centre històric  

EN RUTA
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El següent punt de la ruta és 
l’antiga presó, situada a la pla-
ceta de pujada del castell de 
Gironella. Es tracta d’una pe-
tita cel·la construïda a la part 
inferior de l’antiga Torre de 
l’Homenatge, on s’empreso-
naven els vassalls que no pa-
gaven els delmes o els ene-
mics reials de les baronies de 
la Portella, de Pinós o de Giro-
nella. La documentació més 
antiga que es té d’aquest espai 
és del segle XVII, quan s’hi 
van empresonar sis dones 
acusades de practicar bruixe-
ria, i es té constància que va 
ser utilitzar fins a primers del 
segle XX. 

EL PONT VELL 
INICI I FINAL DE LA RUTA. El 
recorregut avança fins a la 

Torre de l’Homenatge del 
castell de Gironella, la forti-
ficació més alta i forta que 
van construir els senyors de 
la Portella damunt del riu 
del Llobregat, cap a l’any  
1000 com a torre de guaita. 
Formava part de les mura-
lles i era un punt estratègic 
per defensar la vila dels ene-
mics tot i que, cap al segle 
XVII, també es va utilitzar 
com a presó. Durant la pri-
mera carlinada (1837), el 
castell de Gironella i la torre 
van ser incendiats, així com 
el molí fariner i el forn de 
la vila, per ordres del Comte 
d’Espanya. L’any 1932, 
l’Ajuntament republicà de 
Gironella va construir una 
torre més petita a sobre de la 
de l’Homenatge per ins-
tal·lar un rellotge que fos vi-

sible des de tots els punts de 
la vila.  

ESGLÉSIA VELLA 
DE TEMPLE A INDÚSTRIA. 
Des de la Torre de l’Home-
natge, arribem a l’Església 
Vella, originalment de plan-
ta de creu llatina i de dimen-
sions força considerables 
per als primers vilatans de 
l’antiga Gerundella. Conser-
va la imatge de Santa Eulàlia 
i l’escut dels Pinós i està do-
cumentada des de l’any 
1222. Quan al segle XIX, la 
població de Gironella va 
augmentar a causa de la In-
dustrialització, es va cons-
truir l’església nova i l’antic 
temple es va convertir suc-
cessivament en una petita 
indústria tèxtil, una fàbri-

ca de fideus, un esbart i un 
cafè, fins que l’Ajuntament 
el va restaurar l’any 1984. La 
nova Santa Eulàlia, el se-
güent punt de la nostra ru-
ta, va ser consagrada l’any 
1905 i construïda en dife-
rents fases. L’any 1958 es va 
acabar amb el majestuós 
campanar que podem veure 
ara. 

INDÚSTRIA 
LA COLÒNIA MÉS ANTIGA 
DEL LLOBREGAT. El nostre 
passeig per Gironella ens 
endinsa en la Industrialitza-
ció. La Torre de l’Amo de Cal 
Metre forma part d’una 
colònia industrial i la més 
antiga del Llobregat, que va 
ser la residència de la famí-
lia Alsina, propietaris de la 

colònia tèxtil de Cal Metre 
i originaris de Berga. Men-
tre que la casa pairal Teixi-
dor Bassacs va ser la re-
sidència de Joan Teixidor i 
Raimunda Bassacs, que van 
obrir al poble una petita in-
dústria de telers a mà. Pa-
ral·lelament, el matrimoni 
va comprar terrenys a la vo-
ra del riu, on van construir i 
arrendar a diferents empre-
saris tèxtils part d’una nova 
colònia industrial, conegu-
da com a Cal Bassacs. Ac-
tualment la casa pairal és un 
museu sobre la història de la 
industrialització al Ber-
guedà als segles XIX i XX.  

