
Al Dente 
Centres 
d’estètica i 
tractaments 
amb productes 
naturals.   4

Avui Sortim 
Una visió 
personal de la 
cuina del sud-
est asiàtic a 
Sant Antoni.  5

@NEM-hi 
Chucho Valdés 
i Tribalistas, 
llatins de luxe 
al 50è Festival 
de Jazz.  6

 
CALAFELL,  

HISTÒRIA I MAR
A més de cinc quilòmetres de platges amb sorra daurada, la vila costanera 
del Baix Penedès conserva quatre mostres de la seva història: la Ciutadella 
Ibèrica, el Castell de la Santa Creu, la Confraria i el Museu Casa Barral

La pintoresca façana del 
Museu Casa Barral de 

Calafell.  
FOTO: MIRASUD PRO
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Us proposem passar un cap de 
setmana a Calafell per conèi-
xer el seu patrimoni històric. 
Perquè a més dels seus cinc 
quilòmetres de platges amb fi-
na sorra daurada, en aquesta 
ciutat del Baix Penedès hi ha 
quatre espais que ens perme-
ten fer un recorregut per la se-
va història, des del Paleolític 
Superior fins a l’edat contem-
porània. Parlem de la Ciutade-
lla Ibèrica, el Castell de la San-
ta Creu, La Confraria i el Museu 
Casa Barral.  

Començarem la nostra ruta 
per Calafell visitant la Ciutade-
lla Ibèrica, situada en un petit 
turó de 15 metres d’altura. Co-
neguda també com el jaciment 
de les Toixoneres o d’Alorda 
Park, va ser el primer jaciment 

arqueològic a la península 
Ibèrica que va ser objecte de re-
construcció in situ amb me-
todologies pròpies de l’arqueo-
logia experimental i, actual-
ment, és un museu 
arqueològic a l’aire lliure. En 
aquest espai fareu un salt a 
2.000 anys enrere per conèixer 
com era la vida dels ibers que 
es van instal·lar aquí. Fins al se-
gle V aC, la Ciutadella era un 
petit assentament ibèric situat 
estratègicament dalt del turó 
i davant els estanys de la platja 
de Calafell, però a partir 
d’aquesta data es va convertir 
en un dels poblats més desta-
cats de la tribu dels cossetans. 
S’hi va aixecar una muralla gai-
rebé inexpugnable i es va 
traçar una trama urbana força 
gran, la qual cosa va servir a 
l’aristocràcia local cossetana 

per controlar aquest territori 
entre els segles VI i II aC.  

CASTELL 
DE LA SANTA CREU. El poblat 
ocupava unes tres hectàrees i 
s’ha excavat gairebé tot el re-
cinte de dins la muralla. 
Gràcies a la feina dels ar-
queòlegs hi podeu identificar 
algunes de les cases que perta-
nyien a una elit de guerrers i 
la casa del cabdill. Amb les da-
des arqueològiques extretes de 
les excavacions, el 1992 es va re-
construir el poblat seguint els 
models museogràfics dels 
països nòrdics. De manera que 
podreu recórrer els carrers, en-
trar a les cases i veure les rèpli-
ques dels objectes trobats al ja-
ciment i que van pertànyer a 
les persones que van habitar 

CALAFELL, TERRA  
DE COSSETANS I 
AMANTS DE LA MAR
Recorrem la història i els oficis 
d’aquesta ciutat del Baix Penedès des 
dels seus orígens al Paleolític Superior  
i fins a l’edat contemporània 

EN RUTA
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aquest espai durant l’última 
fase d’ocupació, al segle III aC, 
just abans de la romanització 
de la península Ibèrica. La Ciu-
tadella forma part de la xarxa 
internacional EXARC des de 
l’any 2007 i del projecte Ruta 
dels Ibers, coordinat pel Mu-
seu d’Arqueologia de Catalun-
ya. Hi podeu arribar en cotxe o 
a peu des de l’estació de tren de 
Calafell, al nucli de La Platja, 
una opció molt més recoma-
nable per gaudir del paisatge. 

