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El castell de Montsoriu en una 
estampa nevada.  
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
S’alça al damunt d’un turó de 
632 metres d’altitud i és con-
siderat el més important del 
gòtic català. El castell de 
Montsoriu, ubicat a les portes 
del Parc Natural del Montseny, 
entre els termes d’Arbúcies i 
Sant Feliu de Buixalleu, és un 
dels més bonics de Catalun-
ya. Un castell de pel·lícula ple 
d’històries i llegendes que ca-
da any sorprèn els arqueòlegs 
amb grans troballes. Aquest 
passat setembre, per exemp-
le, una quinzena de professio-
nals de diferents universitats 
van participar en la 24a cam-
panya d’excavacions progra-
mades i hi van trobar una es-
plèndida llar de foc.  

A més, per la seva ubicació, 
la visita al castell ens permet 

gaudir de la natura que l’envol-
ta i d’unes vistes magnífiques 
de la comarca de La Selva. Per 
arribar-hi en cotxe, hem d’aga-
far la sortida d’Arbúcies de la 
C-25 (Eix Transversal) o la 
d’Hostalric de l’AP7 i pujar fins 
a l’aparcament de Coll de Cas-
tellar. A partir d’aquí hi ha una 
ascensió d’una mitja hora que 
transcorre per un sender en-
voltat de boscos d’alzines i ar-
boços que s’alternen amb les 
sureres. Però és molt recoma-
nable aprofitar la visita al cas-
tell per fer una excursió més 
completa, des d’Arbúcies o 
Breda. Una altra opció és la bi-
cicleta, perquè el castell és 
punt de pas de diferents iti-
neraris i rutes ciclistes que re-
corren pels boscos de la zona. 

Un cop dalt del cim, retro-
cedirem uns quants segles en 

la història, exactament al segle 
XIV, per descobrir una fortale-
sa medieval clàssica que man-
té la mateixa estructura i bona 
part de les estances i detalls 
originals d’un dels castells més 
imponents de la Corona d’Ara-
gó, que va ampliar i reformar 
el vescomte Bernat II de Cabre-
ra. Val la pena concertar una 
visita guiada al castell, espe-
cialment recomanada per a fa-
mílies amb nenes i nenes a 
partir dels cinc anys. Ens hi ex-
plicaran la història i les llegen-
des més famoses, i ens podrem 
passejar per l’estructura mili-
tar i el palau. 

TRES ESPAIS 
EMMURALLATS. El castell es 
va construir des del segle X al 
XV, cinc-cents anys en els 

LA FORTALESA DE 
MONTSORIU, EL 
SOMNI DE BERNAT II  
A les portes del Parc Natural del Montseny 
i en un turó a més de 600 metres d’altitud 
s’aixeca el castell més important del 
gòtic català, construït pels Cabrera  

EN RUTA
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quals el recinte es va anar 
transformant fins a conver-
tir-se en l’actual fusió entre 
la fortificació romànica exte-
rior i el palau gòtic interior. 
Actualment, podem veure-hi 
tres espais emmurallats: el 
recinte Sobirà, el Pati d’Ar-
mes i el recinte Jussà. El pri-
mer va ser alçat entre els se-
gles X i XII i hi destaca la To-
rre de l’Homenatge, la 
imatge més característica del 
castell. També hi ha la cape-
lla preromànica de Sant Pere 
i la sala gòtica. El Pati d’Ar-
mes (s. XII-XIV) està en un 
nivell inferior i es va acabar 
convertint en palau residen-
cial, mentre que el recinte 
Jussà és un espai dedicat a la 
defensa de la porta d’accés al 
castell, amb quatre torres 
rectangulars.  

Tot i que tenim notícies del 
castell des de l’època medie-
val, al segle X, sembla que 
aquest turó ja estava habitat 
des del temps dels ibers, 
quan s’hi va instal·lar un as-
sentament prop de la Torre 
de l’Homenatge. Ho testimo-
nien algunes restes de 
ceràmiques trobades a la zo-
na baixa del castell i que re-
lacionen aquest poblat ibèric 
amb altres de la zona com el 
dels turons del castell d’Hos-
talric, el de Buixalleu, el de la 
Moneda o el de la Torre de 
la Mora. 

