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EL PORT DE LA 
SELVA, UNA 

VILA POÈTICA 
El poeta de Sarrià J.V. Foix va passar llargues temporades al municipi 
de l’Alt Empordà, del qual es va enamorar, i que va inspirar molts dels 
seus textos. Proposem una ruta per recordar i conèixer més l’autor 

Les cales de Port de la Selva 
van inspirar J.V. Foix, que hi 

navegava cada dia d’estiu.  
FOTOS: JOSEP  ALGANS, AJ. PORT DE LA SELVA
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
J.V. Foix es va enamorar de 
Port de la Selva i hi va fer 
llargues estades, primer a 
l’hotel Comerç i després en 
una antiga casa de pesca-
dors que va comprar al ca-
rrer d’Unió. Per recordar els 
dies que va passar el poeta 
de Sarrià en aquest muni-
cipi de l’Alt Empordà, l’Ajun-
tament i la Fundació J.V. 
Foix han creat una ruta que 
recorre pas a pas els espais 
que va veure i viure l’autor 
de Sol, i de dol i que va reflec-
tir en els seus textos. 

Foix va instal·lar-se per 
primer cop al Port de la Sel-
va el 1924 i ja no va deixar 
d’anar-hi fins a l’any de la 
seva mort, el 1987. Hi arriba-
va cap a finals de juny i 

allargava les estades fins a 
primers de setembre. Les 
converses amb els pesca-
dors i amb altres artistes i 
escriptors com Josep Ma-
ria de Sagarra, les passeja-
des amb barca i els paisat-
ges del Cap de Creus reta-
llant-se contra el mar el 
captivaven.   

LA BIBLIOTECA 
EL PUNT DE PARTIDA. El reco-
rregut comença al final del 
Passeig, als Tamarius, des 
d’on hi ha una vista pa-
noràmica del poble, amb la 
filera de cases blanques re-
tallant-se contra el blau pro-
fund del mar i el verd dels 
bosquets. Si seguim el pas-
seig, arribem a la Biblioteca 
Municipal, on trobarem la 

informació de tota la ruta i 
un bust del poeta.  

Avançant per la platja de 
Port de la Selva, en direc-
ció al moll, hi ha l’avingu-
da de J.V. Foix i un monòlit 
que recorda el poeta. El pai-
satge que ens envolta no és 
el que va veure per prime-
ra vegada J.V. Foix quan va 
arribar al Port de la Selva. 
Antigament, la platja i les 
roques arribaven on avui hi 
ha les terrasses. La remode-
lació d’aquests espais és 
dels anys 70 i el passeig fins 
al moll porta el nom del 
poeta des de l’any 1980. Al 
pròleg que va escriure el 
1966 per al llibre All i Salo-
bre, de Sagarra, ja descriu 
els canvis que es produïren 
en aquest espai a causa del 
turisme. «El Port d’All i salo-

EL PORT DE  
LA SELVA VIST  
PER J.V. FOIX  
Ens endinsem a la població on va 
estiuejar el poeta des de 1924 i que va 
inspirar molts dels seus textos  

EN RUTA
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bre no és pas ben bé el d’ara. 
L’home de motor ha subs-
tituït l’home de rems: com 
menys hom pesca, més bar-
ques hi ha; com menys 
veïns, més cases, i com 
menys ceps planta hom i 
més erm deixa el país, més 
val el terreny», va deixar es-
crit el poeta. 

Precisament, s’explica que 
Sagarra va escriure All i sa-
lobre en un dels antics cafès 
que hi havia a Port de la Sel-
va, el Casino la Flor de Maig, 
situat a l’actual sala de ball. 
Abans de la Guerra Civil, 
però, les forces vives del po-
ble també s’instal·laven al 
Café de Los Bienvenidos, 
al carrer Illa, que va ser des-
truït per una bomba. Però, 
si hi ha un cafè amb història 
al Port de la Selva, que apa-

reix a l’obra de J.V. Foix i que 
va immortalitzar Sagarra en 
una de les seves peces tea-
trals més conegudes és el 
Cafè de la Marina, estrena-
da el 1933 al Teatre Romea. 
En aquest cafè i amb una 
mica d’imaginació, encara 
podríem assistir al drama 
de la pobra Caterina, aban-
donada pel seu amant. Però 
aquest cafè, també és l’esce-
nari del text en prosa de 
Foix El món meravellós d’en 
Luard, un pescador mític 
del Port de la Selva que tam-
bé va inspirar La balada de 
Luard el mariner, de Josep 
Maria de Sagarra.  

