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Ens arribem fins a la confluèn-
cia de tres rius, l’Ebre, el Se-
gre i el Cinca, al límit entre Ca-
talunya i Aragó, per visitar Me-
quinensa i conèixer el poble 
antic que va quedar cobert par-
cialment per l’aigua a causa de 
la construcció dels embassa-
ments de Mequinensa i Riba-
roja, als anys 60. El pantà no 
havia de cobrir tot el poble 
però les autoritats franquis-
tes van decidir enderrocar-lo 
totalment, fins i tot l’església. 
Amb la desaparició de les te-
rres més fèrtils i de les mines 
que van quedar sota l’aigua, 
molts van decidir marxar però 
altres van voler mantenir les 
seves arrels i refundar el poble 
molt a prop d’on havia estat 
el vell i al costat del riu Segre. 

Avui no podem parlar d’aques-
ta població del Baix Cinca sen-
se recordar la magnífica obra 
literària de Jesús Moncada, 
que va néixer a Mequinensa i 
va viure la desaparició del seu 
estimat paisatge d’infantesa.  

Les novel·les Camí de sirga 
o Estremida memòria, i els re-
lats inclosos en els volums 
Històries de la mà esquerra i El 
Cafè de la Granota, ens par-
len d’aquella Mequinensa que 
va quedar negada, dels oficis 
que es van perdre, les xafar-
deries, les tertúlies de bars... 

L’ANTIGA 
MEQUINENSA. L’antiga Mequi-
nensa, lo poble com l’anome-
nen aquí, actualment és un 
museu a l’aire lliure que recor-
da el passat del municipi i que 

s’ha convertit en el Parc de la 
Memòria Jesús Moncada.  

Al costat, hi ha els Museus de 
Mequinensa, un conjunt for-
mat pels museus de la Mina, 
d’Història i del Passat Pre-
històric. Per conèixer el poble 
vell podem fer la Ruta Literària 
Jesús Moncada, que s’inicia 
precisament als Museus. 

La ruta, que s’ha de concertar 
als Museus de Mequinensa, 
ens permet recórrer els molls 
de l’Ebre i el Camí de Sirga, 
imaginar-nos els llaguts carre-
gats de carbó, escoltar les ter-
túlies de cafè de navegants i 
miners, i endinsar-nos a l’obra 
literària de Jesús Moncada 
amb els seus textos. Realitza-
rem un passeig per la memòria 
de la població que ens portarà 
fins al Grup Escolar Maria 
Quintana, un dels pocs edi-

MEQUINENSA, DOS 
POBLES, TRES RIUS  
I UN CASTELL  
Al límit entre Catalunya i Aragó, 
recordem ‘lo poble’ que va estimar 
Jesús Moncada i que va immortalitzar 
a la seva novel·la ‘Camí de Sirga’

EN RUTA
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ficis del poble vell que encara 
es conserven i que acull els 
Museus de Mequinensa; la 
plaça d’Armes; o lo Muro, que 
servia per protegir la vila de 
la força de les riades de l’Ebre 
i s’utilitzava com a moll on els 
navegants amarraven els lla-
guts arribats a la població 
mitjançant el Camí de Sirga. 

EL CARRERÓ 
DE LES BRUIXES. La mateixa ru-
ta ens recorda el Carreró de les 
Bruixes, el carrer més petit de 
Mequinensa i origen de tota 
mena de supersticions i lle-
gendes. Era tan estret que dues 
persones no s’arribaven a 
creuar i no hi entrava mai la 
llum del sol. I el carrer de les 
Pedres, costerut i amb un cu-
riós empedrat que conduïa a la 

plaça de l’Església i el carrer 
Major.També ens podem des-
carregar les audioguies des 
de la pàgina web www.mequi-
nensa.com/museopoble, que 
permeten recórrer el poble 
vell, acompanyats de les obres 
de Moncada.  

El recorregut de les audio-
guies, així com la ruta literària, 
també ens porta fins a la casa 
natal de l’autor de Calaveres 
atònites, el Mesón del Senglar, 
l’església antiga dedicada a 
Santa Àgata i de la qual en que-
den els fonaments, l’antic 
camp de futbol, que sovint 
s’inundava, o la plaça de 
l’Ajuntament, un dels punts de 
referència dels vilatans, entre 
d’altres. La situació de Mequi-
nensa, a la vora de tres rius que 
formen una de les confluèn-
cies fluvials més grans de to-

ta la península Ibèrica, fa que 
hagi estat un emplaçament 
molt cobejat des de fa milers 
d’anys. El topònim de Mequi-
nensa procedeix de la tribu 
berber Banú Miknasa a qui  
s’atribueix la fundació de la vi-
la entre el 714 i 719, però s’han 
trobat restes arqueològiques 
anteriors que ens traslladen al 
paleolític mitjà.  

