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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Aquesta setmana ens diri-
gim cap al sud, a la comarca 
tarragonina de la Terra Al-
ta, per descobrir un dels in-
drets més bonics de Cata-
lunya, el Port d’Arnes. Situat 
a l’extrem més occidental 
del Parc Natural dels Ports, 
hi trobarem més de 450 
hectàrees de cingles i ba-
rrancs, pinedes, prats i l’ex-
cepcional riu Estrets, un 
afluent de l’Algars que dis-
corre mandrós des de fa mi-
lions d’anys, saltant de gorg 
en gorg i desgastant els im-
mensos blocs de roques.  

El Port d’Arnes forma part 
de la Xarxa d’Espais Natura 
de la Fundació Catalunya-
La Pedrera, que en té cura 
des de l’any 2000.  

LA RUTA 
MUNTANYA I PLA. Amb el 
poble d’Arnes com a re-
ferència, l’encant d’aquest 
port és fruit de la magní-
fica orografia de la zona, on 
conviuen muntanya i pla. 
I el congost dels Estrets 
d’Arnes que recorrerem és 
considerat un dels paratges 
més espectaculars dels 
Ports.  

Per arribar-hi hem de bus-
car la pista asfaltada que hi 
ha darrere de l’ajuntament 
d’Arnes que, en poc més de 
quatre quilòmetres, ens 
porta als Estrets. També hi 
podem anar des d’Horta de 
Sant Joan, a l’extrem sud, 
seguint la pista asfaltada 
que trobarem pocs metres 
després d’incorporar-nos a 

la carretera T-330, amb l’in-
dicador Els Ports. Amb 
aquesta segona opció arri-
barem a la zona recreativa 
de la Franqueta, des d’on 
surt una pista que, passant 
pel coll de Miralles, arriba 
fins al coll de Montfort. 

EL CAMÍ 
DELS ESTRETS.El camí dels 
Estrets és un sender espec-
tacular que voreja un dels 
rius amb les aigües més ne-
tes de Catalunya, l’Estret. 
Podem fer aquesta excursió 
durant tot l’any però val la 
pena anar-hi en èpoques de 
poca afluència de visitants 
per descobrir l’indret i gau-
dir del silenci de les roques. 
El recorregut és d’anada i 
tornada, i l’iniciarem a la 

LA PERSEVERANÇA 
DE L’AIGUA AL  
PORT D’ARNES
Recorrem el curs del petit riu Estret 
que ha erosionat durant milions 
d’anys la pedra fins a fer-se un camí 
saltant entre els gorgs

EN RUTA
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part d’Arnes, travessant 
part del massís dels Ports, 
pel congost del riu Estrets.  

Són uns tres quilòmetres 
d’anada que després s’han 
de desfer, però ens podem 
allargar fins a l’àrea de la 
Franqueta, en una excursió 
de cinc quilòmetres en ca-
da direcció.  

El temps total per fer 
aquest recorregut és de 
dues hores aproximada-
ment en el primer cas i de 
tres hores aproximadament 
en cas que arribem a la 
Franqueta.  

És un recorregut molt 
fàcil i agradable per fer amb 
nens petits i, tot i que al 
llarg del camí ens anirem 
trobant diverses tolles d’ai-
gua, en les que no està 
permès el bany.  

FAUNA 
SALVATGE. Amb una mica de 
sort, si fem el camí dels Es-
trets, podrem veure la fauna 
que habita aquest espai natu-
ral, com alguna de les més de 
5.000 cabres salvatges que 
viuen a la Reserva Nacional 
de Caça dels Ports de Tortosa 
i Beseit, de la qual forma part 
el Port d’Arnes. 

Si fem una parada per des-
cansar i reposar forces per a 
la resta de la ruta podem mi-
rar cap amunt per descobrir 
el vol d’una àguila daura-
da, un voltor comú, l’aufra-
ny o d’algun exemplar 
d’àguila cuabarrada. Les fe-
réstegues muntanyes dels 
voltants són un hàbitat ido-
ni per a la presència 
d’aquestes espècies.  

EXCURSIÓ 
FINS AL TOLL DE VIDRE.Des 
d’Arnes podem fer altres iti-
neraris pel municipi, un 
d’ells és una excursió fins a 
l’anomenat Toll de Vidre. 
S’hi pot anar amb cotxe però 
nosaltres preferim fer el ca-
mí a peu. Una opció és aga-
far la pista senyalitzada que 
surt d’Arnes i caminar els set 
quilòmetres que separen la 
població del Toll de Vidre.  

