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A LA BODA DE  

JAUME EL JUST
La Canònica de Vilabertran, a l’Alt Empordà, és un tresor patrimonial  
que es troba a només tres quilòmetres de Figueres. Pel pont del primer  
de novembre es fa una visita teatralitzada que explica un casament reial 

El claustre amb el pati de la 
Canònica de  Santa Maria de 

Vilabertran.  
FOTO: CANÒNICA DE VILABERTRAN
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Aprofitant el pont llarg del 
primer de novembre, ani-
rem de boda. Assistirem al 
casament reial de Jaume el 
Just i Blanca d’Anjou, un 
dels principals esdeveni-
ments que va viure la 
Canònica de Vilabertran, a 
l’Alt Empordà, un tresor que 
està a només tres quilòme-
tres de Figueres.  

Per primera vegada tin-
drem l’oportunitat de conèi-
xer, a través d’una visita tea-
tralitzada amb molt d’hu-
mor i rigor històric, aquest 
enllaç reial que va acabar 
amb el conflicte sicilià. Un 
viatge en el temps que ens 
portarà fins al dia de Tot 
Sants de 1295. Aquest 2018, 
tots els convidats esteu con-

vocats el pròxim 3 de no-
vembre a les 19.30 hores. La 
Canònica de Santa Maria de 
Vilabertran és una joia del 
romànic molt ben conserva-
da. Es tracta d’una antiga 
canònica agustiniana, fun-
dada a mitjans del segle XI 
per Pere Rigau, un capellà 
jove de Rabós d’Empordà, 
que va beure dels nous aires 
reformistes a l’Església i que 
va decidir donar exemple de 
vida i oferir les noves ensen-
yances a la resta de cape-
llans empordanesos.  

Amb un fort caràcter, va 
aconseguir el favor de no-
bles de la comarca i, a més 
de l’església de Vilabertran, 
va ajudar a fundar altres 
canòniques arreu del terri-
tori. Tenim notícies de la 
fundació de la canònica 

agustiniana de Santa Maria 
de Vilabertran des de l’any 
969. Però ben aviat, els an-
tics edificis van resultar in-
suficients i l’any 1080 l’abat 
Rigau va començar les obres 
d’una nova basílica, consa-
grada vint anys després. 

Amb la mort del fundador, 
considerat un sant i del que 
s’expliquen nombrosos mi-
racles a la comarca, el ce-
nobi va aconseguir encara 
més prestigi: es va construir 
el claustre, un dels dos únics 
romànics que han perviscut 
a l’Alt Empordà -l’altre és el 
de Sant Domènec de Perala-
da, a tres quilòmetres de Vi-
labertran- i les dependèn-
cies al seu voltant, amb un 
estil arquitectònic entre el 
romànic i el gòtic. Una mos-
tra visible de la importància 

UN ENLLAÇ REIAL 
D’AIRES MEDIEVALS  
A VILABERTRAN
Aquest pont de novembre el monestir 
us convida al casament de Jaume  
el Just i Blanca d’Anjou, que va 
significar la fi del conflicte sicilià 

EN RUTA
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d’aquest lloc la tenim a la 
làpida d’Alfons el Cast (mort 
l’any 1196), que encara es 
conserva en els murs de l’es-
glésia i que es creu que con-
té alguna part del cos del 
monarca.  

L’ESGLÉSIA 
CREU PROCESSIONAL. Per 
allotjar la comunitat, entre 
els segles XII i XIII, es van ai-
xecar uns edificis al voltant 
d’un claustre i, posterior-
ment, la canònica es va am-
pliar amb la capella fu-
nerària dels Rocabertí (del 
segle XIV) i un gran pati que 
reunia les dependències que 
estaven fora del recinte de 
clausura (segle XVIII). L’edi-
fici més emblemàtic, però, 
segueix sent l’església, on 

trobareu una espectacular 
creu processional, que és la 
peça d’orfebreria gòtica més 
gran de Catalunya. 