VESCOMTES 
DE CABRERA. L’època d’es-
plendor del castell va co-
mençar a partir dels segles 
XI i XII quan es va conver-

tir en la seu dels vescomtes 
de Girona, que entroncaren 
amb el Casal de Cabrera i 
passaren a anomenar-se 
vescomtes de Cabrera. Per 
fer-nos una idea de la im-
portància d’aquesta família, 
es calcula que el domini dels 
Cabrera pels volts de l’any 
1360 era de 4.071 focs o fa-
mílies, que podien corres-
pondre a uns 20.455 habi-
tants, mentre que la mitjana 
de súbdits d’altres senyors 
del país no arribava a les 
2.000 famílies. En aquests 
anys, el vescomte de Cabre-
ra fou Bernat II de Cabrera 
(1298-1364), privat del rei Pe-
re III i tutor de l’infant Joan, 
futur rei Joan I, capità gene-
ral de l’armada, almirall de 
la flota catalana i conseller 
dels diputats del braç mili-

tar en les corts de Cervera de 
1359. Bernat II va ser víctima 
de les intrigues de la cort i 
després de passar per un ju-
dici injust, va morir deca-
pitat a Saragossa en compli-
ment de la sentència insta-
da per la reina Leonor 
d’Aragó, esposa de Pere el 
Cerimoniós. 

Precisament va ser Bernat 
II l’artífex del castell tal com 
el coneixem avui, quan a 
mitjans del segle XIV va or-
denar importants reformes 
arquitectòniques que van 
transformar Montsoriu en la 
gran fortalesa, palau gòtic, 
cap i casal dels vescomtes de 
Cabrera. El castell va mante-
nir l’ús militar i residencial 
fins al primer quart del segle 
XV, quan la família es va 
traslladar primer a Blanes i 

després a Ragussa (Sicília). 
En aquest moment va co-
mençar una etapa d’abando-
nament de la fortificació fins 
que a finals del segle XX es 
van començar els treballs de 
reconstrucció.  

LLEGENDES 
MIL·LENÀRIES. Actualment 
podem visitar el castell gai-
rebé tal com era tants segles 
enrere i descobrir-ne algu-
nes llegendes que ha sobre-
viscut a més de mil anys 
d’història. Com la de la 
bruixa Guilleuma que vivia 
al castell i cada nit sortia en-
voltada de serventes vesti-
des de blanc per maleir les 
collites. O la de la Dama Ro-
ja que a la mitjanit feia tres 
tocs de corn de caça per con-

MUSEU ETNOLÒGIC 
Si encara volem saber més 
detalls del castell i veure 
algunes de les joies que s’hi 
han trobat, podeu acostar-
vos al Museu Etnològic del 
Montseny la Gabella, 
d’Arbúcies. Hi ha el gran 
aixovar del castell que es va 
descobrir el 2007 durant 
l’excavació d’una cisterna. 
Són més de 400 objectes 
de luxe i utensilis de la vida 
quotidiana, a més de dos 
flabiols elaborats en os de 
tíbia de xai . 

� � � 

CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ  
Per conèixer una mica més 
la història dels pobles que 
envolten el castell podem 
anar fins a La Farga del 
Roquer, el Centre 
d’Interpretació de la Riera 
d’Arbúcies. En aquesta 
antiga farga d’aram, 
edificada entre els anys 
1846 i 1848, hi podrem 
conèixer la importància dels 
usos de l’aigua al llarg de la 
història a la Vall d’Arbúcies i 
veurem la turbina de l’any 
1934 en ple funcionament.  
 
� � � 

GORG D’EN PERXISTÓ  
I podem anar fins al Gorg 
d’en Perxistó, a Sant Feliu de 
Buixalleu. Aquí va morir 
assassinat el comte de 
Barcelona Ramon 
Berenguer II, Cap d’Estopes, 
a les mans del seu germà 
Berenguer Ramon II, el 
Fratricida.  

