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VIDA I OBRA 
DE JACINT  

VERDAGUER
L’autor de ‘L’Atlàntida’ i ‘Canigó’, va néixer en el si d’una família de pagesos  
a Folgueroles, a la comarca d’Osona, lloc on es conserva la seva Casa Museu.  
El seu poble és el punt d’arrencada de diverses rutes sobre Jacint Verdaguer

Interior de la Casa Museu 
Verdaguer a Folgueroles.  

 FOTO:  FJV
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Aquesta setmana ressegui-
rem les passes d’un dels 
poetes més coneguts de la 
literatura catalana, l’autor 
de L’Atlàntida (1877) i Cani-
gó (1886), Jacint Verdaguer. 
Per fer-ho anirem fins a Fol-
gueroles, a la comarca 
d’Osona, on hi ha la llar 
d’infantesa del poeta i on va 
néixer el 17 de maig de 1845. 
Actualment és la Casa Mu-
seu Verdaguer. 

Situada al número 7 del 
carrer Major, és una casa 
massissa de pedra, cons-
truïda al segle XVII i rehabi-
litada en nombroses oca-
sions. Allà coneixerem els 
orígens de Verdaguer i sa-
brem com era la vida d’una 
família de pagès a mitjans 

del segle XIX. De fet, el poe-
ta no va voler renunciar mai 
a les seves arrels i era capaç 
de passejar-se per Barcelo-
na vestit de pagès, la qual 
cosa produïa una forta im-
pressió en els refinats am-
bients culturals barcelo-
nins, on es va relacionar 
amb algunes de les perso-
nalitats més destacades de 
la Renaixença. 

A Folgueroles hi trobarem 
al petit Verdaguer però 
també ens introduirem en 
l’obra d’aquest poeta que el 
1855 ja va entrar al semina-
ri de Vic, i amb només 20 
anys va guanyar els primers 
jocs florals. A la planta 
baixa, s’hi explica la seva vi-
da i ens convidaran a visitar 
l’espai La butaca de llegir, 
on es fa especial atenció al 

seu primer poema èpic, 
L’Atlàntida, que va guanyar 
els Jocs Florals del 1877 i 
que es va publicar, revisat, 
l’any següent. En aquest 
poema s’hi troben les seves 
experiències d’adolescent a 
Vic, els viatges a Amèrica, la 
influència de Plató i les lec-
tures de velles cròniques 
peninsulars i de les grans 
epopeies clàssiques. Un 
text on Verdaguer utilitza 
els elements mitològics i 
cristians per parlar-nos de 
l’enfonsament de l’Atlànti-
da, el naixement d’Espanya 
i també del descobriment 
d’Amèrica. 

Verdaguer va treballar el 
text a Vinyoles d’Orís (Oso-
na), una petita parròquia 
rural i el seu primer destí 
com a vicari. Però ben aviat 

ELS PAISATGES DE 
LA INFANTESA DE 
VERDAGUER  
El municipi de Folgueroles és l’inici de 
nombroses rutes per conèixer la vida i 
l’obra de l’autor de ‘Canigó’

EN RUTA
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va caure greument malalt 
i el 1874 va entrar com a ca-
pellà a la Companyia Tran-
satlàntica, que era propie-
tat dels marquesos de Co-
millas, amb qui va 
mantenir una llarga i tor-
tuosa relació. En menys de 
dos anys va fer nou vegades 
la travessia d’Amèrica, a 
bord del vapor Guipúzcoa, 
i va recuperar la salut. 

LA CASA NATAL 
DE VERDAGUER. Tornem a la 
casa natal de Verdaguer per 
visitar el primer pis, on s’ex-
plica la vida d’una família 
de pagesos de l’època i on 
podem veure el parament 
de la cuina i l’aixovar de la 
cambra. Aquesta part de la 
casa està dedicada al llibre 

La Pomerola, que evoca la 
joventut del poeta. De fet, 
aquest text el va compon-
dre el 1896, amb 51 anys, i 
quan vivia en plena exclu-
sió social i persecució ecle-
siàstica, obligat a escriure 
els contundents articles En 
defensa pròpia a la premsa. 
En aquest llibre, l’autor es 
converteix en un vell troba-
dor que torna a la casa de la 
infantesa on ningú el co-
neix, i a la llar de foc hi cre-
men unes branques de la 
Pomerola, un arbre que 
simbolitza el seu naixe-
ment com a poeta. 

