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BALAGUER 

 LLEGENDÀRIA
La capital de La Noguera, fundada per àrabs i berbers al segle VIII,  
està plena d’històries, llegendes i espais emblemàtics com  la plaça  
del Mercadal, considerada la plaça porticada més gran de Catalunya 

Un dels carrers del centre 
històric de Balaguer, 

d’origen àrab.  
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Anem fins a la capital de la co-
marca de La Noguera per des-
cobrir-ne la història i les llegen-
des, així com els seus espais 
més emblemàtics. Situada es-
tratègicament al pas del riu Se-
gre i com a porta del Prepiri-
neu, Balaguer ha estat habi-
tada des de temps molt antics. 
El tossal del castell Formós va 
viure l’ocupació dels ilergets 
i, més endavant, dels romans 
que van fundar les viles de les 
Franqueses i l’Hostal Nou. 

Tot i això, la fundació de la 
ciutat va venir de la mà dels 
àrabs i berbers que van arribar 
a aquestes terres el segle VIII 
quan van instal·lar a l’altiplà 
conegut com a Almatà –la pla-
na, en àrab– un campament 
militar per acollir els exèrcits 

que havien de fer incursions 
a la Septimània a través del riu. 
El Pla d’Almatà, situat a l’oest 
del santuari del Sant Crist, s’ha 
convertit avui en dia en un dels  
jaciments arqueològics més 
importants de Catalunya i s’hi 
realitzen treballs arqueològics 
des de 1983. 

Amb l’arribada dels àrabs, co-
mençà una època esplendoro-
sa en què es construí el castell 
que ja al segle XI, sota el man-
dat del rei Yusuf al-Muzaffar de 
la nissaga dels Banu Hud, es 
convertí en un magnífic palau. 
Avui es poden visitar les restes 
del castell i gaudir d’unes es-
plèndides vistes de la ciutat i 
de les terres que l’envolten. 
L’anomenat castell Formós en-
cara guarda la memòria dels 
Comtes d’Urgell que hi van re-
sidir temporalment, després 

que les tropes d’Ermengol VI 
conquerissin Balaguer el 1105; 
i també d’Alfons d’Aragó, que 
va convertir la població en ca-
pital del comtat i el castell, en 
la seva seu permanent l’any 
1314. Un segle després, el cas-
tell va patir un setge a mans de 
les tropes de Ferran d’Anteque-
ra que va suposar la fi del 
Comtat d’Urgell amb l’últim 
comte, Jaume II, el Dissortat. 

INICI DE LA RUTA 
LA PLAÇA DEL MERCADAL. Un 
recorregut pel centre històric 
de la ciutat, d’origen islàmic, 
començaria a la plaça del Mer-
cadal, considerada la plaça 
porticada més gran de Cata-
lunya amb 7.000 m2. Aquest es-
pai és el centre neuràlgic de 
la vila i on se celebra el mer-

BALAGUER, ORÍGENS 
ÀRABS I ESPLENDOR 
MEDIEVAL 
La capital de La Noguera ens permet 
fer un recorregut per la història, des 
de la dominació andalusina fins a 
l’època dels comtats i la guerra civil

EN RUTA
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cat els dissabtes. Des d’aquí, 
podem passejar pel carrer Mi-
racle, on hi ha l’església del ma-
teix nom, d’estil barroc i alça-
da sobre l’antiga sinagoga dels 
jueus. Si avancem pel carrer de 
la Botera i pugem per un carrer 
costerut, arribarem al Portal 
del Gel, l’antiga porta de la mu-
ralla medieval.  

L’origen de les muralles de 
Balaguer es remunta als segles 
X i XI, durant l’ocupació anda-
lusina. En aquesta època els lí-
mits eren la plaça del Merca-
dal, al sud, el barri del Firal, a 
l’oest, el riu Segre, a l’est, i el 
castell Formós, al nord. Hi ha-
via tres construccions en el seu 
recorregut: la Suda, el castell 
d’Alcoraç i el de la Gerundel·la. 
A l’inici, per entrar a la ciutat 
hi havia quatre portals però 
amb l’ampliació de les mura-

lles posterior al segle XV se’n 
va construir un de nou, el del 
Gel, que és el que s’ha conser-
vat en millor estat. 

Un cop en aquest portal, si gi-
rem a l’esquerre, arribarem a 
una torre d’accés que ens por-
tarà fins a la muralla. La que es 
conserva actualment és gòtica, 
del segle XIV, exceptuant al-
guns petits trams de l’època 
andalusí. L’amplada és d’un 
metre i mig, cosa que fa que 
puguem passejar-hi mentre 
gaudim de les magnífiques vis-
tes de la Balaguer medieval, 
amb els seus carrerons coste-
ruts i estrets que donen identi-
tat al nucli antic. 