Els ibers hi van fundar la ciu-
tat d’Octogesa i les troballes de 
ceràmica i monedes al poble 
vell i al castell fan pensar en 
la possible ocupació d’aquest 
espai per les tropes de Juli 
Cèsar, després dels enfronta-
ments amb els generals Pom-
pei, Afrani i Petrei. A més, en 
diverses edicions de l’obra C. 
Juli Caesaris rerum ab se gesta-
rum comentari, es fa referència 
a la població d’Octogesa. 

DOMINACIÓ 
MUSULMANA. A l’època mu-
sulmana, la ciutat es va con-
vertir en Miknasa az Zaytun i 
formava part de la xarxa de 
fortificacions construïdes als 
anys 850 i 950. De gran valor 
estratègic i econòmic, el seu 
emplaçament a l’Ebre per-
metia exercir un estret con-
trol de la comunicació flu-
vial. La cultura islàmica va 
portar fins aquí i va adaptar 
els recursos tècnics per cap-
tar i distribuir aigua, tant és 
així que al poble antic enca-
ra es conservava una magní-
fica sínia que va quedar se-
pultada sota l’aigua. La domi-
nació musulmana de Mequi-
nensa, de més de quatre se-
gles, es va acabar quan les 
tropes de Ramon Berenguer 

IV la van conquerir l’octubre 
del’any 1149.  

De tota aquesta història n’ha 
estat testimoni el castell de 
Mequinensa, situat a la part al-
ta d’un turó a 185 metres sobre 
el nivell del mar. El que veiem 
avui és un castell-palau d’es-
til gòtic de finals del segle XIV 
i principis del XV, però els seus 
orígens es remunten a la forta-
lesa que descriu el cronista 
àrab Edridi amb el nom de Mi-
knasa. Actualment és privada 
i s’hi fan visites concertades. 

Per conèixer la història mo-
derna de Mequinensa i la ri-
quesa minera del poble cal 
anar al Museu de la Mina. La 
conca minera de Mequinensa 
comptava amb més de 200 mi-
nes de carbó (lignit) que van 
estar en funcionament des de 
1850 fins fa quatre anys, quan 

CASTELL DE 
MEQUINENSA 

Es tracta d’un castell-
palau gòtic de finals del 
segle XIV i principis del 
XV. Actualment és 
propietat de la Fundació 
Endesa i es pot visitar els 
dimarts laborables de 
10.30 a 12.30 hores prèvia 
reserva. Les reserves es 
poden fer als Museus de 
Mequinensa (trucant al 
974464705 o enviant un 
correu electrònic a 
info@museosdemequine
nza.com). La visita al 
Castell és gratuïta. 

� � � 

MUSEU DEL PASSAT 
PREHISTÒRIC  
 
És un espai-taller a l’aire 
lliure pensat per descobrir 
el Neolític, l’Edat del 
Bronze o l’Edat de Ferro 
amb fidels recreacions de 
jaciments arqueològics 
trobats a Mequinensa, 
com Els Castellets o l’abric 
de Vall Major, que han 
estat declarats Patrimoni 
Mundial de la Humanitat 
per la UNESCO dins de 
l’Art Rupestre de l’Arc 
Mediterrani. Els Museus 
de Mequinensa realitzen 
tallers que permeten 
descobrir la vida 
quotidiana dels antics 
habitants d’aquestes 
terres, com caçaven, com 
van crear les seves 
pintures rupestres o fins i 
tot els llocs que 
habitaven.

*    OCIpèdia

va tancar la darrera. La parti-
cularitat d’aquesta conca mi-
nera era el transport del car-
bó que es feia mitjançant el fa-
mós Camí de Sirga que Jesús 
Moncada va immortalitzar. 

El museu és una galeria mi-
nera real que té més de 1.000 
metres de recorregut interior 
on, equipats d’un casc, po-
drem conèixer la feina dels mi-
ners, les condicions del treball 
i els sistemes d’explotació del 
carbó a Mequinensa durant els 
últims 150 anys.  

I al Museu de la Història de 
Mequinensa ens explicaran 
la singular història d’un muni-
cipi amb  tres rius, dos pobles i 
un castell, i ens introduiran 
al món de l’autor Jesús Monca-
da, en un espai que recull el 
seu llegat literari, fotogràfic i 
pictòric.

