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Visitem la vila del Bages on va residir durant segles aquesta poderosa 
nissaga de nobles, anomenats popularment els Reis sense Corona, i que 
van arribar a dominar un vast territori, equivalent al 6% de Catalunya 

La capella de Santa Eulàlia, a la 
plaça de les Cols, on també hi 

ha la de Santa Magdalena. FOTO:  
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Aprofitem que la Col·legiata de 
Sant Vicenç de Cardona com-
pleix 1.000 anys per anar fins a 
aquesta vila de la comarca del 
Bages que, justament el 23 
d’abril de l’any 986, va rebre la 
Carta de Poblament atorgada 
pel Comte Borrell II. Un doble 
aniversari que ens portarà a fer 
una passejada pel castell, la 
col·legiata, i pel barri medieval. 

EL CASTELL 
CRUÏLLA DE CAMINS. Tot i que 
Cardona es va fundar al segle X 
a recer del castell, hi ha docu-
mentades restes ibèriques que 
ens mostren la importància 
d’aquest emplaçament, per la 
seva situació estratègica i per la 
seva gran riquesa: la sal. Cardo-

na es va convertir en un cen-
tre polític i comercial de primer 
ordre i els seus senyors van es-
devenir la segona família en 
importància del Principat de 
Catalunya i de la Corona d’Ara-
gó, després dels reis. 

El castell estava en un lloc ex-
cel·lent per controlar la fronte-
ra amb l’Al-Andalus i era una 
cruïlla de camins entre els 
Comtats d’Urgell, Cerdanya-
Berga i Osona-Barcelona. Això 
fa que el comte els atorgui més 
llibertats que a altres viles amb 
fins a dues cartes de pobla-
ment. A banda, l’extracció i el 
comerç de la sal a Europa van 
donar una important influèn-
cia als senyors del castell, la nis-
saga dels Cardona, que van 
anar pujant a l’escala de la no-
blesa, passant de comtes a 
ducs, amb jurisdicció sobre un 

territori equivalent al 6% de Ca-
talunya, una extensió d’uns 
1.952 km2.  

LA COL·LEGIATA 
PRIMER ROMÀNIC CATALÀ. 
Comencem la visita a Cardona 
per la col·legiata o canònica de 
Sant Vicenç, documentada 
des de l’any 980, quan era la 
seu d’una comunitat, potser 
molt reduïda, de clergues. Les 
obres de l’actual edifici es van 
començar al voltant de l’any 
1019, impulsades pel vescom-
te Bermon d’Osona, que va 
d’imposar la regla aquisgra-
nenca a aquella primera co-
munitat. Aquest regla, crea-
da al segle VIII pel bisbe Cro-
degang de Metz, es va estendre 
per tot l’Imperi Carolingi en 
època de Lluís el Pietós, que la 

CARDONA, CRUÏLLA 
DE CAMINS I REGNE 
DE LA SAL 
La Col·legiata de Sant Vicenç celebra 
mil anys de la seva creació amb 
visites teatralitzades i música 

EN RUTA
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va adoptar en el concili 
d’Aquisgrà del 816. A finals del 
segle XI, però, la regla aquis-
granensca va ser considera-
da massa relaxada i es va anar 
substituint per l’anomenada 
Regla de Sant Agustí. 

L’edifici que podem admirar 
actualment, restaurat el 1949 
per l’arquitecte Alexandre Fe-
rrant, va ser consagrat el 1040 
pel bisbe Eribau, alhora ves-
comte de Cardona, i la vida co-
munitària es va mantenir fins 
a l’any 1592, quan el recinte va 
ser reformat com a col·legiata 
secular, després d’uns llargs 
anys de decadència. Posterior-
ment, el castell de Cardona es 
va convertir en caserna militar, 
la qual cosa va obligar els ca-
nonges a abandonar de ma-
nera progressiva el recinte fins 
que, el 1794, van haver de 

deixar l’església, transformada 
en un magatzem.  

La Col·legiata de Sant Vicenç 
de Cardona és considerada 
com un edifici prototípic del 
primer romànic català, amb 
una gran basílica dividida en 
tres naus i rematades a llevant 
per un creuer. Aquesta estruc-
tura és el resultat de la influèn-
cia de l’arquitectura de tradició 
carolíngia i el primer romànic 
meridional. En una de les naus 
laterals encara podem veure 
restes del paviment original, 
a un nivell de terra més baix 
que l’actual, i a l’interior es con-
serven uns cancells de forja, 
originals del s. XII, que segura-
ment servien per delimitar els 
espais de culte. També es con-
serva parcialment el claustre, 
d’època posterior a la construc-
ció de l’església.  