Des d’aquí arribem als te-
rrenys del desaparegut cas-
tell de Gironella, que va ser 
construït sota el mandat 
dels senyors de la Portella, 

RUTA DE LES COLÒNIES 
Si voleu conèixer millor la 
història de les colònies 
tèxtils del Llobregat podeu 
recórrer els antics camins 
que les connectaven i que 
avui s’han recuperat en la 
ruta anomenada PR C-144. 
Són 32 quilòmetres entre 
Cal Rosal, a prop de Berga, i 
Balsareny, molt agradables 
que us permetran 
endinsar-vos en la història 
de la Industrialització, 
visitant les 18 colònies i 
fàbriques de riu que es 
construïren aquí fa més de 
cent anys, alhora que 
gaudiu de paisatges de 
boscos de ribera i camps.  

� � � 

VIA VERDA   
Una altra manera de 
conèixer els voltants de 
Gironella és passejant pel 
tram de la Via Verda que 
passa pel municipi. En 
aquest cas, s’ha recuperat el 
camí de l’antiga via del tren 
entre Viladomiu Vell i la 
carretera de Vic, un trajecte 
amb molta història perquè el 
pas del ferrocarril per 
Gironella va ser clau en la 
seva industrialització durant 
aquest últim segle.  
� � � 

FARMÀCIA HOMS   
A Gironella podeu acostar-
vos fins a l’antiga Farmàcia 
Homs, totalment restaurada 
i amb l’aspecte que tenia a 
finals del segle XIX. Se’n 
conserva el mobiliari, la 
decoració pictòrica original i 
una col·lecció de pots de 
ceràmica blanca.  

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, L’Església 
Nova de Gironella, la plaça i el 
Pont Vell que travessa el riu 
Llobregat. En aquesta pàgina, a 
dalt a l’esquerra, l’Església 
Vella, la Torre de Cal Metre (a 
sota), un dels carrers del centre 
històric (a dalt, a la dreta), una 
imatge de les muralles, el pont 
de fusta sobre el Llobregat 
(sobre aquestes línies), i una 
vista del centre històric del 
poble. FOTOS: AJUNTAMENT DE GIRONELLA    

els primers barons de Giro-
nella des del segle XI. Era 
una gran fortalesa des de la 
qual es controlava tota la 
vall del Llobregat, entre els 
dominis templers de Puig-
Reig i els reials a Casserres 
i Berga. El mateix castell 
servia també per controlar 
l’antic camí de la sal, de Se-
rrateix a Ripoll. L’edifici va 
ser incendiat i destruït en 
nombroses ocasions i ac-
tualment és la seu de l’Ajun-
tament.  

El recorregut per la 
història de Gironella s’aca-
ba amb una passejada per la 
muralla que antigament 
protegia la població medie-
val de Gerundella i que ens 
dóna una visió més àmplia 
de la història d’aquesta vi-
la del Berguedà. 
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CAMISES 
BRAVES 
AL FESTIVAL  
DE  SITGES’ 
 
La marca bar-
celonina de 
roba urbana, 
Brava Fabrics 
ha dissenyat 
una col·lecció 
especial per al 
Festival Inter- 
nacional de 
Cinema 
Fantàstic de 
Catalunya. 
Aquesta pro- 
posta d’edició 
limitada la 
formen tres 
camises: la 
camisa oficial 
del Festival; una 
camisa comme-
morativa que 
reinterpreta 
l’icònic goril·la, i 
la camisa ins- 
pirada en la 
pel·lícula 2001: 
Una odissea de 
l’espai. La 
col·lecció es pot 
comprar al ma-
teix Festival de 
Sitges 2018 fins 
diumenge. 
bravafabrics.com

«És important que s’equilibri la funcionalitat  
amb el caràcter» 