A la mateixa Casa Museu, 
seguint el recorregut, ens 
trobarem a la segona plan-
ta l’exposició Dos creadors. 
Verdaguer. Perejaume on 
s’explica el procés creatiu 

de Canigó i les accions ar-
tístiques de Perejaume, re-
lacionades amb com s’ha 
rebut avui dia l’obra del 
poeta. També s’hi projecta 
l’audiovisual Verdaguer, 
poeta de Catalunya per 
conèixer una mica més 
aquesta figura cabdal de la 
literatura catalana. 

FOLGUEROLES 
I ELS VOLTANTS. Quan sor-
tim de l’edifici, podem visi-
tar els carrerons de Folgue-
roles i els voltants del po-
ble, plens de referències a 
Verdaguer, com el monu-
ment modernista dedicat al 
poeta que hi ha a la plaça 
que porta el seu mateix 
nom, obra de l’arquitecte 
Josep M. Pericas i esculpit 

amb pedra de Folgueroles. 
A la Casa Museu ofereixen 
visites guiades pel poble i 
també tenen fulletons  ex-
plicatius amb la ruta. Es 
tracta d’un recorregut d’un 
quilòmetre i mig, amb 11 
parades que inclou la casa 
dels avis materns, al carrer 
Sant Jordi número 5; la ca-
sa familiar, de la plaça Ver-
daguer, on el poeta va anar 
a viure amb dos anys; l’es-
glésia, d’estil romànic i ba-
rroc; i llocs on artistes con-
temporanis ha fet interven-
cions enmig de la natura 
que van del modernisme 
al land art. 

Durant la ruta també es vi-
sita el llibre Brins d’espígol, 
convertit en un jardí amb 29 
plantes ordenades alfabèti-
cament que es corresponen 

amb els 29 poemes de Ver-
daguer. I finalitza a l’ermita 
de la Damunt on es conside-
ra que Verdaguer va néixer 
com a poeta. És una capella 
situada en un turó del terme 
municipal i té unes bones 
vistes del Montseny, el Piri-
neu i la Plana de Vic. Està 
documentada al segle XIII 
però el temple actual és 
molt posterior, dels segles 
XVI i XVIII.  

RUTES 
PER CONÈIXER MILLOR EL 
POETA. Des de la Casa Mu-
seu Verdaguer també s’or-
ganitzen rutes més àmplies 
per conèixer el poeta. Tot 
Verdaguer ens proposa un 
itinerari per Folgueroles 
que s’estén fins a Vic i La 
Gleva. A Vic passejarem 
pels llocs que va viure Ver-
daguer d’estudiant com la 
plaça del Mercadal, veurem 
el carrer Verdaguer des del 
balcó de l’Ajuntament i vi-
sitarem la col·lecció Verda-
guer del Museu Episcopal. 
Mentre que a La Gleva des-
cobrirem els dies més fos-
cos del poeta. 

Situat al municipi de les 
Masies de Voltregà, Verda-
guer va fer diverses estades 
al Santuari de la Gleva per 
ordre del bisbe Morgades i 
després de les desavinences 
amb el marquès de Comi-
llas. Després de l’aventura 
de la Companyia Tran-
satlàntica, Verdaguer va 
viure al palau dels marque-
sos de Comillas de Barcelo-
na, fent de capellà de la fa-
mília i, des del 1883, exer-
cint d’almoiner. 

El 1886 va fer un viatge fins 
a Terra Santa que el va colpir. 
Va sofrir una crisi espiritual 
que li va provocar una gran 
necessitat de purificació i 
que va afectar la seva feina 
d’almoiner i la relació amb el 
marquès. Es va omplir de 
deutes i, a la llarga, va co-
mençar a practicar exorcis-
mes, la qual cosa no van en-
tendre ni acceptar el de Co-
millas i les autoritats 
eclesiàstiques, que el van re-
cloure a La Gleva. Allà, va 
ocupar una petita habitació 
que tenia una finestra que 
donava al cambril de la Mare 
de Déu i després es va traslla-
dar a l’habitació del bisbe 
que és on actualment es 
guarden els records del poe-
ta. S’hi va passar dos anys, 
dedicat a escriure, esquivar 
els creditors i burlar la vi-
gilància obsessiva a què el 
sotmetien fins que es va es-
capar a Barcelona, on li van 
suspendre les llicències de 
dir missa. El 1898 es va re-
tractar i va ser rehabilitat. ● 

RELLOTGES DE SOL 

A Folgueroles, a més de 
conèixer els primers anys 
de Verdaguer, podem fer 
una activitat prou 
interessant. Al poble hi ha 
una trentena de rellotges 
de sol i hi ha una ruta per 
tot el municipi on es poden 
veure rellotges com el de 
can Cintet Torrents, amb 
un sol i estrelles de 
decoració, o el de Can Mas, 
un dels més moderns que 
hi ha al poble. 