El següent punt de la nostra 
ruta és el Castell de la Santa 
Creu, segurament l’element 
del patrimoni més estimat pels 
calafellencs i calafellenques. El 
petit turó rocós on hi ha aquest 
castell medieval de frontera ha 
estat ocupat des d’època ibèri-
ca i romana, i actualment for-
ma part del nucli històric del 

poble. En temin notícia docu-
mentada des del segle XI tot i 
que se sap que, anys abans, hi 
vivia un grup de camperols 
en cabanes fetes d’argila i 
troncs. En aquella època el ter-
me de Calafell estava en terra 
de ningú entre el comtat de 
Barcelona i el governador mu-
sulmà de Tarragona però, 
quan la frontera es va estabilit-
zar, els camperols van ser ex-
pulsats i es va començar a for-
mar el nucli històric.   

Podreu acabar de descobrir 
la història del castell amb els 
panells d’interpretació o amb 
una visita guiada, en un reco-
rregut que us portarà fins a la 
cisterna, l’església romànica 
que encara conserva restes de 
pintures a l’absis, així com res-
tes de tombes antropomorfes. 
També arribareu al comuni-

dor, amb una història força in-
teressant.  

CALAFELL 
PESCADOR. És una petita edi-
ficació, amb obertures als qua-
tre punts cardinals i coberta 
amb una teulada amb quatre 
vessants que es va construir 
al segle XVII quan el castell ja 
estava en decadència. Es veu 
que la gent del poble pensava 
que al castell hi habitaven mals 
esperits i enviaven el capellà 
a recitar des del comunidor un 
fragment dels quatre evange-
lis i beneir el terme, per foragi-
tar les tempestes, els mals es-
perits que les produïen i les 
bruixes. Des del castell anem 
fins a La Confraria on l’any 
2016, en la Diada de Sant Pere 
(patró de la ciutat) es va inau-

gurar el Centre d’Interpretació 
del Calafell Pescador. L’edi-
fici, situat al Passeig Marítim, 
va ser la seu de la Confraria 
de Pescadors de Calafell al llarg 
del segle XX.  

La primera confraria de pes-
cadors de Calafell es va consti-
tuir a primers del segle passat 
i el 1902 ja es va redactar el «Re-
glamento para el régimen y go-
bierno de la Sociedad de Soco-
rros Mútuos que bajo la invo-
cació del Glorioso Apóstol San 
Pedro». El 1914 es va crear una 
nova associació, el «Gremio de 
Pescadores de Calafell», que es 
va instal·lar a l’actual edifici del 
Passeig Marítim. Anys després 
les dues associacions es van 
unir en una de sola. 

La Confraria és un edifici 
molt senzill però un bon es-
pai per conèixer i recordar els 

oficis, els estris i els costums de 
la comunitat de pescadors que 
des de fa més de 100 anys va 
formar-se a Calafell. També 
hi descobrireu tota la transfor-
mació urbanística que va viu-
re el barri marítim amb l’arri-
bada del turisme i que va saber 
reflectir tan bé l’escriptor Car-
los Barral en els seus escrits.  

Amb un breu audiovisual, 
entrevistes a pescadors, mate-
rials gràfics i amb maquetes 
d’embarcacions i de la façana 
marítima de la platja de Cala-
fell d’abans, us endinsareu en 
el passat mariner de la ciutat i 
en unes tradicions que enca-
ra es mantenen gràcies a la fei-
na d’associacions locals, com 
ara la del Bot Salvavides, que fa 
exhibicions i sortides regular-
ment, o el Patí Català de Cala-
fell, que dedica esforços a la 

RUTA DE LA 
PREHISTÒRIA 
Aquest dissabte podeu 
participar en una activitat de 
la Ruta de la Prehistòria. 
Amb sortida des del Castell 
(10h), us proposen una 
excursió a peu per 
muntanyes per a explicar la 
Cova Foradada i la Balma de 
la Graiera, dos jaciments 
prehistòrics importants del 
Penedès. Cal  reservar per 
telèfon 977 69 46 83 o per 
mail: calafellhistoric@calafell. 
org. 

� � � 

ELS ROMANS A 
CALAFELL A la ciutat hi 
queden algunes restes 
romanes interessants que 
podeu veure com la Vil·la 
Romana del Vilarenc. La 
primera excavació 
arqueològica parcial es va 
fer el 1883 i va permetre 
descobrir les restes d’un 
gran edifici d’època romana. 
Altres intervencions van 
treure a la llum unes 
cisternes, un conjunt termal 
i un taller de forja. També us 
podeu acostar fins a 
l’Església de Sant Miquel 
(s.XIII) al nucli de Segur o la 
Torre de La Talaia (s.XV). 
� � � 

GASTRONOMIA I no podeu 
marxar de Calafell sense fer 
un menú de xató, arrossejat 
-un plat de patates amb rap 
i un plat de fideus rossejats-, 
i uns bons cossetans de 
postres, amb una 
combinació màgica dels 
sabors dels fruits secs, la 
xocolata i el cacau.