Patricia Ramo, Gigi Barcelona

AL DENTE Per Maria Almenar

UN COMPLEMENT ARTÍSTIC 
Una de les claus per sobreviure 

dins d’un mercat diversificat és la 
creativitat. La firma de disseny inde-
pendent, Etnia Barcelona impulsa 
cada temporada propostes trans-
gressores vinculades amb l’art i la 
cultura. «Dins l’equip de disseny rea-
litzem un treball extens de recerca 
observant les tendències i alhora de 
crear ens inspirem en altres discipli-
nes», explica Victor Romero, un dels 
dissenyadors de producte. La nova 
campanya d’Etnia Barcelona, foto-
grafiada per Biel Capllonch, torna a 
sorprendre al seguir els paràmetres 
del seu manifest Anartista (la unió 
d’anàrquic i artista). Aquesta vegada 
se centra en l’obra pictòrica de Gus-
tav Klimt: «Ens agrada la seva actitud 
transgressora», afegeix. I com es 
transmet? «Presenten més detalls 
que mai amb jocs de volums, detalls 
subtils, laminacions laterals, acetats 
de colors, motius brillants... conce-
bem les ulleres com una peça d’art», 
diu. 

UNIVERS COLORISTA 
Els tons neutres de les muntures 

com a opció predominant competei-
xen amb altres tonalitats. Ara, les ulle-
res són més acolorides que mai amb 
materials que en ocasions tenen llum 
pròpia. «Els vidres multicolor, els de-
gradats i els metal·litzats com el dau-
rat o el platejat són tendències en 
alça», assegura Clàudia Brotons, di-
rectora creativa de Kaleos Eyehun-
ters. Precisament, la darrera col·lec-
ció d’aquesta firma contemporània 
s’inspira en la paleta cromàtica de les 
aurores boreals a través d’un festival 
de llums, colors i mística capaç d’en-
lluernar. I és que el client de Kaleos 
Eyehunters exigeix un producte dife-
renciat: «Són prescriptors per natura-
lesa i veuen en les ulleres una forma 
més d’expressar-se», afegeix Brotons.  

PROCÉS ARTESANAL 
Les firmes locals han trobat el 

seu nínxol de mercat i mica en mica es 
fan grans. És el cas, per exemple de 
Gigi Barcelona que en una trajectòria 
de menys de 5 anys ja està present en 
una cinquantena de països. «Oferim 
dissenys mimats al detall», afirma Pa-
tricia Ramo, CEO i responsable de 
disseny de la firma barcelonina. La 
Patricia és filla i neta d’artesans i em-
presaris dedicats al món de l’òptica i 
amb Gigi Barcelona li dona un tomb al 
procés de fabricació: «Són un produc-
te artesanal al 100% que consta d’un 
centenar de passos fins a obtenir la 
qualitat que busquem», explica. Les 
noves ulleres graduades trenquen 
motlles: «Aquesta temporada hem 
creat models d’acetat amb formes he-
xagonals, quadrades i arrodonides 
que suposen tota una declaració d’in-
tencions», afirma. L’atreviment com a 
nou valor: «El consumidor tria les ulle-
res que reforcin la seva identitat i és 
important que s’equilibri la funcionali-
tat amb el caràcter», conclou. 

ÒPTIQUES MODERNES 
En paral·lel, les òptiques també 

s’han adaptat als canvis per satisfer 
les noves demandes. «Els clients 
busquen la màxima protecció ocular, 
la qualitat dels materials i la comodi-
tat, sense oblidar el disseny», detalla 
Demetrio Hernando, fundador de 
DM Òptics. Per fer front aquesta úl-
tima exigència, l’òptica barcelonina, 
situada al barri de Gràcia, treballa 
amb dissenyadors locals i firmes in-
ternacionals poc convencionals. 
Una oferta que complementa amb 
un servei d’atenció professional. Un 
últim consell: «El més important és 
que les ulleres harmonitzin amb la 
forma de la cara i el color de la pell, i 
que més enllà de les tendències si-
guin fidels a l’estil de cadascú», des-
taca Demetrio.