Per celebrar els mil anys de la 
Col·legiata, durant tot l’any, 
se celebren diferents actes, 
com visites guiades, l’espectac-
le teatral amb música en direc-
te, El Tron, la recreació històri-
ca del  dur setge de l’any 1711 i 
la resistència fins a l’últim alè 
l’any 1714, i els concerts del 
XV Cicle de Música Sacra, a 
càrrec del Cor de Sant Cugat, i 
de Jordi Savall, el juny. 

La història de la Col·legiata, 
és clar, està lligada a la del cas-
tell de Cardona, símbol de la 
ciutat i el que li dóna la seva 
imatge característica. Cons-
truït sobre una muntanya des 
de la qual domina la conca cen-
tral del Cardener, es va co-
mençar a edificar fa dos mil 
cinc-cents anys i durant l’edat 
mitjana va ser la residència 
dels senyors de Cardona, ano-

menats els Reis sense Coro-
na, pel seu poder i prestigi. El 
recinte està dividit entre els pa-
vellons senyorials i el recinte 
de la canònica de Sant Vicenç, 
i en destaquen la Torre de la 
Minyona, el Pati Ducal i els 
seus baluards de defensa. És 
un excel·lent compendi de for-
tificació militar i la defensa 
de l’explotació de les salines 
la va convertir en un indret gai-
rebé inexpugnable. El castell 
de Cardona va ser l’última for-
talesa que es va rendir a les tro-
pes de Felip V. 

La Torre de la Minyona és un 
dels elements més destacats 
del primer edifici del segle IX. 
És una torre romànica, circu-
lar, de més de deu metres de 
diàmetre i d’uns quinze metres 
d’alçada. Era més alta però la 
van escapçar al segle XVIII per 

instal·lar-hi un canó. Per conèi-
xer millor la història del castell, 
que es va començar a aixecar el 
886 sota les ordres del comte de 
Barcelona, Guifré el Pilós, els 
caps de setmana s’hi fan vi-
sites guiades i teatralitzades, 
com La veritable història de 
la Torre de la Minyona, amb 
la qual descobrireu el gran se-
cret de la llegenda medieval 
que s’explica d’aquest espai. La 
torre és el testimoni de l’amor 
desafortunat de la jove Adalés, 
filla del vescomte Ramon Folc 
i la seva muller Engúncia, que 
va ser reclosa a la torre per les 
relacions que tenia amb un 
moro del castell de Maldà.  

POBLE MEDIEVAL 
DES DEL SEGLE XI. Baixant del 
castell podem fer un recorregut 

VISITES GUIADES 

Per conèixer una mica més 
la història de la ciutat, 
podem anar al Centre 
Cardona Medieval o 
realitzar visites guiades al 
centre històric. El Centre 
està situat a la plaça de la 
Fira, just davant de 
l’Ajuntament, i explica el 
naixement i creixement de 
la vila. A més, ofereix 
diverses activitats i s’hi pot 
veure l’audiovisual Els 
Cardona, senyors de la Sal. 

� � � 

GASTRONOMIA   
També podem fer una 
visita guiada al centre 
històric amb un tastet 
gastronòmic. Farem un 
itinerari per diferents 
espais de la ciutat 
històrica. Passa pel temple 
parroquial de Sant Miquel, i 
acaba a l’espai 
gastronòmic La Plaça de 
les Cols, on degustarem els 
productes tradicionals de 
Cardona. 

� � � 

TALLER DE GEGANTS  
Durant la visita al Taller de 
Gegants de l’escultor Toni 
Mujal, l’artista ens mostrarà 
com crea gegants, nans i 
tota mena de bestiari i 
figures festives. O ens 
podem animar a fer 
oleoturisme a Oli Migjorn, 
per participar en la collida 
de les olives, una visita 
guiada i un bon esmorzar 
amb pa torrat, oli verge 
extra i botifarra.  