LA SALA DE BALL 
L’ANTIC HOTEL COMERÇ. El 
quart punt del recorregut és 

la Sala de Ball on hi havia 
hagut l’Hotel Comerç i on va 
allotjar-se el poeta des de 
1924 i fins a 1947. Foix va 
arribar al Port de la Selva 
per obra i gràcia d’un altre 
dels autors il·lustres de les 
lletres catalanes, Josep Pla, 
que va escriure un article a 
La Publicitat dedicat a Jo-
sep Maria de Sagarra, Ale-
xandre Plana i al poble. A 
la pàgina web de la Funda-
ció J.V. Foix expliquen 
l’anècdota que la primera 
vegada que el poeta va fer 
estada al poble, va anar-hi 
acompanyat de Josep Mª 
Planella. Passejaven pel 
passeig vestits de blanc com 
marcava la moda i van sen-
tir que uns pescadors els 
anomenaven culs blancs. 
Van anar de seguida a com-

prar-se uns pantalons 
blaus, com els dels pesca-
dors, i amb això n’hi va ha-
ver prou per ser ben rebuts 
a les seves tertúlies. 

Altres llocs que van ins-
pirar Foix van ser l’església 
de Nostra Senyora de les 
Neus i els molls de la Timba 
i el d’en Balleu. També l’em-
blemàtica plaça de Pol Na-
dal i Mallol, coneguda com 
la d’Aquí de sota. Aquest era 
el centre de les transaccions 
econòmiques quan es feien 
exportacions marítimes de 
vi i salaons, i l’escenari 
d’una narració inclosa a 
L’Estrella d’En Perris (1963). 
D’aquí, el recorregut passa 
després pel Moll d’en Pere 
Pi, on Foix amarrava la seva 
barca. El poeta en va tenir 
dues, el Gorguell i el Freu de 

la Medella, que cuidava un 
pescador del poble, en Joa-
quim Cervera. Sortien ca-
da matí i el poeta portava 
el timó fins al Moll Gros, 
quan decidien cap a quina 
cala navegarien.  

Durant la travessia, Cerve-
ra explicava antigues lle-
gendes mentre mostrava a 
Foix els racons secrets del 
Cap de Creus.  

LA CASA 
DE PESCADORS. De nou a te-
rra, el recorregut ens porta 
fins al número 90 del carrer 
de la Unió, la casa de pesca-
dors que va comprar J.V. Foix 
el 1947 per 8.000 pessetes. A 
l’àmplia sala de l’entrada el 
poeta hi rebia els amics i hi 
guardava primeres edicions 

de Josep Carner i Carles Ri-
ba, i quadres dels compo-
nents de Dau al Set. 

Un altre dels llocs que van 
influir en el poeta va ser el 
Port de Reig, una de les cales 
que es sortejaven per pescar 
tonyines. Està molt a prop 
del carrer Unió i un lloc de 
pas per anar cap al centre 
del poble, a la Lloia i a la Ta-
mariua. Aquí es van veure 
per darrera vegada J.V. Foix 
i el poeta Carles Riba, l’estiu 
de 1959, dos mesos abans de 
la mort de Riba. Els darrers 
punts del recorregut són les 
dues antigues pedreres de 
gneis, el Pas i les Iscles; i la 
cala Tamariua que va ins-
pirar la primera de les cone-
gudes nadales que J.V. Foix 
va enviar als seus amics du-
rant anys. ●      

