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LA GARROTXA,
TERRA DE
ROMÀNIC
Territori volcànic i de magnífiques fagedes, la comarca gironina
de la Garrotxa és coneguda també per la seva gastronomia local
i per albergar viles medievals com ara Castellfollit de la Roca

Una imatge aèria del poble de
Santa Pau. FOTO: TURISME GARROTXA
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EN RUTA

LA GARROTXA,
TERRA DE ROMÀNIC I
BONA GASTRONOMIA
Una ruta per la comarca ens permet
descobrir magnífics temples romànics
i tastar els millors productes de la terra

PILAR MAURELL
zona20barcelona@20minutos.es / @20m

Terra de volcans, magnífiques fagedes i imponents
pobles medievals com Castellfolit de la Roca, la Garrotxa també és terra del
romànic. Visitem la comarca en cotxe per descobrir els
secrets de pobles i temples
creats tants segles enrere i
per poder degustar la seva
gastronomia.
Entrem en terra volcànica
per Besalú, a l’extrem oriental de la comarca, una tradicional cruïlla de camins
que es va originar en la fortalesa Bisuldunum, ubicada entre els rius Fluvià i Capellades. El conjunt històric
medieval és un dels més
ben conservats de Catalunya però hi destaquen molts

elements de l’època del
romànic, com l’antiga església del monestir de Sant
Pere, del segle XII. Pertanyia a l’antic monestir benedictí de Sant Pere de Besalú, fundat l’any 977 pel
comte de Besalú i bisbe de
Girona, Miró Bonfill. El
temple està al centre de la
vila i destaca pel seu deambulatori o passadís reservat
als pelegrins, on es veneraven les relíquies de Sant
Prim i Sant Felicià; i per la
façana de Sant Pere, amb
un finestral presidit per dos
lleons, símbol de la força, el
poder i la protecció que oferia l’església.
A Besalú també hi trobem
l’església de Sant Vicenç,
que tindria els seus orígens
al segle X. De la construcció

primitiva no en queda res i
el temple actual se situa on
hi hauria hagut el primitiu.
Es va construir entre els segles XII i XIII, i es va ampliar en èpoques posteriors.
A la capella lateral gòtica,
s’hi guarden les relíquies
del màrtir Sant Vicenç i un
fragment de la Vera Creu.
Altres elements romànics
de Besalú els trobem a l’antiga església hospital de
Sant Julià, del segle XII; i a
la Casa de Cornellà, considerada un dels exponents
de l’arquitectura civil
romànica més ben conservats de tot Catalunya.
Després d’una bona passejada per Besalú i de
creuar una vegada i una altra el majestuós pont
romànic que hi ha sobre el

20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 9 de gener del 2019

3

A l’esquerra, el pont de Llierca.
A la dreta, a dalt, una gredera del
volcà de Croscat; a sota, una
imatge aèria del poble de Santa
Pau. Sobre aquestes línies, La
Fageda d’en Jordà; a baix, a
l’esquerra, un pagès té cura de
les gallines i els pollastres; al
costat, farina de fajol. FOTOS: TURISME

*
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DE LA GARROTXA / ITINERÀNNIA

riu Fluvià –no us oblideu de
visitar el call jueu, i en especial el Miqvé, l’únic recinte de banys jueus rituals
descobert fins ara a la península ibèrica– tasteu els
sabors de la vila en alguns
dels restaurants que formen part de l’Associació
Besalú Gastronòmica. Plats
plens d’història que us portaran a temps remots, amb
el gust únic dels productes
d’aquestes terres.

BEUDA

VISTES DE LA GARROTXA. Al
nord de Besalú i agafant la
carretera GIV-5234 hi ha
Beuda, a la falda de la serra del Mont. A més de ser
un mirador excepcional des
d’on es veu bona part de la