*    OCIpèdia

A la fotografia de 
l’esquerra, l’interior de 
la Col·legiata de 
Cardona. Seguint les 
agulles del rellotge, des 
de dalt, una vista del 
castell de Cardona, una 
imatge del nucli antic de 
la vila, la cripta de la 
Col·legiata, el camí de 
baixada del castell i la 
muntanya de sal.  FOTOS: 

FUNDACIÓ CARDONA HISTÒRICA   

per la vella vila medieval, els 
orígens de la qual hem d’anar a 
buscar al segle XI, quan es va 
formar un petit raval entorn del 
mercat que se celebrava als 
peus de la muntanya del cas-
tell. Amb els anys, Cardona va 
créixer i es va convertir en el 
punt de trobada de viatgers que 
arribaven del Pirineu i del mig-
dia francès. De la importància 
del comerç en dona fe l’església 
parroquial de Sant Miquel, con-
sagrada l’any 1397 i anomena-
da l’església dels mercaders. En 
anys posteriors es van crear 
nous barris i es va acabar la mu-
ralla que els protegia. Des del 
segle XIV, la ciutat no va patir 
grans transformacions. Però al 
segle XX es van descobrir les 
sals potàssiques i Cardona es va 
transformar en la ciutat que co-
neixem avui.  
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*    OCIpèdia 

 

 

JARDINS  
PER LLEGIR 

 Amb els nous 
llibres en mà  
–ja els 
compris abans 
o després de 
Sant Jordi–  
et proposo 
una ruta 
romàntica per 
alguns parcs i 
jardins urbans 
de Barcelona 
per gaudir del 
plaer de la 
lectura en un 
entorn natural 
que dialoga 
amb el llegat 
històric i que 
es troba una 
mica allunyat 
de les masses. 
Us recomano 
el Jardí 
Botànic 
Històric,  
el Parc del 
Laberint 
d’Horta, els 
Jardins de la 
Tamarita i els 
Jardins del 
Palau de les 
Heures. 

             
            � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

SANT JORDI 2019
Llibres per regalar, per aprendre, per compartir, per divertir-se, per 
decorar la llar... Pel que vulguis! Davant la marea de novetats editorials 
que inunden els aparadors de les llibreries i tenint en compte que, pel que 
fa gustos, cadascú té un criteri diferent, et recomano algunes obres 
visuals que se surten, per un motiu o un altre, d’allò més convencional. 
Llibres que entren pels ulls!

Et proposem els dissenys de 
Barcelona, una parodia del 
circ de la moda o receptes 

culinàries amb amor.

RECEPTES I CANÇONS:  
NYAM! 
Autor: Beth Rodergas 
Editorial: Bridge 

Beth Rodergas debuta al món literari amb un lli-
bre de cuina casolana amb receptes fetes amb 
amor de la seva mare, Maria Cols. L’artista man-
resana va més enllà i acompanya aquests plats 
de casa amb anècdotes personals –reconeix 
que ella abans del llibre no sabia cuinar–  
i amb temes musicals que formen part de la  
vida íntima de la Beth. Un cant d’amor a la  
família i a l’encant de les petites coses.

ART FLORAL: 
 BLOOMS 
Autor: Diversos 
Editorial: Phaidon 

Una obra ambiciosa que recull un estudi global 
de les obres de més de 80 floristes contempora-
nis nominats per experts del sector. Aquest  
llibre atomitza l’actual escena del disseny  
floral a nivell internacional i demostra, a  
través dels seus protagonistes, com s’ha 
avançat en el terreny de la creativitat i la  
innovació en la última dècada. El llenguatge  
de les flors, aquest art bell i efímer!

ESCULTURA:  
JAUME PLENSA 61 
Autor: Jaume Plensa 
Editorial: Artika Artists’ Books 

Jaume Plensa, escultor de materials, sensacions 
i idees proposa un viatge per la seva ànima: el pro-
cés creatiu que s’inicia en la ment de l’artista, i 
continua al seu estudi com a testimoni de la seva 
prolífica obra. Com a curiositat: l’escultura de l’es-
toig està feta a mà i mostra la cara d’una nena amb 
els ulls tancats, una constant en l’obra de Plensa 
que emfatitza en la importància del món dels 
somnis, la bellesa interior i la connexió amb un 
mateix. Poesia introspectiva.