El recorregut ens portarà cap 
a l’antic observatori de la Gue-
rra Civil anomenat popular-
ment com a Torre del Bombo 
o Torre Blanca. És una antiga 

torre del segle XIV adossada 
a la muralla que  fou el lloc de 
comandament i observatori de 
l’artilleria franquista després 
que el 6 d’abril de 1938, les tro-
pes rebels del general Moscar-
dó prenguessin la ciutat.  

Podem desfer el camí i 
avançar fins a l’església de San-
ta Maria, una col·legiata gòtica 
d’una sola nau i de pedra pica-
da, majestuosa, que pel seu 
emplaçament domina tota la 
ciutat. Es va començar a cons-
truir l’any 1351 i atrau per la se-
va puresa de formes, contorns 
senzills i poderosos contra-
forts, a més de l’imponent 
campanar octogonal. 

LLEGENDES 
TERRA D’HISTÒRIES. Des d’aquí 
i aprofitant que tenim la ciu-

tat als nostres peus, val la pe-
na recordar algunes de les lle-
gendes que des de temps im-
memorial s’expliquen a Bala-
guer. De fet, una vegada a l’any 
se celebra la Nit de Llegendes, 
amb música en viu pels ca-
rrers de la ciutat i relats 
d’històries com les d’El castell 
de Mur Mur, recollida per 
Joan Amades, o la llegenda 
del Sant Crist del Torrent.  

Segons la història, l’escul-
tura del Sant Crist de Balaguer 
va ser la primera que es va rea-
litzar al món i el seu autor fou 
Nicodem. Durant les persecu-
cions dels cristians, l’escultu-
ra va ser traslladada de Jeru-
salem a Beirut però quan els 
àrabs van conquerir la ciutat 
van llançar la talla a mar. 
Aquesta va navegar pel Me-
diterrani fins que va remuntar 

el Segre i va aparèixer a Bala-
guer on van voler treure del 
riu. Però no hi havia manera. 
Aleshores van cridar a les 
monges clarisses i la mare aba-
dessa va aconseguir treure l’es-
cultura del riu per resguardar-
la al santuari que va rebre el 
nom de Sant Crist al Pla d’Al-
matà. La imatge que avui es 
pot veure és una reproducció 
de l’original que fou cremat 
el 1936 i es conserva el peu de 
la imatge original cremada. 

A Balaguer però, també re-
corden les bruixes que van viu-
re als Pirineus com Francina 
Redorta, la bruixa de Menàr-
guens que va ser executada 
l’any 1616 a Lleida, i el judici a 
què les van sotmetre. De fet, 
fins al 24 de febrer al Museu de 
la Noguera encara podeu veu-
re l’exposició itinerant Se’n 

L’OR DEL SEGRE. Al Segre 
antigament es buscava or. 
Per recuperar aquesta 
tradició es va crear el Centre 
d’Interpretació de l’Or del 
Segre, a l’edifici annex al 
Molí de l’Esquerrà. Allà, a 
més de conèixer  la història 
de l’explotació de l’or al riu 
Segre us podreu convertir 
en buscadors d’aquest 
apreciat metall gràcies a les 
nombroses activitats que 
s’hi fan.  
� � � 

EL CONVENT DE SANT 
DOMÈNEC. Si voleu 
conèixer una mica més la 
història de Balaguer, 
acosteu-vos al pont de Sant 
Miquel, on hi ha el convent 
de Sant Domènec, erigit 
durant el segle XIV. Tot i els 
estralls de les guerres entre 
el comte d’Urgell Jaume II i 
el rei Ferran d’Antequera 
(1413) i les guerres de 
Successió de la 
Independència amb els 
francesos i la dels Set anys, 
que van causar grans 
desperfectes, el convent 
encara conserva un 
espectacular claustre gòtic i 
l’església. 
� � �  

UN MONESTIR. A tres 
quilòmetres de Balaguer 
també podeu visitar Santa 
Maria de les Franqueses, un 
antic monestir cistercenc 
femení que va fundar la 
comtessa Dolça d’Urgell el 
1186 dins la política 
d’assentar i repoblar els 
territoris recuperats pels 
cristians.

*    OCIpèdia

parlava... I n’hi havia, sobre 
el fenomen de la bruixeria a les 
terres de Lleida i Pirineu, orga-
nitzada i produïda per la Xar-
xa de Museus de les Terres de 
Lleida i Aran. A la mostra s’hi 
poden escoltar àudios de per-
sones que han viscut el feno-
men de la bruixeria en prime-
ra persona, objectes que s’uti-
litzaven per protegir-se i 
documents històrics. 