*    OCIpèdia

restauració d’embarcacions 
tradicionals.I no podem mar-
xar de Calafell sense conèixer 
la casa que hi tenia un dels seus 
fills més coneguts: Carlos Ba-
rral. El Museu Casa Barral està 
ubicat a l’actual número 18 del 
Passeig Marítim, en una de les 
poques botigues de pescadors 
que han sobreviscut. 

La identificareu per la seva 
preciosa balconada de fusta de 
les Illes Canàries. Aquí s’hi van 
fer algunes de les famoses ter-
túlies que organitzava Barral 
amb escriptors com Gabriel 
García Márquez, Mario Vargas 
Llosa, Juan Marsé, Jaime Gil 
de Biedma o Julio Cortázar. 
L’editor, amant de la mar, hi 
passava moltes temporades en 
aquesta casa, gaudint de la 
platja i d’una de les activitats 
que més estimava: navegar.

A la pàgina anterior, a dalt, 
una visita teatralitzada a la 
Ciutadella; a sota, dues 
vistes de  la Ciutadella. En 
aquesta plana, en el sentit 
de les agulles del rellotge:  
el Castell, l’interior de 
l’església del Castell, el 
Museu Casa Barral i 
l’interior i l’exterior de la 
Confraria.  FOTOS: MIRASUD PRO, GABRI, 

BONAVISTA MULTIMÈDIA, GABRIEL M ESTRE I 

BONAMEDIA 
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*    OCIpèdia

SHOWROOM 
RENOVAT 
 
L’arquitecta 
MMaría de Ros 
ha redissenyat 
el showroom 
de la firma  
de joies,  
Maria Pascual, 
una de les 
marques 
preferides  
de les 
instagramers. 
Ubicat al barri 
de Gràcia de 
Barcelona, el 
nou espai és 
més diàfan, 
càlid i 
funcional que 
l’anterior. 
L’arquitecta ha 
unificat 
materials 
utilitzant 
només fusta, 
miralls i 
vitrines en 
tons subtils 
per no treure 
protagonisme 
a les joies que 
s’exposen. 
www.maria-
pascual.com 

             
            � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

La bellesa també es fa ressò de la filosofia vegana com una 
alternativa que vetlla pel medi ambient i els animals. Centres 
d’estètica, productes i tractaments innovadors que ofereixen 
productes naturals sense components químics en les seves 
formulacions ni ingredients d’origen animal. Un estil de vida que 
guanya nous adeptes en tots els àmbits...

COSMÈTICA RESPECTUOSA
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UNA DEMANADA EN ALÇA 
Són moltes les botigues que veient les 

noves necessitats del mercat, incorporen pro-
ductes de bellesa vegans. És el cas per exemp-
le de Miin Cosmetics, especialitzada en cos-
mètica coreana. «Creiem que és important te-
nir referències per a tothom perquè la cosmèti-
ca també ha d’anar en concordança amb la 
nostra filosofia de vida i no només guiar-se per 
les modes», explica Sara Jiménez portaveu de 
la botiga. Firmes com Aromatica, Klairs i Urang 
ara complementen la seva habitual selecció. 
www.miin-cosmetics.com 

UNA EXPERIÈNCIA 
L’anomenen The Vegan Experience i gau-

deix de bona fama: ha estat un dels tracta-
ments per a la regeneració de la pell més sol·li-
citats dels últims mesos als centres especialit-
zats d’AIRE Ancient Baths a Barcelona i 
Vallromanes. Consisteix en un exclusiu ritual 
que s’inicia amb una exfoliació corporal amb 
luffa orgànica que es realitza sobre un llit de 
marbre calent i que continua amb un massatge 

hidratant de 45 minuts en el que es treballen 
totes les parts del cos amb la fórmula vegana 
de la firma Ayuna. Un tractament pensat per 
mimar la pell després de l’exposició solar i pre-
parar-la pel fred. www.beaire.com 

