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COLÒNIES  
TÈXTILS DEL  
BERGUEDÀ

La Ruta de les Colònies Tèxtils del Llobregat passa per 18 d’elles i 
conforma un total de 31 quilòmetres que es poden completar caminant 
en un cap de setmana des del Pont de Pedret fins a Balsareny

El Pont de Pedret a Cercs,  
un pont medieval  

sobre el riu Llobregat.  
FOTOS; RAFAEL LÓPEZ MONNÉ/TURISME BERGUEDÀ   
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Les colònies tèxtils eren pe-
tits mons tancats al costat 
dels principals rius, que van 
proliferar a mitjans del segle 
XIX. Si voleu conèixer el seu 
patrimoni i moltes petites 
històries de les persones 
que hi van viure heu de fer 
la Ruta de les Colònies Tèx-
tils del Llobregat, un total de 
32 quilòmetres que es po-
den completar caminant en 
un cap de setmana. 

El recorregut que propo-
sem va des del Pont de Pe-
dret fins a Balsareny i passa 
per 18 colònies diferents. 
Per fer-la només cal que se-
guiu les marques grogues i 
blanques del PR-C 144.  

Les primeres colònies in-
dustrials es van crear a Gran 

Bretanya a la segona mei-
tat del segle XIX, durant la 
revolució industrial. Es ne-
cessitava aprofitar l’energia 
dels salts d’aigua per fer 
anar la maquinària tèxtil i 
resultava molt convenient 
instal·lar les fàbriques al 
costat dels rius.  

I encara més convenient, 
sobretot pels amos, va resul-
tar construir un complex 
amb els mínims necessaris 
al costat de la fàbrica perquè 
hi poguessin viure els treba-
lladors. 

Aquest tipus de colònies 
a Catalunya es van instal·lar 
al costat del Llobregat, el 
Ter, el Cardener, el Fluvià, el 
Freser i, excepcionalment, 
el Segre. I des de 1880 a 1928 
van treballar-hi milers de 
persones. 

CAL ROSAL 
LA COLÒNIA AMB MÉS TREBA-
LLADORS. La ruta, que farem 
de nord a sud, s’inicia al 
Pont de Pedret, a Cercs, una 
construcció medieval del 
segle XIII, d’estil gòtic, i que 
malgrat els decennis encara 
és transitable a peu. És una 
manera excel·lent de co-
mençar el recorregut que 
transcorre per la via verda 
del Llobregat riu avall fins a 
Cal Rosal. La història 
d’aquesta colònia comença 
l’any 1858 quan els germans 
Rosal van comprar uns te-
rrenys erms a tocar del riu 
Llobregat, per construir-hi 
la fàbrica. Amb el temps, 
va ser la colònia del Ber-
guedà amb més treballa-
dors, la qual cosa va com-

EL LLOBREGAT, 
HISTÒRIA DEL 
TÈXTIL CATALÀ  
Una ruta de 32 quilòmetres ens porta 
per les 18 colònies construïdes a 
mitjans del segle XIX al Berguedà  

EN RUTA
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portar la seva ampliació i 
la construcció d’una l’esglé-
sia, el convent, el cine, el 
teatre... Fins que el 1887 hi 
arribà el tren.  

L’aigua del riu Llobregat 
no era l’única energia que 
movia els engranatges de la 
fàbrica, ja que els treballa-
dors eren una peça clau, so-
bretot pel llarg jornal que 
havien de fer, de dotze o 
més hores diàries, sis dies 
cada setmana. El sou no es-
tava estipulat a cap conveni 
i era l’amo qui decidia qui-
na quantitat pagava als tre-
balladors: l’any 1904, de-
penent de l’edat, el sexe i 
l’ofici, els obrers de Cal Ro-
sal cobraven entre 7,5 i 21 
pessetes per setmana. Uns 
diners que retornaven amb 
escreix a l’amo amb els pro-

ductes que compraven a 
l’economat, al forn o al cafè.  