Dur ulleres va més enllà d’una qüestió lligada a 
una necessitat i el factor estètic pren 
protagonisme en un sector que viu una 
autèntica revolució creativa. Muntures 
lleugeres, lents innovadores i dissenys 
anatòmics que s’ajusten a tots els estils sense 
deixar de banda la funcionalitat. Les ulleres 
avui en dia són un accessori de moda molt 
popular. Un símbol d’identitat
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1

2

3

4

ÉS 
TENDÈNCIA!

1

2

3

4

BI
EL

 C
A

PL
LO

N
C

H
A

N
D

RE
U

 F
O

N
T



20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 10 d’octubre del 2018  5 

EL REBOST
BARGALLÓ, OLI MAGNUM 

Encara és massa aviat per pensar en la llis-
ta de regals de Nadal? Possiblement, així 
que el millor serà guardar per a nosaltres i 
fer un forat en el rebost per al millor oli de 
Bargalló, que ara es presenta en format 
magnum d’1,5 litres. Ampolla de vidre obs-
cura per assegurar la millor conservació 
d’aquest oli d’oliva verge extra a base d’oli-
va arbequina de Lleida i Tarragona, 
premsada en fred i que s’embotella sense 
filtrar, aportant més matisos a l’aroma i sa-
bor de l’oli, així com una gran personalitat. 
El seu preu ronda els 27 euros. Olis Barga-
lló va néixer l’any 1850 i ara està al capda-
vant de l’empresa la quarta generació de la 
família, que uneix al millor de la tradició 
gastronòmica amb oli les innovacions i la 
imaginació més contemporània. 
Més informació: olisbargallo.com. 

MAS SALAGROS

AGENDA

Jornades Food & Wine Experience.  
Es defineix com el primer EcoResort 
100% ecològic de la península i aquesta 
filosofia ecològica de Mas Salagros arri-
ba també a la cuina de la mà de 1947, el 
restaurant de la casa. A partir del pròxim 
17 d’octubre, diversos cuiners convidats 
passaran per allà per, mà a mà amb el xef 
Beniamino Campolo crear un menú de-
gustació de sis passis acompanyats 
de vins ecològics de la DO Alella. La cosa 
promet i més sabent que el primer de la 
llista és Stefano Mazza, del restaurant 
Last Monkey. Tocs asiàtics, producte de 
proximitat i una proposta irresistible per 
a una escapada a pocs quilòmetres de 
Barcelona: 49 euros val el menú degus-
tació i 138 euros incloent habitació 
i esmorzar. 

‘STREET 
FOOD’

Els creadors de Teikit, el servei de menjar 
a domicili, han decidit anar un pas més 
enllà i apropar els sabors dels carrers 
d’Àsia a Castelldefels. Un acolorit local de 
disseny industrial acull les saboroses 
propostes de Jatachi que, per sort, van 
més enllà del típic posat de street food per 
oferir plats correctíssims (el pad thai i els 
curris aguanten el tipus, i això no és 
sempre fàcil) en racions per picar i a un 
preu molt ben ajustat. Sí, just el que li 
demanem sempre al menjar de carrer i 
que aquí s’ofereix asseguts. Els còctels, 
senzills, però mariden bé amb la cuina.

JATACHI 

Proposta: Potents 
plats asiàtics i a molt 

bon preu. 

Adreça: Passeig de la 
Marina, 143.  

Telèfon: 936 11 92 18. 

Pàgina web: 
jatachi.com. 

Preu mitjà: 22 euros. 

 MES 
MORAT

TOTORA 

Proposta: La 
gastronomia peruana 
més tradicional durant 
el mes de novembre.   

Adreça: Còrsega, 235. 

Telèfon: 936 67 43 72. 

Pàgina web: 
totorabcn.com. 

Preu mitjà:  
25-30 euros. 

MÉS QUE 
UN ITALIÀ

COLELLA 

Proposta: Bona 
cuina italiana que va 

més enllà dels 
clàssics.  