EL POETA A SARRIÀ 
Si encara teniu ganes de 
saber una mica més sobre J. 
V. Foix, a la plana web de la 
Fundació 
(fundaciojvfoix.org) us 
podeu descarregar una 
aplicació per a mòbils i 
tauletes amb un recorregut 
sobre el poeta al barri de 
Sarrià, de Barcelona, on va 
néixer. La ruta comença a la 
seva casa natal, a la 
confiteria Foix del carrer 
Major de Sarrià, acaba al 
cementiri de Sarrià, on està 
enterrat el poeta, i passa per 
15 punts distribuïts per tot el 
barri. A cada punt hi ha un 
text de Foix relacionat amb 
l’espai que us podeu 
descarregar en pdf i escoltar 
l’enregistrament del text. En 
els casos que n’hi ha, la 
gravació és la del mateix 
Foix.   
� � � 

CAMÍ DE RONDA 
Al Port de la Selva hi ha una 
ruta que us endinsarà fins a 
les zones més remotes i 
agrestes del Cap de Creus, 
és el camí de ronda de la 
Tamariua a Fornells. Es pot 
deixar el cotxe  a 
l’aparcament que hi ha just 
abans d’arribar a la cala 
Tamariua, el punt final de la 
ruta de J.V. Foix pel poble. 
S’ha de baixar les escales i al 
final de la cala s’ascendeix 
per un camí que us portarà a 
Cala Cativa, i d’aquí a Cap 
Mitjà i Fornells. Una altra 
opció és fer la ruta fins a 
Llançà, seguint el GR-92 i 
passant pel Far de s’Arenella.

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior,  El Port de la 
Selva des del mar. A dalt a l’esquerra, 
imatge aèria de Sant Pere de Rodes. A 
la dreta, el far de Port de la Selva. A 
baix, a l’esquerra, una de les cales per 
les quals Foix va navegar, una parella 
passeja arran de costa i fotografia 
d’època de l’hotel Comerç, on Foix va 
fer estada. FOTOS: J. ALGANS, AJ. PORT DE LA SELVA
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AL DENTE

*    OCIpèdia

DESIGN 
MARKET  
BY FAD 
 
Reconeguts 
creadors, nous 
talents i 
marques de 
disseny 
contemporani 
es tornen a 
reunir els 
propers 14,15 i 
16 de desembre 
al Disseny Hub 
Barcelona, en la 
setena edició 
del DDesign 
Market by FAD. 
En total, hi 
participaran 129 
expositors de 
productes de 
moda i 
complements, 
joieria, objectes 
de decoració, 
mobles i obres 
d’art en un 
mercat que 
cada any atreu 
a més de 
10.000 visitants. 
Tots els detalls 
els trobaràs a 
www.fad.cat. 
 

     � � �
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Per Maria Almenar

AMB LLUM 
PRÒPIA 
Tret de sortida a l’època més festiva de l’any, 
concentrada especialment entre Nadal i Reis, 
amb tot tipus de celebracions que requereixen 
alguna peça o complement que atregui la llum. 
Algunes idees per brillar durant les festes.  
Fes la llista!

BANY DE COURE 
Si t’espanten els talons impossibles, però  
no vols renunciar al calçat amb un punt dife-
renciador, aquestes sabates planes de pell 
amb tons metalitzats i llaç decoratiu són  
per a tu. Una creació artesanal de la firma  
EEVA VS. MARIA (179 €)   
www.evavsmaria.com

ELS SET 
MAGNÍFICS

DE BONA FUSTA 
Els accessoris de fusta es refinen amb mo-
dels més estilosos que s’adapten també als 
estilismes de festa. Aquest rellotge femení 
d’esfera blanca, detalls en or rosa i corretja 
de cuir eco-friendly et combinarà amb pràc-
ticament tot. És de MMAM ORIGINALS (119 €)  
www.mamoriginals.com

SUAUS GEOMETRIES 
La joieria contemporània està a l’alça a Bar-
celona amb interessants propostes artesa-
nals que se surten d’allò convencional.  
MIREIA FUSTÉ és una d’aquestes artistes 
que sorprèn amb peces que combinen el 
disseny i l’arquitectura. (78 €)  
 www.mireiafuste.com