Des de l’església de Santa 
Maria seguim el recorregut 
descendint pels carrerons del 
centre fins al carrer d’Avall i 
la plaça del Mercadal.  Altres 
llocs de Balaguer que val la pe-
na visitar és la Reguereta, un 
dels antics safaretjos de la ciu-
tat, les restes de l’antiga Esglé-
sia de Sant Salvador, que ori-
ginàriament era la mesquita 
d’Avimoni.  

Pàgina anterior, a dalt, el riu 
Segre a Balaguer. A sota, un 
tram de la muralla i l’església 
de Santa Maria; al costat,  
imatge nocturna de Balaguer. 
A dalt a l’esquerra, Santa Maria 
presidint l’skyline de la ciutat, 
una de les torres de la muralla i 
el safareig de la plaça de la 
Reguereta. A sobre veiem Les 
Franqueses; a la dreta, la ciutat 
de nit; a la dreta, el passeig per 
la muralla gòtica. FOTOS: O. ROSELL
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AL DENTE Per Maria Almenar

Els inicis no són fàcils. És així?  No per 
mi. Soc de Lleida i vinc d’una família que 
té un negoci vinculat amb la construcció. 
Jo no volia continuar el seu llegat perquè 
m’interessava explorar la vessant més 
creativa de la professió i, després d’insis-
tir molt vaig tenir l’oportunitat de venir a 
Barcelona a fer la carrera d’interiorisme 
que és el que volia fer realment. De fet, 
mai m’ha sentit atreta pel cantó més tèc-
nic, però ho vaig aprendre en un despatx 
d’arquitectura on treballava pels matins i 
estudiava per les tardes. 

Vaja, que no et van caure els anells. No. 
Al principi feia una mica de tot: des 
d’atendre als comercials o ajudar a les 
obres fins a portar les factures al gestor, 
però em va donar una experiència ben 
valuosa que m’ha servit per estar on estic 
i dirigir el meu propi projecte. 

Portes la sang emprenedora a les ve-
nes. Tinc una marcada personalitat, soc 
perfeccionista, exigent i tinc molt clares 
les meves fites i la meva manera d’encarar 
un projecte. Des d’un principi volia mun-
tar el meu propi estudi. I així ho vaig fer. 

Què fa un interiorista? Crec que la teva 
professió encara genera certa confu-
sió. Totalment d’acord. Molts ens confo-
nen amb decoradors o estilistes, coses 
diferents, encara que lligades i que tam-

bé podem realitzar des de la nostra ves-
sant, però no és la part més important de 
la nostra professió, al final no deixem de 
ser arquitectes però de l’interior. Per mi, 
l’interiorisme és tot allò que quan dones 
la volta a la casa, no cau. És pensar en la 
distribució dels espais, en els materials, 
en la il·luminació tècnica i en la domòtica.  

Quines són les regles bàsiques per de-
finir l’arquitectura interior? Cada client 
és diferent i té un programa de necessi-
tats personal. Sempre preguntem per 
objectius, gustos, estils de vida i pressu-
post per fer un programa personalitzat. 
Entenc que el dissenyar una casa ho has 
de fer pel client no per un mateix, i això 
comporta l’èxit i la satisfacció del mateix. 

Com combinar la creativitat dins del 
programa de necessitats del client? Jo 
crec que acaba fluint. Per exemple, m’en-
canta el piano i m’estimula molt a nivell 
creatiu i d’energia. Em poso els meus 
cascos i començo a escoltar diferents 
peces. M’ajuda a concentrar-me i pensar 
en les solucions que li puc donar al client. 

Com s’identifica el teu estil? Per fer un 
projecte molt meu hauria de ser d’estil 
mediterrani, amb una combinació de ma-
terials naturals com la fusta, les fibres na-
turals i on s’apreciïn les textures i els tei-
xits com el lli i el cotó. M’agrada treballar 

sobre una base molt neutra pel que fa la 
base i la resta ja sorgirà.  

Què diferencia un bon disseny d’un mal 
disseny? La il·luminació. Si un projecte 
molt ben definit i molt ben fet està mal 
il·luminat, te’l carregues. 

Quines tendències es perfilen en arqui-
tectura d’interiors? Ara s’aposta pels 
materials naturals i mates. Fugim de les 
brillantors, dels materials vinílics, dels 
plàstics i busquem allò ecològic, com la 
pintura. És una tendència que connecta 
amb la conscienciació amb el medi am-
bient i afecta a habitatges, restauració i 
allotjaments. Pel que fa distribució, es de-
manen espais oberts amb cuines i men-
jadors integrats on hi passi la llum i hagi 
comunicació visual. La zona de la televi-
sió també ha passat a millor vida i ara la 
tendència ja va a la pantalla de cinema. 