Adreça: Pau Claris, 
190 bis.  

Telèfon: 930 15 46 
58. 

Pàgina web: 
colellarestau-

rant.com. 

Preu mitjà: 30€. 

Des de fa anys, Meneghina és un dels refe-
rents de la cuina italiana a Barcelona. Si 
en aquest petit i preciós local del Born la 
pasta i les receptes més tradicionals i co-
negudes són les protagonistes, ara Rober-
to Colella vol fer un pas més enllà amb 
Colella, el seu nou projecte, que fa uns me-
sos ha obert a prop de la Diagonal. Un 
restaurant italià? Sí, però no un més. Hi 
ha pasta, clar (mitja desena de plats i molt 

ben resolts) i un exqui-
sit tiramisú entre les pos-
tres. Però a Colella la mi-
rada és més àmplia, més 
mediterrània, fent un re-

corregut pel país transalpí de nord a sud 
amb un toc més sofisticat en les prepara-
cions. Començar amb unes pastanagues 
rostides amb molles d’ametlla pot ser una 
bona declaració d’intencions, tot i que res 
com descobrir el seu cuscús a la trapa-
nese (amb peix) per assaborir aquesta 
altra Itàlia més desconeguda. Excel·lents 
també els pacheri farcits de foie gras i es-
pinacs i original el biquini de patata i far-
cit de cansalada i melmelada d’all negre. 

El restaurant fa un recorregut 
pel país transalpí de nord a 

sud amb un toc més sofisticat 
en les preparacions

TASTETS
MENÚ DEL DIA. 
Sempre diem que 
el menú del dia és 
la millor carta de 
presentació per a 
un restaurant i a 
Colella ofereixen 
un cada dia per 
menys de 15 euros 
que no ha trigat en 
situar-se entre els 
més interessants 
de la zona. Bona 
carta de vins 
italians també,  
per acompanyar 
aquesta interes-
sant cuina que no 
s’oblida de la 
tradició, però 
aposta per un toc 
més contemporani. 

C
O

LE
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AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Hi ha vida més enllà del ceviche a la cuina 
peruana. I l’octubre és el moment perfecte 
per a descobrir tots aquests guisats, plats 
de triperia i postres amb influències 
criolles que omplen la cuina peruana en 
l’anomenat mes morat. I a Totora ho estan 
celebrant incloent en la seva carta 
propostes com el festival d’anticuchos, el 
tacu-tacu de costellam o el carapulcra. 
Plats contundents, tot i que s’ha de deixar 
un lloc per a les postres i tastar també els 
picarones. Una prova més que el xef 
Pablo Ortega és un dels referents de la 
cuina peruana a la ciutat. 
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L’adéu als escenaris de Pau Donés.  
La 20a edició del Festival del Mil·lenni 
acull el concert de celebració del 20è ani-
versari de la banda de Pau Donés Jarabe 
de Palo, dins la seva gira 20 años Tour. 
Sembla que va ser ahir quan sonaven a 
totes les emissores de ràdio La Flaca 
però han passat dues dècades i més éxits 
del grup com Depende, Grita, Agua, Boni-
to, El Lado Oscuro o Déjame vivir. El con-
cert és previ al comiat definitu de Donés 
dels escenaris. 

JARABE DE PALO 

Proposta: Actuació 
dins del Festival del 

Mil·lenni. 

On: L’Auditori  
(Lepant, 150).  

Quan: Dijous 18 
d’octubre (21 hores). 

Pàgina web: 
www.festival-millen-

ni.com.

CORREBARRI 

Proposta: cursa 
atlètica per districtes. 

On: Recorregut per 
Ciutat Vella i el Port.  

Quan: Diumenge a 
partir de les 9 hores. 

Pàgina web: 
www.correbarri.com. 

‘HITS’ 

Proposta: Els millors 
gags de Carles Sans, 

Paco Mir i Joan 
Gràcia.  