En segles posteriors, el 
monestir va créixer, es va 
fortificar i es va aixecar el 
palau gòtic annex a les de-
pendències romàniques, 
convertint-se en un com-
plex d’edificis excepcional 
per les seves dimensions i 
per ser un exemplar rarís-
sim de gòtic en àmbit rural. 
El 1592 la canònica va ser se-
cularitzada i es va conver-
tir en una col·legiata que, 
dos segles després, els fran-
cesos van saquejar.  

A partir d’aquest moment 
va començar un període de 
decadència, es va perdre 
l’arxiu i la biblioteca, i les 
tombes van ser destruïdes 

fins que el 1835 la col·legia-
ta es va convertir en una 
senzilla església que, actual-
ment, s’ha consolidat com la 
seu del prestigiós Festival de 
Música de Vilabertran. 

PRINCESA 
DE NÀPOLS. Un dels esdeve-
niments més singulars que 
va viure la Canònica de Vila-
bertran al llarg de la seva 
història va ser el casament 
de Jaume el Just, dit tam-
bé Jaume II d’Aragó i Jaume 
II de Catalunya-Aragó - el 
segon fill de Pere el Gran i la 
seva muller Constança de 
Sicília- i Blanca d’Anjou, 
princesa de Nàpols i que, 
després del seu matrimoni, 
va ser reina consort de la Co-
rona d’Aragó (1295 - 1310). 

Les bodes van significar la fi 
del conflicte sicilià que du-
rant 30 anys va enfrontar la 
corona catalanoaragonesa 
amb el regne de França i el 
Papat pel domini  de Sicília. 

Un dels episodis més co-
neguts d’aquesta època són 
les “vespres sicilianes” del 
1282 quan, instigats per Pe-
re el Gran, els habitants de 
Sicília es van aixecar con-
tra la tutela del rei de 
França, Carles I d’Anjou.  

A causa de l’aixecament, el 
regne de Sicília va quedar 
dividit en dos, una part go-
vernada pel d’Anjou i una al-
tra, sota domini aragonès. 
Però l’incident va tenir 
greus conseqüències per al 
Principat de Catalunya per-
què va iniciar la Guerra de 
Sicília i la Croada contra la 

Corona d’Aragó. Trezte anys 
més tard, el conflicte es va 
acabar amb la pau d’Anagni, 
signada el juny de 1295 per 
Jaume el Just, el papa de Ro-
ma, el rei de França i el rei de 
Nàpols. I per confirmar el 
pacte es va decidir casar 
l’hereu del casal de Barcelo-
na amb una de les filles del 
rei de Nàpols, Blanca, co-
neguda com a Blanca d’An-
jou o de Nàpols.  

VISITA 
TEATRALITZADA. El casa-
ment es va fer amb tota la 
pompa quatre mesos des-
prés a Vilabertran i la visita 
teatralitzada que us propo-
sen per primera vegada us 
situarà precisament en 
aquest punt, en l’endemà de 

LES SÍNIES DE 
VILABERTRAN 
A més del monestir, a 
Vilabertran hi podeu 
conèixer una altra de les 
joies de l’Empordà, les 
seves sínies. Seguint una 
ruta per la plana hi 
descobrireu més d’una 
vintena d’aquests 
mecanismes d’extracció 
d’aigua que ja utilitzaven 
els àrabs. La majoria es 
troben en els camps i 
hortes dels afores del 
poble, però també n’hi ha  
al nucli urbà, com les del 
carrer de Josep Reig i 
Palau o la sínia de platines 
de la família Xambó, 
restaurada i ubicada a la 
plaça dels Hortalans. 

� � � 

EL LLAC  
Un altre dels espais 
destacats és l’antic llac, una 
zona d’aiguamolls situada 
molt a prop de la canònica i 
que va servir d’inspiració a 
Salvador Dalí. Servia per 
recollir l’aigua de la pluja i 
estava connectada a l’actual 
rentador amb un sistema 
per a regar les hortes i 
abastir d’aigua el monestir. 
Avui en dia, la zona està 
dessecada però segueix 
sent un lloc molt bonic per 
fer-hi una parada per 
esmorzar i agafar forces per 
seguir la ruta fins a la font de 
l’abat Rigau (fruit d’un dels 
miracles d’aquest sant).  
Hi trobareu la font datada 
del segle IX i l’edifici on hi ha 
el rentador i la bassa de 
captació, envoltat d’horts 
d’origen medieval.

