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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Anem fins al Pedraforca per 
descobrir una de les seves 
valls, la de Saldes, i sobre-
tot per conèixer les esglésies 
romàniques que hi ha en 
aquesta zona. Situat entre 
els termes municipals de 
Saldes i Gòsol, al Berguedà, 
el Pedraforca és una de les 
muntanyes més conegudes 
de Catalunya, especialment 
per la seva forma peculiar, 
amb dues carenes paral·leles 
que s’uneixen pel coll de 
l’Enforcadura. Pertany al 
Parc Natural del Cadí-Moi-
xeró i presidirà tot el nostre 
recorregut. 

Començarem la ruta del 
romànic a Sant Climent de la 
Torre de Foix, encara al mu-
nicipi de Guardiola de Ber-

guedà. Hi arribarem per la 
carretera de Guardiola a Sal-
des, trencant per una pista 
que hi ha al quilòmetre 3,5 
a mà esquerra. L’església, del 
segle XI, estava força malme-
sa i el 2017 es van fer treballs 
de restauració de la coberta i 
de consolidació dels murs. 
Antigament se l’anomenava 
Sant Climent de Vallcebre, ja 
que el terme Torre de Foix es 
va afegir al segle XIV quan 
els senyors de Foix cons-
truïren la casa forta que hi ha 
al costat, explica l’historia-
dor Pere Cascante a la docu-
mentació facilitada pel Parc 
Natural del Cadí-Moixeró. 
L’església, d’una sola nau, va 
ser consagrada el 1040 per 
Eriball, bisbe d’Urgell, tot i 
que les referències més anti-
gues que en tenim són de 

l’any 983. La construcció for-
ma part d’una masia fortifi-
cada que  manté part de l’es-
tructura medieval originària. 
Segons Cascante, el mas pos-
siblement ja existia al segle 
X, tot i que va ser profunda-
ment reformat als segles XIV 
i XV,  quan va passar a mans 
de la família de Foix, que vi-
via a Bagà.  

SANT JULIÀ 
UNA ESGLÈSIA DEL SEGLE X. 
La següent parada és Sant 
Julià de Freixens, al muni-
cipi de Vallcebre. Trobarem 
l’església a la mateixa carre-
tera de Guardiola a Saldes, 
al quilòmetre 6, poc abans 
de Maçaners. Va ser cons-
truïda al segle X i tenim 
constància documental que 

PETITES JOIES DEL 
ROMÀNIC ALS PEUS 
DEL PEDRAFORCA
Una ruta per la Vall de Saldes ens 
permet descobrir un gran patrimoni 
artístic i natural als peus del massís 

EN RUTA
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l’any 1010 era propietat del 
monestir urgellenc de Sant 
Sadurní de Tavèrnoles. 
Conserva l’estructura 
romànica on destaca l’absis 
semicircular, però va ser re-
formada i ampliada durant 
els segles XVII i XVIII, segu-
rament perquè el terra-
trèmol de l’any 1428 la va 
deixar molt danyada.  

Seguint la ruta de Guardio-
la a Saldes, hi ha una altra de 
les joies del romànic en 
aquesta vall, Sant Ponç de 
Molers, a 1.163 metres d’al-
titud i en un pla que domi-
na per la dreta l’engorjat riu 
de Saldes. És un petit temple 
restaurat, d’una sola nau, se-
gurament construït al segle 
XI tot i que no en tenim notí-
cies escrites fins a l’any 1632. 
Per visitar-lo, haurem de de-

manar la clau a la parròquia 
de Sant Martí de Saldes, la 
nostra propera parada. 