� � � 

JACIMENT IBER 

Des de Folgueroles podem 
anar fins al jaciment iber 
del Casol de Puigcastellet. 
És una excursió molt fàcil 
de sis quilòmetres. 
L’assentament es va 
construir a mitjan segle III 
aC i va ser abandonat, com 
a màxim, uns 50 anys més 
tard. Ara podem veure un 
gran pany de muralla de 
64 metres de llargada i 3 
d’amplada. A la part de fora 
hi ha una torre massissa de 
base quadrada i als 
extrems, per l’interior, dos 
grans murs laterals. Entre 
els murs hi trobem 10 
espais que devien tenir 
una funció domèstica i 
artesanal.   

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, l’ermita de la 
Damunt, un jardí dedicat al poeta 
i l’interior de la Casa Museu 
Verdaguer. En aquesta pàgina, 
l’ermita de Sant Jordi, la plaça del 
Mercadal de Vic i una noia llegeix 
un poema de Verdaguer durant 
una de les activitats de la Casa 
Museu. FOTOS: F.J.V.   
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MODA 
EMERGENT I 
FOTOGRAFIA 

Les escoles 
de disseny 
tornaran a 
estar 
presents al 
080 
Barcelona 
Fashion amb 
una selecció 
de les millors 
ttesines del 
passat curs 
escolar. 
Completa la 
oferta 
dedicada als 
joves talents, 
l’exposició de 
fotografia 
NEO2 Photo 
Shoot 
Exhibition 
que mostrarà 
els treballs 
resultants de 
la passada 
edició d’estiu. 
Es tracta d’un 
concurs 
organitzat per 
la revista 
Neo2 que 
potencia els 
artistes 
emergents. 

             
            � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

Un any més, el Recinte Modernista de Sant Pau acollirà, del 4 
al 7 de febrer, la nova edició del 080 Barcelona Fashion que 
estrena nova direcció amb reptes que passen per potenciar 
un perfil de passarel·la més oberta, creativa i internacional. El 
seu lema és una declaració d’intencions: Undress your mind. 
«Desvestir» la ment per trobar noves maneres d’entendre el 
món de la moda. Desvetllem algunes novetats...

080 BARCELONA FASHION

ELS ROSTRES INTERNACIONALS. En-
guany, la passarel·la catalana incorpo-
rarà quatre dissenyadors internacionals 
que se sumen al calendari de desfilades: 
el turcolibanès UUmit Benan, un dels noms 
més reconeguts per la seva feina com a 
director creatiu de Trussardi; el colombià 
Carlos Polite que ha desfilat a les setma-
nes de la moda de París i Nova York; la fir-
ma sud-africana CCHULAAP coneguda 
pels seus dissenys gràfics, i el dissenya-
dor peruà d’origen asiàtic EEsaú Yori |  Foto: 
Els dissenys gràfics d’inspiració africana de 
CHULAAP.

Els dissenyadors internacionals 
conviuran amb les firmes  

catalanes consolidades  i els joves 
talents en una edició que vol marcar  

un canvi d’estil i concepció

QUÈ HI HA 
DE NOU?

NOUS PÚBLICS. Del disseny infantil a la 
moda per a adults (sense deixar de ban-
da els nens). La dissenyadora Cristina 
Fernàndez de LLittle Creative Factory 
presentarà la seva primera col·lecció de-
dicada exclusivament a la dona amb una 
proposta que celebra l’artista i el creador 
que tots portem a dins. Peces elaborades 
a mà i a mida en cotó, tela i neoprè, 
dissenys atemporals i detalls sorpre-
nents són algunes claus per entendre 
The Makers || Foto: Un disseny de l’actual pro-
posta d’hivern de LLittle Creative Factory. 