LA PLANA 
I CAL METRE. Des de Cal Ro-
sal, arribem a la colònia de 
La Plana, força malmesa, 
que ens rep amb un especta-
cular bloc d’habitatges. La 
ruta avança vora el canal i 
arriba a la fàbrica de 
l’Ametlla de Casserres, tam-
bé coneguda com a colònia 
Monegal. Passem per da-
vant de l’església, un edifi-
ci d’estil neogòtic -com la to-
rre de l’amo- i, a l’altre ex-
trem, arribem a l’antic pont 
de les Febres. Hem de seguir 
fins a la vila de Gironella, on 
hi ha la colònia de Cal Me-
tre. Aquí es van iniciar les 
protestes dels treballadors 

que demanaven uns horaris 
i un sou més justos. El no-
vembre de l’any 1881, els 
obrers es van declarar en va-
ga, un fet extraordinari en 
una colònia; i hi van tornar 
amb més força el 1890 quan 
s’hi van afegir els treballa-
dors d’altres complexos. 
Com a càstig, molts van ser 
acomiadats.  

BASSACS 
I EL GUIXARÓ. Des d’aquí arri-
bem a la colònia Bassacs amb 
la seva torre imponent i l’in-
confusible teulat de colors 
vermell i verd. Sense traves-
sar el riu, seguim per un camí 
entre pollancres i camps fins 
a tocar de la resclosa de Vi-
ladomiu Vell i, més endavant, 
a la Palanca de Viladomiu 

Nou. I si passem el riu i el ca-
nal, arribem a una carretera 
que ens porta fins al Guixaró. 
Aquesta colònia la va fundar 
Esteve Comelles i Cluet, de 
Berga, que hi va voler cons-
truir una església, a més d’al-
tres serveis i equipaments.  

La religió tenia un paper 
cabdal en la vida quotidiana 
de la colònia. El capellà coor-
dinava les activitats socials i 
festives i, en molts casos, era 
l’ull de l’amo i qui difonia en-
tre els treballadors missatges 
a favor del propietari, consi-
derat com una figura protec-
tora que els proporcionava 
feina, menjar i habitatge.  

CAL PRAT 
I CAL CASES. La següent 
colònia de la ruta és Cal 

Prat, entre el Guixaró i Puig-
reig, i que tenia baixador 
propi del tren Manresa-Ber-
ga des de 1885. I, molt a 
prop, hi ha Cal Cases, una 
de les set fàbriques tèxtils 
que es construïren dins el 
terme municipal de Puig-
reig i l’única que no va for-
mar una colònia al seu vol-
tant. Al contrari que Cal 
Pons, al mateix terme, on 
encara podem veure la To-
rre Nova, on hi va fer estada, 
l’any 1908, el rei d’Espanya 
Alfons XIII, l’església i el 
convent. 

CAL MARÇAL 
I CAL VIDAL I L’AMETLLA DE 
MEROLA. Arribem a Cal 
Marçal, també a Puig-reig, 
on destaquen la fàbrica 

construïda l’any 1886 i un 
seguit de fonts que seran un 
bon lloc per aturar-se i fer 
un mos, abans d’avançar 
cap a Cal Vidal, l’última de 
les colònies tèxtils que es 
construïren al Berguedà, i 
Cal Riera.  

I després de creuar una 
magnífica palanca de ferro 
i fusta arribem fins a la 
colònia de l’Ametlla de Me-
rola, on podem veure el tea-
tre, construït l’any 1902, l’es-
glésia i el cafè.  

El darrer complex fabril de 
la ruta és el de Soldevila, 
que ens portarà fins a la 
Resclosa del Manresans, un 
punt d’on surt la Ruta de la 
Sèquia de Manresa i l’antic 
traçat del Ferrocarril fins a 
Balsareny, el final del nostre 
recorregut. ●    

UNA NOVEL·LA 
Abans de fer la ruta val la 
pena que us llegiu la novel·la 
Olor de colònia, de Sílvia 
Alcàntara, nascuda a Puig-
reig el 1944. La novel·la 
evoca la vida d’una colònia 
tèxtil i les enverinades 
relacions socials, la 
combinació de despotisme i 
condescendència que 
regeix la seva vida. Una 
història que també podeu 
conèixer a través de la mini 
sèrie que en va fer TV3.  
� � � 