Diuen que si es vol fer un canvi de vida 
el primer que s’ha de fer és renovar la 
casa. Hi estàs d’acord? Totalment, el 
que passa que renovar l’esperit de la ca-
sa no vol dir llençar-ho tot per la finestra. 
A vegades implica canviar de lloc els mo-
bles de la casa, reubicar els quadres, en-
tapissar les cadires, canviar les cortines, 
pintar una paret, apostar per bombetes 
de llum càlida... Sempre dic que s’ha de 
mirar l’espai i els objectes en perspectiva 
i obrir noves possibilitats per canviar. 
Tendim a pensar que les coses que hi ha 
dins de casa són per sempre i inamovi-
bles. Això és un gran error! 

Quina norma regeix la teva llar? Cap. La 
il·luminació és evident que està molt ben 
estudiada, però a nivell de mobiliari ba-
rrejo i canvio molt sovint. 

No tens sentiment d’afecció als objec-
tes? No. Ni als mobles ni a les obres d’art. 
Això em permet renovar constantment, 
sóc d’esperit inquiet.  

No m’ho crec! Sempre hi ha alguna co-
sa que guardem per amor. Per amor em 
guardo les pintures en acrílic del meu fill 
petit que també li agrada pintar com a mi 
i els dibuixos i llibres que escriu el meu fill 
gran, però no els objectes. Bé, ara que hi 
penso tinc algunes peces que mai podria 
prescindir en les meves cases, com la llu-
minària Cesta del Miquel Milà, les buta-
ques Barcelona de Mies Van Der Rohe 
en pell blanca i qualsevol lluminària del 
gran dissenyador Ingo Maurer.  

Això ja és una altra cosa... I ara que hi 
penso: faig col·lecció de vaixelles artesa-
nes i copes de vi. Tinc tots els armaris 
plens! La resta, es va renovant cada mes. 
Tot està de pas.

*    OCIpèdia

EXPOSICIÓ 
  
Lee Miller i el 
surrealisme a la 
Gran Bretanya 
La fotògrafa 
britànica Lee 
Miller és l’eix 
vertebrador 
d’una mostra 
que, a través de 
l’artista, s’endin-
sa en aquest 
moviment artís-
tic. Acompan-
yen l’exposició, 
peces de 
mestres com 
Max Ernst, 
Pablo Picasso, 
Leonora 
Carrington, 
Joan Miró, Man 
Ray, Yves 
Tanguy, Henry 
Moore, Roland 
Penrose, 
Maruja Mallo, 
Salvador Dalí, 
Àngel Planells, 
Paul Nash i 
Eileen Agar, 
entre d’altres. 
Últims dies de 
la mostra que 
acull fins el 20 
de gener la 
Fundació Joan 
Miró.

«RENOVAR L’ESPERIT DE CASA 
NO ÉS LLENÇAR-HO TOT» 
Meritxell Ribé (Lleida, 1977) concep cada projecte des del punt de 
vista d’una unitat completa on el confort, l’estètica, la creativitat i 
la tecnologia marquen les màximes d’aquesta reconeguda 
dissenyadora d’interiors. Dirigeix juntament amb en Josep 
Puigdomènech, The Room Studio, un dels estudis d’arquitectura i 
interiorisme amb més projecció de Barcelona al oferir obres 
transversals: del plànol al acabat final. Hàbil, tenaç i polivalent, 
Ribé demostra compartir passió i talent pel disseny on cada petit 
detall suma. Al seu voltant tot compta, però res és imprescindible.

MERITXELL  
RIBÉ

 DISSENYADORA 
D’INTERIORS

A DALT, MERTIXELL RIBÉ A L’INTERIOR A L’ESPAI PARÍS DE THE 
ROOM STUDIO. A LA DRETA ALGUNS DETALLS DE LA 
DECORACIÓ DE L’ESPAI I A SOTA A L’ESQUERRA, LES PINTURES 
DE L’EXPOSICIÓ ‘PRESÈNCIES’ DE JOANA SANTAMANS 
DECOREN ACTUALMENT L’ESPAI PARÍS.  FOTOS: J. DALMAU
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BODEGA

Nova edició limitada 
Vi i art tornen a anar de la mà amb la nova 
edició limitada d’Afortunado, que en la se-
va anyada 2018, es presenta en una ampo-
lla màgnum amb una etiqueta creada per la 
dissenyadora i cartellista Yolanda Go. El 
blanc més juvenil i despreocupat de Viñe-
dos Singulares celebrava fa unes setma-
nes la V edició del seu certamen Moment 
Afortunat amb l’art i en el qual 160 dissen-
yadors de tot el món han llançat les seves 
propostes per a l’etiqueta d’aquesta edició 
limitada i numerada de 6000 ampolles. En 
aquesta ocasió el celler ha col·laborat amb 
Showusyourtype –plataforma dedicada al 
disseny i la tipografia– per a triar l’etiqueta 
guanyadora.  
Més informació: vinedossingulares.com.     