MARQUES QUE DEBUTEN. Tot i que 
no és l’edició amb més debutants 
autòctons, la firma TTEOH&LEA s’estre-
narà al 080 amb una col·lecció estiuen-
ca inspirada en els anys 80 amb pinze-
llades gràfiques i estètica esportiva i 
chic. Una proposta liderada pel director 
creatiu PPep Generó (anterior CEO de 
Yerse) i la dissenyadora RRaquel Colomi-
nas (Robert Cavalli, Mariona Gen i Lydia 
Delgado)  |  Foto: Un look de la nova col·lec-
ció d’Escorpion Studio Barcelona.

RETORNS ESPERATS. Des-
prés d’un canvi empresarial,  Sita 
Murt tornarà a la passarel·la ca-
talana amb les piles recarrega-
des. La col·lecció Uncommon 
attitude, vol expressar la força i 
la personalitat de les dones dedi-
cades al món de l’art que han 
obert camí en un univers domi-
nat pels homes, posant èmfasi 
als punts forts de la firma iguala-
dina: el punt, el joc de volums i les 
siluetes femenines  |  Foto: Les 
dissenyadores AAnna Porta i Isabel Es-
teve de SSita Murt.

MODA EN FORMAT POP-UP. 
Més enllà del calendari de desfila-
des, el 080 Barcelona Fashion 
també comptarà amb un nou es-
pai expositiu i experimental que 
s’instal·larà al pavelló de la Purís-
sima de Sant Pau. En aquest re-
cinte hi conviuran en format efí-
mer, una vintena de marques de 
moda i complements acom-
panyats per sessions de DJ i pro-
jeccions audiovisuals. A la PPop 
Ups Gallery, el públic podrà 
conèixer i comprar els productes 
de moda i disseny.

JORGE ARBERAS

DAYRON VERA

FIRMES CONEGUDES. Els dissenya-
dors internacionals se sumaran al car-
tell de desfilades habituals protagonit-
zades per firmes i marques catalanes 
que intercalen les seves propostes i 
col·leccions per l’estiu (ready to wear) o 
l’hivern vinent. Participaran AAgnés Sun-
yer, Antonio Miro, Custo Barcelona, Es-
corpion Studio Barcelona, Menchén 
Tomàs, Miriam Ponsa, Oscarleon, Pablo 
Erroz o TTxell Miras, entre d’altres crea-
dors ||  Foto: A la dreta, la nova proposta de 
Miriam Ponsa s’inspira en la ruta de la seda. A 
sota, la dissenyadora AAgnés Sunyer enlles-
teix els detalls de la nova col·lecció.
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LLIBRES

De Karin Leiz 
Són un dels ingredients fonamentals de la 
cuina, tot i que moltes vegades ens oblidem 
d’elles. Per a compensar el descuit, res millor 
que tenir a mà aquest llibre de Karin Leiz de-
dicat exclusivament a la cuina amb herbes, 
tan indispensables com moltes vegades 
menystingudes, i capaces de donar aquest 
toc especial a cada plat. Un total de 450 re-
ceptes componen aquest interessant treball 
que repassa les possibilitats de les varietats 
més conegudes d’herbes aromàtiques –i pot 
ser que alguna de nova que descobrim sobre 
la marxa– i comestibles, i on aprendrem a uti-
litzar-les per a condimentar i potenciar el sa-
bor i la personalitat de molts plats. Costa uns 
22 euros i no hauria de faltar a la teva bibliote-
ca gastronòmica.  

MAELOC

CELLER

Sidra ecològica de Galícia 
Entre 10 i 12 pomes gallegues per litre. 
Aquesta és la carta de presentació de 
Maeloc, una sidra extraecològica i axam-
panyada que se suma a l’àmplia gamma de 
varietats de la signatura –ull a les de pera, 
maduixa o pinya per als més atrevits– del 
grup Hermanos de Rivera (Estrella Galí-
cia). Bombolla molt fina, un punt d’acidesa 
cítrica que s’agraeix i dolçor agradable són 
la clau d’una sidra senzilla i fàcil de beure 
que, amb només quatre graus, es pot con-
vertir en el maridatge perfecte per a l’ape-
ritiu, per a peixos o fins i tot per a format-
ges. De fet, si algú s’anima a brindar amb 
ella, segur que també funciona estupen-
dament per a aquesta tasca. Es pot trobar 
per uns tres euros l’ampolla. Més informació: 
maelocway.com. 