VISITES GUIADES 
Hi ha moltes colònies que 
ofereixen visites guiades, 
una d’elles és Cal Vidal. La 
visita al Museu de la Colònia 
Vidal ens ajuda a 
comprendre com es 
treballava i es vivia en una 
colònia industrial de 
principis del segle XX. Ens 
proposen un recorregut 
guiat pels antics espais com 
l’escola, la fàbrica, la casa de 
l’amo...  També la Ruta 
Cultural de l’Ametlla de 
Merola ens permet 
descobrir el seu passat, el 
segon dissabte de mes, a 
les 11 hores.  Si voleu més 
informació de la ruta o dels 
horaris de visita de les 
colònies podeu adreçar-vos 
a l’Oficina de Turisme 
Comarcal del Berguedà, a la 
ctra. C16, km 96,2, a Berga; 
al telèfon 93 822 15 00; al 
correu 
turisme@elbergueda.cat; o 
a la plana web 
www.elbergueda.cat. 
 � � �  

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, passera del 
camí de les colònies a Viladomiu 
Nou. En aquesta pàgina, a dalt, la 
Torre de l’Amo de Viladomiu i la 
Torre Nova de Cal Pons. A sota, vistes 
des de la Torre de l’Amo i el túnel de 
la via verda entre Pedret i Cal Rosal. 
Sota aquestes línies, el Llobregat. 
FOTOS; RAFAEL LÓPEZ MONNÉ/TURISME BERGUEDÀ   
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MADE IN BCN 
 
Arranca una 
nova edició de 
BBarcelona 
Makers, un 
pop up market 
de disseny on 
s’hi poden 
trobar mobles, 
objectes de 
decoració, 
peces de roba, 
complements, 
joies o 
cosmètics 
entre d’altres 
sorpreses en 
forma de 
menjar i 
música. Una 
trentena de 
creadors 
barcelonins 
participen en 
aquesta 
iniciativa que 
tindrà lloc els 
dies 8 i 9 de 
desembre a 
l’espai 
WallnWood  
de Gràcia. 
barcelonamakers.com 

             
            � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

EXIGENTS DE NASSOS
Comparteixen una mateixa passió i n’han fet del fugaç sentit de 
l’olfacte la base del seu negoci. Emprenedors, perfumistes, 
coolhunters de les aromes... Professionals que donen una nova 
dimensió a la perfumeria d’autor, un nínxol dins del sector de les 
fragàncies que guanya nous adeptes, seduïts pel valor de la 
diferenciació també en el món de les olors. Quan l’essència és el tot!

“Hem d’oblidar la 
clàssica distinció 
de perfum femení  
o masculí i pensar 
que les essències 
no tenen gènere”, 
Jordi Cabezas, de JC 
Apotecari

L’ESSÈNCIA DE BARCELONA 
«La nostra ciutat i la nostra cultura són una font inesgotable d’inspi-
ració», detalla SSara Carner, fundadora de Carner Barcelona. Una mar-
ca consolidada, nascuda l’any 2010 a la ciutat, que compta amb milers 
de seguidors arreu del món: «venem els nostres perfums a una tren-
tena de països i tenim més de 500 punts de venda a les botigues més 
exclusives del món», afegeix. Entre les fragàncies més singulars que 
copsen l’ànima barcelonina, hi ha per exemple, EL BORN, COSTARE-
LA o BESOS. La novetat ara és VOLCANO basat en la força de la terra, 
sense oblidar el vincle local: «més de 40 cràters i 20 rius de lava envol-
ten la nostra ciutat cosmopolita», diu la Sara. Un perfum especiat i re-
sinós amb la fusta d’agar com a protagonista pels amants de les 
fragàncies intenses.

CAÇADORS DE PERFUMS 
El farmacèutic Jordi Cabe-
zas i l’arquitecta Àngels Pi-
juan són coolhunters de les 
aromes i reuneixen tresors 
olfactius d’arreu del món a la 
botiga JJC Apotecari. «Visitem fires i espais perseguint les millors 
olors i altres valors afegits com la història, la filosofia i el packa-
ging de cada marca», explica. Dins del seu espai de bellesa s’hi 
poden trobar autèntiques rareses: «Busquem coses diferents, 
amb caràcter, que reflecteixin la seva identitat i enriqueixin la vi-
da quotidiana», diu. Com sempre, l’elecció és personal, però es 
comencen a desmuntar mites: «Hem d’oblidar la clàssica distin-
ció de perfum femení o masculí i pensar que les essències no te-
nen gènere». En aquest sentit afegeix a mode de conclusió: «Ja 
no ens hauria de sorprendre que una dona es decanti per un per-
fum afustat o especiat o un home amb notes florals».