SALDES 
I SANT SEBASTIÀ DE SULL. 
Arribem al poble de Saldes, 
on ens espera un paisatge de 
cases antigues amb balco-
nades de fusta. Coronant el 
nucli antic de la vila hi ha 
l’edifici més emblemàtic del 
poble, l’església parroquial 
de Sant Martí de Saldes, que 
ja s’esmenta a l’acta de con-
sagració de la catedral d’Ur-
gell el 839. Tot i això, apareix 
també en un document da-
tat el 8 de desembre del 857 
com a nova església consa-
grada pel bisbe d’Urgell Gui-
sad. El temple original devia 
ser substituït per un altre de 

romànic als segles XI i XII 
que també va desaparèixer. 
Actualment, el que veiem és 
una església construïda al 
segle XVII. Tot i això, con-
serva la nau central i la vol-
ta del període romànic i al-
guns fragments a la part in-
ferior de l’antic absis 
romànic, explica l’historia-
dor Pere Cascante. En un ra-
có de l’església hi podem 
veure la mare de déu de Gre-
solet, una talla de fusta del 
segle XIII procedent del san-
tuari del mateix nom. 

Sobre els espadats que do-
minen el poble hi ha l’antic 
castell de Saldes, construït 
entre els segles XI i XII. En 
queden algunes restes en-
castades a les parets de les 
cases i forma un conjunt de 
dos edificis força ben conser-

vats. Un d’ells és l’antiga es-
glésia del castell, dedicada 
a Santa Maria. És un edifici 
romànic de dimensions molt 
reduïdes, construït al segle 
XII. S’hi venerava una imat-
ge de fusta de la Mare de Déu 
del Castell, que va desaparèi-
xer durant la guerra civil. 
L’altra construcció, de dues 
plantes, està a l’extrem opo-
sat de la capella i separat pel 
que hauria estat l’antic pati 
d’armes. Els primers habi-
tants documentats del cas-
tell van ser una família de 
vassalls dels comtes de Cer-
danya, tot i que posterior-
ment va passar a mans del 
comtat de Barcelona. A Sal-
des hi ha una llegenda que 
explica com una jove del po-
ble es va convertir en colom 
gràcies a la seva devoció per 

la Mare de Déu, i va aconse-
guir fugir del senyor del cas-
tell que la pretenia. 

Avancem en la nostra ruta 
fins a Sant Sebastià de Sull, 
construït prop de l’aiguaba-
rreig dels rius de Saldes i Gre-
solet. És el lloc on l’any 857 el 
prevere Daniel, rector de la 
parròquia de Sant Martí, es 
va retirar amb la seva esposa 
Honesta i alguns servents 
per fer vida contemplativa. 
El 939, el comte Sunifred de 
Cerdanya va confirmar al 
monestir la possessió de les 
terres que havien començat 
a treballar. Actualment el 
conjunt està en ruïnes, tot i 
que encara hi podem veure 
les restes d’una església cir-
cular, de dependències 
monàstiques i la base d’una 
torre de defensa.  

PICASSO 

La primavera del 1906 
Pablo Picasso va a Gósol 
amb la seva companya, 
Fernande Olivier. Portaven 
poques coses, una mica 
de roba, el seu cavallet i 
unes quantes caixes 
atapeïdes de pinzells i olis. 
Quan van tornar a París, 
l’agost del mateix any, la 
parella portava una petita 
caravana de mules, senyal 
que Picasso havia pintat 
molt. Ara podeu descobrir 
el pas de la cèlebre parella 
per Gòsol al Centre 
Picasso de la població, on 
hi ha la mostra més 
representativa de les tres-
centes dues obres que 
s’atribueixen al període 
gosolà de l’artista, els 
originals de les quals 
estan repartits en 
diferents museus del món.  

� � � 

VIA VERDA   
Si voleu conèixer més a 
fons el Pedraforca, podeu 
fer la ruta 360º que dóna 
la volta al massís des de 
Gòsol. Són 17 quilòmetres 
que es poden fer amb 
comoditat, tot i que ara 
cal vigilar amb el gel. 
Discorre al peu del massís 
entre frondosos boscos 
per antics camins 
històrics com el Camí dels 
Bons Homes, el dels 
Minaires o la ruta dels 
Segadors. La ruta està 
senyalitzada en la seva 
totalitat com a PR C-127.  
� � �

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, a 
l’esquerra, a dalt, la porta 
romànica de Sant Andreu de 
L’Espà. A sota,  l’església de 
Sorribes. A dalt, a l’esquerra, 
l’imponent Pedraforca que 
domina el paisatge. A dalt, 
Santa Maria del Castell de 
Saldes, i al costat d’aquestes 
línies, Sant Ponç de Molers, 
amb el massís del 
Pedraforca al fons. FOTOS: ARXIU 

PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ 

A diferència de l’anterior, 
la següent parada, l’església 
de Sant Andreu de L’Espà, 
està força ben conservada, 
tot i que de l’època romàni-
ca només es conserva la 
magnífica porta d’entrada. 
Però arribem al final del re-
corregut a Gòsol, per desco-
brir-ne el castell que, jun-
tament amb el del Fraumir 
formava part d’una línia de 
defensa creada pels comtes 
de Cerdanya per controlar 
els principals passos i vies 
d’accés, segons Pere Cas-
cante. Situat a 1.488 metres, 
la zona del castell era un re-
cinte fortificat on encara 
trobem restes de la muralla, 
de les cases i de l’església 
dedicada a Santa Maria, 
amb la torre de vigilància al 
capdamunt. 



4 Dimecres, 27 de febrer del 2019 — OCICAT — 20MINUTOS

*    OCIpèdia

 

EN CLAU 
FEMENINA 

Les artistes 
creadores en 
els àmbits del 
disseny, la 
música, 
l’artesania o la 
gastronomia 
centren l’edició 
de març de 
PPalo Alto 
Market Fest. 
Una edició que 
reivindica la 
creativitat 
femenina amb 
un cartell 
replet 
d’activitats 
acompanyades 
per parades, 
foodtrucks i 
concerts on 
elles són les 
protagonistes. 
Els propers 2 i 
3 de març al 
recinte de  
Palo Alto, al 
Poblenou.

AL DENTE Per Maria Almenar

SEGONA PELL
La roba interior també té la seva parcel·la local amb 
firmes que aposten per una altra manera de 
confeccionar moda més ètica i sostenible amb peces 
atemporals que s’adhereixen al cos com una nova muda. 
Ens despullem per descobrir les intimitats!  

«La bellesa és aquella 
natural i real que engloba 
una gran varietat  
de cossos i formes». 
Ana Alemany, The Nude Label

LA BELLESA NATURAL. Ana Alemany i 
Clara Ropero defenen un mateix concepte 
de bellesa: “aquella natural i real que en-
globi una gran varietat de cossos i formes”. 
Amb aquesta convicció i un objectiu ben 
marcat: “crear roba interior bàsica, còmo-
da i funcional amb un disseny fresc i sen-
zill”, en paraules de l’Ana, les dues sòcies 
van fundar l’any 2014 la firma valenciana  
The Nude Label. Més enllà de la seva aposta 
per la llenceria atemporal i la producció local, 
també tenen en compte la sostenibilitat.

ÉS 
TENDÈNCIA!

TROBAR L’ÀNIMA. Fa pocs mesos, TTCN 
va decidir renovar la col·lecció Alma, la seva 
línia de bàsics més representativa.  La pro-
posta consta de peces elaborades amb 
crepè i cotó que li donen suavitat i un tacte 
agradable amb motius de blonda que son 
part de la seva identitat. Pel que fa formes, 
els sostenidors push up i balconette con-
viuen amb calcetes, tangues i els culots alts 
de cintura. Els tons neutres con el beix, el 
gris perla o el rosa pàl·lid tenyeixen aquesta 
proposta que uneix comoditat i sensualitat.

UN SEGLE D’EXPERIÈNCIA. «Som es-
pecials perquè el nostre producte és únic», 
diu Katy Muñoz, gerent de  ZD Zero Defects. 
El nom fa la cosa en aquesta empresa fami-
liar nascuda a Mataró l’any 1920 que ha mo-
dernitzat processos per aconseguir roba 
«excepcional» per a home i dona, on l’artesa-
nia conviu amb la tecnologia i la innovació. 
«Cadascuna de les peces parteix de 
matèries primeres pures capaces d’originar 
teixits naturals, suau i confortables que 
passen un control de qualitat exhaustiu». 