OR ESFÈRIC 
Les originals bosses de mà de TTRES SIS  
ZERO s’elaboren a partir dels excedents de 
les pells noves de gran qualitat que sobren. 
Un segell sostenible que aposta pel disseny 
racional amb peces d’edició limitada que no 
produeixen residus.(C.P.V.)  
www.tressiszero.com

NITS DE SETÍ 
La llenceria es llueix fora de casa amb vestits 
setinats que capten a càmara lenta cada mo-
viment del cos. Combina-ho amb una jaqueta 
de pell o un abric curt de pèl per donar-li un 
to més sofisticat. Aquest és de TTCN  ( 375 €)  
www.tcnbarcelona.com

COMENÇA LA FESTA 
Els tons platejats i daurats s’associen sem-
pre amb l’excés i l’exhuberància. Ara és el 
moment de treure aquella peça metalitzada 
del armari i exprimir tot el seu potencial. 
Aquests pantalons tant versàtils són de la 
firma YYERSE. (79.95 €)  
www.yerse.com

JOIES PODEROSES 
LI JEWELS és una marca de joieria slow que 
fa peces inspirades en dones que transme-
ten valentia i fortalesa. La seva última 
col·lecció Carmen està dedicada a l’artista 
minimalista cubana, Carmen Herrera amb 
collarets com aquest. (100 €) 
www.lijewels.com
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REBOST
TORRÓ DE XOCOLATA ROSA 

Xocolata combinada amb fruita i flors. 
Fa més d’un any el món de la xocolata es 
va revolucionar amb l’arribada d’una nova 
varietat de que se sumava a les tres exis-
tents fins al moment (negre, blanc i amb 
llet): es tracta de la xocolata rosa o Rubí. 
Cacao Xampaka va ser una de les prime-
res a oferir-la a Espanya i ara ha aconse-
guit convertir-la en el torró més original  
i colorit de la temporada: Rubí amb litxis  
i roses. El toc àcid de fruits vermells 
d’aquesta xocolata rosa combinat amb  
la frescor del litxi i la suavitat de les roses 
se suma així a la gamma de torrons de la 
companyia, en la qual la xocolata juga un 
paper protagonista. Es pot trobar en  
botigues i online per un preu que està al 
voltant dels nou euros.  
Pàgina web: cacaosampaka.com.  

AMBAR MARI CASTANYA

CELLER

Cervesa amb farina de castanya. Les 
cerveses també s’apunten a les tempora-
des i per a aquesta tardor-hivern des 
d’Ambar proposen una nova varietat es-
pecial dins de la seva sèrie Ambiciosas: la 
Mari Castaña. Darrere aquest enginy 
s’amaga, clar, una cervesa que incorpora 
entre els seus ingredients farina de cas-
tanya per convertir-se en la beguda per-
fecta per a aquesta època i en una pro-
posta original per als menjars i sopars 
nadalencs. De color torrat i sabors fu-
mats (gràcies a les maltes brasejades 
amb llenya) i intensos, la castanya aporta 
un punt dolç i suau. Es presenta amb una 
graduació d’uns sis graus i marida estu-
pendament amb plats de temporada, 
com guisats o carns al forn. L’ampolla de 
50 cl costa una mica més de tres euros.   

TORNA EL 
‘PONCHE’

Havíem vist bars dedicats al popular gin 
tonic i fins i tot algun especialitzat en la 
injuriada sagnia. Però ara arriba una nova 
proposta de la mà d’un dels nous hotels de 
luxe de la ciutat: The Barcelona Edition i el 
seu Punch Room. Amb format de 
cocteleria clandestina segur que aviat és 
un secret a veus que en la primera planta 
de l’hotel s’amaga aquest elegant bar on la 
carta de ‘ponches’ per compartir (fins a 8 
persones) promet ser l’estrella. També 
s’ofereix una petita carta amb platets com 
croquetes, formatges i embotits locals. A 
més, hi ha tapes dolces.

PUNCH ROOM 

Proposta: Una elegant 
coctelería en la qual el 

‘ponche’ és el 
protagonista. 