*    OCIpèdia

jurar un cavaller vestit de 
negre muntat en un cavall 
de foc. També coneixerem la 
llegenda de les tres serps 
que viuen en una de les co-
ves de Montsoriu. Expli-
quen que porten un dia-
mant a la boca i guarden un 
munt de monedes encanta-
des, qui les vulgui, haurà 
d’esperar a la mitjanit del 
dia de Sant Joan i portar pa 
sucat amb llet per alimentar 
les serpents i aigua beneïda. 

Històries i llegendes 
emmarcades en una de les 
fortaleses gòtiques més bo-
niques de Catalunya i en un 
espai natural impressionant. 
Una ruta per gaudir-ne en fa-
mília mentre coneixem un 
dels personatges més au-
daços i visionaris de la nos-
tra història.    

A la pàgina anterior, una vista 
aèria de la fortalesa de 
Montsoriu. A sota, una imatge 
de l’esplanada central. En 
aquesta pàgina, en el sentit de 
les agulles del rellotge, dos 
actors es preparen per a una 
visita teatralitzada, i vistes del 
castell des de diferents angles. 
FOTOS: CASTELL DE MONTSORIU   
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EDICIÓ 
D’HIVERN 
 
  
El REC.018 
comença avui 
fins dissabte 10 
de novembre i 
se celebrarà de 
10 a 21h a les 
adoberies del 
barri del Rec 
d’Igualada dins 
d’un itinerari 
indicat i obert a 
tothom on es 
combina el 
patrimoni 
industrial amb 
la creativitat 
dels espais les 
marques de 
moda. 
www.rec0.com 

             
            � � �

TRANSGRESSIÓ EFÍMERA 
D’UN  BARRI INDUSTRIAL
Al Rec.0 li sobren les presentacions solemnes perquè precisament 
la formalitat no encaixa gaire en el seu revolucionari concepte que 
uneix les vendes radicals, la gastronomia ambulant i la música en 
directe en un escenari industrial únic: el barri del Rec d’Igualada. 
Un autèntic festival de pop-up stores de moda que ha sacsejat la 
ciutat durant gairebé deu anys i que encara li queda recorregut per 
fer. Desvetllem algunes novetats de l’edició d’enguany dins dels 
seus pilars fonamentals...  FOTOS:  MARC VILA

NENS 
El Rec.0 també és un esdeveniment pen-

sat per als nens amb un espai integrat dins del 
circuit de botigues efímeres dedicat al públic 
infantil. L’oferta de marques es consolida any 
rere any amb noms com Boboli, Tinycottons, 
Little Creative Factory, Picnik i 1+ in the family 
que se sumen a les firmes habituals. A més, du-
rant els dies del Rec.0 també s’impulsen activi-
tats d’oci i entreteniment per a tota la família.

DISSENY 
Paisatges industrials, siluetes geomètri-

ques, pinzellades naïfs, materials reciclats, ob-
jectes en desús que cobren nova vida, detalls 
vegetals... L’estil del Rec.0 és molt identificable 
a través de la seva cartelleria i elements deco-
ratius que s’integren dins l’itinerari comercial. 
Enguany, l’artista britànic Marcus Oakley ha 
col·laborat en l’elaboració de la campanya vi-
sual del Rec.18 conjuntament amb el director 
d’art del Rec.0, Ramon Enrich. 

MODA 
El Rec.0 fusiona moda amb patrimoni. Les 

velles adoberies del barri del Rec es transfor-
men per acollir les pop-up stores d’un centenar 
de marques instal·lades en 56 espais indus-
trials efímers. En aquestes botigues genuïnes, 
guarnides per a l’ocasió, s’hi realitzen ventes 
d’estocs d’altres temporades dins d’un ambient 
festiu on hi pot passar de tot. La fórmula més 
atractiva: les grans firmes conviuen amb els 
dissenyadors independents i les marques lo-
cals amb una oferta diversa que es comple-
menta sense trepitjar-se. 