On: Teatre Victòria 
(Paral·lel, 67). 

Quan: Des del  
17 d’octubre. 

Pàgina web: 
teatrevictoria.com.

Ha arribat l’hora dels comiats 
per a Tricicle. Però, fidels al 
seu esperit, el trio d’actors 
no diuen adéu amb pena, sinó 
ben al contrari, ho fan des-
fermant les rialles a la platea 
amb una gira de comiat de 40 
anys de frenètica activitat tea-
tral a tot el món que va co-
mençar als carrers de Barce-
lona i al teatre El Llantiol l’any 
1979 quan eren estudiants 
d’expressió corporal, i que ara 
recala al seu teatre al Paral·lel, 
el Victòria. A casa seva es-
trenen dimecres vinent dia 
17 d’octubre Hits, la compila-
ció dels seus millors gags ges-
tuals sense paraules, en la que 
no faltaran ni Slastic ni Soy un 

truhán, soy un señor.   El xou 
l’han vist prèviament a 17 ciu-
tats de l’Estat i està format per 
una dotzena d’sketchs còmics 
amb un final sorprenent. Són 
100 minuts frenètics en els 
quals no han cabut tots els 
números que haguessin vol-
gut afegir a aquest currículum 
en viu del trio. Tots els gags 
que es mostren ara al teatre 
Victòria han sobreviscut al 
pas del temps gairebé intac-
tes i els presentaran tal com 
els van estrenar, a excepció 
d’avenços tècnics que en el 
seu moment no existien i ara 
sí. Carles Sans, Paco Mir i Joan 
Gràcia pleguen de la primera 
línia actoral però es reserven 

el dret de «tornar», com els to-
reros, diuen, i adverteixen que 
no estem davant d’un adéu  
definitiu ni d’una «retirada a 
l’asil», només d’un «canvi d’eta-
pa». Hits és l’acrònim d’Humor 
Intel·ligent Trepidant i Sorpre-
nent. El seu humor agrada a 
un públic del tot heterogeni i 
de qualsevol edat al qual defi-
neix amb ironia Joan Gràcia: 
«Des d’una senyora vestida 
amb pells a un punky».   
S’adrecen a tot el món i en 
això, els Tricicle no han perdut 
vigència en 40 anys de trajec-
tòria, gràcies al fet que trac-
ten essencialment de diver-
tir a la seva fidel audiència, 
perquè l’humor «no ha de po-
sar problemes en el cap de 
l’espectador, sinó ha de fer 
que se n’oblidi d’ells», assegu-
ra convençut Gràcia.  

NO TAN 
PETITS

Tricicle recopila 12 dels seus millors 
gags per acomiadar-se en gran 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
ESPECTACLE A LA CARTA. Tricicle va escollir durant la 
preparació de Hits una quarantena de gags dels quals el 
públic de cada localitat en va poder escollir cinc des del 
Facebook i la pàgina web del grup teatral. Els 12 més 
votats són la part central del muntatge que es clou amb 
un resum antològic. Aquesta metodologia d’espectacles a 
la carta ja la van posar en marxa en el seu primer xou 
commemoratiu, Tricicle 20.  

ELS SEUS MUNTATGES. L’any 1982, els Tricicle van crear 
el seu primer espectacle Manicomic, al que va seguir Exit 
(1984), Slastic (1986), Terrific (1992), Entretres (1996), 
Tricicle 20 (1999), Sit (2002), Garrick (2007) i Bits (2012). 

NO DEIXEN EL TEATRE. Sans, Mir i Gràcia tenen molt 
clar que seguiran estretament vinculats a l’escena 
després d’aquest comiat. Volen obrir-se però a altres 
produccions i treballar artísticament sense haver d’estar 
pendents de sortir de gira amb Tricicle.

@NEM-HI

‘XIULA’ 

Proposta: Espectacle 
infantil.  