MODA I ART. L’AAniela Parys té nom de 
pel·lícula independent. Aquesta dissenya-
dora i artista visual prové de Portland, però 
viu a Barcelona amb diversos projectes en-
tre les mans. Un d’ells abandera el seu nom i 
consisteix en la creació de moda apostant 
per l’upcycling. Com? Aniela Parys aprofita 
els materials que no s’utilitza en altres pro-
duccions per extreure materials i fibres com 
el cotó orgànic, el lli, el bambú i les fibres re-
ciclades i elaborar així en tallers locals, les 
seves peces de roba exteriors i interiors.
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ACTUALITAT

Els guanyadors 
Creats per l’Ajuntament de Barcelona perquè 
aquells restaurants de barri que ja són cone-
guts en el seu entorn tinguin un reconeixe-
ment més ampli en el mapa gastronòmic de la 
ciutat, els Premis Bcn Restauració, en la seva 
segona edició, han triat la popular Granja Ele-
na de Sants-Montjuïc com a millor local en la 
categoria de qualitat gastronòmica. Entre els 
30 nominats en les tres categories, El Tomàs 
de Sarrià ha estat reconegut per la seva labor 
d’«integració de barri» i el restaurant En Ville 
del districte de Ciutat Vella en l’apartat de lo-
cal notori i innovador. A més, aquest any els 
premis han volgut fer un reconeixement es-
pecial a Can Recasens per la seva trajectòria 
de 113 anys i el seu paper en la gastronomia 
del barri de Poble Nou.   

CUITS I CREMES VEGETALS DE GVTARRA

GURMET

En conserva 
Unes bones conserves mai han de faltar al re-
bost. I les conserves vegetals de Gvtarra són 
de les millors en la seva categoria. Ara la marca 
ha volgut anar un pas més enllà i aprofitar l’ex-
cel·lent producte de l’horta navarresa per a po-
sar a la taula cuits i cremes vegetals ja llestos 
per a consumir i que, tot i que sembli difícil, 
combinen comoditat, qualitat, sabor i receptes 
saludables. Sense conservants ni colorants, es 
presenten en racions individuals en un còmode 
envàs de TetraPack i proposen quatre guisats 
de llegums (mongetes blanques i vermelles, ci-
grons i llenties) amb verdures i mitja desena de 
cremes sense lactis. A més totes elles són to-
talment vegetals, així que també són aptes per 
als qui segueixin dietes vegetarianes o vega-
nes. Cadascuna costa a partir d’1,5 euros. Més 
informació: gvtarra.com. 

AMB CIRC 

Com el seu nom permet endevinar, aquí la 
cosa va de circ. Juan Carlos Muñoz 
Navarro, soci i director artístic de Cirkuz 
Land, aporta la seva llarga experiència de 
més de 20 anys en les arts escèniques, 
que inclou una temporada en el Cirque du 
Soleil. Als comandaments de la cuina, Ivan 
Rios proposa una carta que dóna uns tocs 
d’avantguarda al receptari de mercat. I a la 
barra –que també serveix de zona 
d’acrobàcies– Marc Roura combina 
clàssics i còctels d’autor per a animar les 
vetllades. Un restaurant i un club amb 
tota la màgia del circ per als amants dels 
sopars o copes amb espectacle.

CIRCUZ LAND 

Proposta: Cuina 
creativa i cocteleria 

amb espectacle. 

Adreça: Comerç, 24. 

Telèfon: 937 60 52 69. 

Pàgina web: 
cirkuzland.com. 

Preu mitjà: 50 euros.   

PEIX DE 
LLOTJA

EL MERCADER DE 
L’EIXAMPLE 

Proposta: Cuina slow 
food amb peix local.  

Adreça: Mallorca, 239. 

Telèfon: 932 72 07 05 

Pàgina web: 
elmercaderdeleixamp-

le.com. 

Preu mitjà: 20-30 €   

NOVA 
ESTRELLA

ORIA 

Proposta: La desena 
estrella de Martín. 

Adreça: Monument 
Hotel. Passeig de 

Gràcia, 75. 

Telèfon: 935 48 20 
33. 