GASTRONOMÍA 
En paral·lel a la venta d’estocs i amb la vo-

luntat d’amenitzar l’estona entre compra i com-
pra, l’organització ha impulsat el Rec Street Food, 
un festival de menjar al carrer que compta amb 
una oferta gastronòmica variada que reflecteix 
diverses cuines d’arreu del món, a més de comp-
tar amb una oferta vegana i per a celíacs. Aquest 
any s’habiliten 36 food trucks i 1 pop up que es re-
parteixen en 5 zones del circuit del Rec.18.

CULTURA 
D’aquí ve la seva vocació de festival per-

què al Rec.0 no només s’hi va a consumir moda. 
És una iniciativa lúdica pensada per divertir i 
entretenir als visitants. Com? A través d’una 
agenda cultural pròpia: quatre escenaris, 25 
concerts i sessions de DJ, tots gratuïts. En 
aquesta edició, destaquen grups com Chet, 
Root Diamonds, Mis Loopita, Mar Gabarre, Red 
Rombo o Beth.

1

2

3

4

5

QUÈ HI HA 
DE NOU?

AL DENTE Per Maria Almenar
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LLIBRES 

Cuina dels 60, 70 i 80 
Llibres de cuina s’editen molts cada any, 
però pocs tan esperats, interessants i di-
vertits com Cuina viejuna que, escrit per la 
periodista Ana Vega Pérez de Arlucea, es-
tem convençuts que serà un dels grans 
èxits d’aquest pròxim Nadal. Un viatge a 
aquella cuina dels 60, 70 i 80 que, vista  
des d’ara, inspira gairebé tanta nostàlgia 
com a riures davant uns plats que, ben co-
lorits i recarregats, volien deixar enrere el 
blanc i negre a força de pinya, moltes gela-
tines i farciments impossibles. Si, com diu 
l’autora, vas de modern, però en el fons  
el que t’agrada és el còctel de gambes,  
ha arribat el moment de reconèixer-ho. 
Costa uns 19 euros.   
Editorial: Larousse.   

LA CHINATA

REBOST 

Xocolates amb AOVE 
Sabies que la xocolata i l’oli d’oliva es por-
ten molt bé? A La Chinata no només ho sa-
ben, sinó que dins la seva àmplia gamma 
de productes gourmet basats en oli d’oliva 
verge extra, la xocolata està molt present. I 
per a aquesta tardor, a més, han sumat 
dues noves varietats a la seva habitual 
oferta. Una és la xocolata blanca amb AO-
VE, avellanes i tòfona. L’altra és la xocolata 
amb llet amb AOVE, ametlles i tòfona. En 
tots dos casos, al cacau i a l’oli ecològic 
procedent de la comarca de Sierra de Ga-
ta, a la província de Càceres d’Extremadu-
ra, se li sumen la personalitat de la tòfona 
per donar un toc molt especial i de tempo-
rada a aquestes xocolates. Cada tauleta es 
ven per un preu d’uns 3,5 euros. Més informa-
ció: lachinata.es.  

SOPARS 
TEMÀTICS

El vi i els maridatges sempre han tingut 
un paper destacat al llarg dels 10 anys 
d’història d’Osmosis. Ara aquest 
restaurant amb alta cuina de mercat i 
sense carta suma a les seves propostes 
habituals (menú del dia i diversos menús 
degustació) els sopars temàtics organit-
zats al voltant del nou equip: el sumiller 
Unai Mata Falcó i el xef Raúl Roig 
Sanmartin. El xampany, els vins d’altura, 
les referències més desconegudes del 
celler Torres o el sake català seran alguns 
dels protagonistes d’aquests sopars 
temàtics per a només 16 persones que 
s’organitzaran durant els pròxims mesos. 

OSMOSIS 

Proposta: Sopars 
maridats i exclusius 

per a només 16 
comensals. 

Adreça: Aribau, 100. 

Telèfon: 934 545 201. 

Pàgina web: 
restauranteosmo-

sis.com. 

Preu mitjà: 75 euros.  

FORMATGE  
I VI

TABLAFINA 

Proposta: Tres 
formatges i una copa 
de vi a un gran preu.   

Adreça: Rambla de 
Catalunya, 26. 

Pàgina web: 
tablafina.com. 