*    OCIpèdia

les grans noces que, durant 
vuit dies i vuit nits, van ani-
mar tota la comarca amb 
festes, música i banquets tal 
com es mereixia un casa-
ment reial.  

A més de descobrir tots els 
secrets de l’enllaç, la visita 
us permetrà conèixer aspec-
tes quotidians poc coneguts 
malgrat ser ben típics de la 
baixa edat mitjana, com el 
cerimonial de les noces, el 
desenvolupament dels ban-
quets, la música, les danses 
o els vestits i les joies.  

I tot plegat, a través de 
l’humor de dos personatges 
irreverents però molt en-
tranyables, en Bernat de Sa-
rrià, amic i confident del rei 
Jaume, i Maria de Chatillon, 
dama de companyia de la 
infanta Blanca. 

A la plana anterior, a dalt, el 
claustre amb el pati, a baix a la 
dreta, la làpida d’Alfons el 
Cast, i una vista de l’interior 
del claustre (a l’esquerra); en 
aquesta pàgina, sobre 
aquestes línies, dues imatges 
de l’interior de l’església i, a la 
dreta, diferents detalls del 
claustre. FOTOS: CANÒNICA DE VILABERTRAN
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AL DENTE
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UN MERCAT 
 
UUtopiaMarkets 
Il·lustració 
Aquest 
divendres 
arrenca la 
segona edició 
d’Utopia 
Markets 
Il·lustració, un 
punt de 
trobada artístic 
que reuneix 50 
il·lustradors de 
la ciutat i del 
país com 
Flavita Banana, 
Laia Arqueros, 
Celeste 
Ciafarone, 
África Fanlo i 
Clara Nubiola, 
entre d’altres. 
Una oportunitat 
única per 
descobrir el 
talent local i 
comprar obres 
directament a 
l’autor. Se 
celebra a la 
fàbrica 
modernista del 
Poblenou 
Utopia 126. 
www.utopia-
markets.com. 

     � � �
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Per Maria Almenar

UNEIX-TE  
AL CLAN!  
Els quadres escocesos es reciclen per  
acaparar l’atenció durant la tardor. Un tipus  
de quadrícula ben identificable amb colors  
i teixits il·limitats. Més que un uniforme,  
una reivindicació.  

AIRES VICTORIANS 
Hi ha aliances que poden capgirar un bàsic: 
una brusa d’estil victorià amb estampat de 
quadres escocesos. Una peça original que 
dóna vida els conjuntos més casual. Te la 
imagines amb texans i botins? Aquesta és  
de LEON & HARPER (125 €)  
www.bimbaylola.com

ELS SET 
MAGNÍFICS

PEÇA CLAU 
Aquesta no és una americana tartà qualsevol: 
punt Jacquard, entallada, amb brodats florals 
als muscles i barreja de teixits a l’espatlla. La 
pots conjuntar amb peces bàsiques i llises 
perquè esdevingui el focus de totes les mira-
des. La firma ALDOMARTINS (249 €)  
www.aldomartins.com

BEN CONJUNTAT 
Una bossa de mà que conjunta amb un vestit 
dos peces de la mateixa marca: CLAUDIE 
PIERLOT. Un accessori per portar-hi de tot 
que incorpora una petita bossa amb el ma-
teix disseny per guardar-hi els objectes de 
més valor. (195 €)  
www.claudiepierlot.com

PETITES DOSIS 
Els petits detalls són en ocasions els que 
marquen la diferència. Aquest cinturó de pell 
amb teixit suau està disposat a acaparar to-
tes les mirades. Destaquen els colors del 
tartà, molt més llampants que els tradicio-
nals. UTERQÜE (49 €) 
 www.uterque.com  

ANAR SOBRE SEGUR 
Qui segueix la tendència al peu de la lletra tro-
barà amb aquesta faldilla de MAJE just el que 
buscava. Inspiració 100% escoscesa en una 
peça de roba molt més curta que l’original, amb 
plecs i de tall asimètric. (195 €)   
www.maje.com