AROMES QUE PARLEN  
DEL PRESENT 
LLa Romy va rebre el seu per-
fum d’autor als 13 anys. Li va 
regalar la seva mare, cansada 
que la seva filla li amagués les seves fragàn-
cies per casa. «Aquest regal em va marcar i 
em va fer apreciar el món de la perfumeria», 
recorda. La passió es va materialitzar l’any 
2016 amb la creació de ‘27 87’ (la seva data de 
naixement), que apropa l’art de la perfumeria 
tradicional a les noves generacions. «La mar-
ca aposta per conceptes moderns que fan re-
ferència als nostres gustos i estils de vida ac-
tuals», diu. Fragàncies amb una composició 
única dins d’ampolles de dissenys minimalis-
tes que cedeixen el protagonisme a les olors: 
«el que realment importa». Després dels èxits 
de la col·lecció Next Generation, Diversity, 
Globetrotting o Chill&Cozy, la Romy prepara 
un nou llançament al 2019 amb una ad-
vertència: «Els experts perfumistes ja han 
ensumat les primeres mostres i parlen d’ell 
com una cosa mai olorada fins ara». Màxima 
expectació!

ÉS 
TENDÈNCIA

UN SEGELL D’IDENTITAT 
«Et puc assegurar que un cop els clients 
proven una firma de perfumeria d’autor 
ja no tornen a les marques convencio-
nals», diu l’Oriol Montanyés de LLes To-
pettes. Ja fa anys que l’Oriol sorprèn a la 
clientela amb olors que se surten dels 
circuits tradicionals. A la botiga hi ha de 
tot: notes més identificables com les 
espècies, la fusta o el cuir, a d’altres més 
inusuals com l’olor a llapis quan li treus 
punxa: «És una de les últimes adquisi-
cions». Independentment dels gustos, 
la clau de l’èxit d’una bona fragància es 
troba en els ingredients de la seva for-
mulació: «Els perfums d’autor utilitzen 
matèria primera de molt bona qualitat 
amb un grau de puresa que no és com-
parable amb la resta», detalla. Deixeu 
que us guiï el seu nas...
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EL REBOST
LA RETORTA DE FINCA PASCUALETE 

El millors formatge d’Espanya i dels millors 
del món. Premiat l’any passat com el millor 
formatge d’Espanya i el sisè del món en els 
prestigiosos World Cheese Awards, La Re-
torta de Finca Pascualete –situada a la de-
vesa extremenya i amb gairebé vuit segles 
d’història– torna a estar disponible just a 
temps per regalar al Nadal o colar-se als 
menús d’aquestes festes. Un formatge de 
llet d’ovella, de pasta tova i amb una textu-
ra cremosa i gairebé líquida, perfecta per 
untar i que pot presumir d’un gust elegant, 
persistent i amb subtils tocs amargs. Es 
presenta en un característic format petit 
de mini coca (140 grams) i es pot trobar a 
la mateixa botiga online i botigues gour-
met a partir de vuit euros.  
Més informació: fincapascualete.com.   

GUIA SLOW FOOD BARCELONA

LLIBRES

Per a menjar sense presses. En una ciu-
tat cada vegada més pensada per al turis-
me i les presses a l’hora de menjar, la guia 
Slow Food de Barcelona es converteix en 
l’antídot perfecte per a aquesta tendència 
i en un mapa imprescindible pels qui bus-
quen alguna cosa diferent: cuina local, 
producte de proximitat i propostes soste-
nibles. En aquesta primera edició, la guia 
reuneix un centenar de restaurants que 
segueixen la filosofia slow food i destaca 
30 establiments premiats per combinar 
aquesta proposta amb una oferta gas-
tronòmica especialment destacable.  
Costa 10 euros i pot trobar-se al web de 
l’organització, a Slow Food Kitchen de 
Barcelona i als restaurants amb la distin-
ció Cargol Slow Food.  
Més informació: slowfoodkitchenbcn.com. 