Però hi ha una altra propos-
ta que ens portarà a conèixer 
els magnífics boscos d’aques-
ta zona i que també és molt 
fàcil. Per fer aquesta sego-
na excursió trigarem unes 
dues hores des del riuet de 
les Valls. Quan arribem al 
mas de les Valls ens separa-
rem del riu i trobarem una 

pista que ascendeix a mà 
dreta fins al coll de Xertó. 
Des d’aquí hem de seguir les 
marques grogues fins al ca-
mí que va del Toll del Vidre 
al mas de Pau.  

Un cop en aquest camí, gi-
rarem a la dreta cap al Toll i 
continuarem la pista que 
porta a l’aparcament del 
riuet de les Valls. 

ARNES 
POBLACIÓ DECLARADA BÉ 
D’INTERÈS CULTURAL.I ja que 
estem a Arnes, hem de dedicar 
una estona a descobrir aques-
ta població, declarada bé d’in-
terès cultural. Va ser una anti-
ga alqueria sarraïna, conque-
rida en temps d’Alfons I, i va 
passar a mans dels templers i 
dels hospitalers. Conserva l’es-

tructura típica d’un poble 
medieval amb les portes que 
protegien el recinte antic, i hi 
ha nombrosos edificis singu-
lars i plens d’història. El més 
destacat és l’edifici de l’ajun-
tament, un dels primers d’es-
til renaixentista de Catalun-
ya que data de l’any 1584.  

També podem visitar l’es-
glésia parroquial, dedicada a 
Santa Magdalena i d’estil ba-
rroc, que va ser edificada so-
bre les runes d’una església 
gòtica el 1693. Als afores de la 
població, anirem fins a l’er-
mita de Santa Madrona (s. 
XVI-XV) o descobrirem dos 
arbres monumentals, el Pim-
poll i el Pi Ramut, de 22 i 31 
metres d’alçada i declarats 
com a arbres monumentals 
per la Generalitat de Cata-
lunya.

EL NOM D’ARNES. 
Probablement ve de 
l’època posterior a la 
conquesta cristiana i 
sembla segur que 
significa arna o rusc. De 
fet, Arnes és conegut com 
el poble de la mel i avui en 
dia, l’explotació apícola és 
una activitat 
complementària en la 
pagesia. Si en voleu 
conèixer la història i saber 
com és la mel d’aquesta 
zona, aneu fins al Centre 
d’Interpretació de la Mel, 
remodelat el 2016 i situat 
a la planta baixa del Casal 
Municipal.  
� � � 

EL MOLÍ DE L’OLI 
També podeu anar fins al 
Molí de l’Oli, un edifici 
construït a principis dels 
anys 50, que allotja  l’antic 
molí d’oli, amb dues moles, 
una premsa i el motor. 
També es conserven part 
de les vies que connectava 
aquesta maquinària i les 
set tines de decantació de 
l’oli, en bastant bon estat. 
� � � 

EL POVET DE LA NEU 
El Povet de la Neu, o 
Centre d’Interpretació del 
Gel, és una estructura 
circular de pedra on es 
conservava la neu o el gel 
que s’utilitzava per a usos 
medicinals o per a la 
conservació d’aliments.  
Si el voleu visitar, heu de 
demanar la clau al punt 
d’informació dels Ports,  
al Molí de l’Oli, o a 
l’Ajuntament d’Arnes. 

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, a dalt, 
una panoràmica del Port 
d’Arnes; a sota una calcida 
blanca; a la dreta, Cabres 
salvatges. En aquesta 
pàgina, a dalt a l’esquerra, 
visitants caminen pel camí 
del riu; una papallona reina 
zebrada, a la imatge del mig, 
i una vista de la ruta. A 
l’esquerra d’aquestes línies, 
el riu Estret entre les roques. 
I una imatge primaveral del 
massís dels Ports. FOTOS: ISMAEL 

MONTSONÍS / FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA
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AL DENTE Per Maria Almenar

Abans de tot, enhorabona pel premi! 
Segueixes encantada amb la col·lec-
ció? Encara dura l’encanteri! Aquesta 
col·lecció va ser especial des del princi-
pi. L’hem patit, però sobretot l’hem gau-
dit moltíssim. I sembla que les bruixes 
ens han portat sort. 