MIX & MATCH 
La col·lecció Mystic Garden de YERSE s’inspi-
ra en la tradició des d’una òptica contem-
porània amb peces atemporals que combinen 
pràcticament amb tot. Les petites flors borda-
des d’aquest mocador em criden l’atenció so-
bre l’estampat de quadres. (39.95 €)  
www.yerse.com 

PUNT I A PART 
El punt i els jacquards de quadres que recor-
den als tartans escocesos són els protago-
nistes de la col·lecció de LEBOR GABALA  
per aquesta tardor. De totes les peces, la fal-
dilla tipus llapis és la més estilosa de la tem-
porada. (218 €)    
www.leborgabala.com 
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AGENDA
HOTEL TAPA TOUR, EDICIÓ SOLIDÀRIA 

Edició solidària. Fins a finals del mes 
d’octubre una nova edició d’Hotel Tapa 
Tour obre les portes d’alguns dels millors 
hotels de la ciutat de Barcelona per de-
gustar allà tapes i còctels a un preu molt 
especial. I és que la cocteleria és la prota-
gonista d’aquesta convocatòria tardo-
renca, que a més té un costat solidari: de 
cada consumició es destinarà un euro als 
projectes de lluita contra la desnutrició 
infantil en els quals treballa l’associació 
Acción contra el Hambre. Diferents ho-
tels com el Palace, Ohla Eixample, Meliá 
Barcelona Sky, o The One, entre d’altres, 
participen amb tapes que tindran un 
preu d’entre quatre i sis euros i còctels 
que podran degustar-se per un import 
d’entre sis i 10 euros.  
 Més informació: barcelona.hoteltapatour.com.  

BEER YOGA BRUNCH 

AGENDA

A la Fàbrica Moritz. Cervesa i ioga? Pot 
semblar una combinació estranya, però 
si parlem de cervesa Moritz 0,0 que, per 
cert, ja no s’anomena Agua de Moritz, la 
cosa canvia. I, si a més li afegim un 
brunch elaborat pel xef Jordi Vila, el re-
sultat és un excel·lent pla de dissabte al 
matí. El Beer Yoga, inventat a Alemanya, 
clar, combina els exercicis i moviments 
del ioga amb la degustació de la cervesa 
sense alcohol que, en contenir un 94% 
d’aigua, resulta perfecta per a hidratar-
se. La cita serà dissabte 27 d’octubre (hi 
ha una altra convocatòria per al 24 de no-
vembre) a la Fàbrica Moritz de Barcelona, 
amb un preu de 5€ el ioga i 20 € incloent 
el brunch. On: Fàbrica Moritz (Ronda de Sant An-
toni, 39-41). Més informació: https://mo-
ritz.com/es/fabrica-moritz/

OSTRES I 
FUMATS

Tenen fama de ser un producte de 
luxe, però en realitat són molt més 
assequibles del que la majoria pensa. I 
a BOB Oyster Bar no només tenen una 
interessant gamma per a tots els 
gustos, sinó que en aquesta barra i 
take-away d’ostres es pot aprendre 
molt sobre el producte i fins i tot trobar 
la teva varietat d’ostra preferida. Ull 
també a l’excel·lent selecció de 
conserves i fumats de qualitat que, 
amb els seus maridatges de cerveses, 
vins, caves o xampany completen una 
oferta senzilla i efectiva per acostar-se 
a aquest món a Barcelona.   

BOB OYSTER BAR 

Proposta: Per 
aprendre i degustar 

bones ostres a un preu 
ajustat. 

Adreça: París, 190.  

Telèfon: 936 88 89 81. 

Pàgina web: 
boboysterbcn.com. 

Preu mitjà: 25 euros.

CAFÈ 
CANADENC

TIM HORTONS 

Proposta: La cadena de 
cafeteries més famosa 

de Canadà aterra a 
Barcelona.  

Adreça: Balmes, 2. 

Telèfon: 936 73 76 31. 

Pàgina web:  
tim-hortons.es. 