BONES 
‘BURGERS’

Tot i que la moda de les hamburgueses 
sembla que ha afluixat, sempre és bo tenir 
marcades al mapa de la ciutat les millors 
hamburgueseries. I diuen els experts en la 
matèria que La Capital mereix estar a la 
llista. Carn de qualitat, un bon pa i 
ingredients per a tots els gustos són la 
clau de la seva selecció d’hamburgueses 
que, en honor al nom del restaurant, 
recorren les principals ciutats del món. 
Una recomanació? La Pamplona amb 
xistorra i ou està tremenda. Ull també a la 
seva oferta d’hamburgueses vegetals, 
molt saboroses i ben aconseguides. Local 
ampli amb zona i menús per a grups.

LA CAPITAL 

Proposta: Bona carn i 
ingredients bons 
conformen unes 

excel·lents hambur-
gueses. 

Adreça: Floridablanca, 
79. 

Telèfon: 935 328 655. 

Pàgina web: 
lacapital.co. 

Preu de la tapa: 15 
euros.    

FONDUE 
SUÏSSA

THE ONE HOTEL 

Proposta: Fins al 17 de 
febrer, gaudeix d’una 
fondue de formatges 
suïssos a la terrassa.  

Adreça: Provença, 277. 

Telèfon: 932 14 20 70 

Pàgina web: 
hotelstheo-

ne.com/es/barcelona

DESCOBREIX 
EL ‘HOTPOT’

L’OLLA DE 
SICHUAN 

Proposta: Descobreix 
el ‘hotpot’ en aquest 
clàssic renovat de la 

cuina xinesa a 
Barcelona. 

Adreça: Arago, 224. 

Telèfon: 935 03 18 
88. 

Pàgina web: 
grupolee.es. 

Preu mitjà: 20-25 €.   

És un dels clàssics quan es parla dels autèn-
tics restaurants xinesos de la ciutat. L’Olla 
de Sichuan i la seva saborosa i picant cui-
na continuen sent un referent, encara que 
el relleu generacional a la casa ha servit per 
a posar al dia no només els espais del lo-
cal sinó també la carta i el seu plat estre-
lla: el hotpot. I millor prendre bona nota per-
què el hotpot apunta maneres com una 
de les tendències gastronòmiques per a 
aquest hivern. Es tracta d’una espècie de 

fondue en la qual el client 
cuina ell mateix en la tau-
la diferents carns, verdu-
res i fideus en un brou. O 
millor dit dos, (el tailandès 

és molt recomanable, i el picant Sichuan no-
més per als més valents) a triar entre mitja 
desena d’opcions i que s’acompanya d’una 
salsa que un mateix pot fer al seu gust. 
Tot i que es poden triar ingredients solts, 
el millor és optar pel menú lliure de 21 euros, 
que inclou tants ingredients com es vul-
gui, a més dels brous i la salsa. Un plat de 
festa i tota una experiència gastronòmica 
per a compartir i descobrir una part menys 
coneguda de la cuina xinesa.  

Un clàssic de la cuina xinesa a 
Barcelona es renova amb 

espais i plats posats al dia 
gràcies al relleu generacional

FESTA
ANY NOU XINÈS. 
El 5 de febrer és 
l’any nou xinès, i 
per a celebrar 
l’arribada de l’any 
del porc, a més del 
hotpot –tradicional 
en aquesta festa– 
han preparat un 
menú que pot 
gaudir-se des del 
dia 1. Un autèntic 
banquet per a 
grups (28 € per 
persona) per a 
degustar especiali-
tats com les seves 
dim sum de porc i 
verdures, el 
pollastre youbao o 
l’arròs chao sao. 
També hi ha carta 
de còctels.

Per Iker Morán / La Gulateca

Els amants del formatge tenen una cita a 
la terrassa de l’hotel The One de 
Barcelona. I és que fins al 17 de febrer el 
bar The Mood –a la part alta d’aquest 
hotel de 5 estrelles i amb vista sobre 
l’Eixample– proposa un pla immillorable: 
una fondue de formatges suïssos. Tant en 
la zona interior com a la terrassa –amb 
mantes i estufes– s’ofereixen tres menús 
a partir de 32 euros en els quals la fondue 
és la protagonista, encara que també 
s’ofereixen altres plats amb diferents 
varietats de formatges suïssos. I per a 
postres? Res millor que una fondue de 
xocolata amb fruites i marshmallows. 