Adreça: Hotel The 
Barcelona Edition. 

Francesc Cambó, 14.  

Telèfon: 936 26 33 30. 

Pàgina web: 
editionho-

tels.com/es/barcelo-
na/. 

BERENAR 
NADALENC

HOTEL 
MANDARIN 
ORIENTAL 

Proposta: El millor pla 
nadalenc: berenar i 
visitar el Pare Noel.  

Adreça: Passeig de 
Gràcia, 38-40. 

Telèfon: 931 51 88 88. 

Pàgina web: 
mandarinorien-

tal.es/barcelona/. 

Preu mitjà: 45 euros.

ARROSSOS 
DE TOT TIPUS

MANA 75º 

Proposta: El 
showcooking 

d’arrossos més gran 
d’Europa.  

Adreça: Passeig 
Joan de Borbó, 101 / 
Pl. Rosa dels Vents.  

Telèfon: 93 832 64 15. 

Pàgina web: 
mana75.es 

Preu mitjà: 40€. 

Qui va dir que els arrossos prop de la platja 
són només per a l’estiu? Encara que és ve-
ritat que la combinació d’una paelleta i una 
terrassa sempre funciona, la cuina me-
diterrània de Mana 75º i la seva llarga llis-
ta d’arrossos poden ser també un bon re-
fugi per a la tardor i l’hivern. 
De fet, l’acollidor interior amb grans taules 
rodones que conviden a compartir és part 
de l’encant d’aquest espectacular local 

situat en un dels extrems 
de la Barcelona –prop de 
l’hotel W– i on la cuina 
oberta i la fila de 19 pae-
lles on es preparen els 

arrossos a la vista de client han convertit 
aquest restaurant en el showcooking 
d’arròs més gran d’Europa. 
Però no es tracta de presumir de títols, 
sinó de fer bons arrossos i això és just el 
que triomfa aquí. Ofereix nou varietats, des 
dels clàssics (negre, marisc al senyoret, cal-
dós amb llamàntol…) fins a propostes més 
atrevides com el de bacallà amb allets ten-
dres o un de muntanya amb botifarra i cos-
tella a baixa temperatura.

El restaurant ofereix des 
d’arrossos clàssics fins a 

propostes més atrevides al 
costat del mar

TASTETS
19 PAELLES A 75 
GRAUS. El truc 
per aconseguir el 
punt perfecte és 
cuinar l’arròs a una 
temperatura 
exacta: 75 graus. 
D’aquí el nom 
d’aquest local que 
ara ha remodelat la 
seva carta per 
centrar-se encara 
més en els 
arrossos i la cuina 
mediterrània. I per 
maridar, mig 
centenar de 
referències en 
celler i una carta de 
còctels per allargar 
la sobretaula del 
menjar o el sopar. 

SO
LC

 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

De l’11 al 22 de desembre el Pare Noel 
s’allotjarà a l’hotel Mandarin Oriental de 
Barcelona. Caldrà esperar al dia 23 per 
poder conèixer-lo i lliurar-li la carta en 
persona. Durant tots aquests dies l’hotel 
permetrà visitar la suite màgica on 
s’allotja. I res millor per completar el pla 
nadalenc que berenar al restaurant 
Blanc de Carme Ruscalleda, amb una 
selecció de productes típics i de les 
galetes preferides del Pare Noel. El 
berenar de Nadal se serveix en el 
restaurant Blanc i costa 19 euros per 
persona. 
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Força pel càncer infantil. La festa Posa’t 
la gorra!, a la Ciutadella continua la lluita 
per donar a conèixer la realitat del càncer 
infantil i convida els participants a sumar-
se a la diversitat. La 18a edició de la cam-
panya impulsa una gorra plena de valors 
com l’estimació, l’acceptació i la pluralitat, 
dissenyada per Agatha Ruiz de la Prada. 
El matí de dissabte es podrà gaudir de ta-
llers, activitats, actuacions, concerts i  de 
la lectura del manifest a càrrec de dos in-
fants que han viscut la malaltia.