UN CENTRE DE BELLESA 
Vegala és el projecte personal de Gala 

Méndez, maquilladora professional que va 
obrir la primera botiga de cosmètica 100% ve-
gana a Barcelona per fusionar la seva passió 
per l’estètica amb els seus principis ètics: «Vo-
lia apropar aquest tipus de cosmètica a la meva 
clientela oferint una alternativa respectuosa». 
Els productes també tenen en compte l’entorn 
natural: «Em fixo que els ingredients provin-
guin de cultius ecològics, que s’utilitzin mate-
rials sostenibles i reciclats en els embolcalls i 
que siguin de proximitat». Els utensilis d’higie-
ne personal són els productes més venuts. 
www.vegala.es 

UNS TRIOMFADORS 
Una marca fundada a Reus l’any 2016, 

Freshly Cosmetics és el resultat de l’esforç, la 
convicció i l’amistat de tres enginyers químics: 

1

2

3

4

Mireia Trepat, Miquel Antolín i Joan Miralles 
que van unir esforços per tirar endavant una 
iniciativa personal centrada en la cosmètica 
natural: «Existeix un gran desconeixement so-
bre l’alt percentatge de tòxics que contenen 
molts productes d’ús diari». D’uns inicis digi-
tals, Freshly Cosmetics ja compta amb presèn-
cia a mercats europeus com Regne Unit, Portu-
gal, Italià i França. L’última novetat: Identy 
Beauty, la nova marca de maquillatge natural, 
100% lliure de tòxics, cruelty-free i vegana.  
www.freshlycosmetics.com 

UN PRODUCTE  
REVOLUCIONARI 

La firma de nova creació, GOA Organics sac-
seja la cosmètica capil·lar amb fórmules a base 
d’ingredients botànics, olis essencials i mante-
gues naturals. Productes lliures de silicones, 
sulfats i derivats del petroli que s’adeqüen a ca-
da tipus de cabell. El producte que aixeca més 
expectativa és el tractament d’allisat: una ex-
clusiva fórmula que compta amb 35 actius na-
turals i 20 olis essencials que, més enllà d’allisar 
el cabell, el regenera i li aporta una dosi extra de 
lluminositat. www.goaorganics.es

«És important tenir  
referències per a tothom  
perquè la cosmètica també  
ha d’anar en concordança  
amb la nostra filosofia  
de vida i no només guiar-se  
per les modes» 

Sara Jiménez, Miin Cosmetics

ÉS 
TENDÈNCIA!
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«Em fixo que  
els ingredients provinguin  
de cultius ecològics,  
que s’utilitzin  
materials reciclats  
i que siguin  
de proximitat» 

 Gala Méndez, Vegala



20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 24 d’octubre del 2018  5 

EL REBOST

Tot i que per a molts la garnatxa i la DO 
Campo de Borja van de la mà, segur que 
encara hi ha qui no té localitzades a 
aquesta zona d’on surten vins excel·lents i 
a preu molt competitius. EI Cuevas de 
Arom As Ladieras 2015 és  un excel·lent 
exemple. Un dels projectes més interes-
sants de Bodegas Frontonio on tracten la 
garnatxa com es mereix i que aquí home-
natja al sistema d’elaboració de vi en coves 
al poble d’Aizón, on les condicions naturals 
eren perfectes per a fer-ho. Un negre mo-
novarietal amb un variat sistema d’envelli-
ment –ciment, ous i barril–que dóna com a 
resultat un vi fresc, elegant, amb fruita i 
subtils tocs fumats. Per a enamorar-se de 
la garnatxa i dels vins d’Aragó. Preu: al vol-
tant dels 20 euros. 

LLIBRES

AGENDA

Felicitat, Carme Ruscalleda per Rosa  
Rivas. Després de 30 anys, el restaurant 
Sant Pol de Carme Ruscalleda encara els 
seus darrers dies abans de tancar definiti-
vament el pròxim dia 27. Tres dècades 
d’història que han convertit a aquest res-
taurant tri estrellat en una referència i a la 
xef catalana en una de les millors del món. 
Amb nous projectes i formats al capdavant, 
«res de jubilar-se», ens explicava fa unes 
setmanes, Felicitat, amb receptes de la cui-
nera, textos de la periodista Rosa Rivas i fo-
tos de Carles Allende, arriba en el moment 
perfecte per repassar una trajectòria que va 
arribar quan van decidir travessar el carrer 
des de la botiga familiar i començar a servir 
menjars. Una història de treball i amb la feli-
citat com a fil conductor. Més informació: 
www.grup62.cat.