DESCOBREIX EL TE MATCHA

TENDÈNCIES

Matcha&Co 
Gener acostuma a ser un mes ple de bons 
propòsits i promeses d’una vida més sana. 
Si el te figura en aquests plans és una oca-
sió estupenda per a descobrir la varietat 
que fa ja temps és tendència en molts llocs 
i que ara també vol fer-se un forat aquí: el 
te matcha. Aquest te japonès de color verd 
intens i que es comercialitza en pols no 
només atresora moltes vitamines i propie-
tats antioxidants, sinó que dóna molt joc 
en preparacions calentes i fredes, amb ai-
gua o amb llet, o com a ingredient en re-
ceptes i postres. Matcha&Co comercialit-
za aquesta varietat conreada a Kyoto en 
diferents formats, inclosos packs amb tot 
el necessari per a seguir el ritual de prepa-
ració d’aquest te.  
Més informació: matchaandco.com. 

NOU LOCAL

Tot i que s’ha convertit en un dels locals 
més populars cada cap de setmana a 
l’hora del brunch, en realitat la idea va més 
enllà: una àmplia carta de plats típics de 
l’esmorzar –en el sentit més ampli– i 
disponible durant tot el dia. Després del 
seu èxit a Sant Antoni, ara La Desayunería 
obre un segon local a la zona alta de 
Comte d’Urgell. Un bonic espai i la 
mateixa carta amb racions abundants i 
preus molt ajustats són la clau per a 
repetir l’èxit del primer espai. Imprescindi-
ble tastar els sandvitxos de formatge, les 
coques i els enormes plats combinats 
d’esmorzar al més pur estil americà.    

LA 
DESAYUNERÍA 

Proposta: Esmorzars 
abundants, rics i 

econòmics ara també a 
Comte d’Urgell. 

Adreça: Comte 
d’Urgell, 260. 

Telèfon: 608 34 16 01. 

Pàgina web: 
ladesayuneria.com. 

Preu mitjà: 15 euros.   

BRAVES I 
‘BURGERS’

BRAVURGER 
TOUR 

Proposta: Una ruta per 
a gaudir de les millors 
braves i hamburgue-

ses de la ciutat.  

Pàgina web: 
bravasbcn.com / 

bestburgerbcn.com. 

Preu mitjà: 10 €   

GRATA 
SORPRESA

OASSIS 

Proposta: Amanides, 
pizzes i hamburgue-
ses en ple centre i a 

bon preu. 

Adreça: Passeig de 
Gràcia, 24. 

Telèfon: 933 17 45 
12. 

Pàgina web: 
oassisnaturalcoo-

king.com. 

Preu mitjà: 20-25 €.  

En ple Passeig de Gràcia les esperan-
ces de trobar quelcom decent per a 
menjar a un preu ajustat no solen ser 
molt altes. En una zona més pensada 
per a turistes i compradors de luxe són 
molts els ciutadans de Barcelona que 
han renunciat a asseure’s en una terras-
sa o entrar a prendre o picar alguna co-
sa allà. Precisament per això Oassis 
ha estat un grat descobriment. Situat 
en aquest carrer, les nostres expecta-

tives es van veure àm-
pliament superades 
per un local ampli i bo-
nic, una carta senzilla 
però ben executada i 

una atenció eficaç i amable.  Una dot-
zena de pizzes i més de 10 hamburgue-
ses (180 grams de bona carn, com-
binacions interessants i patates fregi-
des casolanes) diferents són les 
protagonistes de la carta, encara que 
ull també a les amanides (wow salads) 
que, generoses en grandària i amb una 
bona i variada selecció d’ingredients, 
poden funcionar perfectament com a 
plat únic i sa.  