Pàgina web: 
monumenthotel.com. 

Preu mitjà: 40 €.  

El xef basc Martín Berasategui sumava en 
l’última edició de la Guia Michelin la seva de-
sena estrella gràcies a Oria, el restaurant del 
Monument Hotel de Barcelona. Aspirant a 
ser una mica més que el germà petit i as-
sequible de Lasarte, aquí Xabi Goikoetxea 
–responsable de la cuina– aporta un toc me-
diterrani i local al receptari de Berasategui 
que funciona amb una deliciosa precisió a 
la carta d’Oria. Però sens dubte l’estrella del 
restaurant és el seu peculiar menú degus-

tació. O, millor dit, menú 
sorpresa que es confec-
ciona a mida per a cada 
comensal. Amb un preu a 
partir de 50 euros, només 

cal dir quant ens volem gastar i de cuina ani-
ran sortint els plats que formaran aquest 
menú únic que serà diferent del de la tau-
la del costat. Una proposta realment en-
ginyosa amb la qual ens podem trobar amb 
plats tan bons com un ravioli de cua de to-
ro amb brou de tòfona, un llobarro senzi-
llament perfecte o una deliciosa amanida de 
pop. Tot amb una presentació molt cui-
dada dels plats i un servei a l’alçada d’un dels 
millors hotels de la ciutat.   

L’hotel Monument s’ha 
convertit en un dels epicentres 
de l’alta cuina de Barcelona de 

la mà de Martín Berasategui

TASTETS
MENÚ EXECUTIU. 
A més d’Oria, 
l’hotel acull el citat 
Lasarte, amb tres 
estrelles. Però 
també hi ha 
alternatives més 
informals. A Oria 
cada migdia entre 
setmana s’ofereix 
un excel·lent menú 
executiu per 40 
euros que inclou 
aperitiu, primer, 
segon i postres. I 
un diumenge de 
cada mes, la cuina 
de Berasategui es 
presenta també en 
format brunch 
(Yummy Sundays) 
a la terrassa Glass 
de l’hotel.   

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Producte local i de temporada confluei-
xen en la filosofia slow food a la qual del 
restaurant. Aquest bonic i acollidor local 
amb cuina d’horari continu anunciava 
recentment un acord per a proveir-se de 
peix de la llotja de Barcelona. I és que, 
encara que molts no ho sàpiguen, a 
Barcelona continua havent-hi pescadors i 
petites embarcacions que de matinada i a 
la tarda recorren el litoral. Ara algunes de 
les seves captures de peix i marisc es 
podran trobar en les receptes d’aquest 
restaurant, que reforça així la seva aposta 
per la cuina tradicional amb ingredients 
de qualitat i de proximitat.  

II PREMIS BCN RESTAURACIÓ
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50 anys del Grup de Folk. Una mostra 
sonora a l’Arts Santa Mònica commemora 
el 50è aniversari del llegendari i referen-
cial Grup de Folk, que explica la història 
del col·lectiu musical a través de 12 
cançons emblemàtiques. Aquesta banda 
dels Països Catalans, nascuda l’any 1968, 
tenia referents com Peter, Paul & Mary o 
Bob Dylan. La seva aventura va durar no-
més nou mesos, però la seva aportació va 
ser decisiva per al desenvolupament de 
la música catalana dels anys següents.

‘SI MIREU EL 
VENT D’ON VE’  

Proposta: Exposició. 

On: Arts Santa Mònica 
(La Rambla, 7). 

Quan: Fins al 24 de 
març. 

Pàgina web: 
artssantamonica.gen-

cat.cat/es.

‘BEN HUR’  
D’YLLANA  

Proposta:  
Obra de teatre 

On: Teatre Coliseum 
(Gran Via de les Corts 

Catalanes, 595) 

Quan: Fins al 24 de 
març.  

Pàgina web: 
www.grupbala-

na.com/es/teatros/sa-
las/teatro-coliseum/.  

CONCERT 

Proposta: Joan 
Miquel Oliver 

presenta el disc 
Elektra. 

On: Sala Razzmatazz 
(Almogàvers, 122). 