A la pàgina anterior,  a 
l’esquerra, Mequinensa; a 
sota, lo poble vell. En aquesta 
pàgina,a dalt, el Museu 
d’Història i el Castell. Sobre 
aquestes línies, Museu de la 
Mina; dreta, a dalt, escultura 
al Camí de Sirga. Espai 
Moncada i mines de carbó 
(dreta). FOTOS: MUSEUS DE MEQUINENSA
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AL DENTE Per Maria Almenar

Pep, la moda t’acompanya des de ben 
petit... Doncs si, podríem dir que jo vaig 
néixer sota d’una maquinària de trico-
tosa! -somriu-. Provinc d’una família 
gran vinculada al negoci tèxtil, soc el 
setè de vuit germans i a casa, la moda 
sempre ens ha acompanyat d’una ma-
nera o d’una altra. Recordo que les con-
verses sobre l’empresa sempre em ge-
neraven interès i certa sensibilitat, i ho 
he viscut com un procés natural, en 
cap cas com una visió. 

Tal com mana la tradició familiar. El 
meu pare, en Lluis Generó va fundar 
Yerse ara fa més de 50 anys. En uns ini-
cis es dedicava a fer jerseis. Era un ne-
goci petit com tots, però mica en mica 
va anar creixent fins consolidar-se. Ac-
tualment és una empresa reconeguda i 
amb una força implantació al mercat 
espanyol i europeu 

I com vas trobar el teu lloc? Al principi 
vaig passar per tots els processos: el de 
producció, el d’administració i al final, 
vaig descobrir la meva vocació per la 
vessant comercial que és la que jo gau-
deixo més. I és aquesta vocació el que 
m’ha fet involucrar-me en el món del 
producte i la venta.  

De fet, Yerse va viure una reconversió 
sota el teu mandat  Quan el meu pare 
es va jubilar, Yerse ja era una empresa 

que tenia una bona dinàmica. Nosal-
tres el que vam fer va ser la culminació 
d’un procés de transformació d’una 
empresa familiar dedicada al punt a un 
negoci dedicat a la moda, al que diem 
el total look. 

Ara però, els teus “fills empresarials” 
són dues marques femenines ben re-
cents: Designers Society i Theo&Lea. 
Donen ja els seus fruits? Si, les dues 
marques ja han nascut sota aquesta fi-
losofia de total look per vestir una dona 
de dalt a baix amb un perfil ben definit. 
Aquest projecte va començar des de 
zero i en menys de dos anys tenim 
unes ventes que ens ajuden moltíssim 
a posicionar les dues marques. Pensa 
que el 50% de les ventes provenen de 
fora d’Espanya i estem molt satisfets 
perquè tenim representants a Europa i 
també als Estats Units. Interactuem 
molt amb clients multimarca que tenen 
un nivell mig alt i que podríem dir que 
han superat la crisi del preu o de la 
identitat. Es tracta de botigues que han 
assumit que tenen un rol que es dife-
rencia del fast fashion i que juguen en 
un altra lliga. 

Com es posicionen i en què les dife-
renciem? Avui en dia ja no podem dife-
renciar les marques per edat o estrat 
social com abans. Ara es perfila l’estil 
de vida. Per exemple, Designers So-

ciety s’inspira en la ciutat de Los Ánge-
les. La marca té un esperit obert i cos-
mopolita amb roba que és moderna, 
però sense grans estridències. En can-
vi, Theo & Lea va dirigit a una dona més 
sofisticada que arrisca més en moda. 
És on fem més bogeries creatives 

Per què vas decidir presentar aques-
ta última a la passarel•la 080 Barce-
lona Fashion? Crec que la 080 és, avui 
per avui, la millor plataforma que hi ha a 
Catalunya per presentar una marca als 
mercats. És la que dona clarament més 
notorietat, és la que estimula a tota 
l’empresa i els seus equips creatius a 
posar-se davant de la crítica i repre-
senta tot un repte. Per tots aquests 
motius, la 080 és una palanca per fer 
un salt internacional i ofereix recursos 
per visbilitzar un negoci.  

A grans trets, fes-me una radiografia 
del sector tèxtil català. A Catalunya, el 
tèxtil sempre ha tingut molta rellevàn-
cia i avui en dia encara queda un bon 
grapat d’empreses i altres entitats que 
mantenen viva la cultura de la moda. 
Negocis, escoles, associacions que 
uneixen forces per guanyar pes dins i 
fora de les nostres fronteres. Per 
exemple, a través del Modacc, inten-
tem que les petites i mitjanes empre-
ses facin pinya perquè siguin capaces 
de créixer i fer-se un lloc dins del mer-
cat internacional. Partim d’una bona 
base perquè les empreses fan molt bon 
producte, tenen qualitat, un disseny 
encertat i capacitats productives. 