A qui li dediques aquest nou reconei-
xement? Li dedico a la nostra “helbi-
gang”  –l’equip i seguidors de Teresa  
Helbig–, a les nostres clientes i sobretot 
a la més punk de la casa que és la meva 
mare. Gràcies a ella vivim tota aquesta 
passió per la costura i el bon saber fer. 

Les bruixes de Teresa Helbig són do-
nes que trenquen motlles...  Donem la 
volta al concepte de bruixa com a símbol 
d’allò malèfic, desconegut o irracional. 
Busquem just el contrari! Aquesta 
col·lecció és la nostra forma de retre ho-
menatge a totes aquestes dones excèn-
triques, singulars, diferents, especials... 
que al llarg dels segles han patit o les han 
assenyalat amb el dit. Nosaltres inten-
tem treure tota aquesta càrrega simbòli-
ca que han tingut al llarg de la història 
per reivindicar el poder de la dona. 

I com ho feu?  La nostra narrativa, que 
dóna context a la col·lecció, comença 
als anys 30 en una convenció anual que 
aplega totes les bruixes del món. És un 
sindicat de dones poderoses que ve-
nen de tot arreu, que són d’edats diver-
ses, que parlen idiomes diferents, que 
tenen uns codis estètics singulars, però 
que hi ha alguna cosa que les uneix. I 
aquest vincle d’unió és la seva llibertat i 
la seva força interior. 

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. 

Quines són les bruixes que t’inspiren? 
Moltíssimes. Doncs des de les dones 
perseguides per la seva condició al mar-
ge de la societat, les dones que seguei-
xen lluitant en el seu dia a dia per 
guanyar llibertats: des d’escriptores o di-
rectores de cinema com a dones de la 
llar. No distingeixo condició ni rellevàn-
cia, només reclamo que som poderoses i 
que, tot i haver-nos castigat al llarg de la 
història hem de seguir guanyant nous 
terrenys. També és evident que m’inspi-
ro en les bruixes de la ficció amb els re-
makes de ‘Sabrina’, ‘Suspiria’ o les brui-
xes de la sèrie ‘American Horror Story’. 

Quins detalls vistos a la passarel•la 
t’agradaria destacar? Cada vestit ama-
ga moltes hores de treball i l’aposta per 
noves tècniques de costura. Ens avorri-
ria molt fer sempre el mateix! A la col·lec-
ció hi son molt presents els animals i els 
elements de la naturalesa que caracte-
ritzen cada bruixa, els teixits com el plu-
metis, el cuir perforat, el vellut, els orna-
ments de cristall... Un vestit dona poder: 
és la teva vareta màgica, és la teva es-
combra i és el teu amulet perquè t’ator-
ga una seguretat i una fermesa única. 

La moda al servei de l’empoderament 
de la dona... Sempre ha estat així des 
del nostre primer vestit creat ara fa gai-
rebé 25 anys. Al nostre atelier som gai-
rebé tot dones i fem costura per a do-
nes. Sabem el què volem i el què neces-
sitem. Pensa que l’única seducció en la 
que creiem és aquella que neix de la 
força de la intel·ligència, la convicció en 
els propis valors, la coherència i l’hones-
tedat. Evidentment fem moda que sigui 
elegant, però que mantingui una pinze-
llada gamberra. Sempre tenim aquest 
punt canalla! 

Per cert, ets la dissenyadora dels nous 
uniformes d’Iberia que entraran en 
funcionament aquest estiu. Agafes el 
relleu d’altres grans noms de l’agulla 
que han col·laborat amb la companyia 
aèria com Pedro Rodríguez, Manuel 

Pertegaz, Elio Berhanyer, Alfredo Caral 
o Adolfo Domínguez. Creus que hauria 
de dir que ets la primera dona que ho 
fa? Si i no. És un fet que sóc la primera 
dona a la història que dissenya els unifor-
mes d’Iberia, però em sobta que es creïn 
titulars i noticies enfocades només amb 
el gènere. Suposo que encara tenim es-
tigmes i que no ens en adonem prou, 
però mica en mica ho hauríem de canviar. 