Telèfon: 933 01 00 00. 

Preu mitjà: 15 €  

TRADICIÓ I 
JOVENTUT

LA GORMANDA 

Proposta: Cuina de 
tota la vida posada  

al dia. 

Adreça: Aribau, 160. 

Telèfon: 93 127 60 
49. 

Pàgina web: 
lagormanda.com. 

Preu mitjà: 40 €.  

Arribem una mica tard a descobrir La 
Gormanda, així que segur que molts ja 
tenen localitzada a Carlota Claver en 
aquest restaurant de l’Eixample que por-
ta un parell d’anys donant a menjar molt 
bé. I és que la jove xef ha aconseguit, a 
partir d’un receptari català bastant tra-
dicional, confeccionar una carta de plats 
posats al dia i on la seva joventut i ener-
gia es nota des del primer mos. 
Un local molt càlid i agradable –la taula 

al costat de la cuina és 
un autèntic luxe– acull 
una proposta en la qual 
plats de tota la vida es 
posen al dia i viatgen 

més enllà de les fronteres de la tradició 
local per tornar convertits en unes riquís-
simes gyozas de carn d’olla. 
Plats i guisats d’untar –per sort el pa del 
veí Turris està a l’altura– com un su-
perb lluç sobre col, cigrons i botifarra, 
conviuen amb propostes més informals, 
com les bombes de polp o els bunyols de 
calamar en la seva tinta, en una carta va-
riada però amb un discurs molt coherent 
i, sobretot, saborós.  

La jove xef Carlota Claver ha 
posat al dia un receptari català 
bastant tradicional en un local 

càlid i agradable

TASTETS
MENÚ DEL DIA I 
DEGUSTACIÓ. 
Cada migdia entre 
setmana a La 
Gormanda se 
serveix un menú de 
21 euros que pinta 
com una genial 
porta d’entrada per 
conèixer La 
Gormanda. De 
totes maneres, 
amb una mica més 
de temps el menú 
degustació que 
proposen és 
realment interes-
sant i a un gran 
preu: quatre 
entrants, dos 
primers i dues 
postres per 50 
euros.  

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Nova proposta del restaurant de l’hotel 
NH Collection Gran Hotel Calderón de 
Barcelona dins la seva renovada aposta 
per fer dels formatges protagonistes 
d’aquest reformat espai. De la mà del 
sumiller David Seijas, fins a finals del 
novembre s’ofereixen dos maridatges de 
tres formatges amb una copa de vi del 
celler Gallina de Piel Wines a un preu de 
15 euros. Una oportunitat per descobrir 
aquest restaurant i la mitja dotzena de 
formatges que, directament des del 
productor, arriben per acompanyar el 
blanc Manar dos Seixas (Ribeiro) i el 
negre Roca de Crit de la DO Empordà.   

‘COCINA VIEJUNA’
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Fira Creativa. Aquest certamen dedicat 
a la creativitat manual, la decoració i el 
bricolatge se celebra a La Farga de 
L’Hospitalet de dijous a diumenge que 
ve. La cita, nascuda a Brussel·les fa 20 
anys, se celebra avui dia a més de 17 ciu-
tats europees. Barcelona va rebre la pri-
mera edició a l’Estat de la Fira Creativa 
l’any 2006. Expositors i tallers apropa-
ran les darreres novetats en scrapboo-
king, patchwork, rock painting, quilting, 
cake design o découpage.

SALÓ CREATIVA  

Proposta: Fira de 
treballs manuals. 

On: La Farga de 
L’Hospitalet. 

Quan: Del 8 a l’11 de 
novembre. 

Horari: De dijous a 
dissabte de 10 a 20 
hores i diumenge  
de 10 a 18 hores. 

Pàgina web: 
www.saloncreativa.es.

TAST POPULAR 
DE TARDOR 

Proposta:  
Segona edició. 

On: Mercat del Carmel 
(carrer de Llobregós 

número 149).  

Quan: Dissabte a partir 
de les 11.30 hores. 

Pàgina web: 
www.assocome.com. 