Creus que se’ns coneix suficient a 
l’estranger? Crec que tenim un parai-
gües molt potent que és Barcelona. La 
ciutat està vinculada amb la qualitat 
de vida, la creativitat, la disseny... un 
munt d’ítems positius que, a més a 
més, generen interès a fora. I això, re-
presenta una gran ajuda per les nos-
tres marques. 

Com defineixes el consumidor de 
moda actual? Crec que la roba se-
guirà la mateixa tendència que amb el 
menjar ràpid. El fast food va tenir el seu 
moment gloriós a finals del segle pas-
sat i semblava que aquest seria el mo-
del a seguir. I no ha estat així! Ara ens 
està passant igual amb el fast fashion 
que és un consum molt potent perquè 
les grans cadenes de moda ràpida te-
nen una capacitat de distribució in-
creïble i ofereixen un preu molt com-
petitiu, però ja estem veien una 
tendència a la inversa que va agafant 
força: consumidors que prefereixen 
comprar menys, però de més qualitat. I 
anirem cap aquí en els propers anys. 
Les marques s’hauran de fidelitzar al 
consumidor amb el disseny, la qualitat 
i la diferenciació i les botigues multi-
marca, per defecte també canviaran 
automàticament el xip. 

I tu? Com ets com a consumidor? 
Què difícil definir-se a sí mateix! És evi-
dent que m’agrada diferenciar-me i 
crec que tinc el meu estil. Jo vesteixo 
de forma casual, molt neutre i em de-
canto per les peces bàsiques blan-
ques o negres de qualitat. Et podria dir 
que m’agraden molt les jaquetes i els 
abrics i és on em gasto més diners.  

Quins altres projectes de moda et 
ballen pel cap? Tinc la sensació que 
sempre fas bullir l’olla... I no t’equivo-
ques! El que té un esperit emprenedor 
o de fer moltes coses a la vegada ens 
hem de controlar perquè sempre 
anem més enllà. Sincerament, ara ma-
teix estic centrat en consolidar les 
dues marques femenines i aconseguir 
que siguin un projecte viable. Després, 
ja veurem.

*    OCIpèdia

EXPOSICIÓ 

VVa de barrets 
«Chapeau! De 
Casas i 
Picasso a 
Balenciaga i 
Pertegaz» és 
una exposició 
dedicada als 
barrets i al 
que han 
representat 
històricament. 
Una mirada 
estètica a un 
dels objectes 
d’indumentàri
a més 
fascinant de 
la primera 
meitat del 
segle XX, tot i 
que la seva 
existència es 
remunta 
segles abans. 
Una mostra 
comissariada 
per Josep 
Casamartina i 
Parassols que 
es pot veure a 
la Fundació 
Palau i Fabre 
de Caldes 
d’Estrac. Tens 
temps fins al 
juny!

«CREC QUE LA ROBA SEGUIRÀ  
LA MATEIXA TENDÈNCIA QUE  
AMB EL MENJAR RÀPID» 
L’empresari Pep Generó (Sabadell, 1973) ha mamat tota la vida el 
negoci de la moda. Prové d’una de les famílies més influents del 
teixit català i entre els seus mèrits destaca el gir estratègic que li 
va donar a Yerse, el negoci de punt de casa que es converteix en 
marca de moda internacional. Actualment, Generó dirigeix dues 
firmes des de la companyia Diktons: Designers Society i 
Teoh&Lea amb més projecció i rellevància fora de les nostres 
fronteres. És també el president del Clúster Català de la Moda 
(Modacc) i una figura clau dins del sector a Catalunya. Tot i que 
la moda és una transacció econòmica, la “cirereta final” se l’endú 
la creativitat al servei de la diferenciació.

PEP  
GENERÒ
EMPRESARI 

TÈXTIL

IMATGE DE L’EMPRESARI PEP GENERÓ AMB PECES DE LA NOVA 
COL·LECCIÓ DE LA FIRMA DESIGNERS SOCIETY.  
FFOTOS: J. DALMAU
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AGENDA
‘GARNATXA BLANCA ON ROAD’ 

Els vins de la Terra Alta, en ruta per Barce-
lona. La garnatxa blanca s’ha convertit en un 
dels raïms de moda per als amants dels vins 
blancs amb caràcter propi. I la DO Terra Alta, 
on es produeix més del 30% de tota la gar-
natxa blanca del món, té molt a dir en aquesta 
tendència. Ara, els blancs d’aquesta denomi-
nació arriben a Barcelona per a protagonitzar 
la primera ruta Garnatxa Blanca On Road. 
Una vuitena de locals repartits per tots els 
barris de la ciutat –Vinateria Rosaluna, Sexy 
Wine, Cap de Suro o Amovinos (foto)– són al-
guns dels participants en aquesta primera 
edició, que inclou una tapa i un vi en cadas-
cun dels bars esmentats. A més, aquells que 
s’animin a compartir-ho en les xarxes socials 
amb una foto podran participar en el sorteig 
d’un cap de setmana per la Terra Alta.  
Més informació: vinetour.com.