SENSE 
CARTA

PLAT ÚNIC 

Proposta: Sense 
carta. Només un plat 
i tres acompanyants.  

Adreça: Trafalgar, 30 
(Hotel Yurbban). 

Telèfon:  
933 93 92 08. 

Pàgina web: 
platunic.com. 

Preu mitjà: 29 €.

Mai saps què demanar? Les cartes sem-
pre et semblen massa llargues? En aquest 
cas hem trobat el teu nou restaurant pre-
ferit de Barcelona: Plat Únic. I el nom no és 
una llicència poètica perquè d’això va 
aquest local de l’hotel Yurbban en el qual 
l’oferta es redueix a un plat únic. Home-
natge a aquelles fondes on a qualsevol ho-
ra hi havia alguna cosa a l’olla, a Plat Únic 
el comensal pot asseure’s des de la una 

del migdia fins a les 10 i 
mitja de la nit de forma 
ininterrompuda i gau-
dir del plat de la tempo-
rada. Ara mateix, un de-

liciós costellar de vaca rossa gallega al 
forn que se serveix molt bé acompanyat 
d’una fresca amanida amb gingebre, par-
mentier de patata i altres plats que aniran 
variant segons el mercat i que es remata 
amb unes postres. Una proposta delicio-
sament senzilla i única a la ciutat que, 
per 29 euros, promet convertir-se en un 
dels èxits d’aquesta tardor. I de l’hivern, 
perquè, atenció, prometen escudella pa-
ra quan arribi el fred.  

El restaurant és un 
homenatge a aquelles fondes 

on a qualsevol hora hi havia 
alguna cosa a l’olla

TASTETS
BARRA LLIURE 
DE VI. Encara que 
aquí no es pot 
escollir què 
menjar, amb la 
beguda passa el 
contrari. I és que el 
singular menú 
inclou una barra 
lliure de vins de la 
Terra Alta. Vins 
joves i frescs per 
sortir d’allà sense 
gana, sense set i, 
curiosament, amb 
ganes de tornar 
per repetir el 
menú i acabar, si el 
temps ho permet, 
prenent alguna 
cosa a la terrassa 
de l’hotel.  

BE
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AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

A molts aquest nom igual no els diu res. 
Però segur que és només qüestió de 
temps, perquè Tim Hortons, la cadena 
de cafeteries més gran de Canadà, ha 
arribat a Barcelona. De moment amb un 
local al carrer Balmes, però segur que el 
seu cafè de filtre –l’especialitat de la 
casa– i els seus populars Timbits –els 
deliciosos forats de dònuts que han 
convertit en l’acompanyament perfecte 
del seu cafè– no triguen a arribar a molts 
més racons de la ciutat. Algunes 
propostes salades, brioixeria, cafès 
expressos i batuts completen l’oferta 
d’aquest local. 
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Una família al límit. Estem davant la ver-
sió catalana del clàssic teatral de l’autor i 
director argentí Claudio Tolcachir 
L’omissió de la família Coleman (2005), 
que s’estrena al teatre Romea en una 
producció del FestivalTemporada Alta 
de Girona. Les funcions a Barcelona s’ini-
cien el pròxim 26 d’octubre i l’estrena ofi-
cial a Catalunya té lloc el 19 d’octubre al 
Teatre Municipal de Girona. Ens trobem 
amb un clan al límit de la dissolució i 
d’impossible convivència.

‘L’OMISSIÓ  
DE LA FAMÍLIA 

COLEMAN’ 

Proposta: Estrena de 
la versió catalana de 

l’obra argentina.  

On: Teatre Municipal 
de Girona. 

Quan: Divendres 19 
d’octubre a les 20.30 h.  

Pàgina web: 
www.temporada-al-

ta.com.

MERCAT DEL 
BANDOLER 

Proposta:  
Segona edició. 

On: Corbera de 
Llobregat.  

Quan: Dissabte 20 de 
12 a 20 hores i 

diumenge 21 de 10 a 18 
hores. 

Pàgina web: 
www.acopa.net. 

MERCAT DE 
MERCATS 

Proposta: Festa del 
producte i la 
gastronomia.  