ACOLLIDOR

Una carta curta i sense complicacions, un 
espai acollidor des de la coqueta terrassa 
al porxo amb vista al carrer Aribau fins a 
les diferents zones de l’interior, i preus 
ajustats. Aquesta és la proposta de 
Synatra’s, un bistro que, en ple Eixample, 
ofereix una cuina senzilla i pensada per a 
compartir. Croquetes molt correctes, un 
polp clàssic, fricandó, arrossos, mandon-
guilles… són alguns dels seus plats més 
representatius. Interessant el menú diari a 
12,50 euros, les ofertes d’esmorzar que 
ofereixen entre setmana i la música en 
directe les nits de dijous i divendres. 

SYNATRA’S 

Proposta: Carta 
senzilla i espai 

acollidor a bons preus. 

Adreça: Aribau, 152.  

Telèfon: 934 99 64 54. 

Pàgina web: 
synatras.com. 

Preu mitjà: 25-30 
euros. 

MENÚS DE 
NADAL

HOTEL 
MAJESTIC 

Proposta: Les 
propostes més elegants 

per celebrar el Nadal.  

Adreça: Passeig de 
Gràcia, 68. 

Telèfon: 934 88 17 17. 

Pàgina web: 
hotelmajestic.es. 

D’AQUÍ  
I D’ALLÀ

THIS & THAT 

Proposta: Un secret 
a veus per menjar bé 

a L’Hospitalet. 

Adreça: Amadeu 
Torner, 41 (L’Hospi-
talet de Llobregat). 

Telèfon: 933  
37 22 77. 

Pàgina web: 
www.thisandthat-

co.com. 

Preu mitjà: 30-40 €.

Fa tres anys que està obert, així que a ho-
res d’ara parlar d’un gran descobriment 
a L’Hospitalet seria gairebé un acudit. I 
és que This & That és ja un referent gas-
tronòmic d’aquesta localitat, i l’aposta de 
Mónica Artero i Pablo Carrizo per ser els 
primers a instal·lar-se en una zona no-
va, al costat de la Gran Via i de la Ciu-
tat de la Justícia, i sense massa opcions 
ha demostrat ser tot un encert. Es man-

té la filosofia inicial ba-
sada en tapes i platets 
de nivell, però en 
aquests anys la cuina 
de Carrizo, avesat 

abans en alguns dels millors restaurants 
del país, ha sabut consolidar la seva 
pròpia personalitat i estil. Sabors potents 
(samfaina d’albergínia amb tonyina ma-
rinada), combinacions que poden sor-
prendre (pedrers amb puré de llimona) 
però que funcionen, emplatats cuidats 
i una aparent senzillesa que amaga tèc-
nica i bones idees són les claus de l’èxit 
de This & That i del concepte que ells de-
fineixen com «ciutat 360 graus». 

Es manté la filosofia inicial 
basada en tapes i platets de 

nivell, però en aquests anys la 
cuina de Carrizo

TASTETS
MENÚ DEGUS-
TACIÓ. A més del 
menú diari a 13,5 
euros que 
ofereixen entre 
setmana, per fer 
un viatge per la 
cuina de This & 
That res millor 
que animar-se a 
tastar el seu 
menú degustació 
(50 € i 75 € amb 
maridatge) que 
inclou piscolabis, 
sis dels plats de la 
carta i dues 
postres. Plats 
d’aquí i d’allà que 
donen nom a 
aquest petit i 
bonic local.