Quines dificultats t’estàs trobant alho-
ra de concebre els dissenys? Unir co-
moditat amb elegància no ha de ser 
fàcil...  Doncs és una feina molt bèstia! 
Portem mesos treballant en el projecte, 
amb els teixits que busquem que siguin 
resistents, que es puguin rentar i amb el 
patronatge basat en la sastreria. És un 
continu estira i arronsa perquè hem de 
vestir 1.500 persones que mostraran els 
seus vestits a diari i de forma molt visible. 
Com bé dius, estem lluitant per mantenir 
una funcionalitat, però sense perdre 

l’essència de Teresa Helbig. És important 
que aquesta no es desvirtuï.  

M’agrada que tant els uniformes mas-
culins com femenins siguin del ma-
teix color: blau marí. Em recorda tam-
bé al discurs feminista de la directora 
creativa de Dior, Maria Grazia Chiuri i 
com aquesta tonalitat l’ha convertit 
en un símbol de la igualtat. Doncs de 
la mateixa manera pensàvem nosaltres. 
En el nostre cas, hem creat un blau fosc 
que no és ben bé el blau marí clàssic. 
L’hem fet expressament. Buscàvem un 
color que destaqués la professionalitat, 
l’elegància i que fos neutre, impecable i 
atemporal. Un color que uniformés i 
que no distingís gènere perquè tot el 
personal sigui igual.  

*    OCIpèdia

EXPOSICIÓ 

LLa febre de 
l’estampació 
¡Estampa! 
Reivindica 
l’estampació 
manual en ple 
segle XXI amb 
un llibre 
pràctic per 
aprendre pas 
a pas els 
secrets 
d’aquesta 
tècnica 
artesanal que 
s’aplica des 
de la 
il·lustració de 
làmines i roba 
a la decoració 
de mobles i 
parets. 
Una guia 
impulsada pel 
taller creatiu 
Fábrica de 
Texturas de la 
mà de mtm 
editores pels 
amants dels 
treballs 
manuals i el 
do it yourself.

«UN VESTIT DONA PODER PERQUÈ 
T’ATORGA UNA SEGURETAT  
I UNA FERMESA ÚNICA» 
Teresa Helbig (Barcelona, 1968) és una «bruixa». Una dona forta, 
lliure, singular, segura de sí mateixa... que fa art i màgia a cada 
peça de roba que dissenya dins del seu atelier, situat al bell mig 
de l’Eixample. Obsessiva del detall, la investigació en teixits i 
textures, la sastreria i l’estètica preciosista que exalta la bellesa 
femenina per damunt de tot. I és que una dona Helbig mai passa 
desapercebuda! Com tampoc ha passat de llarg la darrera 
col·lecció que la dissenyadora va presentar a la passarel·la 
madrilenya. La premiada ‘I Put A Spell On You’, exposa el poder 
de les dones a través d’un congrés internacional de bruixes ben 
poc convencionals. Un missatge en clau feminista on la moda 
pot ser una arma i un amulet a la vegada.

TERESA  
HELBIG

DISSENYADORA  
DE MODA 

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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AGENDA
RUTA DE TAPES AMB CALÇOTS 

A Gavà. Estem en plena temporada d’un 
dels productes estrella de l’horta del Baix 
Llobregat: els calçots. I és que, a més dels 
famosos de Valls (Tarragona), molt més a 
prop de Barcelona, al Parc Agrari del Baix 
Llobregat, també creix aquest producte 
que es converteix en protagonista d’una 
ruta de tapes per la localitat de Gavà. Des 
del 21 de febrer i fins al 10 de març, aquesta 
localitat organitza la ruta Quinto Tapa 
Calçots, en la que participen més de 20 
bars i restaurants oferint els calçots en 
forma de tapes amb propostes d’allò més 
creatives i que van més enllà del clàssic 
calçot rostit amb romesco al qual estem 
acostumats. Cremes, empanades, coques, 
brotxetes...Calçots en diferents formats 
per gaudir al màxim de la temporada 
d’aquest producte. Més informació: agtbaix.cat.

GURMET

AGENDA

Suo Tempore, AOVE de Les Garrigues. 
Les coses bones requereixen el seu 
temps. Aquesta és la filosofia amb la 
qual es presenta Suo Tempore, un oli 
d’oliva verge extra de la comarca lleida-
tana de Les Garrigues elaborat per qua-
tre productors de la zona: Cooperativa 
La Granadella, Nousegons, Oli Soleil i 
Raig d’Arbeca. Un oli elaborat únicament 
a partir d’oliva arbequina i al que han de-
dicat dos anys per aconseguir extreure 
la màxima qualitat en el procés de cultiu 
de l’olivera. De fet, Suo Tempore presu-
meix d’estar a l’altura dels estàndards de 
qualitat més alts i exigents per a un oli 
d’oliva. Equilibrat i fresc, un oli prèmium 
per assaborir sense presses. On: a Amazon 
i a botigues gurmet a partir de 16 euros.  
Més informació: suotemporeoil.com. 