ESCENA 

Proposta: Estrena 
de Escape Room i 24 

hores de la vida 
d’una dona. 

On: Teatre Goya i 
Onyric Teatre 

Condal.  

Quan: El 7 (Onyric)  
i el 10 de novembre 

(Goya).  

Pàgina web: 
teatregoya.cat  

i onyric.cat.

Una de les novel·les més cèle-
bres de l’escriptor austríac Ste-
fan Zweig (Àustria, 1881-Brasil, 
1942), 24 hores de la vida d‘una 
dona, es trasllada a l’escena tea-
tral en la versió de l’actriu ca-
talana Sílvia Marsó. La sala 
Onyric Teatre Condal estrena 
aquest espectacle basat en 
l’adaptació del text feta per 
Christine Khandjian i Stépha-
ne Ly-Cuong, i que es va poder 
veure per primer cop a París. 
El muntatge que ara arriba a 
Barcelona el protagonitza i pro-
dueix Marsó sota la direcció 
d’Ignacio García i es va estrenar 
al Teatro de la Abadía de Madrid 
el desembre del 2017.  Aquest 
musical de cambra explica la 

història d’una aristòcrata que 
acaba d’enviudar que coincideix 
al Casino de Montecarlo amb un 
jove jugador que perd tots els 
seus diners a la ruleta. La do-
na evita que el noi es suïcidi i de-
cideix passar les següents 24 
hores amb ell davant la por que 
l’home intenti treure’s novament 
la vida. A Marsó l’acompanyen a 
escena els actors Marc Parejo 
i Germán Torres i una forma-
ció musical integrada per un 
pianista, un violoncel·lista i un 
violinista que interpreten músi-
ca en directe. En la composi-
ció psicològica i emocional dels 
personatges dibuixats per 
Zweig a les seves novel·les i as-
sajos va jugar un important pa-

per l’amistat que l’autor va con-
rear amb el psicòleg Sigmund 
Freud. Un dels trets més carac-
terístics dels individus creats 
per Zweig resideix en el seu 
combat intern constant entre el 
bé i el mal així com entre la mo-
ral i les més profundes passions.  
Al teatre Goya, el tàndem ac-
toral format per Joel Joan i Hèc-
tor Claramunt estrenen Escape 
Room, una comèdia que s’ha 
convertit en un fenomen en tot 
el món. Dues parelles d’amics de 
tota la vida queden per fer un 
escape room a Hostafrancs, ba-
rri on recentment s’ha trobat 
el cos d’un home esquarterat en 
un contenidor. El que pensaven 
que seria una experiència diver-
tida es converteix en un malson 
que posarà a prova la seva 
amistat i la seva capacitat de 
sortir de l’habitació.

NO TAN 
PETITS

Doblet d’estrenes teatrals per descobrir  
els límits psicològics de l’ésser humà 

L.
BA

M
IO

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
EL FENOMEN DE L’ESCAPE ROOM A LA CIUTAT. Els 
actors Joel Joan i Hèctor Claramunt s’han inspirat en els 
escape rooms o jocs d’escapada que han proliferat per 
tota Barcelona per crear una comèdia de nova creació en 
què participen Joan i els també intèrprets Àgata Roca, 
Oriol Vila i Paula Vives.  

75 ANIVERSARI DE LA MORT DE ZWEIG. L’autor 
austríac Stefan Zweig va escriure 24 hores de la vida 
d’una dona com una novel·la breu i aviat va ser descrita 
com una de les millors d’entre la seva extensa producció. 
El passat any 2017 es va commemorar el 75è aniversari de 
la mort de l’escriptor.  

EL DIRECTOR IGNACIO GARCÍA. La direcció de l’obra 
que estrena  l’Onyric Teatre Condal va a càrrec d’Ignacio 
García, un dels directors d’escena espanyols més 
internacionals i que va ser nomenat el 2017 responsable 
del Festival Internacional deTeatro Clásico de Almagro.

@NEM-HI

DÀMARIS 
GELABERT 

Proposta: Estrena pel 
50è Festival de Jazz 

de Barcelona. 

On: Barts  
(Paral·lel, 62). 