BODEGA

AGENDA

Casamigos, el tequila de George Cloo-
ney. Diu la llegenda que Casamigos va 
néixer durant unes vacances a Mèxic de 
l’actor George Clooney amb els seus 
amics Rande Gerber i el també actor Mike 
Meldman. Un tequila prèmium fet entre 
amics i per amics que no va trigar a 
guanyar popularitat, gràcies, en gran me-
sura, a la fama de Clooney. El 2017 Diageo 
va comprar la companyia i ara aquesta 
beguda arriba a Espanya en les seves 
quatre varietats: blanc, reposat, anyenc i 
mezcal. Elaborat amb agave Blue Weber 
de Jalisco i amb un procés de fermenta-
ció que es prolonga el doble de l’habitual, 
el resultat és un tequila suau i elegant. 
Perfecte per assaborir sol  o com un in-
gredient per a cocteleria. Més informació: 
Preu a partir de 50 euros. casamigostequila.com.

CALIFÒRNIA 
AL RAVAL

Estats Units, Mèxic i el barri del Raval 
units pel menjar. O, per simplificar, cuina 
dels carrers de Los Àngeles a Barcelona 
de la mà de Gringa. Un restaurant que 
posa sobre la taula la intensa barreja 
californiana que durant anys van servir 
des d’Eureka, el seu food truck. I la veritat 
és que la fórmula funciona. En part per 
l’encant i l’energia del local, dimarts i 
dijous a la nit hi ha música i menús 
especials, però sobretot per una carta en 
la qual tacos i hamburgueses conviuen 
amb l’estrella de la casa:  l’entrepà de 
pollastre fregit, el millor de la ciutat.

GRINGA 

Proposta: Tacos, un 
entrepà de pollastre 
fregit espectacular i 
molt bon ambient. 

Adreça: Lleialtat, 16. 

Telèfon: 937 30 56 64. 

Pàgina web:  
gringa.es. 

Preu mitjà: 15 euros.

400 
FORMATGES

QUESARIUM 

Proposta: Un autèntic 
paradís per als amants 

del formatge. 

Adreça: Muntaner, 9.  

Telèfon: 659 92 75 37. 

Pàgina web: 
quesarium.com.

PASSEIG  
DE GRÀCIA

PASSEIG DE 
GOURMETS 

Proposta: El Passeig 
de Gràcia esdevé 

una ruta gastronòmi-
ca del 14 al 24 de 

març.  

Preu mitjà: Platets a 
7 euros. Menús a 

partir de 40 euros.  

Pàgina web: 
passeigdegour-

mets.com.

En un dels carrers més representatius  
de la ciutat, i durant 10 dies, també vol con-
vertir-se en una autèntica ruta gas-
tronòmica. I és que del 14 al 24 de març 
se celebra la segona edició del Passeig de 
Gourmets, en la que 18 restaurants del 
Passeig de Gràcia i dels seus voltants ofe-
riran diferents opcions de platets i me-
nús degustació. Una gran oportunitat 
per descobrir alguns dels restaurants més 

emblemàtics d’aquest 
carrer aprofitant els 
preus populars i les pro-
postes creades per a 
aquests dies. En la llista 

no falten clàssics com Galaxo de l’hotel Ca-
sa Fuster, la terrassa del Claris, l’hotel Ma-
jesitc i el seu nou Solc, el sempre acolli-
dor Jardín del Alma de l’hotel Alma Barce-
lona o Blanc del Mandarín Oriental, per 
citar només alguns. Alta cuina a preus 
assequibles amb una ruta de platets (7 eu-
ros amb beguda) que inclou creacions 
de xefs de l’alçada de Martín Berasate-
gui o Carme Ruscalleda. I menús degusta-
ció amb preus de 40 a 50 euros. 