MENÚ 
CARXOFA

Albert Mendiola ha demostrat ser el xef 
que millor treballa amb els vegetals de 
l’hort de Sant Boi. Així que la temporada 
de carxofa és una autèntica casa al seu 
restaurant Marimorena, tant al de Sant 
Boi com al de Barcelona. I per a celebrar-
ho, res millor que tastar el menú que ha 
ideat al voltant d’aquest producte i on és 
el protagonista absolut amb plats com la 
sopa de ceba i carxofa, la royal de carxofa, 
el trinxat de carxofa amb botifarra i inclús 
carxofes a les postres, amb un flam i un 
bombó que inclouen aquest vegetal entre 
els seus ingredients. 

MARIMORENA 

Proposta: Un menú 
dedicat al producte 

estrella d’aquesta casa 
i del xef Albert 

Mendiola. 

Adreça: Loreto, 24.  

Telèfon: 931 19 09 47. 

Pàgina web: 
marimorena.es. 

Preu mitjà: 33 euros.

FRICANDÓ

PLAT ÚNIC 

Proposta: El fricandó és 
el nou protagonista 

d’aquest original 
restaurant.  

Adreça: Trafalgar, 30 
(Hotel Yurbban 

Trafalgar). 

Telèfon: 933 939 208. 

Pàgina web: 
platunic.com/es/res-

taurant. 

PPreu: 29 €. 

LUXE  
A BON PREU

SOMNI 

Proposta: Excel·lent 
relació qualitat-preu 
en un espai exclusiu.  

Adreça: Hotel The 
One Barcelona 

(Provença, 277). 

Telèfon: 932 14 20 
60. 

Pàgina web: 
hotelstheone.com.es. 

Preu mitjà: 50-60 €.

Malgrat que la distinció de 5 estrelles Gran 
Luxe de l’hotel The One –obert fa un pa-
rell d’anys en ple Eixample– potser espan-
ta alguns, el seu restaurant Somni és un 
d’aquests locals que val molt la pena conèi-
xer i que reuneix com pocs en aquesta zo-
na i a aquest nivell qualitat, servei i un preu 
molt ben ajustat per al lloc on ens trobem. 
Què significa exactament això? Doncs que 
podem tastar, per exemple, l’excel·lent me-

nú degustació de la casa 
per 48 euros (68 amb 
maridatge de vins) i fer 
una interessant passeja-
da per la cuina que pre-

para el xef Miguel Muñoz al voltant d’una 
seqüència que inclou aperitiu, dos en-
trants, carn, peix i postres. Cuina medite-
rrània que es mou entre el mercat, les pi-
cades d’ullet internacionals i una presen-
tació que no renuncia a una certa 
espectacularitat, i que es tradueix en plats 
saborosos com el de rèmol amb aigua de 
cloïsses i cebes tendres adobades, un de-
liciós caneló d’ànec o un vistós rotllet d’al-
vocat que omple de color la taula. 

Podem tastar l’excel·lent 
menú degustació de la casa 
per 48 euros (68 euros amb 

maridatge de vins)

TASTETS
MOOD ROOFTOP 
BAR. A més de la 
carta i el menú 
degustació, entre 
setmana s’ofereix 
un menú executiu 
que, de nou, pot 
presumir d’una 
gran relació 
qualitat-preu 
(28€) en aquest 
entorn. Una bona 
idea és prendre el 
cafè a la terrassa. 
Situat a la novena 
planta, l’espai 
també acull 
esdeveniments 
pop-up com, 
durant el gener, un 
interessant menú 
fondue.