Quan: Diumenge a les 
16.30 i les 19 hores. 

Preu: 10 €. 

Pàgina web: 
www.barts.cat.

PETITS

Tast popular de tardor al mercat mu-
nicipal del Carmel. Dissabte, el mercat 
barceloní del Carmel celebra la segona 
edició del Gran Tast Popular de Tardor 
que organitzen els gremis majoristes i 
detallistes de fruites i hortalisses de 
Barcelona i Mercabarna. Es podran de-
gustar una selecció de quatre cremes 
tardorenques tradicionals:de carabas-
sa, castanya, moniato i bolets, amb el 
toc de la cuinera Maria Espín. S’oferiran 
més de 700 racions de cremes.  

En clau de jazz en un espectacle fami-
liar d’estrena. Sota la direcció musical 
d’Àlex Martínez, i amb un grup de músics 
de primer nivell del jazz català, la cantant 
Dàmaris Gelabert proposa un espectac-
le per a tota la família que estrena aquest 
diumenge especialment per a la present 
edició del Festival Internacional de Jazz 
de Barcelona. L’artista repassarà en clau 
de jazz els temes més coneguts del seu 
repertori i farà un avançament de 
cançons del seu nou disc.
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T&T 
BCN

EXPOSICIÓ ‘CATIFES  
DE CIMENT’ Aquest 
divendres 9 de novembre, 
a les 19 h, al Museu Torre 
Balldovina, inauguració 
de l’exposició Catifes de 

ciment. El món de la 
rajola hidràulica 
#santacoloma #cultura 
@scgramenet 
COR DE TEATRE No se 
n’ha parlat prou dona veu 

a les preocupacions dels 
més joves. Escoltem-los, 
n’aprendrem molt!! 
#cordeteatre 
@culturabanyoles  
Dissabte 10 de novembre 

6 de la tarda i 9 del 
vespre Teatre Municipal 
de Banyoles  
@cordeteatre 
MUSEU DEL CÀNTIR 
D’ARGENTONA 

Exposició al 
@museudelcantir: 
GUINOVART MATÈRIC. 
Obres de la Col·lecció 
Bassat @bassatmataro. 
Inauguració divendres 9 

de novembre a les 19h. Us 
presentem l’obra 
pictòrica més matèrica  
de Guinovart 
@espaiguinovart  
@museudelcantir

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 
TANCA EL FUNICULAR PER REVISIÓ TÈCNICA. El funi-
cular de Montjuïc estarà tancat des del 5 de novembre i du-
rant 6 mesos per revisió tècnica. Pots accedir a la mun-
tanya de Montjuïc amb: l’L2 o l’L3 de metro, baixant a l’esta-
ció Paral·lel. Cal que agafis el bus especial que fa el recorre-
gut del funicular amb el mateix horari (de dilluns a diven-
dres, de 7.30 a 20 h, i dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 
20 h). L’ L1 o l’L3 de metro, baixant a l’estació Espanya. Cal 

que agafis la línia 150 de bus (Plaça Espanya - Castell de 
Montjuïc). Freqüència de pas els dies feiners. FESTA MA-
JOR DE LA VERNEDA I SANT MARTÍ. Del dilluns 5 i fins al 
diumenge 18 de novembre, se celebra la Festa Major de la 
Verneda i Sant Martí, amb un programa farcit de propos-
tes. Pots arribar als diferents espais on tenen lloc les dife-
rents activitats amb: Bus: les línies H10, H12, V27, V29, V31, 
33 i 60 t’hi apropen. Metro: baixant a les estacions Bac de 
Roda (L2), Sant Martí (L2) i La Pau (L2/L4).

@NEM-HI

Cansat de sentir parlar de 
sucs i dietes detox? Nosaltres 
també, així que preferim apun-
tar-nos al ‘pla retox’ que cada 
diumenge proposen a l’icònic 
hotel W de Barcelona. Un 
brunch amb un ambient d’allò 
més animat –però apte per a 
famílies, que ningú s’espanti– i 
on gaudir d’un magnífic bufet 
salat i dolç. Ull als pastissos 
perquè són tan espectaculars 
com les vistes al mar.