Garrotxa i de la plana de
l’Empordà, destaca pel seu
patrimoni romànic. Allà començarem la visita per Sant
Pere de Lligordà, del segle
XII, i Santa Maria de Palera,
de la mateixa època i que
antigament guardava una
marededéu gòtica tallada
en alabastre, que avui es
pot veure al Museu d’Art de
Girona.
També val la pena arribarse fins al Sant Sepulcre de
Palera, una construcció
romànica del segle XI, les
primeres notícies del qual
daten de l’any 979, tot i que
l’església va ser consagrada
l’any 1085 pel bisbe de Girona, Berenger Guifré. I seguir fins a l’església de Sant
Feliu de Beuda, del segle XI,
on trobarem una magnífica

pica baptismal decorada
amb quatre figures en relleu relacionades amb el
passatge bíblic del pecat
original, i que data de finals
del segle XII.
Un altre dels llocs de Beuda que no ens podem
perdre en aquesta ruta pel
romànic de la Garrotxa és
Santa Maria de Segueró,
una església del segle XI
d’una sola nau, on encara
podem veure una imatge
policromada de la Verge,
del segle XIV i tallada en
alabastre.
Avancem per romànic de
la comarca i ens arribem
fins a Maià de Montcal, per
la GIV-5235, a l’extrem més
oriental de la Garrotxa, just
al límit amb l’Alt Empordà
i el Pla de l’Estany. En

aquest municipi hi trobem
l’església de Sant Vicenç,
del 978, que conserva un forrellat molt curiós a la porta d’entrada; també Santa
Magdalena de Maià (segle
XIII), l’església de l’antic
priorat de Santa Maria de
Jonqueres (segle XIII), i l’església de Sant Martí (segle
XII), situada al nucli de
Dosquers.

MONTAGUT I OIX

ESGLÈSIES ROMÀNIQUES. Si
ens dirigim cap a l’oest, al
cor de l’Alta Garrotxa, ens
trobarem l’extens terme de
Montagut i Oix que inclou
diversos veïnats. Allà hi ha
moltes esglésies i ermites
romàniques, entre les quals
destaquen Sant Pere de

CUINA VOLCÀNICA
Si voleu seguir gaudint de
la gastronomia de la
Garrotxa, tasteu
l’anomenada Cuina
Volcànica, elaborada amb
productes amb
denominació d’origen
protegida, com els fesols de
Santa Pau, o el nap negre
de muntanya, que s’ha
convertit en una
exquisidesa. Els trobareu al
Mercat d’Olot i a les
fruiteries de la Garrotxa, o
us els cuinaran als
establiments adscrits a la
Cuina Volcànica, un grup
de restaurants que es van
unir el 1994 per posar en
valor el territori i els
productes que s’hi conreen.


CUINA DE REMENÇA
Precisament a la Vall d’en
Bas hi ha l’anomenada
Cuina de Remença, que
s’anomena així per la
història del municipi, que
va ser feu de les revoltes
remences a l’edat mitjana i
la terra originària de
Francesc de Verntallat
(cabdill remença).
S’elabora amb productes
del camp, de l’horta i del
bosc, amb especial atenció
als tubercles i als llegums,
però també a la carn
bovina o de porc.

Montagut, un edifici molt
modificat amb el pas del
temps; Sant Llorenç d’Oix,
d’origen romànic i que conserva l’absis semicircular,
una nau de volta apuntada
i l’antiga porta a migdia recuperada en la restauració
del 1960; i Santa Bàrbara de
Pruneres, que ja apareix documentada el 966 com a
pertanyent a Sant Pere de
Camprodon.
Durant l’excursió val la pena fer una parada i degustar
els menjars i productes típics de la Garrotxa, com els
extraordinaris naps negres,
un producte que es conreava a les cases de pagès com
un recurs de subsistència
molt poc valorat. Avui en
dia, però, estan molt buscats i són molt apreciats pel
seu sabor delicat. L’hivern
és un bon moment de tastar-ne a molts dels restaurants de la comarca, perquè
és quan es recol·lecta.
Des de Montagut podem
anar fins a Sales de Llierca, situat en plena Alta Garrotxa,
per la GIV-5232 i la GIV-5236.
Hi ha molts temples
romànics, com l’església parroquial de Sant Martí i la de
Santa Cecília de Sadernes, enlairada dalt d’un turó a la vall
del riu Llierca. També hi trobarem l’església de Sant Grau
d’Entreperes, una construcció amb característiques
pròpies del segle XII, parcialment modificada.