On: Teatre Centre Sant 
Pere Apòstol (Sant 
Pere Més Alt, 25). 

Quan: Diumenge a les 
20 hores. 

Preu: Gratis (amb 
reserva prèvia). 

Pàgina web: 
www.districtecultu-

ral.barcelona.

PETITS

Els 10 districtes de Barcelona faran una 
competició atlètica diumenge, amb sorti-
da i arribada a la plaça del Mar, per decidir 
quin és el més ràpid de la ciutat. La carrera 
Correbarri recorrerà els principals carrers 
de Ciutat Vella i del Port en un circuit pla i 
ràpid. Els participants competiran indivi-
dualment i defensant els colors del seu 
districte. En la classificació final per 
equips es tindrà en compte l’ordre d’arri-
bada dels 35 primers corredors i les 15 pri-
meres corredores de cada districte. 

Aprendre d’emocions cantant. Quatre 
músics i una il·lustradora fan un viatge al 
cim de l’Himàlaia, a més de 5.000 metres 
d’altitud, cantant i explicant cançons que 
exploren les emocions que aniran vivint 
amb aquesta experiència anomenada 
Xiula i que ajudarà al creixement dels es-
pectadors grans i petits d’aquest espec-
tacle inclòs dins la programació del Bar-
celona Districte Cultural. L’obra es repre-
senta diumenge al Centre Sant Pere 
Apòstol. 
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10-17 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 10 

MÚSICA 

RICK ASTLEY 

El cantant anglès viu una 
segona joventut musical. 
Torna a la sala Barts, que va 
visitar el 2017, per presentar el 
seu darrer disc, Beautiful Life. 
BARCELONA. Sala Barts. A les 21.30 
hores. Preu: 39 euros. barts.cat. 

DIJOUS 11 

CONCERT 

FESTA DE PRESENTACIÓ 
DEL VIDA FESTIVAL 

L’Antiga Fàbrica d’Estrella 
Damm celebra la primera festa 
de presentació del Vida 
Festival 2019 de Vilanova i la 
Geltrú amb les actuacions de 
Didirri i Fino Oyonarte.  
BARCELONA. Rosselló, 515. A les 19 
hores. Gratis amb l’abonament del 
Vida 2019. www.es.vidafestival.com. 

DIVENDRES 12 

MÚSICA 

FESTIVAL DEL MAR 

Una dotzena de discjoqueis 
nacionals i internacionals com 
Steve Lawler, Davide 
Squillace, Audiofly o Chelina 
Manuhutu ofereixen 12 hores 
ininterrompudes de música 
electrònica al Festival del Mar 
de La Daurada. VILANOVA I LA 
GELTRÚ. Plaça del Trajo de Garbí. 
Moll de Ponent. Dia 12 de 12 a 24 
hores. www.moonlovers.es. 

DISSABTE 13 

FESTIVAL 

DE PALLASSOS 

L’edició d’enguany del 
certamen recupera la gala 
Alapista! que per primer cop 
conduïrà una pallassa, Jimena 
Cavalletti. CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT. A les 20 hores. Preu: 12  
i 5 €. festivaldepallassos.com. 

DIUMENGE 14 

CONCERTS 

FESTIVAL ESPERANZAH! 

La cantant Amparo Sánchez 
porta més de 40 grups i 
artistes de diferents 
generacions i gèneres al 
festival de Sant Cosme. 
Amparo Sánchez actúa 
divendres i Gossos diumen-
ge. EL PRAT. esperanzah.es. 

DILLUNS 15 

ESCENA 

MOSTRA DE TEATRE  

La Gata Borda porta a la  
23a Mostra de Teatre de 
Barcelona Patró, obra sobre  
una banda de traficants. 
BARCELONA.  
Teatre del Raval A  
les 20. 30 hores. Des de 10 €. 
teatredelraval.com. 