MARTÍN 
BERASATEGUI

Malgrat que l’oferta de brunchs a 
Barcelona és pràcticament inabastable, 
ningú pot presumir de portar la firma del 
xef amb més estrelles Michelin del país. I 
aquesta és la carta de presentació de 
Yummy Sundays, la proposta que cada 
tercer diumenge del mes aproparà al 
restaurant Glass del Monument Hotel un 
brunch ideat pel mateix Martín Berasate-
gui. Entrants, bufets freds, plat principal, 
barra de postres, còctels preparats al 
moment... Receptes amb influències 
basques i italianes servides en la terrassa 
d’aquest hotel de luxe que aposta fort per 
tenir un dels brunchs més cobdiciats.

YUMMY 
SUNDAYS 

Proposta: El brunch 
amb més estrelles 

Michelin de la ciutat. 

Adreça: Passeig de 
Gràcia, 75 Restaurante 

Glass, Monument 
Hotel. 

Telèfon: 935 48 20 00. 

Pàgina web: 
monumenthotel.com. 

Preu mitjà: 59 euros. 

CAFÈS  
DE TARDOR

LE MERIDIEN 

Proposta: El cafè, 
protagonista de la 
carta de tardor als 
bars d’aquest hotel   

Adreça: La Rambla, 111. 

Pàgina web: 
lemeridienbarcelo-

na.es. 

Telèfon: 933 18 62 00. 

SUD-EST 
ASIÀTIC

LAST MONKEY 

Proposta: Una visió 
personal i interes-

sant de la cuina 
asiàtica. 

Adreça: Comte 
Borrell, 70. 

Telèfon: 935 32 89 
95. 

Pàgina web: 
lastmonkey-bcn.com. 

Preu mitjà: 25€. 

Tapes, fusió asiàtica, Sant Antoni. De nou 
es disparen les alarmes davant un dis-
curs que sona familiar en el barri de mo-
da de la ciutat. Però en realitat Last Mon-
key ja no és l’últim mico de Sant Antoni 
–va obrir a l’estiu del 2017, som nosaltres 
els que anem tard–ni un altre més del 
mateix amb una capa de suposada mo-
dernitat. La cuina de Stefano Mazza, ita-
lià establert a Barcelona des de fa molts 
anys, desborda personalitat. Suficient 

per a posar sobre la 
taula plats de clara ins-
piració, sabors i ingre-
dients asiàtics, però 
que él apropa a casa. Al 

Mediterrani però també picant l’ullet al 
nord amb uns calamarsets en la seva tin-
ta amb curri que ens van conquistar. 
Plats petits perfectes per a tastar de tot, 
preus ben ajustats i tot això en un local 
al qual no li sobren metres quadrats però 
que està ben aprofitat. Recomanacions? 
Deixar-se guiar per Mazza, però l’alber-
gínia amb confit, la sopa amb gyoza o un 
wonton amb pulled pork per començar 
és un bon pla. 

La cuina de Stefano Mazza, 
italià establert a Barcelona des 

de fa molts anys, desborda 
personalitat

TASTETS
UN CÒCTEL. 
Maridar la cuina 
asiàtica no sempre 
és fàcil. Però a Last 
Monkey tenen una 
idea per anar més 
enllà de la cervesa 
o el vi: la seva carta 
de còctels, també 
tunejada per a 
l’ocasió i amb tocs 
exòtics que 
transporten al sud-
est asiàtic. Fins al 
vermut (amb litxi i 
llima) s’apunta a 
aquest viatge en 
què també ens 
trobem amb un 
ginger spritz, una 
margarida amb 
lemongrass o un 
piscochina. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Malgrat que el Dia Internacional del Cafè 
ja ha passat (se celebra l’1 d’octubre) per a 
molts ho és cada dia. I com ens apuntem a 
aquesta teoria i la tardor és una tempora-
da molt interessant per a descobrir noves 
varietats i begudes al voltant del cafè, res 
millor que apropar-se per l’hotel Le 
Meridien de Barcelona on ens proposen 
dues especialitats per als mesos de fred 
que s’apropen: el Hazelnuts Mocha Cafè 
que serveixen al Longitude Bar de l’hotel i, 
per als que cerquen alguna cosa diferent, 
el còctel Coffee Lover (expresso, rom, 
licor de xocolata...) que es pot gaudir a Le 
Pop Cocktail Bar.