Quan: Divendres 1 de 
març a les 21 hores. 

Preu: 12 euros. 

Pàgina web: 
roomfestival.com i 

salrazzmatazz.com.

El mallorquí Joan Miquel Oli-
ver (Sóller, 1974) tanca la se-
va trilogia discogràfica diven-
dres que ve a la sala Razzma-
tazz de Barcelona amb 
Elektra, la tercera entrega d’un 
projecte musical que va néixer 
amb Pegasus (2015) i que va 
tenir la seva continuïtat amb 
Atlantis (2017). Oliver parla 
d’Elektra com d’un treball 
d’una «sonoritat artesana i 
orgànica» que no defuig el 
caràcter surrealista, humorís-
tic i oníric que defineix l’ar-
tista, ja en la seva etapa a 
Antònia Font i ara en solitari. 
El treball Elektra el formen 
una dotzena de temes breus, 
com ara Honey, Exploram 

s’avorriment i Liquens arbo-
rescents, creats amb la col·la-
boració de Jaume Manresa 
(ex Antònia Font) als teclats 
i de Xavi Oliver a la bateria. 
Les il·lustracions del disc són 
obra d’Albert Pinya. Els tres 
han construït un so més 
pròxim al dels concerts en di-
recte i on l’electrònica apareix 
a mesura que es va desenvo-
lupant la improvisació. «Tinc la 
impressió de tornar a tenir 
una banda, però és diferent 
que amb Antònia Font. Allà 
érem cinc titulars i l’opinió de 
cadascun valia igual que la 
dels demés, i a vegades més 
per mal que per bé, perquè si 
a algú no li agradava alguna 

cosa, un arranjament, per 
exemple, no es feia», ha ex-
plicat Font. El protagonista, no 
obstant això, d’aquest disc és 
Oliver. I un seguit de dones: 
Hipotèrmia (una nena amb 
pocs amics)  i Elektra que dó-
na nom a l’àlbum, inspirada en 
el mite grec i reinterpretada 
pel mallorquí com una víctima 
del masclisme. Oliver creu que 
«ara és un bon moment» per 
tractar aquest tema «perquè 
la gent ho entén millor, hi ha 
més sensibilitat i la gent està 
més preparada per parlar-ho». 
Sobre l’Elektra mitològica, ell 
la defineix com «una dona que 
va viure en ple patriarcat, des-
prés de la guerra de Troia. És 
un personatge discriminat i 
aquest disc va de feminisme 
i família, amb cançons com 
Per a totes ses mamàs. 

NO TAN 
PETITS

Joan Miquel Oliver tanca trilogia musical  
amb una Elektra víctima del patriarcat 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
EL JAZZ DE JEAN TOUSSAINT. El músic nascut a Saint 
Thomas, a les Illes Verges, és un dels grans tenoristes del 
jazz. Toussaint, que va començar als anys 80 com 
acompanyant del conegut bateria Art Blakey al seu grup 
Jazz messengers, va coincidir amb grans del jazz com 
Wynton Marsalis. Ara, amb la seva banda, visita en dues 
nits (les de divendres 1 de març i dissabte 2 de març) la 
sala Jamboree. L’acompanya una formació inèdita: Albert 
Palau al piano, Mark Hodgson al contrabaix i Stephen 
Keogh a la bateria (Plaça Reial, 17; divendres i dissabte a 
les 20 i les 22 hores; 22 €; masimas.com/jamboree). 

POP EXPERIMENTAL A L’HELIOGÀBAL. Tuya, la 
proposta del productor i multiinstrumentista David T. 
Ginzo presenta a la sala Heliogàbal A war is coming, el 
treball més electrònic d’un músic que és habitual de 
Christina Rosenvinge, Sidonei i Tokyo Sex  Destruction 
(Sala Heliogàbal; Ramon i Caja, 80; dijous 28 de febrer a 
les 21 hores; Preu: 8 €; heliogabal.com).

@NEM-HI

‘LA CUINETA DE 
L’AURELI’ 

Proposta: Espectacle 
de pallassos. 

On: Sala Fènix 
(Riereta, 1). 