‘CUINAR AMB HERBES’

AVUI SORTIM



6 Dimecres, 30 de gener del 2019 — OCICAT — 20MINUTOS

Parc de l’Estació del Nord. Barcelona 
dona la benvinguda a l’any 4717 del ca-
lendari lunar amb una festa als voltants 
de l’Arc del Triomf el 2 de febrer. 
Aquest nou any serà l’Any del Porc i per 
això la Porca de Sant Antoni serà la 
protagonista d’honor de la desfilada. 
La desfilada començarà a les 11.30 ho-
res al Parc de l’Estació del Nord. De les 
12.30 a les 14 hores i de 16 a 19 hores hi 
haurà espectacles a l’escenari ubicat al 
passeig de Lluís Companys. 

ANY NOU XINÈS 

Proposta: Benvinguda 
a l’any 4717. 

On: Parc de l’Estació 
del Nord.  

Quan: Dissabte 2 de 
febrer. 

Pàgina web: 
www.bcn.cat.

FIRA DE LA 
CANDELERA 

Proposta: fira 
gastronòmica. 

On: Molins de Rei. 

Quan: 1,2 i 3 de febrer. 

Pàgina web: 
www.candelera.cat.

JEFF BRIDGES 

Proposta: Exposició 
fotogràfica. 

On: Filmoteca de 
Catalunya (Plaça 
Salvador Seguí, 1). 

Quan: Fins al 17 de 
març. 

Pàgina web: 
filmoteca.cat.

Mentre Jeff Bridges es trans-
formava pels escenaris de Ho-
llywood en algun dels seus 
personatges, l’actor anava 
capturant els universos en què 
aquests es movien amb la se-
va càmera. El Nota del Gran 
Lebowski, Rooster Cogburn 
de Valor de Ley, Otlis Blake de 
Corazón rebelde, Obadiah Sta-
ne d’Iron Man, Max Klein de 
Sin Miedo, Duane Jackson de 
Texasville, Michel Faraday 
d’Arlington Road; són només 
alguns dels papers que li han 
permès captar instantànies 
amb la seva càmera Widelux 
panoràmica de 35 mil·límetres, 
per tal de retratar la màgia que 
es viu al darrere de les càme-

res. La Filmoteca de Catalun-
ya presenta Jeff Bridges: Le-
bowski i altres grans ins-
tantànies, una mostra d’una 
setantena de fotografies ober-
ta al públic fins al 17 de març. 
L’exposició recull totes aques-
tes fotografies, que són una 
part de la història del cinema 
i de l’interior d’alguns dels ro-
datges nord-americans més 
emblemàtics.  El conjunt de fo-
tografies en blanc i negre es 
complementen amb un cicle 
de cinema que recull algunes 
de les millors interpretacions 
de la reconeguda trajectòria 
professional de l’actor. Un res-
pectat artista, fill i germà d’ac-
tors, que porta innat el talent 

de la interpretació.  La fotogra-
fia ha estat una de les grans i 
desconegudes passions del 
polivalent actor d’ençà que 
anava a l’institut. «Fer fotos als 
rodatges mostra part de la 
màgia. Xafardejar des de da-
rrere del teló és fascinant, però 
també sóc ambivalent a l’hora 
de revelar massa. Sé que és 
impossible exposar la màgia 
real, ja que la màgia real és 
massa profunda», afirma 
Bridges respecte als seus re-
culls fotogràfics. Imatges de 
l’equip tècnic, de les localitza-
cions i d’actors que recreen en 
18 retrats, les màscares de la 
tragèdia i la comèdia. Un cop 
finalitza el rodatge, revela les 
fotos i les enganxa en àlbums 
per regalar una còpia a tothom 
ha participat de la producció 
cinematogràfica. ● ORIOL HOSTA

NO TAN 
PETITS

L’icònic actor Jeff Bridges copsa la màgia 
dels rodatges amb la seva càmera 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
L’OSCAR. Jeff Bridges va rebre el 2009 el premi Oscar al 
millor actor per la cinta Cor rebel, en la que interpretava 
magistralment a Bad Blacke, un angoixat cantant de 
country que té una oportunitat de canviar la seva vida.  
A més a més, va guanyar el Globus d’Or, el Premi del 
Sindicat d’Actors i el Premi Cecil B. DeMille. 

LA MÉS RECENT. Malos tiempos en El Royale (2018) és 
l’últim film que ha protagonitzat l’actor en el paper del 
pare Daniel Flynn, un sacerdot que s’allotja en un hotel a 
la frontera entre California i Nevada i que posseeix tants 
secrets com els seus hostes. 