BARGALLÓ, OLI MAGNUM
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Festa de Halloween. El Poble Espanyol 
convida les famílies els dies 27 i 28 d’octu-
bre a fer un viatge en el temps per conèi-
xer les tradicions d’aquesta època de 
l’any arreu del món a través del joc, les 
disfresses i els contes. La gimcana estarà 
basada en els contes tradicionals de La 
Castanyera o en l’origen de la Carbassa 
de Halloween. A més, hi haurà dos túnels 
del terror amb els actors de Survival 
Zombie obert al matí per a nens d’entre 3 i 
8 anys i a la tarda per als majors de 9. 

HALLOWEEN  
AL POBLE 

ESPANYOL 

Proposta: Gimcana i 
túnel del terror.  

On: Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13. 

Quan: Dissabte i 
diumenge d’11 a 18 h. 

PPreu: 6 euros.  

Pàgina web: 
www.poble-espa-

nyol.com.

ECONOMIA 
SOLIDÀRIA 

Proposta:  
VII Fira d’Economia 

Solidària de Catalunya. 

On: Fabra i Coats 
(Sant Adrià, 20). 

Quan: Dissabte i 
diumenge.  

Pàgina web: 
www.fesc.xes.cat.

MESTRES 
 DEL JAZZ 

Proposta: Festival 
de Jazz de 
Barcelona.  

On: Diferents espais. 

Quan: Divendres, 
dissabte i diumenge. 

Pàgina web: 
jazz.barcelona.

El Festival de Jazz de Barcelo-
na estrena una programació de 
luxe amb motiu de les seves 50 
edicions. Aquesta donarà un es-
pai més que destacat al jazz 
amb influències llatines. El pri-
mer convidat és Chucho Valdés. 
El fill del pianista cubà Bebo Val-
dés i padrí d’aquest certamen  
torna en l’any en què el seu pa-
re hauria fet 100 anys amb un 
dels projectes més especials de 
la seva carrera. Es tracta de 
Jazz Batá, que va gravar l’any 
1972 amb Carlos del Puerto i Ós-
car Valdés, i que incorporava 
una cançó anomenada Irakere. 
«Això no és jazz ni és música cu-
bana, això és jazz boig», li van dir 
sovint llavors a Chucho, que 

presenta divendres que ve al 
Palau de la Música aquest disc 
en format quartet, amb tres dels 
percussionistes més brillants 
del planeta: Yaroldi Abreu, Drei-
ser Durruthy Bombalé i Abra-
ham Mansfarroll Rodríguez (di-
vendres 26 d’octubre a partir de 
les 21.30 hores; Des de 18€). Dis-
sabte, serà el moment de recor-
dar la figura de Máximo Francis-
co Repilado Muñoz, Compay 
Segundo, patriarca dels soneros 
i un altre cubà universal. El grup 
de vuit músics que el va acom-
panyar per tot el món, ara di-
rigit per un dels seus fills, Salva-
dor Repilado, recala  a la sala 
Barts per interpretar Macusa, 
Sabroso, Las flores de la vida i 

Chan chan (1997) que va con-
vertir en fenomen planetari el 
projecte Buenavista Social Club 
(Sala Barts; Dissabte a les 21 ho-
res; Des de 18€). Diumenge, el 
jazz seguirà sent llatí però amb 
arrels brasileres gràcies a la re-
unió de Tribalistas, tres de les 
grans estrelles de la música del 
país carioca: Arnaldo Antunes, 
Carlinhos Brown i Marisa Mon-
te. Van publicar dos discos, un 
l’any 2000 i l’altre el passat 2017, 
però fins ara no havien decidit 
sortir de gira plegats. «Compar-
tir l’escenari amb Carlinhos i Ar-
naldo és una equació que dó-
na com a resultat quelcom que 
va molt més enllà de nosaltres», 
assegura Monte (Auditori del 
Fòrum; Diumenge a partir de les 
20 hores; Des de 35 euros; Més 
informació a la pàgina web 
www.jazz.barcelona).

NO TAN 
PETITS

Els sons llatins cubans i brasilers donen  
la benvinguda al 50 Festival de Jazz 

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
PESOS PESANTS DE LA PROGRAMACIÓ.  Madeleine 
Peyroux (Palau de la Música, 3 de novembre); John 
Scofield (Barts, 6 de novembre); Berth Hart (Barts, 7 de 
novembre); Brad Mehldau amb l’OBC (L’Auditori, 9 de 
novembre) o Amadou & Marian (Barts, 27 de novembre). 