ARQUITECTURA I DISSENY: 
BARCELONA RETRO 
Autor: Òscar Dalmau 
Editorial: Gustavo Gili 
 
El polifacètic presentador Òscar Dalmau ens 
descobreix –ara en format llibre– una de les  
seves passions: l’arquitectura i les arts aplica-
des en una guia visual i didàctica, que recorre  
la ciutat comtal a través de la mirada retro que  
Dalmau ha immortalitzat amb la seva càmera.  
Hi desfilen edificis, escultures, esgrafiats,  
murals ceràmics i un valuós llegat de creadors 
de les dècades de 1950, 1960 i 1970. Tot plegat 
molt «Instagramejable»! 

VIATGES: JAPOMANÍA  
Autor: Marco Reggiani/  
Il·lustracions: Sabrina Ferrero 
Editorial: Lunwerg 

Per fullejar aquest llibre t’ha fascinar el manga, 
les arts marcials, el sushi, els bonsais, els haikus, 
els origamis... o almenys tenir-ne curiositat. 
Aquesta obra il·lustrada s’inspira en el Japó i la 
cultura nipona i proposa un recorregut bàsic pels 
llocs, l’estil de vida i les curiositats del fascinant 
país del sol naixent. També hi ha una secció pen-
sada pels viatges que en breu han de visitar Japó 
amb una Golden Route (de Tòquio a Miyajima) 
amb alguns indrets recomanables.

MODA AMB HUMOR:  
¿DÓNDE ESTÀ KARL? 
Autors: Ajiri A. Aki i Stacey Caldwell  
Editorial: Juventud 

No és un llibre per indagar en la carismàtica i 
controvertida personalitat del “Kaiser de la mo-
da” ni el seu llegat dins la industria internacio-
nal. Res d’això! És un àlbum il·lustrat d’estil “On 
és Wally” per buscar la caricatura de Karl Lager-
feld i tot un seguici de personatges del circ de la 
moda que cohabiten en diversos escenaris on 
és habitual veure’ls com la Gala del Met de Nova 
York, les pistes de St.Moritz... Un homenatge al 
difunt en clau desenfadada.

QUÈ HI HA 
DE NOU?
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SANT  
JORDI

Enguany s’ha ajuntat la mona de Pasqua 
amb els llibres de Sant Jordi així que 
toca fer els deures amb temps per tenir 
enllestida l’agenda del pròxim 23 d’abril. 
I entre llibres, roses i desenes d’acti-
vitats repartides per tota la ciutat, el pla 
de l’hotel Yurbban Trafalgar se’ns presen-
ta d’allò més interessant per escapar-nos 
i acabar el dia en la seva espectacular te-
rrassa quan toqui fugir del centre i de les 
aglomeracions. Música en directe, xerra-
des (Teresa Carles presentarà el seu  
llibre de cuina vegetariana) i les millors 
vistes al Rooftop Hedonista.

YURBBAN 
PASSAGE 

Proposta: Llibres i 
música per Sant Jordi.  

Adreça: Trafalgar, 26. 

Telèfon: 938 82 89 77. 

Pàgina web: 
yurbbanpassage.com.

AMB 
ESTRELLA

XERTA  
RESTAURANT 

Proposta: Alta cuina de 
producte amb molta 

personalitat.  

Adreça: Còrsega, 289.  

Telèfon: 937 37 90 80. 

Pàgina web: 
xertarestaurant.com. 

Preu mitjà: a partir  
de 85 euros.

MÈXIC 
MODERN

HIJO DE 
MÉNDEZ 

Proposta: Un mexicà 
amb toc mediterrani 
i allunyat de tòpics.  

Adreça: Passatge de 
Marimon, 5.  

Telèfon: 932 52 95 
94. 

Pàgina web: 
tribuwoki.com. 

Preu mitjà: 25-30€. 