Del 14 al 24 de març se 
celebra la segona edició del 

Passeig de Gourmets al 
Passeig de Gràcia 

TASTETS
SOPARS A 
QUATRE MANS. 
Un dels plats forts 
de la cita són els 
exclusius sopars a 
quatre mans que 
apleguen diversos 
xefs de renom per 
crear un menú 
especial per a 
l’ocasió. Amb 
preus a partir dels 
105 euros, Carme 
Ruscalleda i Raül 
Balam, mare i fill, 
cuinaran plegats 
el pròxim 14 de 
març. Nandu 
Jubany i Carles 
Gaig compartiran 
cuina el 19  
de març. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Fa només uns mesos que han obert, però 
els amants del formatge haurien de tenir ja 
marcada al mapa l’adreça de Quesarium. I 
és que la botiga del barri de Sant Antoni 
presumeix de tenir el catàleg més gran de 
formatges de Barcelona, amb més de 400 
referències disponibles i 200 d’elles a la 
mateixa botiga. El lloc perfecte per deixar-
se assessorar i descobrir noves varietats 
de formatge, sobretot francesos que és 
l’origen amb el qual més treballen i del que 
disposen d’una oferta realment àmplia. 
Ofereixen càtering de formatges per a 
esdeveniments i són experts en fondues. 
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Photo Forum Fest. Barcelona rep fins al 
dijous 14 de març el festival més gran de 
fotografia social de tot Europa, el Photo 
Forum. Enguany celebra la seva tercera 
edició, acollint més d’un miler de 
fotògrafs professionals especialistes en 
fotografies de casaments, família, moda i 
fotoperiodisme. S’organitzaran més de 
40 ponències, keynotes i classes magis-
trals a professionals i a públic amateur. I 
visitaran la fira Christopher Anderson, 
Chema Madoz, Pablo Laguía o Iván Pérez. 

AUDITORI AXA  

Proposta: Festival de 
Fotografia Social. 

On: Diagonal, 547.  

Quan: Fins al dijous 14 
de març. 

Pàgina web: 
www.photofo-
rumfest.com.

‘HITS’ 

Proposta:  
Els millors gags de 

Tricicle.  

On: Teatre Victòria 
(Paral·lel, 65-67). 

Quan: Fins al 23  
de març. 

Pàgina web: 
www.teatrevicto-

ria.com. 

BARCELONA 
BEER FESTIVAL 

Proposta: El festival 
de cervesa artesana 
més important del 

sud d’Europa. 

On: La Farga de 
L’Hospitalet 

(C/Barcelona, 2). 

Quan:  
Del 15 al 17 de maig.  

Pàgina web: 
barcelonabeer- 

festival.com.

 
El Barcelona Beer Festival (BBF) 
és el festival de la cervesa ar-
tesana més important del sud  
d’Europa. La fira aplegarà un 
33% més de cerveses que la pas-
sada edició amb 646 referències 
i 314 cervesers. Se celebra per 
vuitena ocasió a la capital ca-
talana i per tercer any conse-
cutiu al recinte firal de La Far-
ga de L’Hospitalet de Llobregat. 
Tindrà una durada de tres dies, 
des de divendres dia 15 de març 
fins al diumenge 17. El festival 
comença a les 11 del matí i s’allar-
ga fins a les 23 hores, menys el 
darrer dia, quan tancarà les se-
ves portes dues hores abans, a 
les 21 hores. El certamen vol 

apropar al públic les darreres 
tendències i novetats del sector 
cerveser. Així com mostrar i 
compartir el coneixement de la 
cervesa amb els més interessats 
i curiosos en saber una mica més 
sobre aquest món. Després de 7 
edicions, amb una assistència de 
33.000 persones i 1.500 profes-
sionals, el BBF s’ha consolidat 
com la cita anual de referència 
en el món de la cervesa artesa-
na. En aquesta edició compten 
amb 120 sortidors que serviran 
al voltant de 646 cerveses ar-
tesanes diferents, un 33% més 
que l’edició anterior. Aquesta és 
una cita esperada per als 
amants del llúpol però també per 
aquells que vulguin descobrir i 

conèixer una  mica més el sec-
tor. És per això que enguany, per 
primera vegada, el festival ha or-
ganitzat una mena de descober-
tes de la mà d’un expert i apas-
sionat de la cervesa anomenat 
Beer Informer, que en grups re-
duïts acompanyaran als visitants 
per tota la fira. En el tour es mos-
traran els diferents tipus de cer-
vesa, amb l’opció de fer alguns 
tasts i s’explicarà el procés d’ela-
boració de la cervesa artesana. 
És una de les moltes activitats 
programades per als tres dies de 
festival. Els organitzadors 
creuen que la cervesa és gastro-
nomia, i la gastronomia és cultu-
ra, així que la fira també comp-
tarà amb moltes opcions gas-
tronòmiques  i amb diferents 
activitats culturals, tallers, es-
pais de debat i conferències. 
● MIREIA LLUESMA