RENDITS AL FLAMENC. Diego El Cigala (Palau de la 
Música, 14 de novembre); José Mercé amb Tomatito 
(Palau de la Música, 16 de novembre) o Vicente Amigo 
(Gran Teatre del Liceu, 21 de novembre). El pròxim 20 de 
novembre, el bar Monvínic acollirà la Monvínic Experien-
ce, en la que es degustaran diversos vins mentre que la 
cantaora catalana Mayte Martín ofereix la seva visió 
musical i personal de cadascun d’ells. 

AL CONSERVATORI DEL LICEU. Sonaran les propostes 
més innovadores: The Bad Plus (27 d’octubre); David 
Liebman amb Marc Copland (10 de novembre) o Bill 
Frisell (12 de novembre).

@NEM-HI

‘LA FESTA DELS 
SÚPERS ON 

TOUR’ 

Proposta: Festa  
dels Súpers. 

On: Palau Sant Jordi. 

Quan: Dissabte a partir 
de les 09.30 hores.  

Pàgina web: 
www.ccma.cat.

PETITS

Fabra i Coats. La VII Fira d’Economia 
Solidària de Catalunya (FESC) té lloc 
dissabte i diumenge que ve al recinte 
Fabra i Coats de Sant Andreu amb més 
de 200 organitzacions i empreses reu-
nides així com una vuitantena de xe-
rrades i activitats culturals.  Enguany, 
la fira porta per lema D’aquelles llam-
bordes, aquestes alternatives en ho-
menatge al 50è aniversari del maig del 
68 i compta amb la participació de 
Colòmbia com a nació convidada.

Festa dels Súpers. La primera parada 
de la Festa dels Súpers On Tour és, 
aquest dissabte, el Palau Sant Jordi de 
Barcelona. Enguany la festa canvia i es 
repartirà per diferents ciutats de Cata-
lunya i també serà necessari disposar 
d’invitacions per poder assistir. Són 
gratis i cal reservar-les des del web del 
Super3. Hi haurà un gran espectacle de 
dues hores de durada en dues sessions 
de matí i tarda i no es faran les activi-
tats exteriors d’altres anys. 
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24-31 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 24 

MÚSICA  

MARTHA REEVES 

Concert de la cantant nord-
americana, líder del trio 
femení de so motown The 
Vandellas, dins del 20è 
Festival del Mil·lenni. 
BARCELONA. Barts. Paral·lel, 62. A les 
21 h. Des de 28 €. barts.cat. 

DIJOUS 25 

CINEMA 

FESTIVAL IN-EDIT 

Arrenca la programació del 
Festival Internacional de 
Cinema Documental Musical 
de Barcelona. En la seva 16a 
edició projecta 52 pel·lícu-
les,entre elles la que inaugura 
el certamen el dijous 25, The 
King, amb Elvis Presley com a 
metàfora del somni americà.  
BARCELONA. Fins al 4 de novembre. 
in-edit.org.  

DIVENDRES 26 

EXPOSICIÓ  

STANLEY KUBRICK 

El Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
(CCCB) fa un recorregut 
cronològic per l’obra del geni 
del cinema Stanley Kubrick. 
La mostra repassa la brillant 
trajectòria del director 
novaiorquès. BARCELONA. CCCB. 
Montalegre, 5. Fins al 31 de març del 
2019. stanleykubrick.de i cccb.org.  

DISSABTE 27 

FESTIVAL 

PASSATGE INSÒLIT 

El festival de Santa Coloma 
especialitzat en les arts de 
firaire torna als jardins de la 
Torre Balldovina estrenant La 
Nit del Passatge, amb una 
desena d’espectacles. SANTA 
COLOMA DE GRAMENET. Nit del 

Passatge, dissabte a les 21 hores. 
passatgeinsolit.org.  

DIUMENGE 28 

FESTA 

BIG DRAW 

La Fundació Joan Miró 
s’afegeix a la festa del dibuix 
amb tallers a càrrec d’artistes, 
il·lustradors, arquitectes i 
dissenyadors. BARCELONA. 
Diumenge de les 11 a les 18 h.  
Gratis. fmirobcn.org. 