Això és un mexicà? La pregunta que molts 
es faran quan entrin a Hijo de Méndez i  se 
n’adonin que ni l’ambient ni la decoració coin-
cideix amb els tòpics que un espera tro-
bar-se en un mexicà. Però us explicarem 
un secret: els restaurants als barris de mo-
da de Ciutat de Mèxic s’assemblen a això. I 
és que un dels darrers projectes de Tribu 
Woki mira  cap al Mèxic actual que no renun-
cia a les seves arrels gastronòmiques –els 

clàssics estan a la carta– 
però que no té res a enve-
jar a Barcelona en disseny 
i modernitat. Que estem 
en el que bé es podria dir 

un loft nòrdic no impedeix que se servei-
xin tacos al pastor i ensenada (amb peix 
arrebossat), que es puguin trobar cebi-
ches mexicans, més desconeguts que els 
peruans però saborosos, o que podem aca-
bar amb un pa de pessic de blat de moro bo-
rratxo de tequila i acompanyat de mató. Una 
carta breu que repassa i adapta els clàs-
sics (els que no vulguin picant poden estar 
tranquils) i que els migdies entre setmana  
ofereixen menú per 12,5 euros. 

Un dels darrers projectes de 
Tribu Woki mira cap al Mèxic 

actual però que no renuncia a 
les seves arrels ‘gastro’ 

TASTETS
COCTELERIA I DJ. 
La música i els 
còctels també ju-
guen un paper im-
portant a Hijo de 
Méndez que, de 
fet, funciona com a 
cocteleria inde-
pendent els caps 
de setmana fins a 
les 2 de la matina-
da. Sessions de DJ 
i música en vinil 
sonen a partir de 
les 22 hores i aju-
den a crear una at-
mosfera que pot  
semblar inusual 
per a un restaurant 
mexicà però que 
és part de la seva  
personalitat.

TR
IB

U
 W

O
KI

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

Seguim amb plans per a Sant Jordi, 
una data perfecta per donar-se  
un petit caprici i, per exemple, sopar en 
un dels millors restaurants de la ciutat. 
Quina millor manera d’acabar un dia 
tan especial que amb un menú amb  
estrella Michelin? A Xerta, situat a  
l’hotel Ohla Eixample, el xef Fran López 
ha preparat per a l’ocasió un menú  
especial que suma els millors  
productes del Delta (el segell d’iden-
titat de la casa) amb plats especials  
del dia, com una falsa rosa de  
postres. 

‘BRUNCH’

BAR VERAZ 

Proposta: Un 
esmorzar de luxe a 

l’alçada d’un hotel com 
The Barcelona Edition. 

Adreça: Av. de 
Francesc  Cambó, 14.  

Telèfon: 936 26 33 30. 

Pàgina web: 
editionho-

tels.com/es/barcelona. 

Preu mitjà:  
20-25 euros. 

Nou brunch a la ciutat! I no un qualsevol, sinò  
el Bar Veraz, el restaurant del luxós hotel  
The Barcelona Edition, situat al costat del mer-
cat de Santa Caterina. Des del passat mes de març, 
els dissabtes i diumenges en horari de 12 a 16 
hores, la carta de brunch es converteix en  
l’estrella del local. El xef Sebastián Mazzola,  
responsable de la gastronomia de l’hotel, signa 
també aquesta nova proposta que ofereix una 
interessant combinació dels clàssics que mai 
falten en un brunch amb plats més exòtics i ori-
ginals. Sí, hi ha ous benedict o torrades amb al-
vocat remenats per aquells que no es vulguin sor-
tir del guió habitual. Però ens quedem amb el  
shakshuka (ous amb salsa amb espècies de 
tomàquet i cigrons), el pollastre fregit al quefir o 
inclús l’esmorzar ibèric: ous ferrats, patates i per-
nil. Espectacular també el gofre de plàtan amb lla-
vors de xocolata per a tots aquells que s’estimen 
més quelcom dolç o juguin al brunch amb postres. 
I res millor per a fer servir d’acompanyament  
i començar el dia de la millor manera possible 
que el potent bloody mary que preparen al  
Bar Veraz. 
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La façana de la Passió s’il·lumina per 
Setmana Santa. Del 15 al 17 d’abril, la 
façana de la Passió del temple acollirà 
un espectacle de llum i so que recordarà 
les darreres hores de Jesucrist que es 
plasmaran sobre els 12 grups escul-
tòrics de l’artista Josep Maria Subirats. 
Hi haurà dues sessions, a les 20.45 i les 
21.30 hores amb una durada aproxima-
da d’uns 30 minuts cadascuna. La porta 
de la façana s’obrirà al públic fins a com-
pletar l’aforament. 

SAGRADA 
FAMÍLIA 

Proposta: Activitats 
de Setmana Santa. 

On: Mallorca, 401. 

Quan: Fins al 22 d’abril. 