NO TAN 
PETITS

Vuitena edició de la trobada de cervesa 
artesana més important del sud d’Europa
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
TRES TIPUS D’ENTRADES A ESCOLLIR. L’entrada es 
pot comprar de forma anticipada en línia des de la seva 
pàgina web o en el mateix recinte. Hi ha tres tipus 
d’entrades: la d’un dia (8 euros) que inclou l’accés d’un 
dia, un got, una guia i dues fitxes; l’abonament de tres 
dies (10 euros) que inclou accés per als tres dies, un got, 
una guia i dues fitxes. I l’entrada BBF-Experience (50 
euros) que permet accés els tres dies, copa de degusta-
ció, 20 fitxes, samarreta, una bossa de tela i una compra 
preferent de les activitats.  

CERVESA SOLIDÀRIA. Per segon any, el festival porta a 
terme una acció de responsabilitat social. Conquerint 
esgraons, una associació centrada en donar a conèixer 
una malaltia rara, la Distròfia Muscular de Cintures 1F, i en 
recaptar fons per a la investigació d’aquesta, rebrà els 
beneficis que generi la venda d’una cervesa batejada per 
l’organització del BBF com a Hops & Hopes. Tota la 
informació a la pàgina web barcelonabeerfestival.com.

@NEM-HI

POBLE 
ESPANYOL 

Proposta: 10a edició 
del Festival de Titelles 

de Barcelona. 

On: Dies 16 i 17 de 
març de les 11  
a les 18 hores. 

Preu: Adults (de 9 a 12 
euros). Nens de 4 a 12 

anys (de 5,25 a 7 
euros). 

Pàgina web:  
poble-espanyol.com.

PETITS

Tricicle. El Tricicle diu adéu als escena-
ris amb l’espectacle Hits, que s’acomia-
da del teatre Victòria el pròxim 23 de 
març. Aquest és un compendi dels mi-
llors esquetxos del grup català, 100 mi-
nuts farcits de gags que són part de la 
memòria col·lectiva de diverses genera-
cions. Hits és l’acrònim d’Humor Intel·li-
gent Trepidant i Sorprenent, i reuneix 12 
gags magistrals i una traca final d’es-
quetxos molt curts per deixar al públic 
bocabadat. Fan gira fins al novembre. 

Festival de Titelles de Barcelona. El Po-
ble Espanyol acull els dies 16 i 17 de març 
la desena edició del Festival de Titelles 
de Barcelona, el més important de teatre 
infantil a la ciutat, i que porta dues estre-
nes. La programació inclou més de 60 
funcions a càrrec de 13 companyies de 
l’Estat i internacionals. Dues de les obres 
van adreçades a nens de fins a 3 anys. La 
instal·lació Cal Titella de la companyia 
Galiot Teatre convidarà a ser petits tite-
llaires i crear petites històries. 
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13-20 DE MARÇ:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 13 

CINEMA 

FESTIVAL DE CINEMA 
FRANCÒFON OHLALÀ  
Es projecten 12 pel·lícules de 
diferents gèneres de França, 
Suïssa, Bèlgica, el Quebec o 
Tunísia. També es farà una 
retrospectiva de quatre films 
de la directora, guionista i 
actriu Agnès Jaoui.  
BARCELONA. Institut Francès de 
Barcelona i Cinemes Texas. Del 13 al 
19 de març. ohlalafilmfestival.com.  
 

DIJOUS 14 

MOSTRA 

‘MEET VINCENT VAN GOGH’ 

Una carpa al Port Vell acull 
fins al 2 de juny la mostra 
interactiva Meet Vincent Van 
Gogh, creada per experts del 
museu del pintor a Àmster-
dam per apropar l’art del 
genial artist de forma 
tridimensional. BARCELONA.  
Port Vell. vincentvangogh.es. 

DIVENDRES 15 

CONCERT 

WAX & BOOGIE 

La banda de blues liderada 
per Ster Wax (veu) i David 
Giorcelli (piano) presenta el 
seu quart disc al Milano 
Cocktail Bar. BARCELONA. Ronda 
Universitat, 35. camparimilano.com. 

DISSABTE 16 

DANSA 

QUINZENA  
METROPOLITANA 
La Quinzena Metropolitana de 
Dansa omple els carrers de 
ciutats de l’àrea metropolitana 
amb coreografies de tots els 
estils, artistes internacionals, 
nous talents i peces sorpre-
nents. BARCELONA. Diferents 
espais de l’àrea metropolitana. Fins al 
30 de març. dansametropolitana.cat. 