DILLUNS 29 

FESTES 

DE SANT NARCÍS A GIRONA 
Les Fires de Sant Narcís 
porten fins al 4 de novembre 
música, castellers i atraccions. 
GIRONA. www2.girona.cat. 

DIMARTS 30 

CONCERT 

GOD SAVE THE QUEEN 

La millor banda de tribut a 
Queen actua a Barts. Emularà 

el seu concert més antològic,  
el 1986 a Wembley. BARCELO-
NA. Paral·lel, 62 (21 h). 30€. barts.cat. 

DIMECRES 31 

MOSTRA  

SURREALISME BRITÀNIC  

La Fundació Miró de Montjuïc 
inaugura la mostra temporal 
Lee Miller i el surrealisme a la 
Gran Bretanya.  BARCELONA. 
Fins al 20 de gener del 2019. 
fmirobcn.org.

48HOPENHOUSEBCN 
Els 12 edificis que obriran 
les seves portes els dies  
27 i 28 d’octubre es 
troben ubicats en diferents 
barris de #Badalona. El 

llistat inclou equipaments 
molt diversos que recorren 
totes les èpoques 
històriques que 
caracteritzen la 
idiosincràsia de la ciutat. 

#OHB18 @48hOpenHouseBcn 
TROBADA DE GEGANTS 
DEL BAIX LLOBREGAT 
El 27 i 28 d’octubre 
Viladecans acull la XXI 
trobada de #gegants del 

#BaixLlobregat, tothom a 
punt per a la #festa @GrupIP 
THE INFLUENCERS Del 25 
al 27 d’octubre, deixa’t 
enlluernar per les 
conferències, projeccions i 

activitats de 
@the_influencers, el 
festival que dóna visibilitat 
a projectes insòlits, rebels i 
no convencionals en la 
intersecció de l’art, la 

tecnologia i la cultura 
digital @cececebe 
FILMETS DE BADALONA 
Podeu gaudir de #Filmets 
fins al 28 d’octubre 
@videolab_bcn

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 (coordina-
ció editorial), María del Sol García 
(disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
ALS CEMENTIRIS PER TOTS SANTS. CCementiri de 
Montjuïc.  Línia 13: tots els dies. Parada més propera 2999 - 
Foc - Sot del Migdia; Línia 21: se’n reforça el servei els dies 28 
d’octubre i l’1 de novembre. Des del 22 d’octubre i fins a l’1 de 
novembre, s’anul·laran les parades 2989 - Mare de Déu de 
Port - Cantunis; Línia 107: se’n reforça el servei del 22 d’octu-
bre a l’1 de novembre, període en què ampliarà el seu horari 
habitual fins a les 18 h i circularà els diumenges. Des del dia 

22 d’octubre s’anul·la la parada 2989 - Mare de Déu de Port - 
Cantunis; Línia 125: parada més propera 2662 - Segura - 
Jocs del 92; Línia 150: parada més propera 2325 - Can Vale-
ro - Pg. del Migdia. CCementiri de Les Corts. Metro:  Palau 
Reial (L3) i Maria Cristina (L3); Autobusos: pots baixar a les 
parades següents: 21 - Palau Reial (de les línies H6, 7, 33, 67, 
75 i 113), 291 - Carles III-Mejía Lequerica i 1378- Carles III-Me-
jía Lequerica (V3, V5 59 i 70, no circula els diumenges ni els 
dies festius, i 75, només circula els dies feiners). tmb.cat.

@NEM-HI

Katharine Kubrick, filla de Stanley Kubrick, ahir a la 
mostra que li dedica el CCCB al cineasta; Documental 
The King amb Elvis Presley; La banda de tribut God 
Save The Queen i obra Bathing Feature (articles de 
bany) Londres, 1941, de Lee Miller. FOTOS: @GODSAVETHEQUEENOK / 

LEE MILLER / FESTIVAL IN-EDIT / STANLEY KUBRICK

ART 

MUSEU EGIPCI 

MAORI RACE. La prova 
d’obstacles Maori Race celebrarà 
diumenge 28 la seva tercera edició 
amb un circuit per zones de terra, 
aigua, gespa i asfalt pel parc fluvial 
del Besòs, el parc de Can Zam o el 
centre esportiu Duet Esports Can 
Zam. L’any passat van participar 
1.900 persones i enguany s’espera 
un fort increment. SANTA COLOMA.  
Diumenge 28 d’octubre a partir de les 09.30 
hores. maorirace.com. 
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