HOTEL W 

Adreça: Plaça de la Rosa dels 
Vents, 1  

Horari: Diumenges de 13 a 16 hores 

Pàgina web: w-barcelona.cat 

Preu: 40 euros. 

CINC ‘BRUNCHS’  
DE TARDOR 
Ha passat de ser una d’aquestes modes 
importades a formar part de la rutina gastronòmica 
del cap de setmana per a molts. Esmorzar segons 
els clàssics, brunch pels més moderns: aquesta 
combinació entre desdejuni tardà i menjar de cap 
de setmana continua sent tendència a la ciutat, 
amb una oferta cada cop més variada, per a tots els 
gustos i butxaques. Així que, aprofitant que la 
tardor és una temporada especialment interessant 
per apuntar-se a aquest pla, hem seleccionat 5 dels 
brunchs més originals i que més ens agraden de 
Barcelona. Des dels més viatgers i internacionals, 
fins al luxe dels clàssics passant per alguna opció 
pels quals volen seguir de festa el diumenge

Per Iker Morán / La Gulateca

És un dels brunchs que més 
triomfen ara mateix, així que 
és millor reservar o arribar 
amb temps. I no és d’es-
tranyar, perquè el bufet italià 
de Cecconi’s al Sohohouse 
Barcelona ofereix una relació 
qualitat-preu difícil de millo-
rar per als amants de la pasta, 
les pizzes, els formatges, riso-
tto i embotits italians... Tam-
poc falten les ostres i mariscs i 
una bona selecció de postres.

RETOX

CECCONI’S 

Adreça: Passeig de Colón, 20  

Horari: Diumenges de 12 a 17 hores 

Pàgina web: cecconisbarcelona.com 

Preu: 40 euros. 

Per a aquells diumenges amb 
alguna cosa a celebrar o sim-
plement si ens volem donar un 
gust, el brunch de l’hotel Ma-
jèstic és l’aposta segura. Am-
bient clàssic, barra de sushi o 
ceviche, xampany, embotits i 
productes de la millor qualitat, 
plats de cullera... Senzillament 
insuperable. A més, el 18 de no-
vembre una edició especial 
commemorarà els 100 anys de 
l’hotel amb plats històrics.

DE  
LUXE

HOTEL MAJÈSTIC 

Adreça: Passeig de Gràcia, 68  

Horari: Diumenges de 12.30 a 16 
hores 

Pàgina web: hotelmajestic.es 

Preu: 65€ (29€ nens de 3 a 12 
años)

Diuen que serà una de les no-
ves zones de moda, però fa 
temps que el Menssana ofe-
reix plats sans i saborosos. El 
menú de desdejuni i de brunch 
(disponible cada dia) pot pre-
sumir d’una relació qualitat-
preu estupenda. Mueslis caso-
lans i sàndwitxs vegans, ‘chila-
quiles’, ous ‘rancheros’, ‘molle-
te’ amb hummus... I si arribes 
tard tranquil, perquè la seva 
carta és igualment deliciosa.

SA I 
SABORÓS

CAFÉ MENSSANA 

Adreça: Sardenya, 48  

Horari: Tots els dies fins a les 12.30 

Pàgina web: cafemenssana.com 

Preu mitjà: 15-20 euros. 

Viatjar sense sortir de Barcelo-
na és possible cada cap de set-
mana alTrópico. Situat al Ra-
val, aquest animat restaurant 
fa temps que triomfa a l’hora 
del brunch amb la seva variada 
oferta que inclou plats de dife-
rents: des d’uns ous ‘ranche-
ros’ amb salsa ‘chipotle’ a unes 
‘arepas’ del Carib o uns crepes 
a l’estil marroquí. Imprescindi-
ble provar alguns dels seus es-
pectaculars sucs i batuts.

VIATGER

TRÓPICO 

Adreça: Marquès de Barberà, 24  

Horari: Dissabtes i diumenge de 12 
a 17 hores 

Pàgina web: tropicobcn.com 

Preu mitjà: 20 euros. 

ITALIÀ
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