On: Av. Catedral.  

Quan: Del 19 al 21 
d’octubre. 

Pàgina web:  
http://ajunta-
ment.barcelo-

na.cat/somdemer-
cat/ca/mercat-de-

mercats-2018.

Els mercats de la ciutat de Bar-
celona s’apleguen a l’avinguda 
de la Catedral en una nova edi-
ció, la novena, de la Fira Mer-
cat de Mercats, que se celebra 
del 19 al 21 d’octubre. Aquesta 
gran festa del producte i la gas-
tronomia a Barcelona se cen-
trarà enguany en els conceptes 
de proximitat, reaprofitament i 
sostenibilitat amb senyalitza-
cions específiques, ponències 
i xerrades al voltant d’aques-
tes temàtiques en l’Aula de Mer-
cat. Es convidarà un mercat de 
fora de la ciutat, en aquesta oca-
sió, el de Manresa. I hi haurà 
showcookings gratuïts protago-
nitzats per cuiners de mercats 
de tot l’Estat. 

A banda, el Celler del Mercat 
mostrarà una representació de 
vins de totes les denominacions 
d’origen catalanes (DO) elabo-
rada pel sommelier Ferran Cen-
telles. Divendres 19, oferirà Un 
passeig per la Catalunya viníco-
la de les 20.45 a 21.30 hores. A 
la zona de Tapes de Mercat, 14 
paradistes i restaurants pròxims 
a mercats municipals oferiran 
una selecció de les seves millors 
propostes culinàries. Diumen-
ge, el debat magistral aplegarà 
quatre grans restaurants de 
mercat:  Alex Marugán de Tres 
por cuatro, del Mercado de To-
rrijos de Madrid; José Vicente 
de Habitual by Ricard Cama-
rena del Mercado de Colón de 

València; Jorge Ochoa de El 
mercado, del Mercado Ensan-
che de Tafalla (Navarra) i Quim 
Márquez, d’El Quim de la Bo-
queria del Mercat de la Boque-
ria de Barcelona (de les 13.30 a 
les 14.30 hores). Aquest cap de 
setmana, hi haurà presència 
destacada dels mercats no ali-
mentaris de la ciutat, el Mer-
cat dels Encants-Fira de Bellcai-
re, els Encants de Sant Antoni 
i el Dominical de Sant Antoni. 
Les portes de Mercat de Mer-
cats obren divendres a les 12 del 
migdia i fins a les 21.30 hores i 
dissabte i diumenge de les 11 
hores fins a les 22 hores dissab-
te i les 21 hores diumenge. L’es-
pai familiar està pensat per a in-
fants de fins a sis anys  i do-
narà a conèixer el programa 
educatiu dels Mercats de Bar-
celona. 

NO TAN 
PETITS

Els mercats municipals munten la seva  
gran festa a l’avinguda de la Catedral 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
ARTISTES DE MERCAT. Xerrada Verdura ecològica i de 
proximitat, com la reaprofitem? a càrrec d’Àngels Fisas de 
Verdures i fruites Molins del Mercat de La Concepció 
(divendres 19 a les 18.30 hores); Elaborats càrnics Exkisit’s 
a càrrec d’Eva Pradas de la Carnisseria Exkisit’s del Mercat 
de Sant Andreu (dissabte a les 17 hores); Passegem junts 
pel món de les plantes i de les flors? a càrrec de Núria 
Carrasco de la Floristeria Carrasco del Mercat del Carmel 
(dissabte a les 17.30 hores); ADN bacallà a càrrec de Maria 
Masclans de Masclans Orígens del Mercat de Sant Antoni 
(diumenge a les 13 hores).  

TAPES, PLATETS I RACIONS. Mas Goumets del Mercat 
de la Boqueria proposa un taco de botifarra del perol amb 
tòfona acompanyada de menta i salsa thai i una ensalada 
russa amb oli de tòfona i tonyina. La Bacallaneria Perelló 
1898 del Mercat del Ninot proposa sashimi de bacallà i ou 
a baixa temperatura amb brandada de bacallà al pilpil 
(www.ajuntament.barcelona.cat/somdemercat).