SANTA PAU

PASSEIG I GASTRONOMIA. Si
refem el camí i anem cap a
l’oest, enmig del Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa hi trobem Santa Pau, a
la carretera GI-524. Abans,
haurem passat per la Fundació La Fageda, un projecte
d’inclusió social mitjançant
el treball que elabora uns excel·lents productes làctics i
melmelades.
A Santa Pau, feu un volt pel
poble, especialment pel recinte de la vila vella, amb la
plaça Major porxada, i acabeu al Portal de Mar, on podreu veure una vista meravellosa de les valls que envolten aquesta localitat.
Molt a prop, hi trobareu algunes esglésies bellíssimes
com la Mare de Déu dels
Arcs, Sant Vicenç del Sallent, Sant Martí Vell i Sant
Miquel Sacot. I si voleu agafar gana, feu una excursió
fins a Sant Julià del Mont i
contempleu la Garrotxa des
del cim. Després, proveu uns
plat de fesols de Santa Pau,
blancs, menuts i arrodonits,
amb un gust suau que els dóna la terra volcànica on són
cultivats. ●
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AL DENTE

Per Maria Almenar

LIVING CORAL

ELS SET
MAGNÍFICS

2

5

Aquesta tonalitat que es mou entre
el rosa i el taronja és, segons Pantone, el color
que enguany influenciarà la moda, el disseny i
la decoració, entre d’altres àmbits. Un to càlid i
enèrgic que connecta persones i té un clar
missatge mediambiental. Dona la benvinguda
al 2019 amb el corall més viu.

CANVI DE REGISTRE
Avorrida dels colors ensopits? Sí combinen amb
tot, però no conviden a res. Deixa’ls a l’armari i
abraça la tonalitat Living Colar amb aquest original vestit camiser de MAJE. (195€)
www.maje.com

PROPOSTA DE DECORACIÓ DE MAISONS DU MONDE PER LA PRIAMVERA

3

1

6

*
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UNA EXPO

ESTIL NÒRDIC
Una de les cadires més emblemàtiques de
MAISONS DU MONDE arriba ara en color
corall. Un model d’estètica escandinava
amb potes de roure massís que combinarà
amb qualsevol ambient contemporani.
(69,99€)
www.maisonsdumonde.com

4

TOT TERRENY
Una bossa bandolera amb diversos compartiments per guardar-hi de tot. El complement
indispensable per les que busquen comoditat i funcionalitat. El detall: el teixit tou i amb
suau relleu d’efecte iridescent. MANDARINA
DUCK.
www.mandarinaduck.com

ECO PRIMAVERAL
Les flors de cirerer inspiren aquest conjunt
de llenceria d’esperit vintage en una tonalitat que afavoreix a les pells fosques i clares.
Aquest model és de la nova col·lecció
d’ERES PARIS.
www.eresparis.com

MIRADA HEXAGONAL
Estètica retrofuturista, formes impossibles i
vidres poc convencionals. Les ulleres de
KALEOS EYEHUNTERS juguen en una altra
lliga: la de la creativitat i la innovació amb
models que criden: “Mira’m als ulls!”. (179€ )
www.kaleoseyhunters.com

BEN IL·LUMINATS
FARO BARCELONA revoluciona la il·luminació interior i exterior amb les seves originals
làmpades portàtils. Aquest és un dels últims
models ideat per Nahtrang fabricat en alumini. (97,90€)
www. faro.es
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EMPREMTES PERSONALS
La firma de maquillatge barcelonina YOO no
crea ni col·leccions ni tons de temporada: és
la pròpia clienta qui decideix el color exacte
que vol pels seus llavis. Un producte artesanal amb pigments de qualitat que permet
una total personalització. (29€)
www.yoomakeup.com

Barcelona Knits
Mai és tard per
trepitjar el
CCCB per
contemplar el
llegat creatiu
de l’excepcional
director
novaiorquès,
Stanley Kubrick
(1928-1999).
Una mostra
que recorre
cronològicame
nt la trajectòria
d’aquest geni
del setè art,
creador d’obres
mestres en una
gran diversitat
de gèneres
cinematogràfic
s. Una selecció
de més de 600
ítems (imatges,
objectes,
materials...)
donen fe del
seu trepidant
univers. Tens
temps fins el 31
de març. No
badis!
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Per Iker Morán / La Gulateca

ESMORZAR
A UN HOTEL

PRODUCTE
I ESTACIÓ

AVENIDA PALACE

LA XARXA

Proposta: un esmorzar
a un dels hotels amb
més història de la
ciutat.

Proposta: Cuina de
mercat, però de debò.
Adreça: Via
Augusta, 115.

Adreça: Gran Via de
les Corts Catalanes,
605.