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Des que l’hem descobert ha esdevingut 
un restaurant perfecte per a recomanar a 
tots aquells que cerquen quelcom 
diferent. I és que, com avança el seu nom, 
Plat Únic, situat a l’hotel Yurbban 
Trafalgar, treballen amb un menú únic en 
el qual el comensal no ha d’escollir res i 
que va canviant cada dos o tres mesos. I 
ara és el moment d’un clàssic de la cuina 
catalana: el fricandó. Aquest guisat de 
carn es presenta acompanyat de patates, 
arròs i amanida i es remata amb unes 
postres que ens encanten: el mític pijama. 
Horari ininterromput de 13 a 22.30 hores.
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Festival de Màgia de Badalona. La di-
novena edició del Festival Internacio-
nal de Màgia de Badalona-Memorial Li-
Chang, celebra la seva gala els dies 22, 
23 i 24 de febrer al Teatre Zorrilla. 
Comptarà amb l’impressionant núme-
ro d’atrapar amb la boca una bala dis-
parada amb una arma de foc real de 
l’il·lusionista porto-riqueny Reynold 
Alexander. I també amb la participació 
de l’artista xinesa Huang Zheng, amb 
un xou d’efectes visuals i flamenc.

MEMORIAL  
LI-CHANG 

Proposta: Gala 
internacional. 

On: Teatre Zorrilla de 
Badalona (Canonge 

Baranera, 17). 

Quan: Dies 22, 23 i 24 
de febrer. 

Pàgina web: 
www.teatrezorri-
lla.cat/festival-li-

chang.

‘DAVANT LA 
JUBILACIÓ’ 

Proposta: Espectacle 
del director d’escena 

Kristian Lupa.  

On: Teatre Lliure de 
Gràcia (Montseny, 47). 

Quan: Fins al  
3 de març. 

Preu: 29 €. 

Pàgina web: 
teatrelliure.com.

BARTOLOMÉ 
BERMEJO 

Proposta: Exposició 
amb 21 olis sobre 
taula del pintor.  

On: MNAC.  

Quan: Fins al 19 de 
maig. 

Pàgina web: 
https://www.museu-
nacional.cat/bartolo-

me-bermejo-0. 

«Era un outsider, el Warhol del 
segle XV», diu del pintor gòtic 
cordovès Bartolomé Bermejo 
el director del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC), Pe-
pe Serra. I Joan Molina, pro-
fessor d’Història de l’Art de la 
Universitat de Girona, el defineix 
com un artista «genial» que 
«s’escapa al que és normatiu i 
convencional» i que va subver-
tir la iconografia religiosa de la 
seva època.  

L’exposició de 21 olis sobre 
taula del pintor que es pot veu-
re al MNAC fins al 19 de maig 
dona fe de les paraules 
d’aquests experts, per exemple, 
amb obres on es representa la 
sexualitat de Crist, i és una 

oportunitat d’or per endinsar-
se en la figura de Bermejo. «Va 
incloure originalitats sorpre-
nents», apunta Molina, i afegeix: 
«Ara estem gairebé segurs que 
era un jueu convers, i això, en 
uns temps difícils de persecu-
ció d’aquest col·lectiu segura-
ment explica algunes particula-
ritats de les seves pintures». 

La mostra arriba a Barcelona 
després d’haver passat pel Mu-
seo del Prado de Madrid, on va 
rebre 120.000 visitants en tres 
mesos, i té com a peça central la 
Pietat Desplà, que ha sortit ex-
cepcionalment del seu emplaça-
ment habitual, la Catedral de 
Barcelona. La seva recent res-
tauració ha permès identificar 

en el paisatge fins a 48 espècies 
de plantes i 22 d’animals. 

Però aquesta no és l’única 
obra de Bermejo que destaca 
a l’exposició, sinó que també 
n’hi ha altres com, per exemple, 
Sant Miquel triomfant sobre el 
dimoni amb Antoni Joan. Són 
peces, assenyala Serra, que a 
més de deixar veure el vessant 
rebel de l’artista, mostren tam-
bé «un alt nivell tècnic, a l’alça-
da de Hans Memling, Jan van 
Eyck o Boticelli». 

La mostra, d’altra banda, parla 
del reconeixement de Bermejo, 
que va tenir èxit al segle XV però 
va quedar en l’oblit durant 500 
anys, fins que entre finals del 
XIX i principis del XX es va recu-
perar la seva figura. Des de lla-
vors és considerat un dels mi-
llors pintors del Gòtic a escala 
internacional. ● CARLA MERCADER

NO TAN 
PETITS

El geni subversiu del pintor gòtic 
Bartolomé Bermejo arriba al MNAC 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
REDESCOBERTA DE LA ‘PIETAT DESPLÀ’. La restauració de 
l’obra ha fet possible distingir en la representació espècies com 
el xiprer, la palmera datilera, el salze negre o la sàlvia.  