AL CICLE. Les pel·lícules que conformen el cicle que es 
projecta a la Filmoteca de Catalunya són: El gran Le-
bowski, Tron, Fat City (Ciutat Daurada), L’última sessió, 
Un botín de 500.000 dólares, Texasville, Cor rebel, Valor 
de Ley, Starman, Els fabulosos Backer Boys i Tempesta 
blanca.

@NEM-HI

SALÓ PLAYMOBIL 

Proposta: Gran mostra 
sobre els clics. 

On: Centre Cívic 
Cotxeres de Sants (C/ 

Sants, 79) 

Quan: Del 2 al 10 de 
febrer.  

Preu: 4 €. 

Pàgina web: 
facebook.com/clickfac-

toryfest.

PETITS

Menjar premiat  La gastronomia de Mo-
lins de Rei està de celebració per haver 
rebut el premi d’El Plat favorit dels Cata-
lans 2018, organitzat per la revista Cuina, 
per la seva Coradella (plat típic de la vila). 
Per això s’ha organitzat la 168a edició de 
la fira amb un programa gastronòmic 
més  ambiciós i innovador  que mai. L’1,2 i 
3 de febrer es podrà degustar de menjar 
de qualitat a més de 900 expositors.  A 
més, a la plaça de la Llibertat torna la fira 
de Vins i Caves més antiga de Catalunya.

Diorames espectaculars. Els famosos 
clics de Playmobil tornen a les Cotxe-
res de Sants per entretenir i sorpren-
dre grans i petits. El saló Playmobil or-
ganitza multitud d’activitats per po-
der gaudir d’aquests universos en mi-
niatura. Es projectaran documentals i 
pel·lícules, es muntaran diorames i es 
proposaran jocs al voltant d’aquestes 
mítiques figures de col·leccionisme. 
L’entrada és gratuïta per als menors 
de tres anys. 
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30 DE GENER-6 DE FEBRER:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 30 

MÚSICA 

CONCERT SOLIDARI  
AMB LOVE OF LESBIAN 

Love of Lesbian, Els Catarres, 
Joana Serrat, Joan Dausà i 
Elefantes actuen a Razzma-
tazz a benefici del Casal dels 
Infants. BARCELONA. Almogàvers, 
122. A les 20.30h. Preu: 22 i 15 €. 
salarazzmatazz.com.  

DIJOUS 31 

CONCERT 

TRIOS DE SCHUBERT 

El Trio Wanderer, format pel 
pianista Vicent Coq, el 
violinista Jean-Marc Philips-
Varjadbédian i el viol·loncelista 
Raphaël Pidoux, torna al Palau 
de la Música 9 anys després 
per interpretar els Trios de 
Franz Schubert. BARCELONA. 
Palau de la Música. A les 20 h. Preu: 
35 €. palaumusica.cat. 

DIVENDRES 1 

ESCENA 

BERTOLT BRECHT 

La bona persona de Sezuan 
de Bertolt Brecht, i amb 
direcció d’Oriol Broggi, arriba a 
la Sala Gran del TNC i amb els 
actors Clara Segura i Joan 
Carreras, entre altres. 
BARCELONA. TNC. Fins al 17 de 
març. De 14,50 a 29 €. www.tnc.cat. 

DISSABTE 2 

FESTIVAL 

PALO ALTO NEW FAMILIES 

Els nous models de família  
són els convidats especials 
del Palo Alto Fest d’aquest 
cap de setmana al seu recinte 
habitual al Poblenou. 
BARCELONA. Pellaires, 30. Dissabte i 
diumenge de les 11 a les 21 hores. Preu 
de les entrades: 3 €. Més informació: 
paloaltomarket.com. 

DIUMENGE 3 

ESPORT 

TRIAL INDOOR 
Segona prova del campionat 
del món, al Palau Sant Jordi. 
Els pilots Toni Bou i Adam 
Raga són favorits. BARCELONA. 
trialendurobcn.com. 

DILLUNS 4 

CONCERT 

BS O DE PEL·LÍCULES 

L’orquestra simfònica líder en 

música de cinema torna a 
l’Auditori amb una gira 
dedicada al compositor John 
Williams. BARCELONA. Lepant, 
150. (19 h). 28 a 52 €. filmsymphony.es. 