 

DIUMENGE 17 

FAMILIAR  

‘DISNEY ON ICE’ 
L’espectacle amb tots els 
personatges de la factoria 
Disney patinant sobre gel 
torna a Barcelona en la seva 
darrera parada a l’Estat 
després de Madrid i Saragos-
sa. BARCELONA. Palau Sant Jordi. 
Passeig Olímpic, 5-7. Des de 15 euros. 
Més informació a la pàgina web 
disneyonice.com. 

DILLUNS 18 

ESCENA 

EN PETIT FORMAT 
Espectacle musical dirigit i 
interpretat per Enric Llort al 
Romea: L’home que plantava 
arbres. BARCELONA. Hospital, 51. A 
les 20 hores. fundacioromea.cat. 

DIMARTS 19 

EXPOSICIÓ  

‘PAINTING TODAY’  
El MEAM presenta una mostra 
d’artistes internacionals, 

referents de la pintura 
figurativa contemporània, més 
de 70 obres de dones 
pintores. BARCELONA. meam.es. 
 
DIMECRES 20 

MÚSICA  

FLORENCE & THE MACHINE 

La cantant britànica porta a 
Barcelona el seu High As 
Hope Tour. BARCELONA. Palau 
Sant Jordi (20 h). Des de 57 euros. 
livenation.es. 

KOSMOPOLIS A #K19 
reunirem el director de 
cinema Juan Antonio 
Bayona @FilmBayona  
en conversa amb 
@aangelsala, director del 

@sitgesfestival a la 
sessió «Relats de l’alt 
fantàstic» @kosmpolisCCCB 
PASSEIG DELS 
GOURMETS Nova edició 
de #PasseigdeGourmets, 

amb la participació dels 
18 #restaurantes més 
destacats del Passeig de 
Gràcia de #Barcelona via 
@diariograstronomia 
@gmfoodiberica 

BRAIN FILM FEST  
El #BrainFilmFest2019 té 7 
audiovisuals fora de 
concurs, 22 curts a 
concurs, dos espectacles 
teatrals i un de màgia, 

xerrades i debats, una 
projecció destinada a 
malalts d’Alzheimer i els 
seus cuidadors, l’activitat 
especial @MindMovie i el 
IX #PremiSoléTura 

@brainfilmfest 
KOSMOPOLIS Arriba la 
21a edició de Mecal PRO, 
del 28 de Març al 14 
d’Abril mecalbcn.org 
@mecalbcn

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 
CONCERT DE SLASH.  Dia 12 a les 21.30 hores. Per 
anar al Sant Jordi Club, pots agafar la línia de bus 150 
(Pl. Espanya - Castell de Montjuïc), que es reforça. 
També s’hi pot arribar amb metro, baixant a l’estació 
Paral·lel (L2/L3) i enllaçant amb el bus especial que fa 
el recorregut del funicular de Montjuïc amb el mateix 
horari. A la sortida del concert hi haurà un servei espe-
cial d’autobusos entre el recinte i la plaça d’Espanya.  

PARTIT FC BARCELONA-OLYMPIQUE DE LY0N.  Dia 
13 a les 21 hores. Pots anar-hi amb bus (amb les línies 
D20, H8, V1, V3, V5, 52, 54, 59, 70 i 157) o amb metro 
(L3: Palau Reial i Maria Cristina, L5: Badal i Collblanc, o 
L9 Sud: Collblanc). Pots tornar-ne amb metro o amb 
un servei especial de bus a la sortida del partit entre el 
Camp Nou i la plaça de Catalunya, i entre el Camp Nou i 
els jardins de Mossèn Cinto Verdaguer (preu del 
bitllet: 3,10 €). tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, una nena interactuant amb una obra de 
la mostra Meet Vincent Van Gogh. A sota, exposició de 
pintores al MEAM. Sobre aquestes línies, pel·lícula  
Le vent tourne de l’Ohlalà Festival. Dalt, a la dreta, 
l’espectacle infantil Disney on Ice. FOTOS: CAROLIEN SIKKENK/ ARXIU 

TEATRE 

‘EL DESGUACE DE LAS MUSAS’

LA ZARANDA  
Obra d’Eusebio Calonge, amb 
direcció de Paco de La Zaranda i 
interpretada al teatre Romea per 
Gabino Diego, Inma Barrionuevo,  
M. Ángeles Pérez-Muñoz, Francisco 
Sánchez, Gaspar Campuzano i 
Enrique Bustos. BARCELONA. Romea, 
51. Fins al 24 de març. De dimarts a divendres 
a les 20.30 hores. Dissabtes a les 18 i a les 
20.30 hores i diumenges a les 18.30 hores. 
Preu: de 12 a 24 euros. teatreromea.com. 
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