Oassis ofereix una carta 
senzilla però ben executada i 

una atenció eficaç i amable en 
ple Passeig de Gràcia

TASTETS
650 M2. Oassis 
Natural Cooking és 
la nova estrella de 
ANGrup. Les xifres 
impressionen: un 
local de 650 
metres quadrats 
amb terrassa i 
capacitat per a 
gairebé 200 
persones. L’oferta 
del restaurant, 
obert al desembre, 
no es limita a 
menjars o sopars, 
sinó que abasta 
també l’esmorzar,  
el brunch de cap 
de setmana o el 
berenar. Aquest 
inclou pastissos, 
pizzes dolces i 
crema catalana. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

10 restaurants, 10 braves i 10 hamburgue-
ses. Així de bé sona la proposta de Braves 
Barcelona i Top Burguers BCN, que han 
creat una ruta per una desena de locals 
de la ciutat i que cada setmana, fins a 
finals de març, oferiran una burger i unes 
braves d’edició limitada i amb un preu 
d’uns 10 euros. Acer, Melosa, Bar Centro, 
La Capital i Ovante són alguns dels locals 
que participen en aquesta ruta que, en el 
seu primer cap de setmana, ja ha venut 
400 packs. El primer a acabar la ruta 
completa per aquests 10 locals repartits 
pels barris de Barcelona i compartir-ho en 
el seu Instagram s’emportarà un premi.     

VI AFORTUNADO



6 Dimecres, 16 de gener del 2019 — OCICAT — 20MINUTOS

Matinals de música clàssica a la Sala 
Apolo. Entre el 20 de gener i el 10 de fe-
brer, la sala de concerts del Poble-sec 
recupera les matinals de música clàssi-
ca. El primer diumenge hi haurà un con-
cert a càrrec del pianista, escriptor, pe-
riodista i performer Rubén Ramos No-
gueira, que interpretarà peces de l’an-
glès Orlando Gibbons al xou Gibbons 
Amateur. El cicle vol apropar la música 
antiga a un públic no professional i 
allunyar-la de l’elitisme que l’envolta. 

‘MORNING 
GLORY’ 

Proposta: Quatre 
matinals de música 

clàssica.  

On: Sala Apolo (Nou 
de la Rambla, 113). 

Quan: Diumenge 20 de 
gener a les 11 hores. 

Pàgina web:  
sala-apolo.com. 

ELS TRES TOMBS 
DE BARCELONA 

Proposta: Festa 
popular 

On: Barcelona 

Quan: Fins el 26 de 
gener 

Pàgina web: 
barcelona.cat.

‘L’EMPREMPTA 
FAMILIAR’ 

Proposta: Exposició 
fotogràfica. 

On: Palau Robert. 

Quan: Fins al 3 de 
febrer. 

Pàgina web: 
 palaurobert.gen-

cat.cat 

Nancy Borowick (Estats Units, 
1985) retrata en blanc i negre 
els últims capítols de la vida dels 
seus pares. Un procés dur de 
tractament contra la malaltia 
que patien al mateix temps, vis-
cut conjuntament pel matrimo-
ni. Es tracta d’un conjunt de fo-
tografies captades des de la 
sensibilitat i el sentiment d’una 
filla que connoten un relat arre-
lat a la vida i l’amor donant poc 
pes a la mort o la malaltia en si 
mateixa. L’empremta familiar és 
la proposta expositiva que na-
rra la història de la família Bo-
rowick. Per a l’autora, les foto-
grafies demostren la fortalesa 
de la família, l’amor i l’esperança 
que prenen protagonisme en 

 
 
 
 

circumstàncies tan difícils com 
les que van viure els seus pro-
genitors a causa del càncer 
avançat que patien paral·lela-
ment. La malaltia va apagar les 
seves vides amb 364 dies de di-
ferència. Però haver viscut la 
lluita de la mà, els va ajudar a su-
portar-ho millor. Aquest és el 
missatge que llença Borowick a 
través de les instantànies: 
«Units és viu millor que en so-
litari». L’exposició és una de les 
mostres que es presenta al Pa-
lau Robert integrada al DOC-
field 2018. Un festival de foto-
grafia documental que reivindi-
ca el valor del fotoperiodisme i 
la fotografia documental a tra-
vés d’una iniciativa col·lectiva 

encapçalada per la Fundació 
Photographic Social Vision. La 
fotoperiodista nascuda a l’Estat 
de Nova York ha orientat la se-
va feina durant l’última dècada 
a explorar el relat d’històries so-
bre la malaltia, la lluita i les re-
lacions personals. Borowick és 
llicenciada en Fotografia Docu-
mental i Fotoperiodisme al Cen-
tre Internacional de Fotografia i 
llicenciada en Antropologia i Fo-
tografia. Borowick ha presentat 
el seu reconegut treball en més 
de 100 ciutats. De les tres expo-
sicions de la secció oficial de 
la sisena edició del festival 
DOCfield 2018: Senior Love 
Triangle, Retrat de família i 
L’empremta familiar, aquesta úl-
tima és l’única que es podrà vi-
sitar fins al 3 de febrer per la bo-
na rebuda que ha causat al pú-
blic del Palau Robert. ● O. HOSTA

NO TAN 
PETITS

Amor i vida en el relat fotoperiodístic d’una 
filla sobre la lluita dels pares contra el càncer 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
‘L’EMPREMTA FAMILIAR’, EL LLIBRE. La fotògrafa 
humanitària Nancy Borowick també ha donat a conèixer 
la història familiar amb el llibre que té el mateix nom que 
l’exposició i que ha rebut nombrosos guardons. En el 
llibre, les imatges estan complementades amb cartes, 
vivències i records. 