Quan: Fins al 3 de 
març.  

Pàgina web: 
www.salafenix.com. 

PETITS

Amb efectes audiovisuals. El Teatre 
Coliseum de Barcelona ofereix una ver-
sió renovada del clàssic Ben-Hur. Es 
tracta d’un espectacle participatiu per a 
tots els públics que aposta pel teatre-
mascope, un joc entre el llenguatge cine-
matogràfic i el teatral que acosta la 
història clàssica a l’espectador actual, 
acostumat als efectes especials i als au-
diovisuals. És una adaptació de Nancho 
Novo de la mà de la companyia madrilen-
ya Yllana amb direcció de David Ottone.    

Un pallasso que juga amb els nens. La 
cuineta de l’Aureli és un espectacle de 
pallasso Xavier Basté amb poques parau-
les, però que promet moltes riallades. Ex-
plica la història d’un home que viu darrere 
d’un circ amb la seva cuina, una taula, la 
maleta on ho guarda tot i el seu amic de 
l’ànima, un osset de peluix. Juga amb els 
nens i nenes amb elements com una sopa 
de bombolles de sabó, uns acròbates 
amagats o un plomall entremaliat que ho 
embulla tot a l’hora de netejar.  
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T&T 
BCN

DIJOUS GRAS O LLARDER 
28 de febrer: DIJOUS 
GRAS O LLARDER, tret 
de sortida tradicional a 
les festes de Carnaval. 
Aquest dia és costum 

menjar truita de botifarra, 
coca de llardons o 
botifarra d’ou, una 
reminiscència dels 
greixosos àpats que 
tenien lloc quan, per 

Quaresma, l’abstinència 
era obligada 
@caledelspagesos 
MOSTRA DE RETRATS 
Darrers dies per veure 
l’exposició Pep Escoda, 

Retrats. Tinglado 2 del 
Moll de costa, 
#Tarragona. Horaris: de 
dimarts a dissabte de 
11.00h a 13.00h i de 
16.00h a 19.00h. 

Diumenge de 11.00h a 
14.00h. Fins el 28 de 
Febrer @pepescoda 
ANTIRACISTA 
L’apoderament de les 
dones racialitzades a 

#Barcelona amb @suskaf, 
afro feminista i activista 
antiracista #Antiracisme 
hegemònic. 28 de febrer 
a les 19h. Col·legi de 
Periodistes @SOSRacis

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 (coordina-
ció editorial), María del Sol García 
(disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
ATURADES PARCIALS AL METRO. SServeis mínims.  
 De 7.00 a 9.00 h, serveis mínims del 50%. Els trens circula-
ran cada 6-9 minuts a les línies convencionals (L1, L2, L3; 
L4 i L5), cada 7 minuts a l’ L9 Sud i L10 Sud, cada 10-15 mi-
nuts a l’ L9 Nord i L10 Nord i cada 14 minuts a l’ L11. De 16.00 
a 18.00 h, serveis mínims del 50%. Els trens circularan cada 
7-11 minuts a les línies convencionals, cada 7 minuts a l’L9 
Sud i L10 Sud, cada 15-20 minuts a la L9 Nord i L10 Nord i 

cada 14 minuts a l’L11.  De 22.50 i fins a la finalització del 
servei, serveis mínims del 30%. Els trens circularan a inter-
vals de 22-31 minuts a les línies convencionals i a les línies 
automàtiques (L9 Nord, L10 Nord, L9 Sud, L10 Sud) excep-
te a l’L11 que seran de 14 minuts.  Per a consultes, TMB té a 
disposició dels usuaris el telèfon d’informació i atenció al 
ciutadà 902 075 027 (de dilluns a diumenge, de 8 a 21 h) i 
també el compte d’informació i atenció a Twitter (de di-
lluns a divendres, de 7 a 20 h).  tmb.cat.