Pàgina web: 
sagradafamilia.org.

HOMENATGE  
A LA GENT GRAN 

Proposta:  
Sisena edició de l’Art 

Photo BCN. 

On: Diferents espais 
de Barcelona. . 

Pàgina web: 
artphotobcn.com.

SANT JORDI 
MUSICAL 

Proposta: Concerts. 

On: L’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm 
(Rosselló, 515). 

Quan: 23 d’abril a 
partir de les 11.30 

hores (entrada 
gratuïta fins a 

completar l’afora-
ment). 

Pàgina web: 
estrelladamm.com.

Sant Jordi són llibres i roses i 
també més expressions cul-
turals i emocionals, com les que 
aporta la bona música en direc-
te. L’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm (Rosselló, 515) s’omplirà 
per la Diada en un gran esce-
nari que aplegarà a partir de les 
11.30 hores fins a 30 artistes i 
grups. Tot aquest desplega-
ment sonor es maridarà amb 
food trucks i propostes gas-
tronòmiques d’autor de File-
teando, Indifoods, María Una 
Crep, Qstreet, Una Pizza i Enri-
que Tomàs i amb un mercat de 
vinils, roses i llibres.  Hi haurà 
més de vuit hores de música 
sense interrupció amb les ac-
tuacions del cantant de trap  

 
 
 
 

Lildami, dels grups de pop-rock 
en català Obeses i Lax’n’Bus-
to o la jove promesa Pavvla.  
També s’aproparan fins a la fes-
ta les bandes Els Catarres, Bu-
hos, Suu, Doctor Prats o Ítaca 
Band per signar els seus tre-
balls. La venda de llibres anirà 
a càrrec de la Fundació Servei 
Solidari amb volums per a la 
sensibilització i la mobilitza-
ció a favor de l’alfabetització de 
persones en risc d’exclusió so-
cial, a través de la campanya 
Recicla Cultura. Respecte a la 
venda de roses, l’Associació de 
Disminuïts Físics d’Osona 
(ADFO) vendrà roses de paper, 
la Fundació Privada Gaspar  de 
Portolà oferirà roses naturals, 

vintage i d’estil Gaudí, els 
Amics de la Gent Gran comer-
cialitzaran les seves conegu-
des roses contra l’oblit fetes a 
mà i Solidaritat Sant Joan de 
Déu posarà a la venda el braça-
let solidari Polsera Rosa. Ra-
mon Mirabet (foto de dalt a la 
dreta) també actuarà al juny 
al 7è Festival Jardins de Pedral-
bes (la nit del 27 de juny) on re-
petirà el format del concert que 
va oferir al Palau de la Música 
per presentar el seu tercer disc 
d’estudi, Begin Again. Estarà 
acompanyat d’una banda de 
set músics, una orquestra de 
20 cordes, dirigida per Marc Ti-
món, i un cor de 50 nens. Els 
osonencs Oques Grasses (foto 
de dalt a l’esquerra) estan en-
mig de la gira de presentació 
del seu nou disc, Fans del sol, 
de so innovador. ● P. CARO

NO TAN 
PETITS

Sant Jordi celebra la música en català amb 
Oques Grasses, Ramon Mirabet o Cesk Freixas
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
MOLL DE CÀRREGA. Obeses (12 hores), Ramon Mirabet (13 
hores), Lildami (14 hores) i The Penguins (15 hores), Oques 
Grasses (17 hores), Sense Sal (18 hores), Lax’n’Busto (19 hores) i 
Roba Estesa (20 hores).  

SALA DE BÀSCULES. DJ Juliana Canet (12 hores), DJ Òscar 
Broc (13 hores), DJ Ajo Casals (14 hores), DJ Albert Miralles i 
Roger Seró (15 hores), iCat Poetry Slam (16 hores), DJ Marc Isern 
(17 hores), DJ Miqui Puig (18 hores) i DJ Dani Nel·lo (19 hores).  

SALA DE COCCIÓ. Miquel Abras (12.30 hores), Albert Freixas 
(13.30 hores), Cesk Freixas (14.30 hores), Pau Alabajos (16.30 
hores), Donallop (17.30 hores), Escarteen Sisters (18.30 hores) i 
Marialluïsa (19.30 hores).  