Telèfon: 932 001 348.
Preu mitjà: 30 €.

Telèfon: 933 01 96 00.

Web: laxarxabarcelona.com.

Cada cop són més els restaurants que reivindiquen el producte i la temporada com
les seves senyes d’identitat. Però, de la
mateixa manera que passa amb l’etiqueta
de «cuina de mercat» que veiem a tants llocs,
una cosa és la teoria i una altra la pràctica.
Per això alegra trobar-se amb llocs com
La Xarxa, on no hi ha espai per als artificis ni
les floritures innecessàries. Simplement, el
millor producte de la temporada i una cuina
senzilla i honesta que toEl millor producte de temporada ca els ingredients solai una cuina senzilla i honesta que ment el just i necessari
toca els ingredients el just per per potenciar els sabors.
potenciar el sabor
La temporada mana, però
ara mateix els encenalls de carxofa, les
escopinyes a la planxa (la truita de bolets,
servida en pa com si es tractés d’un generós pintxo i capaç de competir amb l’excel·lent truita lletja –ho diuen ells– de bacallà justifica per si mateixa la visita. S’ha de
tastar també la croqueta de la casa (trufa de
marisc) i deixar-se guiar amb els suggeriments del dia que permeten jugar amb el
que arriba del mercat. Bona selecció de vins
per ampolles i copes.

AGENDA
BODEGA

Pàgina web:
avenidapalace.com.

TASTETS

Si ets dels que creuen que una de les millors
parts d’un viatge és l’esmorzar a l’hotel, tenim bones notícies: no necessites sortir
de Barcelona per gaudir d’aquesta experiència. A més del brunch de cap de setmana
que ofereixen molts, a l’Avenida Palace, un
dels hotels amb més història de la ciutat, cada dia es pot prendre el seu esmorzar tipus bufet a un preu molt ajustat. Opcions
dolces i salades, fruites i sucs, embotits, pastissos casolans, plats internacionals i locals,
i també un veggie corner amb opcions sanes i vegetals per als s’estimen més començar el dia d’una forma més saludable.

PARADÍS
FERMENTAT

L’ORIGEN DEL
GRUP VARELA.
Els orígens de La
Xarxa (el primer
local de l’actual
Grup Varela) es
remunten al 1969
de la mà de Manuel
Varela i Mayte
Gago. Després del
trasllat al proper
Casa Varela, a
l’estiu del 2017 es
va recuperar i
remodelar aquest
restaurant de Sant
Gervasi que
reivindica un retorn
als orígens a base
de senzillesa,
producte i molta
qualitat.

FERMENT 9
Proposta: El lloc
perfecte per aprendre i
descobrir sobre
aliments i begudes
fermentades. .
Adreça:
Sepúlveda, 135.
Telèfon: 637 02 27 64.
Pàgina web:
ferment9.com.

REBOST
LOREA GOURMET, CONSERVA SOLIDÀRIA

La Sagra, cervesa d’hivern. Malgrat que
ja han passat les feste de Nadal, tenim encara per davant uns quants mesos de fred
i tot l’hivern. És la temporada perfecta
per gaudir de la nova cervesa estacional
de La Sagra que ha versionat el clàssic estil Winter Ale amb ingredients locals. Així,
La Sagra Invierno converteix l’anís, la
canyella i la mel en protagonistes
d’aquesta cervesa artesanal de Toledo.
Torrada i de color vermellós, destaca la
seva alta graduació (6,4%) i un característic sabor melós i amb notes de caramel
que marida perfectament amb aquesta
època. És disponible en ampolla de 33 i de
75 centilitres, i es pot trobar a partir de 3
euros al supermetcat de El Corte Inglés i a
la botiga en línia de la marca.

No només són una de les millors conserves
del Cantàbric, sinó que ara es presenten
també en una edició especial solidària per
recaptar fons per a la investigació contra el
càncer. Parlem de Lorea Gourmet, la conservera més antiga del País Basc, que ha
vestit de rosa les seves anxoves i bonítol
del Cantàbric, dos dels productes estrella
de la marca Lorea Gourmet. El 20% de les
vendes d’aquestes edicions especials de
conserva solidària es destinaran a l’Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
i a l’Asociación Sonrisas Que Dan Vida.
Aquests aliments exquisits es poden trobar en cadenes de supermercats i d’hipermercats de tot el territori així com a botigues especialitzades i a Amazon, amb un
preu de venda a partir dels 8 euros.