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Menjar o sopar fora de casa durant les 
festes nadalenques ha deixat de ser una 
cosa exòtica per convertir-se en una 
opció cada vegada més habitual. I a 
Barcelona, l’hotel Majestic ofereix una 
àmplia selecció d’opcions, des d’una 
elegant i exclusiva festa a la terrassa per 
celebrar el fi d’any, a menús temàtics de la 
tòfona o menús infantils. I, com ja és 
habitual, la forma més original de festejar 
el Nadal i l’Any Nou: amb un brunch molt 
especial que no s’oblida de les receptes 
clàssiques d’aquests dies però en un 
format molt més informal i divertit.   
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Música solidària contra el càncer. 
Dos concerts destinaran tota la recapta-
ció al projecte d’investigació de l’Institut 
d’Oncologia de Vall D’Hebron, que com-
prèn des de la gestació de la malaltia fins 
a l’impacte dels tractaments.  El grup 
comptarà amb convidats com Luz Casal, 
Manolo Garía, Antonio Orozco, Carlos 
Tarque, La Mari de Chambao, Dani Mar-
tín, Rosana, Rulo i Kekko Silvestre. Tots 
ells volen unir-se a aquesta causa amb 
un repertori sorpresa.

JARABE DE PALO 
CONTRA EL 

CÀNCER 

Proposta: Concert 
benèfic. 

On: Luz de Gas 
(Muntaner, 246). 

Quan: Dies 12 i 13 de 
desembre a les 21 

hores.  

Pàgina web: 
jarabedepalo.com.

‘TOP MAGIC’ 

Proposta: Espectacle 
de màgia. 

On: Espai Brossa 
(Flassaders, 40). 

Quan: Del 7 de 
desembre al 6 de 

gener. 

Preu: Des de 13 euros. 

Pàgina web: 
escenaribrossa.cat.

JAUME PLENSA 

Proposta: Mostra 
retrospectiva de la 

trajectòria de 
l’artista. 

On: Museu d’Art 
Contemporani de 

Barcelona, MACBA 
(Pl. de les arts, 1). 

Quan: Fins al 22 
d’abril del 2019. 

Pàgina web: 
macba.cat.

«Sempre mirem cap a baix», refle-
xionava l’artista català per expli-
car l’escultura  aèria que obre l’ex-
posició i convida els visitants a 
mirar cap amunt, amb la inten-
ció de reivindicar l’espiritualitat 
dins de l’art. Així comença l’expo-
sició retrospectiva del Jaume 
Plensa més íntim i conceptual 
que té lloc al Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona. L’exhibi-
ció repassa 40 anys de trajectòria 
de  l’artista 22 anys després de 
la seva última mostra a la capi-
tal catalana. Amb 25 peces del 
polifacètic artista que combinen 
escultura, fotografia, dibuix, land 
art (accions artístiques en en-
torns naturals) i vídeo, es pro-
posa un viatge per la seva obra 

des del 1980 fins avui. El Macba 
convida a recórrer un camí ar-
tístic que ocupa tota la planta 
baixa del museu i per primer cop, 
el pati d’escultures. L’exposició 
parla del diàleg entre les obres 
abstractes i la representació de 
la figura humana, tan present en 
les peces plàstiques de Plensa. 
Aquesta conversa posa en re-
lleu la tensió dels binomis que l’ar-
tista treballa als seus projectes, 
com ara entre lleuger i compac-
te, llum i obscuritat, silenci i soroll, 
esperit i matèria o vida i mort. 
L’artista assegura que l’exposició 
és el més semblant a una visita al 
seu estudi, ja que es tracta d’una 
col·lecció d’obres que obliden la 
seva cara més icònica per desco-

brir moments desconeguts del 
passat de l’artista que ajuden a 
entendre millor en què s’ha con-
vertit.  El que molts consideren 
l’autor català més universal sem-
pre ha treballat entorn la temàti-
ca de la necessitat del dubte des 
de perspectives diferents. Així 
doncs, és la incertesa la prin-
cipal protagonista de la seva ca-
rrera i per aquest motiu  dóna pas 
a l’exposició, un gran interrogant 
d’alumini i ferro que Plensa con-
sidera «el motlle on fabricar pre-
guntes». També hi és present una 
reivindicació a la música, la pa-
raula i el desig de ser millors. La 
manifestació de Jaume Plensa al 
Macba és en resum, una declara-
ció de la importància del silenci 
per poder reflexionar en repòs 
envers la  tendència de cridar 
en una societat plena de soroll 
mediàtic. ● ORIOL HOSTA

NO TAN 
PETITS

Un recorregut íntim i conceptual per la cara 
menys coneguda de Jaume Plensa
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
COINCIDEIX AMB ‘INVISIBLES’. L’artista es troba en un 
molt bon moment de reconeixement artístic que l’uneix de 
nou amb el seu país natal. Amb poc més d’un mes de 
diferència, l’exposició del Macba coincideix paral·lelament 
amb la inauguració del seu darrer projecte escultòric 
específic, Invisibles, al Palacio de Cristal del Parque del 
Retiro de Madrid, un encàrrec del Museo Reina Sofía. 