UNA OBRA MENYS QUE A MADRID. En comparació amb 
l’exposició a Madrid, l’única peça no exhibida a Barcelona és el 
Santo Domingo de Silos. El director del MNAC explica que «mai 
ha sortit del Prado per les seves dimensions i per problemes 
estructurals». 

TAMBÉ S’EXHIBEIXEN FALSIFICACIONS. La mostra del MNAC 
inclou falsificacions i còpies propiciades per la demanda d’obres 
de Bermejo durant els anys 20 i 30 del segle passat.  

DESPRÉS, CAP A LONDRES. Una vegada finalitzada l’exposició, 
la National Gallery de Londres li dedicarà també un espai (amb 
part del material exhibit a Madrid i Barcelona). La mostra es 
podrà veure a partir del mes de juny i portarà per títol Bartolomé 
Bermejo, Master of the Spanish Renaissance.   

@NEM-HI

FLIC FESTIVAL 

Proposta: Certamen 
per a infants.  

On: Diferents espais 
de Barcelona. 

Quan: Fins al 23  
de març. 

Pàgina web: 
www.flicfestival.com.   

PETITS

Èxit de la temporada 2016-2017. Aquesta 
obra sobre la supervivència al nazisme es-
crita per Thomas Bernhard arran l’anome-
nat cas Filbinger (la revelació del passat 
nazi del primer ministre de Baden-Wüt-
temberg, Hans Filninger, que va acabar di-
mitint del càrrec l’any 1978) és un retrat 
d’una família emmetzinada per aquest vi-
rus d’odi, por i infelicitat. La coproducció 
entre el Lliure i el Festival Temporada Alta 
de Girona es va estrenar el 2016. Actuen 
Marta Angelat, Mercè Aránega i Pep Cruz.

Fomentar entre els nens el gust pels lli-
bres i la creativitat. La novena edició del 
certamen FLIC d’experiències i creació 
literària per a nens vol promoure el gust 
pels llibres i per la creació entre els més 
petits. Les propostes escèniques es de-
senvolupen al Mercat de les Flors, les li-
teràries al Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC), a la Filmoteca de Cata-
lunya i al Museu del Disseny, i la creativa 
al Museu d’Art Contemporani de Barce-
lona (MACBA). 
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20-27 DE FEBRER:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 20 

CONCERT 

ANNA LUPPI 

La cantautora italiana 
publica nou disc en 
castellà, amb la col·labora-
ció de Carmen París, i actúa 
a Barts dins d’una minigira 
espanyola. BARCELONA. 
Paral·lel, 62. A les 21 hores. 
Preu: 6 €. barts.cat. 

DIJOUS 21 

FESTIVAL 

ANIMAC 2019 A LLEIDA 

La 23a edició del certamen 
comptarà amb la presència 
del fundador de l’estudi 
Aardman Animations, Peter 
Lord i amb la conferència 
de Mark Osborne, director 
de Kung Fu Panda. LLEIDA. 
Fins al dia 24. animac.cat. 

DIVENDRES 22 

OBRA 

ELS ESCRITS DEL  
MARQUÈS DE SADE 

El director suís Milo Rau 
trasllada a l’escenari els 
textos del marquès de Sade 
i el cinema de Pier Paolo 
Pasolini amb els actors de 
la Schauspielhaus Zürich i 
de Theater HORA, de 
persones amb discapacitat 
intel·lectual. BARCELONA. 
Teatre Lliure. 22 i 23 de febrer. 
teatrelliure.com. 

DISSABTE 23 

CONCERT 

EL COR CANTA 

Un cor de 140 cantaires 
presenta el seu primer 
concert, amb dues obres 
simfònico-corals a 
l’Auditori. BARCELONA. Lepant, 
150. A les 12. hores. De 10 a 20 €. 
auditori.cat. 