Més informació: www.cervezalasagra.es.

Més informació: www.loreagourmet.com.

Has sentit a parlar de la kombucha? I
del kimchi o el quefir? Doncs fa temps que
els probiòtics i els menjars i begudes
fermentades són tendència en el món
de la gastronomia. Però no només es tracta de buscar sabors diferents i noms
exòtics, sinó que parlem de productes saludables. A Ferment 9 saben molt del
tema, de fet, ja fa un temps que ha esdevingut la botiga de referència per
aprendre sobre aquests aliments i descobrir l’últim del mercat. Gran varietat, bona
atenció i una cuidada presentació, així que
val la pena passar-se i fer-los una visita.
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@NEM-HI
NO TAN
PETITS
‘LA PLAÇA
DEL DIAMANT’
Proposta: Versió
teatral a càrrec de
Paco Mir i la
Companyia Eòlia.
On: Teatre Victòria
(Paral·lel, 67).
Quan: Fins al 29
de gener.

MARIONA OLMOS

Pàgina web:
teatrevictoria.com.

La Colometa vista amb els ulls del
Tricicle Paco Mir i la Companyia Eòlia
Paco Mir, integrant del grup Tricicle, i la Companyia Eòlia, formada per professionals que han
estat alumnes d’aquesta Escola Superior d’Art Dramàtic, van
estrenar anit la seva versió teatral de la novel·la La Plaça del
Diamant de Mercè Rodoreda, un
dels clàssics de la literatura catalana i de la novel·la de postguerra. El muntatge compta
amb set actors que fins al
pròxim 29 de gener interpreten més d’una vintena dels personatges que surten al llibre
de Rodoreda. El paper de la dona protagonista, la Colometa,
l’assumeixen Carla Pueyo de jove i Núria Bonet d’adulta. Completen el repartiment d’una obra

de 90 minuts de durada els
intèrprets Uri Callau, Georgina
Llauradó, Rai Borrell, Fran Lahera i Ariadna Camps. El tàndem
format per aquest elenc i Mir expliquen 40 anys en la vida de
la protagonista des de l’admiració per l’autora i la seva obra.
El muntatge es va omplint així
«d’emoció, tendresa, preguntes sobre el futur, sobre les relacions i sobre la vida, que és un
misteri per resoldre», explica
el director, que ha volgut dotar
d’un «tractament visual contemporani» a aquest llegat literari de
Rodoreda sent alhora «fidels a
l’esperit de l’obra». El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) va
estrenar l’any 2008 una versió

NO TAN
PETITS
UN CAS REAL
Proposta: Com les
xarxes socials poden
posar fi a una vida.
On: Teatre Nacional de
Catalunya (plaça de
les Arts, 1).
Quan: Estrena el 10 de
gener. Fins al dia 20.
Preu: 20 €.
Pàgina web:
tnc.cat.

teatral de La plaça del Diamant
dirigida en aquella ocasió per
Toni Casares, amb adaptació de
Josep Maria Benet i Jornet, i
protagonitzada per l’actriu Sílvia Bel. Quatre anys abans, l’any
2004, el llibre el va portar al teatre una producció en què les
intèrprets Montserrat Carulla,
Rosa Renom i Mercè Pons s’encarregaven de plasmar dalt l’escenari les diferents etapes vitals de la Natàlia. La direcció
teatral la signava en Joan Ollé i
la música Pascal Comelade. Recentment, Ollé va dirigir l’any
2014 Lolita Flores en el mateix
paper i en format de monòleg.
A més, encara està gravada en
la retina de molts l’adaptació al
cinema de la novel·la, l’any 1982,
amb Sílvia Munt de Colometa
i Lluís Homar com en Quimet.