‘JULIA’ I ‘MONTSERRAT’. Malgrat que Plensa ha lamentat 
que els polítics a vegades obliden la bellesa en favor de la 
funcionalitat, pròximament, dues de les seves obres 
s’instal·laran a Madrid i Barcelona. Julia estarà ubicada 
durant un any a la madrilenya plaza de Colón i al mes d’abril 
es col·locarà una escultura de l’artista a Montserrat. 

VIATJARÀ A MOSCOU.  L’exposició retrospectiva que 
repassa el seu treball des dels anys vuitanta fins avui al 
Macba, es traslladarà l’any vinent al Museum of Modern  
Art de Moscou.

@NEM-HI

‘EL PETIT 
PRÍNCEP’ 

Proposta: Espectacle 
infantil.  

On: Barts  
(Paral·lel, 62). 

Quan: Del 6 de 
desembre al 7 de 

gener. 

Preu: Des de 15 euros. 

Pàgina web: 
barts.cat.

PETITS

Un Nadal màgic. El mag Hausson, un 
dels més guardonats del país, celebra 
haver rebut el Premi Nacional de Cul-
tura 2018 amb el nou espectacle Top 
Magic, que omplirà aquestes dates de 
màgia. El xou comptarà amb 10 sorpre-
nents i originals números, la majoria 
dels quals inèdits, en una combinació 
de màgia de saló, manipulació, menta-
lisme, prediccions i alguna sorpresa 
més. Hausson proposa a l’Espai Brossa 
una hipnòtica trobada amb el públic.

El musical torna per Nadal. L’emocio-
nant espectacle El petit príncep inaugu-
ra la seva cinquena temporada a la sala 
Barts per les festes nadalenques. Manu 
Guix, Àngel Llàcer i La Perla 29  han con-
vertit la seva adaptació del reconegut 
llibre en un clàssic del Nadal de l’oferta 
cultural de Barcelona. Més de 200.000 
espectadors ja han pogut somiar amb  la 
història del nen que vol entendre’s a si 
mateix a través d’un viatge per l’univers, 
de l’amor i de l’amistat.



20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 5 de desembre  del 2018  7 

T&T 
BCN

THE PENGUINS 
@ThePenguinsSka 
presenten ‘Herois de 
Cartró’ a @Sala_Apolo el 
proper 5 de desembre 
@buenritmo 

VISITES AL FAR DE 
TORREDEMBARRA Visites 
guiades al far de 
#Torredembarra 6, 7, 8 i 9 
de desembre. Unes vistes 
impressionants! Reserva 

ara! @TorredembarraTu 
BARNASO A SANT 
ANDREU El dia 7 de 
desembre a les 21h torna 
el BarnaSo a Sant 
Andreu!?? Reserveu-vos 

la data?? Ens veiem a la 
Plaça de les Palmeres 
@Barna_So 
LA BOQUERIA OBERTA 
Dijous 6 i dissabte 8 de 
desembre #mercatobert 

Veniu a comprar el que 
us calgui @la_boqueria  
DEBAT Dilluns 10 de 
desembre ens visitarà 
Federico Mayor 
Zaragoza, poseu data 

@lhespaidebat 
CONCERT DE NADAL 
11 de Desembre a Luz de 
Gas, concert de Nadal del 
Club TR3SC!!!! 
@theseysisters

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, Oriol 
Hosta, Iker Morán, Maria Almenar i 
Pilar Maurell (redacció), Isabel 
Serrano (coordinació editorial), María 
del Sol García (disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
NOVA LÍNIA DE BUS 112.  Ha començat a funcionar la 
nova línia d’autobús 112. En sentit Sant Genís, surt del 
carrer de Lisboa i puja per Granja Vella fins al passeig 
de la Vall d’Hebron i continua per l’avinguda del Jordà, 
els carrers de Judea, de Natzaret, de Saldes, d’Olvan, 
de Viver, de Cànoves i de Natzaret i puja per l’avinguda 
d’Elies Pagès fins a la plaça de la Font del Roure, on 
acaba el recorregut. 