DIMARTS 16 

EXPOSICIÓ  

PICASSO-PICABIA 

La mostra ofereix per primer 
cop un apropament a les 
històries creuades d’aquests 
dos genis de l’art contempora-
ni. BARCELONA. Casa Garriga 
Nogués. fundacionmapfre.org. 

DIMECRES 17 

FESTIVAL 

ESCENA POBLENOU 

17a edició del Festival de 
Creació Contemporània amb 
un programacompromés amb 
l’espai públic. B 
ARCELONA. Fins al 21 d’octubre. 
escenapoblenou.com. 

FIRA DE PLAYMOBIL  
I LEGO A FIGUERES 
Aquesta setmana a 
#Figueres Segona Fira 
de Playmobil i Lego 
12.13 i 14 d’octubre 

Casino Menestral 
#VisitFigueres 
@visitfigueres 
FIRA DE LA LACTÀNCIA I 
LA CRIANÇA. No us podeu 
arribar a imaginar el que 

estem preparant a 
#CanetdeMar el 14 
d’octubre: la Fira de la 
Lactància i la Criança.  Una 
oportunitat que no podeu 
deixar escapar! @fira_la 

SITGES FESTIVAL.  
Del 4 al 14 d’octubre, al 
Centre Cultural Miramar, 
podreu veure l’exposició 
Blood and Knife: Slasher 
Movie Posters, una 

selecció de cartells 
originals dels films més 
representatius del gènere 
slasher. No us la perdeu! 
#Sitges2018 
@sitgesfestival 

FESTA MAJOR DEL 
PATRIMONI CULTURAL. 
Del 12 al 14 d’octubre. 
#JEP2018#ViuelPatrimo
ni #AnydelPatrimoni 
@patrimonigencat

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 
CORREBARRI.  Afectacions al servei de bus als carrers 
per on passa. Data: diumenge 14 d’octubre. Horari de 
l’afectació: de 8.30 a 11.30 h, aproximadament. Recorre-
gut: té la sortida i l’arribada a la plaça del Mar i passa pel 
passeig de Joan de Borbó, la plaça de Pau Vila, el carrer 
de Pas Sota Muralla, el passeig de Colom, la plaça del 
Portal de la Pau, el passeig de Josep Carner, la plaça de 
les Drassanes, el Pla de Palau, l’avinguda del Marquès 

d’Argentera, el passeig de Picasso, el passeig de Puja-
des, els carrers de Wellington i de Buenaventura Muñoz, 
el passeig de Lluís Companys, el passeig de la Cir-
cumval·lació, l’avinguda Icària, els carrers de Ramon 
Trias Fargas i del Doctor Aiguader, el passeig de Salvat 
Papasseit, el carrer d’Andrea Dòria i el passeig Marítim.  
Línies afectades: D20, H14, H16, V13, V15, V17, V21, V27, 
39, 45, 59, 92, 120, 136 i Barcelona Bus Turístic Enllaç ex-
tern (Rutes Vermella i Verda). www.tmb.cat.

@NEM-HI

A l’esquerra, dalt, el cantant britànic Rick Astley. A 
sota, espectacle del festival Escena Poblenou. Sobre 
aquestes línies, la cantant Amparo Sánchez i dalt, a la 
dreta, una de les activitats del festival Munt de Mots. 
FOTOS: ARXIU / ESCENA POBLENOU / ESPERANZAH! / MUNT DE MOTS

CINEMA 

 FESTIVAL

MUNT DE MOTS La novena 
edició del primer festival de 
narració oral de Barcelona 
s’inaugura dijous 15 a la sala Luz 
de Gas de Barcelona sota el 
model de taquilla inversa. En la 
programació, destaquen les 
conferències del Centre d’Interès 
en la Narració Oral del 17 al 20 
d’octubre a la Biblioteca Vila de 
Gràcia. BARCELONA.  
muntdemots.org. 
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