CRÒNICA DE LA POSTGUERRA. La Plaça del Diamant
es va publicar per primer cop l’any 1962. Inicialment
s’anomenava Colometa, i està protagonitzada per una
dona jove, la Natàlia, a qui li va tocar viure l’arribada de la
República i de la guerra civil. Viurà com moren éssers
estimats, passarà gana i tindrà dificultats per tirar
endavant els fills i cedirà tot el protagonisme a en
Quimet, el seu marit, un home egoista. L’obra és una
crònica de la resignació i de la Barcelona de postguerra.
MÚSICA ORIGINAL DE JOFRE BARDAGÍ. L’escenografia
i el vestuari estan a càrrec de Jordi Bulbena mentre que
la música original la signa Jofre Bardagí.
UN MONÒLEG INTERIOR. Servint-se d’aquesta tècnica
literària, l’escriptora Mercè Rodoreda va aconseguir
transmetre als lectors de diferents generacions els
sentiments més amagats de la Natàlia i la seva resignació davant la realitat tràgica que li toca viure.

● PURI CARO

GRANS

PETITS

ELS TRES TOMBS
DE ST ANDREU

‘EL TRENCANOUS’
Proposta: Festa dels
Súpers itinerant.

Proposta: Festivitat de
Sant Antoni Abat.

‘Amanda Todd’. La primera estrena
del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) després de les festes nadalenques fabula la tràgica història d’una
jove canadenca (Amanda Todd) que
es va suïcidar amb 15 anys posteriorment a anunciar els seus motius per la
xarxa). Àlex Mañas dirigeix aquesta
obra basada en uns malaurats fets
reals que compta amb la interpretació
de Laia Manzanares (foto), Xavier
Sàez i Isak Férriz.

TINGUES EN COMPTE

On: Sant Andreu
del Palomar.
Quan: Diumenge 13 de
gener des de les 10
hores al Parc de la
Maquinista.
Pàgina web:
bcn.cat/santandreu.

I els Tres Tombs Infernals. Sant Andreu
del Palomar celebra la festivitat de Sant
Antoni Abat amb la cavalcada dels Tres
Tombs, la més antiga de la ciutat. Desfilen
cavalls, genets, llancers de la Guàrdia Urbana i carruatges. La comitiva es concentrarà diumenge dia 13 a les 10 hores des
del parc de la Maquinista. La desfilada
arrencarà a les 11.30 hores i la benedicció
dels animals arribarà a les 12.15 hores a la
plaça d’Orfila. La vigília de la cavalcada es
representaran els Tres Tombs Infernals.

On: Eixample Teatre
(Aragó, 140).
Quan: Fins al 26 de
gener del 2019.
Preu: A partir de 9 €.
Pàgina web:
eixampleteatre.cat.

Versió moderna i per a tots els públics.
Versió moderna i teatral del ballet de
Txaikovski que explica l’origen de la llegenda del Trencanous i el perquè a la
ciutat alemanya de Nuremberg un nen
anomenat Daniel es convertirà en un nino de fusta condemnat a cascar nous
amb la seva boca tota la vida. Molts anys
després, la Clara rebrà aquest trencanous com a regal de Nadal de part del
seu tiet. La noia ajudarà en Daniel a desfer l’encanteri.
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9-16 DE GENER: AGENDA D’ACTIVITATS
DIMECRES 9
TEATRE

‘FEDRA’
Lolita Flores protagonitza,
sota la direcció de Luís Luque,
la versió adaptada de la
tragèdia clàssica Hipòlit
d’Eurípides. una obra de Paco
Bezerra. BARCELONA. Romea.
Hospital, 51. teatreromea.cat.

DIJOUS 10
CINEMA

PORTES OBERTES
ALS NOUS VERDI
Dijous dia 10 se celebra el Dia
de Portes Obertes al Nou
Verdi per la finalització de la
primera fase de reformes als
icònics cinemes de Gràcia.

l’obra de Philip Glass, el
mestre del minimalisme.
Omplirà el Palau de la Música
d’una emoció aclaparadora.
BARCELONA. A les 20 hores.
palaudelamusica.cat.

BARCELONA. Entrades a preus
populars. cines-verdi.com.

DIMECRES 16
MOSTRA

DIVENDRES 11
CINEMA

‘TÀPIES, AVUI’
La Galeria Mayoral acull
l’exposició monogràfica
d’algunes obres d’Antoni
Tàpies del 1958 al 2000.
Contundència plàstica i força
expressiva són presents a les
12 pintures seleccionades.

‘EL SENYOR DELS ANELLS
III. EL RETORN DEL REI’
Projecció en versió original i
amb subtítols en català de la
tercera pel·lícula de la icònica
saga. La banda sonora original
estarà interpretada per l’OBC.

BARCELONA. Consell de Cent, 286.
galeriamayoral.com.