POSA’T LA 
GORRA 

Proposta:  
Festa solidària. 

On: Plaça de la 
Cascada Monumental, 
Parc de la Ciutadella. 

Quan: Dissabte 15 de 
desembre de 10.30 a 

14.00 hores. 

Pàgina web: 
posatlagorra.org.

FIRA AVÍCOLA 
RAÇA PRAT 

Proposta: Fira Avícola 
Raça Prat. 

On: Granja de la 
Ricarda, Camí de Cal 

Silet 15, El Prat de 
Llobregat. 

Quan: Del 14 al 16 de 
desembre. 

Pàgina web: 
elprat.cat/fira-avicola.

CASA BATLLÓ 

Proposta: Visita 
solidària. 

On: Casa Batlló 
(Passeig de  
Gràcia, 43). 

Quan: A partir del 24 
de desembre  

(les entrades es 
poden aconseguir 

des d’avui dimecres 
 12 de desembre). 

Pàgina web: 
 casabatllo.es. 

Amb motiu de les festes de 
Nadal, l’emblemàtic edifici del 
Passeig de Gràcia proposa els 
residents de Catalunya la pos-
sibilitat de descobrir l’autènti-
ca pell de la Casa Batlló. El mo-
nument ofereix 100.000 entra-
des per 1 euro als residents de 
Catalunya per tal d’aproximar-
los al seu procés de restaura-
ció, una de les etapes històri-
cament més rellevants, que 
està vivint la casa gaudiniana. 
Els visitants podran presen-
ciar com treballa l’equip de 
rehabilitació en una troballa 
única i sorprenent, on es des-
cobreix el revestiment original 
de les parets i els sostres de la 
Planta Noble. La campanya 

compta amb la participació 
de la companyia teatral Trici-
cle, que suma forces al projec-
te amb una motivació social i 
solidària sota el lema Fes el tu-
rista. La iniciativa destinarà ín-
tegrament els fons recaptats  
amb les entrades a la Funda-
ció Banc dels Aliments de Bar-
celona. Els interessats ja  po-
den obtenir a través de la 
pàgina web de la Casa Batlló 
(www.casabatllo.es) fins a 
dues entrades, a les quals po-
den afegir un màxim de tres 
gratuïtes per a menors de 16 
anys, a partir del 24 de desem-
bre. L’obra de Gaudí és una pa-
rada fonamental dins la ruta 
de la trajectòria de l’arquitec-

te i un dels atractius turístics 
més visitats i millor valorats de 
la ciutat. Però del total de visi-
tes registrades des de l’any 
2015, un 98% d’elles són de tu-
ristes. Aquestes dades moti-
ven els responsables de l’edi-
fici a iniciar aquesta campanya 
amb la voluntat d’esperonar el 
turisme autòcton. Aquest any, 
la icònica Casa Batlló compleix 
16 anys d’acollida de visites 
culturals, les  quals renoven de 
manera continuada a escala 
de continguts. Amb una 
història que es remunta a l’any 
1877, l’edifici, reformat íntegra-
ment per Antoni Gaudí el 
1904, atresora una longeva vi-
da que ha estat testimoni de 
l’evolució de la ciutat. L’edifi-
ci modernista és reconegut 
actualment com a Patrimoni 
Mundial de la UNESCO.

NO TAN 
PETITS

La Casa Batlló convida els catalans 
a fer de turistes pel monument de Gaudí
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
CAMPANYA SOLIDÀRIA. La Fundació Banc dels 
Aliments de Barcelona, que rebrà tota la recaptació de 
les entrades solidàries a un euro, ha agraït la iniciativa de 
la Casa Batlló, ja que a més de tenir un propòsit cultural, 
servirà per ajudar a persones vulnerables d’un entorn 
pròxim. L’entitat atén més de 125.000 persones a través 
d’una xarxa de prop de 320 associacions.  

IL·LUMINACIÓ NADALENCA. La Casa Batlló il·lumina 
durant la campanya solidària la seva façana al bell mig 
del Passeig de Gràcia de color blau per omplir de màgia i 
de llum aquestes dates nadalenques al centre de 
Barcelona. 