MÉS FOTOPERIODISME. També hi serà al Palau Robert 
l’exposició Creadors de consciència. 40 fotoperiodistes 
compromesos fins al 10 de febrer. Es tracta d’un home-
natge als professionals espanyols que arrisquen la seva 
vida per capturar la realitat dels conflictes actuals. 

DOCUMENTANT LA CULTURA. Més de cent fotografies 
i documents que repassen l’obra vital d’Eduard Olivella es 
presenten a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona fins al 18 de 
maig. Amb especial focus als canvis experimentats per 
les classes mitjanes barcelonines des dels seixanta a 
causa de l’expansió del consum cultural.

@NEM-HI

‘PETITS 
PRÍNCEPS’ 

Proposta: Teatre 
musical infantil 

On: TNC.Sala Tallers 

Quan: Fins al 3  
de febrer. 

Hora:  Dissabte a les 
17.00 h i diumenge a 

les 12.00 h.  

PPreu: 10 €.  

Pàgina web: 
www.tnc.cat.  

PETITS

Cicle festiu de Sant Antoni. Una tradició 
que es remunta 194 anys enrere és consi-
derada la festa major d’hivern de la ciutat 
de Barcelona. Engloba més d’una vintena 
d’activitats que es reinventen cada any i 
giren entorn les temàtiques del foc, els ca-
valls, els carruatges i els diables. Es tracta 
d’una festa elaborada pels seus partici-
pants que la interpreten al seu gust. 
Aquesta edició tindrà com a novetat el re-
corregut de la cavalcada que farà prota-
gonista al renovat Mercat de Sant Antoni.

Contes per a menuts. Clara Poch i Marçal 
Calvet dirigeixen i interpreten Petits Prín-
ceps, una divertida i didàctica proposta 
escenogràfica per als més petits. Els pro-
tagonistes els agrada cantar, compondre 
cançons i navegar d’un joc a l’altre. Una 
producció de Mumusic Circus que fo-
menta l’ús de la imaginació i el desig de 
què tot el que es vulgui pugui agafar vida. 
Es tracta d’una obra recomanada pel ser-
vei educatiu del TCN per a la formació 
cultural dels infants a partir de dos anys.
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T&T 
BCN

16-23 DE GENER:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 16 

MOSTRA 

‘TOULOUSE-LAUTREC’ 
La producció de l’artista i dels 
seus contemporanis del París 
de finals del segle XIX 
s’exhibeix a CaixaForum fins al 
diumenge 20 de gener. 
BARCELONA. Av. Ferrer i Guàrdia, 
6-8 Preu: 5 € (gratis per a clients de 
CaixaBank). caixaforum.es. 
 

DIJOUS 17 

MÚSICA 

CAÏM RIBA AL CAT 

Nararai és el segon disc del 
músic Caïm Riba (ex- 
component de Pastora amb 
Dolo Beltrán i el seu germà 
Pauet Riba) en solitari. De 
lletres intimistes, familiars i 
alegres, el presenta a 
Barcelona al Centre Artesà 
Tradicionàrius (CAT). 
BARCELONA.  A les 21.30 hores.  
Preu: 10 i 12 €. tradicionarius.cat. 

DIVENDRES 18 

CICLE 

TIANA NEGRA I CRIMINAL 

Setena edició del festival de 
novel·la negra catalana Tiana 
Negra. L’edició té lloc els dies 
18 i 19 de gener. TIANA. 
tiananegra.blogspot.com. 

DISSABTE 19 

ESCENA 

‘TORUK’ DE CIRQUE DU 
SOLEIL AL SANT JORDI 
Toruk, el primer vuelo s’inspira 
en la pel·lícula Avatar (2009) 
de James Cameron en un 
viatge a Pandora, on habita 
una raça humanoide 
anomenada na’vi, amb el 
segell del circ canadenc. 
BARCELONA. A les 17.30 i les 21.30 
hores. Fins al 27 de gener. Preu:  
de 34 a 95 €. cirquedusoleil.com. 
 

DIUMENGE 20 

ESCENA 

‘LA TENDRESA’  
Alfredo Sanzol és l’autor i 
director de La tendresa, una 
comèdia romàntica de 
llenyataires i princeses 
inspirada en les obres de 
Shakespeare produïda per 
Dagoll Dagom i T de Teatre 
que s’estrena al Poliorama.  
BARCELONA. La Rambla, 115. A les 18 
hores. Preu: de 6,70 a 29,70 €.  
teatrepoliorama.com.  