DIUMENGE 24 

TRADICIÓ  

SANT MEDIR 
Dins dels actes per la diada 
de Sant Medir, el 3 de març, 
diumenge 24 sortirà el 
romiatge a l’ermita de Sant 
Medir. BARCELONA. Plaça de 
Trilla. A les 8 hores. bcn.cat 

DILLUNS 25 

ESCENA 

TRIBUT A CARLES CANUT 
El teatre Romea, sala de la 

qual el desaparegut actor 
Carles Canut en va ser 
director, acull un acte de 
record i agraïment per la 
seva dedicació a la professió 
i a la cultura durant més de 
50 anys. BARCELONA. Hospital, 
56. (20 h). teatreromea.cat. 
DIMARTS 26 

EXPOSICIÓ 

‘CATALUNYA MAR ENLLÀ’ 
La nova mostra del Museu 
Marítim explica la història i 
l’evolució del món marítim a 

Catalunya des del segle XVII 
fins a l’actualitat. BARCELO-
NA. mmb.cat. 

DIMECRES 27 

MOSTRA 

MAX BECKMANN 

Exposició monogràfica 
sobre l’obra de l’artista 
alemany (1884-1950),  
geni del realisme simbòlic. 
BARCELONA. CaixaForum. Fins al 
26 de maig. Preu: 5 €.caixaforum.es.

EXPOSICIÓ DE FOTOS 
El #CAPBarceloneta 
acull, fins al 22 de febrer, 
l’exposició fotogràfica 
#PictUR, per donar a 
conèixer la dimensió i 

l’impacte emocional de la 
#urticària crònica. Una 
mostra dirigida per la 
dermatòloga del CAP i de 
l’@hospitaldelmar Ana M. 
Giménez Arnau. No te la 

perdis! @perevirgilicat 
MOBILE WEEK A LLEIDA 
#Lleida és una de les 
seus escollides per acollir 
una de les jornades de la 
Mobile Week que es fan 

fóra de Barcelona, el 20 
de Febrer a @lallotja 
#Lleidacongressos 
 @turismedelleida 
DONACIÓ DE SANG 
T’esperem el dia 22 de 

Febrer @LaSalleGracia , 
de 9:00h a 13:00h i de 
16:00h a 20:00h per la 
donació de sang, no hi 
faltis; t´esperem!!  
@maarcnh 

CIÈNCIA Els dimecres de 
febrer VilaUrania i el UAB 
ofereixen tallers Dona, 
gènere i ciència 
#CiutatiCiència 
@BCNCiencia

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

TRANSPORT PÚBLIC 
LA LÍNIA 191 AMPLIA EL SEU RECORREGUT.  Des  
del 18 de febrer. A partir del 18 de febrer, la línia 191 
connecta més barris i arriba al Baix Guinardó. Per un 
dels extrems, la línia 191 continua sortint de la plaça del 
Congrés Eucarístic i, amb el mateix recorregut que fins 
ara, arriba al carrer del Mas Casanovas, on continua 
pel carrer Torrent de Melis, Ronda del Guinardó, Ram-
bla dels Encants, Avinguda de la Mare de Déu de 

Montserrat, carrer de Sardenya i Ronda del Guinardó 
fins al carrer de Sant Quintí, on continua en direcció Pl. 
Congrés. S’anul·la la parada 1834 - Pl Congrés. Les pa-
rades noves són les següents: 3543 - Rda Guinardó-
Cartagena, 460 - Verge de Montserrat - Francesc Ale-
gre, 447 - Verge de Montserrat - França, 1316 - Verge 
de Montserrat - Praga, 1104 - Sardenya - Camèlies, 
3637 - Ronda Guinardó - Pi i Margall, 3226 - Guinardó - 
Lepant i 3227 - Rda Guinardó-Castillejos.  tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, espectacle teatral basat en textos del 
marquès de Sade al Teatre Lliure. Per sota, l’actor Lluís 
Canut. Dalt, pintura de Max Beckmann. I dalt, a la 
dreta, audiovisual que es podrà veure a l’Animac de 
Lleida. FOTOS: TONI SUTER / ANIMAC / MAX BECKMANN / TEATRE ROMEA 

ART 

MUSEU EGIPCI 

PORTES OBERTES. El Museu 
Egipci de Barcelona obre les 
seves portes de manera gratuïta 
el divendres 19 d’octubre, de les 
19 hores a la mitjanit dins la Free 
Friday Night. A banda de poder 
recórrer les exposicions, 
s’organitzaran tallers de 
jeroglífics i momificació així com 
visites guiades. BARCELONA.  
Museu Egipci. València, 284. Divendres 19 
de 19 a 00 h. Gratis. museuegipci.com. 
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