En sentit Horta, fa el mateix recorregut pel carrer de 
Costa Pacheco i l’avinguda d’Elies Pagès fins a la plaça 
de Madrona Prat, i baixa per Jordà fins a Vall d’Hebron 
per continuar baixant pels carrers de la Granja Vella, 
de les Basses d’Horta, de Coll i Alentorn i de Lisboa i fa 
la volta per Santa Joana d’Arc i de Tossa i per la Baixa-
da de la Plana per tornar a Lisboa, on finalitza el re-
corregut. Més informació a www.tmb.cat. 

@NEM-HI

EXPOSICIÓ EL GABINET DE LES MERAVELLES EN CÒDEXS
CLONS DE VALUOSOS MANUSCRITS I CÒDEXS. Aquesta  
és una exhibició màgica feta realitat que recorre vuit segles 
d’història a partir d’obres mestres de les millors biblioteques del 
món. El Reial Cercle Artístic de Barcelona acull clons de 
manuscrits i còdexs que guarneixen les vitrines (en el cas dels 
originals, que no poden sortir dels llocs on es troben) 
d’institucions internacionals com la British Library; la 
Biblioteca Nacional de Rússia; el Metropolitan Museum of 
Art de Nova York; la Morgan Library & Museum, també de 
Nova York; la Bibliothèque Nationale de France i l’Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo de Lisboa, entre altres. 

UNA TRENTENA D’OBRES MESTRES. Alguns dels 
còdexs exposats es vinculen estretament amb Catalunya 
i van ser realitzats a Barcelona. Hi ha dues obres de 
Ferrer Bassa, el Giotto català, que van ser encàrrecs de 
Pere el Cerimoniós: el Saltiri Anglo-Català i el Llibre 
d’Hores de Maria de Navarra. Els originals es custo-
dien a la Bibliothèque Nationale de France, a París, i a 
la Biblioteca Nazionale Marciana, a Venècia. 

25 ANYS DE RECERCA. La mostra ha estat 
possible gràcies a la tasca de conservació, estudi  
i democratització d’aquestes grans joies 
bibliogràfiques de l’editorial M. Moleiro, que li ha 
ocupat els darrers 25 anys. 

ON I QUAN ES POT VISITAR. La mostra roman oberta  
al Reial Cercle Artístic de Barcelona (carrer dels Arcs, 5) 
fins al 10 de desembre. L’horari de visita és de dilluns  
a diumenge de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 22 
hores. L’entrada és lliure. reialcercleartistic.cat.       
● PURI CARO

Dalt, Tractatus de herbis. Sobre 
aquestes línies, d’esquerra a 
dreta: Saltiri Anglo-Català i 
Apocalipsi i vida de Sant Joan 
en imatges. A l’esquerra, Atlas 
Fernao Vaz Dourado de l’Estret 
de Magallanes (esquerra) i 
Atlas de l’Argentina i l’Estret de 
Magallanes. FOTOS: REIAL CERCLE ARTÍSTIC DE 

BARCELONA / M. MOLEIRO 

TINGUES EN COMPTE
ESPIRITUALITAT I ALQUÍMIA. Els temes que 
tracten aquestes meravelles en forma de còdexs 
tracten temes com ara la religió, l’espiritualitat a la 
medecina, l’alquímia o la cartografia. El Saltiri Anglo-
Català va ser una creació iniciada a Canterbury 
(Regne Unit) l’any 1.200 fent servir un estil gòtic 
lineal i va ser finalitzada a la ciutat de Barcelona 
l’any 1.340 sota la influència del gòtic italianitzant.  
El Llibre d’Hores de Maria de Navarra va ser el 
primer treball d’aquesta classe pintat a la península 
Ibèrica. Altres treballs destacats dels quals s’expo-
sen reproduccions són el Beat de Girona, del segle 
X; el Tractatus de herbis, el Llibre de la caça de 
Gaston Febus o L’Apocalipsi de Val Déu. 
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