DIMARTS 5 

ART 

DURER I EL RENAIXEMENT 

La mostra Durer. Mestre del 
Renaixement recull gravats de 
l’artista al Reial Cercle Artístic, 
la Catedral i el Museu Diocesà 

de Barcelona. BARCELONA. 
Diferents espais. Preu: 10 €.  

DIMECRES 6 

MÚSICA 

ADRIÀ PUNTÍ 

L’artista gironí presenta al 
Guitar BCN l’espectacle de 
teatre «real» i tecnologia Enriu-
te’n fins que el cor et digui 
prou, un disc de col·leccionista. 
BARCELONA. Barts. A les 21 hores. 
Des de 25€. guitarbcn.com. 

‘AMOR X AMOR’  
El 4 de febrer el 
@Teatre_Condal acull 
#AmorxAmor. Cançons 
d’amor per donar amor a 
les persones que més ho 

necessiten. Els beneficis 
del musical aniran 
destinats al projecte 
Dones Acció de la 
@fundacioaroa. 
@BCN_Eixample 

CAP DE SETMANA DEL 
XATÓ El 2 i 3 de febrer, un 
cap de setmana per viure 
diferents experiències al 
voltant del xató del 
Vendrell @elvendrell 

CINEMA CUBÀ A MOLLET 12è 
Cicle de Cinema Cubà 
#Mollet Segona sessió del 
Cicle amb el documental 
Community Managers, fet 
per Pastores por la Paz, que 

ens parla dels estudiants 
nord-americans que va 
acollir Cuba per estudiar a 
l’ELAM. Dissabte 2 de febrer 
a les 17.30 h. Lloc: CC La 
Marineta. @molletambcuba 

CANÇONS TRADICIONALS 
@ArnauTordera i 
@MagiCanyelles a l’Auditori 
el 2 de febrer amb el concert 
@CanconsNostres  
@ateneubanyoles

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 
BUS A DEMANDA A TORRE BARÓ. 2281 - Av. de Vallbona – 
CAP Ciutat Meridiana, 2328 - Estació RENFE, 2330 - Av. Ra-
sos Peguera – Pl. Roja, 3053 - Metro Torre Baró – Vallbona, 
3055 - Casal de Barri Torre Baró, 3056 - Av. Escolapi Càncer 
– Masquefa, 3057 - Escolapi Càncer – St Quirze Safaja, 3058 
- Escolapi Càncer – Castellfollit, 3059 - Torre Baró, 3060 - 
Bellprat – St Feliu Codines, 3061 - St Feliu Codines – Cas-
tellfollit, 3062 - St Feliu Codines – Oris, 3063 - St Feliu  Codi-

nes – Vilatorta, 3064 - St Feliu Codines, 3065 - St Feliu Codi-
nes – Metro Torre Baró/Vallbona, 3092 - Escolapi Càncer – 
Metro Torre Baró/Vallbona, 3164 - CEIP Elisenda Montcada, 
3604 - Vallcivera –Rasos Peguera, 3663 - Vallcivera, 3664 - 
St Feliu Codines – Pau Sabater, 3665 - St Feliu Codines – Vi-
latorta, 3666 - St Quirze Safaja – St Feliu Codines, 3667 - 
Castellf. – St Feliu Codines, 3668 - Castellf.– Trav. Castellf., 
3669 - Prats Rei – Castell d’Argençola, 3670 - Castellví – 
Lliçà, 3671 - Argençola – Lliçà i 3672 Pruit – Escolapi Càncer.

@NEM-HI

Dalt, exposició Durer. Mestre del Renaixement. A sota, 
a l’esquerra, els actors Clara Segura i Joan Carreras, 
que actuen al TNC. Sobre aquestes línies, el cantautor 
de Salt Adrià Puntí. Dalt, a la dreta, el Palo Alto Fest.   
FOTOS: DAVID RUANO I TNC / PALO ALTO MARKET / ARXIU

MOSTRA 

 EXPOSICIÓ

CETACIS DEL MEDITERRANI 
L’exposició de l’Associació 
Cetàcea ens mostra les espècies 
de cetacis que viuen al nostre 
mar i ens sensibilitza sobre la 
seva conservació. Nou espècies 
de cetacis amb poblacions 
estables habiten a les costes 
catalanes i en podem aprendre 
més de manera gratuïta al Centre 
Cívic Can Deu. BARCELONA.  
www.cccandeu.com 
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