@NEM-HI

‘MANS A 
L’ÒPERA!’ 

Proposta: Espectacle 
infantil.  

On: Liceu, La Rambla, 
51 (a partir de 6 anys). 

Quan: Dissabte a les 12 
hores i diumenge a les 

11 hores.  

Preu: De 10 a 15 €. 

Pàgina web: 
www.liceubarcelo-

na.cat.

PETITS

La segona fira del Bandoler de Corbera 
de Llobregat Josep Sàbat arriba els dies 
20 i 21 d’octubre al centre històric de la 
part alta de la població, el que aporta a la 
trobada una ambientació única en l’èpo-
ca del bandoler Josep Sàbat, també co-
negut popularment com a Capa Negra. 
Durant l’esdeveniment que organitza 
l’ajuntament amb la col·laboració de les 
entitats de Corbera, els assistents po-
dran reviure alguns moments històrics i 
llegendaris d’aquest personatge. 

Com es munta una òpera. A partir d’una 
idea original de Xavi Mateu, el Liceu 
convida a grans i petits a descobrir com 
es munta una peça operística amb l’es-
pectacle Mans a l’òpera!, que es repre-
senta al coliseu líric barceloní dissabte i 
diumenge vinents en horari de matí. Pri-
mer, ens trobarem amb un escenari buit. 
Aquest s’anirà omplint gradualment 
amb el director d’escena, els cantants, 
els músics, l’escenografia, el vestuari... 
A poc a poc, tot encaixa.



20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 17 d’octubre del 2018  7 

T&T 
BCN

17-24 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 17 

MÚSICA  

JORDI SAVALL 

La música de Vivaldi obre la 
nova temporada del cicle El So 
Original dirigit i protagonitzat 
per Jordi Savall. BARCELONA. 
L’Auditori. Lepant, 150. (20 hores).  
De 10 a 84 €. auditori.cat. 

DIJOUS 18 

CONCERTS 

ALBERT PLA 

El cantautor proposa un 
viatge íntim i personal amb 
origen a la infantesa a partir 
de les sensacions i sentiments 
que ens produeix la por.  
BARCELONA. Barts. Paral·lel, 62.  Del 
18 al 21 d’octubre. 22 €. www.barts.cat. 

DIVENDRES 19 

ESCENA  

LA ILÍADA DE FARELO  

L’actor Eduard Farelo, dirigit 
per Juan Carlos Martel, 
interpreta Una Ilíada, un 
potent monòleg vestit per 
Lisa Peterson i Denis O’Hare a 
partir del llibre homònim 
d’Homer. BARCELONA. Biblioteca 
de Catalunya. A les 20.30 hores. Preu: 
22€. laperla29.cat. 

DISSABTE 20 

FESTIVAL 

BLANC DE DISSENY GRÀFIC 

Desena edició del Festival 
Blanc, la festa del disseny 
gràfic i de la creativitat de 
Barcelona. BARCELONA. Del 18 al 
20 d’octubre. Casino l’Aliança. 
blancfestival.com.  

DIUMENGE 21 

ESPORT 

CURSA DIR-MOSSOS 

La 10a edició de la Cursa DIR-
Mossos Sant Cugat té lloc 

diumenge. La carrera, de 10 i 5 
quilòmetres, té com a punt de 
sortida el carrer de César 
Martinell i recorrerà el centre 
de la ciutat per finalitzar a la 
Rambla del Celler. SANT CUGAT. 
dir.cat/cursa-sant-cugat.  

DILLUNS 22 

MOSTRA 

TOULOUSE-LAUTREC 

L’exposició de CaixaForum  
Toulouse-Lautrec i l’esperit de 

Montmartre explica a través 
de pintures, cartells i 
il·lustracions l’obra de l’artista 
en sintonia amb la de creadors 
contemporanis seus al París 
de finals del s.XIX. BARCELONA. 
Fins al 20 de gener. 4 €. caixaforum.es. 