UNA CASA PREMIADA. La Casa Batlló s’ha posicionat 
aquest 2018 en el número 6 dels premis Travellers 
Choise entre els 10 millors llocs d’interès turístic: 
Espanya que atorga el portal en línia de viatges 
Tripadvisor. 

@NEM-HI

‘BEATLES FOR 
KIDS’ 

Proposta: Espectacle 
musical infantil. 

On: Teatre Poliorama. 

Quan: Diumenges 16 i 
23 de desembre a les 

12..00 hores. 

Preu: 12 euros. 

Pàgina web: 
teatrepoliorama.com.

PETITS

Pollastre Pota Blava i Carxofa Prat. Els 
segells gastronòmics del Prat de Llo-
bregat es trobaran aquest dissabte en 
una fira avícola de referència a Catalun-
ya. La 45a edició preveu que la visitin 
més de 80.000 persones i comptarà 
amb més de 170 expositors comercials, 
pagesos i criadors, paradistes i entitats 
locals. En el mateix espai tindrà lloc pa-
ral·lelament la Mostra Comercial, la 
Mostra d’Entitats i la Fira de l’Economia 
Social i Cooperativa del Baix Llobregat.

Cantar música  pop mítica en família.  
Un viatge per les prodigioses cançons de 
la famosa banda a través d’una funció in-
teractiva de 90 minuts sense pausa amb 
jocs i narracions. Aquesta és la proposta 
d’Abbey Road, la reconeguda banda de 
tribut als Beatles, al Poliorama.  Un es-
pectacle que, sota la creença de què el 
gust per la bona música no té edat, retor-
na vida i veu al quartet de Liverpool amb 
l’objectiu de fer ballar, cantar i gaudir de 
l’essència dels Beatles a tota la família.
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12-19 DE DESEMBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 12 

CONCERT 

MOTIS I TERRAZA 

Andrea Motis (veu, trompeta i 
saxo) ofereix un duet amb el 
pianista Ignasi Terraza per 
celebrar les 50 edicions del 
Festival de Jazz. BARCELONA. 
Palau de la Música. A les 21 h. De 15 a 
44€. palaumusica.cat. 

DIJOUS 13 

MÚSICA 

XARIM ARESTÉ  

El músic de Flix presenta el 
seu darrer disc, Polinèsies, al 
centre cívic Sagrada Família. 
BARCELONA. Provença, 480. A les 
20 hores. Gratis. ccsagradafamilia.net. 

DIVENDRES 14 

EXPOSICIÓ 

‘TINTÍN I LA LLUNA’ 

CosmoCaixa commemora 
amb una mostra els 50 anys 
de la primera expedició 
tripulada a la Lluna, el 22 de 
juliol del 1969, que va avançar 
el còmic Tintín en Objectiu: la 
Lluna i Aterratge a la Lluna 
entre 1950 i 1953. BARCELONA. 
Fins al 25 de maig. cosmocaixa.es. 

DISSABTE 15 

FIRA 

FESTIVALET  

Un total de 108 expositors de 
més de 9 sectors artesans es 
citen dissabte i diumenge al 
Museu Marítim dins la fira 
anual El Festivalet.BARCELONA. 
Museu Marítim. festivalet.com. 

DIUMENGE 16 

ESPORT 

CURSA POPULAR  
DE LA SAGRERA 

41a Cursa Popular de La 
Sagrera, amb dos recorreguts 

de 10 i 5 quilòmetres, i dins 
dels actes de La Marató de 
TV3, que enguany es dedica a 
la lluita contra el càncer. 
BARCELONA. A les 9 hores al carrer 
Hondures i Josep Estivill. De 10 a 15 €. 
cursadelasagrera.cat. 

DILLUNS 17 

ESCENA 

CIRC D’HIVERN A 9BARRIS 

El tradicional Circ d’Hivern de 
l’Ateneu Popular de 9 Barris 

arriba enguany a la seva 23a 
edició amb l’espectacle Nu 
dirigi pel fundador de la 
companyia Animal Religion, 
Quim Girón. BARCELONA. Fins al 
20 de gener. ateneu9b.net. 