DILLUNS 21 

MÚSICA 

‘BROADWAY A CAPPELLA’ 
Recital de grans cançons de 
Broadway a càrrec de 13 
cantants de musicals de casa 
nostra. BARCELONA. Teatre 
Condal. Paral·lel, 91. A les 20 hores. 
22€. teatrecondal.cat. 

DIMARTS 22 

MOSTRA 

FESTIVAL SALMON  
El certamen de dansa, 

performance i arts vives 
contemporànies arriba a la  
setena edició. BARCELONA. Fins 
al 10 de febrer. salmon-dance.com. 
 
DIMECRES 23 

CINEMA 

ISAKI LACUESTA  

La Filmoteca clou el cicle que 
el Pompidou de París ha 
dedicat al cineasta gironí. 
BARCELONA. Pl. Salvador Seguí, 1. 
Preu: 4 €. filmoteca.cat. 

NOU CENTRE LGTBI  
El dissabte 19 de gener a 
partir de les 11h. fem 
jornada de portes 
obertes del nou Centre 
#BarcelonaLGTBI plena 

d’activitats per a tots els 
públics coincidint amb la 
Festa Major de Sant 
Antoni. Està ubicat al 
núm. 22 del carrer Borrell. 
Us hi esperem! @LGTBIcat 

CAIXAFORUM GIRONA 
Dimarts 22 de gener 
teniu una cita al 
Caixaforum Girona, 
diàleg entre @silviaosu 
(@univgirona) i Vicent 

Moliner (@UJI_noticies) 
sobre «Química i Biologia, 
les fronteres del Segle 
XXI» @QuimicaUdG 
FIRATAST GIRONA  
Serem a @FiratastGirona 

del 17 al 20 de gener, t’hi 
esperem!!! @WinePalace_Es 
MARATÓ DE DONAR 
SANG Converteix-te en 
#sangfluencer i participa 
en la campanya de 

#donació de #sang de 
Catalunya. Serà de l’11 al 
18 de gener. Comparteix 
a les teves xarxes socials 
la #MaratóDonantsCAT  
@salutcat

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

TRANSPORT PÚBLIC 
41A CURSA DE SANT ANTONI. Diumenge 20 de gener.  
(De les 6.30 a les 13 h). Recorregut: surt del carrer de Flori-
dablanca amb Viladomat, i passa pels carrers de Casanova, 
Sepúlveda, Llançà,  av. Gran Via, Passeig de Gràcia, Ronda 
Universitat, ronda de Sant Antoni,  carrers de Floridablan-
ca, de Villarroel, de Tamarit, del Comte d’Urgell, de Manso, 
de Calàbria, del Parlament, ronda de Sant Pau, av. del Pa-
ral·lel, carrer del Comte Borrell, del Marqués de Campo Sa-

grado, av. Paral·lel, carrer de Llançà, av. Gran Via, carrer del 
Comte d’Urgell i Floridablanca, finalitzant al carrer de 
Calàbria. Línies afectades que es desviaran o es limitarà el 
recorregut: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, 7, 13, 
21, 24, 52, 54, 55, 59, 67, 120, 121 i Bus Turístic (Rutes Verme-
lla i Blava). CAVALCADA DELS TRES TOMBS DE SANT 
ANTONI. Dissabte 19 de gener.  (De 10.30 a 14 h). Línies 
afectades: D50, H16, V9, V11, V13, V15, 13, 55, 59, 66, 67, 91, 
120, 121 i Bus Turístic (Rutes Vermella i Blava). 

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, imatge de Toruk, el primer vuelo de 
Cirque du Soleil; Per sota, imatge de l’espectacle La 
tendresa. Sobre aquestes línies, una litografia del 1893 de 
Henri de Toulouse-Lautrec. I dalt, a la dreta, el músic i 
cantant Caïm Riba. FOTOS: ANTONI BOFILL/ TOULOUSE-LAUTREC/ ARXIU

CINEMA 

‘EL DOCUMENTAL DEL MES’

‘SILVANA’  
La rapera Silvana ha conquerit 
Escandinàvia amb les seves 
cançons activistes de la comunitat 
queer. Es defineix com a lesbiana, 
feminista i antiracista i s’ha 
convertit en la veu d’una nova 
generació de joves inconformistes.  
BARCELONA. Biblioteca Esquerra de 
l’Eixample-Agustí Centelles. Urgell, 145. 
Dimecres 16 a les 19 hores. Gratis. 
eldocumentaldelmes.com. 
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