DIMARTS 23 

FESTIVAL 

DE POESIA A SANT CUGAT 

L’edició d’enguany, la número 
18, presenta una quarantena 

de lectures i espectacles 
poètics. SANT CUGAT. Fins al 10  
de novembre. santcugat.cat. 

DIMECRES 24 

MÚSICA 

LOS PLANETAS  

Els granadins tornen a la sala 
Apolo en un concert-home-
natge pels 75 anys de la mítica 
sala del Paral·lel. BARCELONA. 
Nou de la Rambla, 113. A les 20 hores. 
sala-apolo.com. 

DOCUMENTAL EUGENIO 
#DocumentalDelMes 
#BibCentral 31 d’octubre a 
partir de les  
18.30 hores 
@bibscornella 

LLIBRE Santiago  
Lorenzo a Barcelona! 
Presentarem LOS 
ASQUEROSOS el dia 18 
d’octubre a la Llibreria 
Taifa, no us ho perdeu! 

@BlackieBooks 
SALÓ IN(3D)USTRY 
T’agrada la robòtica? Del 
16 al 18 d’octubre serem al 
Saló in(3D)ustry a la 
@Fira_Barcelona. 

Trobaràs informació sobre 
tota l’oferta formativa de 
l’FP industrial. A més, s’hi 
celebrarà el campionat de 
Robòtica mòbil de 
#CatSkills. No t’ho pots 

perdre! @ensenyamentcat 
MÚSICA CLÀSSICA Forts 
aplaudiments ara mateix a 
la Sala 2 Oriol Martorell 
per a l’Orquestra de 
Camera i Antje Weithaas 

al concert inaugural de la 
temporada de #Cambra. 
La propera cita serà 
diumenge 21  amb els 
lieder de #Schubert 
@lauditori

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 
AFECTACIONS AL SERVEI DE BUS AL CARRER DE MA-
LLORCA.  A causa de les obres de construcció de les no-
ves sortides d’emergència del túnel d’alta velocitat Sants-
La Sagrera, des del diumenge 22 de juliol està tallat el pas 
de trànsit al carrer de Mallorca a l’alçada de l’avinguda Me-
ridiana. Afectacions al servei de bus:  línies de bus que es 
desviaran: D50, H10, 19, 33 i 34. Desviaments de les línies 
D50 i 19: es desviaran pels carrers de Sicília, Provença i 

passeig de Sant Joan. Parada anul·lada: 3341 - Mallorca - 
Nàpols. Parada alternativa: 9101 - Mallorca, 377; Desvia-
ments de les línies H10, 33 i 34: es desviaran per l’avinguda 
Meridiana, el carrer d’Aragó i l’avinguda Diagonal. 
S’anul·len les parades: 234 - Mallorca - Dos de Maig, 1072 - 
Mallorca - Padilla, 1224 - Mallorca - Rogent, 1297 - Mallorca 
- Marina i 3341 - Mallorca - Nàpols. Parades alternatives: 
236 - Aragó - Enamorats, 661 - Aragó - Independència, 1227 
- Mallorca - Pg. Sant Joan i 9591 - Aragó, 447-445. tmb.cat.

@NEM-HI

L’actor Eduard Farelo a Una Ilíada (dalt). A sota, a 
l’esquerra, el cantautor Albert Pla, que actua a Barts. 
Sobre aquestes línies, il·lustració de Monstruo 
Espagueti, que participa del Festival Blanc de Disseny 
Gràfic. A dalt, a la dreta, cartell de Toulouse-Lautrec, a 
qui CaixaForum li dedica una mostra FOTOS: DAVID RUANO / 

MONSTRUO ESPAGUETI / CAIXAFORUM 

ART 

MUSEU EGIPCI 

PORTES OBERTES. El Museu 
Egipci de Barcelona obre les 
seves portes de manera gratuïta 
el divendres 19 d’octubre, de les 
19 hores a la mitjanit dins la Free 
Friday Night. A banda de poder 
recórrer les exposicions, 
s’organitzaran tallers de jeroglífics 
i momificació així com visites 
guiades. BARCELONA.  
Museu Egipci. València, 284. Divendres 19 
de 19 a 00 h. Gratis. museuegipci.com. 
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