DIMARTS 18 

MÚSICA 

JOAN MANUEL SERRAT 

La gira Mediterráneo Da Capo 
recorda una de les obres més 
recordades del noi del 

Poblesec, el seu disc 
Mediterráneo (1971). 
BARCELONA. Auditori Fòrum. Dies 
18, 19 i 21 de desembre. Des de 35€.  

DIMECRES 19 

FIRA 

INFANTIL DE CORNELLÀ 

Uns 4.000 escolars visitaran el 
saló nadalenc del 19 al 21 de 
desembre. Del 22 a Cap d’Any 
obrirà a tots els públics. 
CORNELLÀ. firacornella.com. 

TEATRE ALS MERCATS 
MUNICIPALS El 15 de 
desembre no us perdeu 
l’espectacle ‘ 
El llop ferotge’ al 
#MercatCiutatMeridiana 

T’hi esperem! @MercatsBCN 
CURSA UAB AMB LA 
MARATÓ DE TV3 Corre, 
camina, participa com a 
voluntari... però no deixis 
de col·laborar amb 

@la_marato de @tv3cat! 
T’ESPEREM al 
#campusUAB el 
DIUMENGE 16 de 
desembre!VISCA la 
#cursaUAB! @saf_uab 

CAMINADA DE NADAL 
SOLIDARI El 16 de 
desembre, la Caminada 
del Nadal solidari tanca la 
temporada del 
#Barnatresc. És una 

caminada en què es 
col·labora amb 
@caritasbcn per a recollir 
aliments per a les 
persones necessitades 
@BCN  _esports 

FIRA DEL TIÓ DE MOIÀ   
Fira del Tió i Mercat del 
trasto a Moià 16 de 
desembre durant tot el 
matí a Plaça Sant Sebastià 
@AjMoia

RECOMANAT  
A LES XARXES

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 
HORARIS DE TRANSPORT PER NADAL.  
Bus. El dilluns 24 de desembre, els autobusos faran 
l’última sortida de les parades d’origen a les 22.00 ho-
res. Metro. Nit de Nadal: el dilluns 24 de desembre el 
servei de metro finalitza a les 23.00 hores. Dia de Na-
dal: el dimarts 25 de desembre el servei de metro co-
mença a les 5.00 hores del matí i finalitza a les 2.00 
hores de la matinada. Sant Esteve: el dimecres 26 de 

desembre el servei de metro comença a les 5.00 ho-
res del matí i finalitza a la mitjanit. Nit de Cap d’Any: 
servei continuat de metro durant la nit del dilluns 31 
de desembre al dimarts 1 de gener. Dia de Cap d’any: 
el dimarts 1 de gener el metro funcionarà fins a la 
mitjanit. Nit de Reis: el dissabte 5 de gener, servei 
continuat de metro. Dia de Reis: el diumenge 6 de ge-
ner el metro funcionarà fins a la mitjanit. Més infor-
mació al web tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, Tintín, personatge de còmic 
protagonista d’una exposició a CosmoCaixa. A sota, 
l’actor Lluís Homar. Sobre aquestes línies,  la vocalista, 
trompetista i saxofonista Andrea Motis. I dalt, a la dreta, 
un dels expositors del Festivalet. FOTOS: KIKU PIÑOL /  ARXIU

CINEMA  

‘VÉRTIGO’ I CAMERA MUSICAE

HITCHCOCK AMB MÚSICA EN VIU 
Diumenge es projecta el film clàssic 
de suspens Vértigo d’Alfred 
Hitchcock, que celebra el seu 60è 
aniversari, a la sala 5 dels Aribau 
Multicines. La música original de 
Bernard Herrmann la interpretarà 
en directe l’Orquestra Simfònica 
Camera Musicae dirigida pel mestre 
Anthony Gabriele. BARCELONA.  
Sala 5 dels Aribau Multicines (17.30 i 21.30 
hores). orquestracameramusicae.com. 

oci  Cat 
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