BARCELONA. auditori.cat.

DISSABTE 12
MÚSICA

MORGAN
La cantant i pianista Nina de
Juan, el guitarrista i cantant
Paco López i el bateria Ekain
Elorza són Morgan, un grup
que brilla amb llum pròpia i
que actua al 20è Festival del
Mil·lenni. BARCELONA. Sala Apolo.

DRETS HUMANS
ART URBÀ
verisme italià arriba al Liceu
de la mà de l’aclamada Lianna
Haroutounian i amb el debut
d’ Ainhoa Arteta en el rol de
Cio-Cio-San. BARCELONA.

Estrella Morente, Diego El
Cigala, Miguel Poveda, Rosario
i Lolita retran tribut al
recentment desaparegut rei
del bolero. BARCELONA. Lepant,

A les 20 h. liceubarcelona.cat.

150. De 30 a 45 €. auditori.cat.

Preu: 16 euros. festival-millenni.com.

DILLUNS 14
CONCERT

DIMUMENGE 13
MÚSICA

‘MADAMA BUTTERFLY’
L’emblemàtica òpera del

HOMENATGE A MONCHO
Figures de la cançó com
Serrat, Antonio Carmona,

TRIBUT A L’ANTROPÒLEG
LLUÍS DUCH El proper
RECOMANAT
A LES XARXES

T&T
BCN

DIMARTS 15
MOSTRA

dimecres 9 de gener
(19h) a l’@ateneubcn
retrem homenatge a
l’antropòleg Lluís Duch

AL PIANO
El jove islandès Víkingur
Ólafsson interpreta al piano

(1936-2018), un dels
intel·lectuals de
referència a casa nostra.
Diferents personalitats
glossaran la seva figura,
acompanyats per la

A l’esquerra, dalt, el repartiment de l’obra ‘Fedra’
de Paco Bezerra. A la dreta, el grup Morgan. Sobre
aquestes línies, exposició ‘Umbral’ al metro. Dalt,
a la dreta, escena de l’òpera ‘Madama Butterfly’.
FOTOS: ARXIU / ANTONI BOFILL

música de Schönberg
Moderarà l’acte
@joseppuigbo
@FilosofiaAteneu

PISTA RONALD KOEMAN

El 16 de gener

inaugurarem la pista
@FundacionCruyff al
barri de Sant Josep de
#SantVicençdelsHorts.
La pista portarà el nom
de @RonaldKoeman.

TRANSPORT PÚBLIC
PARTIT FC BARCELONA-EIBAR. 13 de gener (18.30 h).
Pots anar-hi amb bus (amb les línies D20, H8, V1, V3, V5,
52, 54, 59, 70 i 157) o amb metro (L3: Palau Reial, Maria
Cristina i Les Corts; L5: Badal i Collblanc o L9 Sud:
Collblanc). Pots tornar amb metro o amb un servei especial de bus a la sortida del partit entre el Camp Nou i la
plaça de Catalunya, i entre el Camp Nou i els jardins de
Mossèn Cinto Verdaguer (preu del bitllet: 3,10 euros).

AFECTACIONS DEL SERVEI DE BUS AL CARRER
MALLORCA. A causa de les obres de construcció de
les noves sortides d’emergència del túnel d’alta velocitat Sants-La Sagrera. Línies de bus que es desviaran:
D50, H10, 19, 33 i 34. Les línies D50 i 19 es desviaran
pels carrers de Sicília, Provença i passeig de Sant
Joan. Les línies H10, 33 i 34 es desviaran per l’avinguda
Meridiana, el carrer d’Aragó i l’avinguda Diagonal.

‘UMBRAL’
Reflexionar sobre migracions i
racisme mentre caminem pel metro,
és ara quelcom fàcil gràcies a
Umbral. Una exposició de 13
intervencions artístiques en
diferents estacions del metro de la
ciutat que reivindiquen la necessitat
de convertir-la en un escenari
d’integració i acollida.
BARCELONA.
www.barcelona.cat/umbral.

ESTRENA TEATRAL

Club Capitol
(@Grup_Balana)
#LapòniaTeatre! Una
comèdia de @criscleme i
@MarcAngelet

El 16 de gener arriba al

@hauseandrichman

Serà un gran dia i l’inici
d’un projecte social i
esportiu pel barri. Us hi
esperem @MaiteAymerich

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).
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