@NEM-HI

Els restaurants del Grup Maur 
són sempre una aposta segu-
ra quan es tracta de fer una 
calçotada en ple centre de 
Barcelona. I entre ells ens 
quedem amb Pamplinas, que 
en un ambient acollidor, ofe-
reix un menú clàssic en el qual 
no manca la teula de calçots, 
unes delicioses carxofes i un 
generós plat  de carns a la bra-
sa per a cada comensal. I de 
postres, mitja dotzena a triar.

CASA PAMPLINAS 

Adreça: Londres, 84.  

Telèfon: 934 10 83 90. 

Pàgina web: casapamplinas.com. 

Preu: 28 euros. 

CALÇOTS SENSE 
SORTIR DE 
BARCELONA 
Diuen els que en saben que Barcelona no és el millor 
lloc per menjar una calçotada. Però tot i que és 
veritat que al camp sempre tenen millor gust, és 
possible aprofitar la temporada de calçots sense 
haver de sortir de la ciutat. Més enllà del clàssic i 
deliciós format de la teula amb els calçots a la brasa, 
val la pena provar-los en altres receptes. Com a 
ingredient d’arrossos, croquetes, hamburgueses o 
truites, arrebossats, o acompanyats amb cloïsses. 
Hem triat els millors llocs de la ciutat per gaudir  
dels calçots de tota la vida o en plats diferents.  

Per Iker Morán / La Gulateca

Sempre pensem en calçots a la 
muntanya. Però per què no un 
estupend arròs amb calçots al 
costat del mar? Aquesta és la 
proposta de Ca la Nuri Platja, 
fidel com cada any a la seva ci-
ta amb aquest ingredient. A la 
seva carta habitual se sumen 
mitja dotzena de plats amb els 
calçots com a protagonistes. 
A més de l’arròs, val la pena 
tastar les croquetes i les co-
cotxes de bacallà.

CALÇOTS 
CLÀSSICS 

PLATJA CA LA NURI 

Adreça: Passeig Marítim de la 
Barceloneta, 55.  

Telèfon: 932 21 37 75. 

Pàgina web: platja.calanuri.com. 

Preu: 20-30 euros. 

La proposta del Canalla, un 
dels clàssics de Sarrià, és per-
fecta per als amants d’aquest 
plat. Aquí els calçots es pre-
senten en la seva teula, rostits 
al carbó i amb una de les mi-
llors salses romesco que hem 
provat en molt de temps. S’ha 
d’aprofitar la visita a aquest 
encantador restaurant per 
tastar altres dels seus plats 
(les carxofes o els musclos 
també a la brasa, per exemple).

A SARRIÀ

EL CANALLA 

Adreça: Major de Sarrià, 95.  

Telèfon: 932 05 88 06. 

Pàgina web: gruposantel-
mo.com/restaurants/el-canalla/ 

Preu: 20-25 € 

La seva aposta radical pel pro-
ducte i per la cuina sense em-
bolics ha convertit La Xarxa en 
un dels nostres restaurants 
preferits. I aquí tampoc falten 
els calçots, cuinats d’una for-
ma molt especial: confitats, en 
truita i acompanyats de salsa 
romesco. Quan és temporada 
també tenen carxofes, i també 
ofereixen bona carn, així que 
podem muntar-nos la nostra 
pròpia calçotada alternativa. 

TRUITA DE 
CALÇOTS

LA XARXA 

Adreça: Via Augusta, 115.  

Telèfon: 932 00 13 48. 

Pàgina web: grupovarela.es. 

Preu mitjà: 30 euros.  

És un dels locals més especta-
culars oberts últimament a 
Barcelona. Situat en una antiga 
ferreteria i amb diferents men-
jadors i espais, la seva carta 
aposta pels guisats de cullera i 
el producte local i de tempora-
da, així que no podien faltar els 
calçots durant aquests mesos. 
A casa Rafols juguen amb una 
combinació que encara que 
pot sorprendre funciona, i  
molt bé: calçots amb cloïsses. 

AMB 
CLOÏSSES

CASA RAFOLS 

Adreça: Ronda de Sant Pere, 74. 

Telèfon: 936 25 82 00. 

Pàgina web: balcastro.com/casa-
rafols. 

Preu mitjà: 25-30 euros. 

AL COSTAT 
DEL MAR
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