SALA DE MÀQUINES. The Crab Apples (12.30 hores), Paula 
Valls (13.30 hores), Marcel Lázara i Júlia Arrey (14.30 hores), 
Nyandú (16.30 hores), Pavvla (17.30 hores), Mareta Bufona (18.30 
hores) i Aliena (19.30 hores). 

@NEM-HI

‘LA LLIBRERIA 
DELS HEROIS’ 

Proposta: Teatre  
per a infants. 

On: Teatreneu  
(Terol, 26). 

Quan: Dissabtes  
a les 17 hores. 

Preu: 10 i 15 €. 

Pàgina web: 
teatreneu.com.

PETITS

Art Photo BCN. L’Espai de Fotografia 
Francesc Català-Roca mostra per pri-
mera vegada a Barcelona l’exposició 
Viv(r)e la vie!  d’Ana Galán, que es pot vi-
sitar a la Casa Golferichs dins del festival 
de fotografia emergent Art Photo BCN. 
Enguany, el certamen celebra la seva si-
sena edició amb una sèrie d’exposicions 
i una fira especialitzada a l’Arts Samta 
Mònica. Galán mostra en primer pla dife-
rents parelles de gent gran d’Espanya, 
els Estats Units, Finlàndia i les Filipines.

Salvar una llibreria. En Joan, un jove tí-
mid que té problemes a l’escola, es  
refugia en una llibreria abandonada  
en la qual farà amistat amb un mussol, 
una rata i una mosca. Quan els hereus 
de la llibreria, els germans Tocanassos, 
volen fer del local un saló de bellesa,  
en Joan i els seus amics trobaran  
la manera de salvar aquest temple  
dels llibres. L’espectacle està  
recomanat per a nens i nenes a partir 
dels cinc anys. 
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El receptari de la Setmana Santa a 
Catalunya està ple de dolços d’allò 
més variats. I entre ells, els bunyols 
són un dels més tradicionals. Una 
massa fregida que podem prepa-
rar a casa de forma molt senzilla 
seguint aquesta recepta. 

En un bol gran barregem primer 
els ingredients secs: farina –millor 
tamisada abans–, llevat, sal, su-
cre i canyella. Després afegim l’ou 
i la llet i removem. Tapem la mas-
sa amb paper de film i deixem  
reposar almenys una hora. Millor  
si és més. 

Escalfem oli en un cassó i amb 
l’ajuda d’una cullera anem tirant 
trossos de massa. Deixem que  
s’infli, girem i quan estiguin dau-
rats per tots dos costats retirem 
sobre paper de cuina. Millor fer-ho 
a poc a poc perquè oli, d’una  
varietat suau, no es refredi. En un 
parell de minuts estaran llestos. 

Ja només queda posar sucre 
(blanc o bru) en un plat i arrebos-
sar els nostres bunyols encara  
calents. Llestos per a menjar.    

VISITES AL FAR DE 
TORREDEMBARRA 
#SetmanaSanta Visites 
guiades al Far de 
Torredembarra. Del 17 al 
21 d’abril pots gaudir de 

les millors vistes 
@TorredembarraTu 
SETMANA DE LA GENT 
GRAN A SANT SADURNÍ 
Setmana de la 
#GentGran 

#santsadurni del 22 al 26 
d’abril. Consulteu la 
programació 
@infosantsadurni  
MERCAT D’INTERCANVI 
Torna el PEMI! Petit 

Mercat d’Intercanvi de 
Llibres #biblioSafareigs. 
Teniu a casa novel·les 
actuals que ja no 
rellegireu? Ja ens podeu 
portar les novel·les que 

tingueu a casa! Del 23 
d’abril al 4 de maig farem 
els intercanvis 
@bibliotequesSBD 
SANT JORDI SOLIDARI 
Un any més us convidem a 

viure un Sant Jordi solidari. 
El dia 23 d’abril visiteu la 
parada de Talita i compreu 
un llibre per ajudar-nos 
amb els nostres projectes 
@FundacioTalita

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 119 DE BUS MODIFICA EL SEU RECORREGUT.  
A partir del 8 d’abril, la línia 119 allarga el seu recorregut. 
Actualment connecta els barris de Can Baró, El Carmel, La 
Teixonera, Vallcarca i Penitents i Sant Genís dels Agudells. 
S’afegeixen dues parades per facilitar l’accés a la xarxa de 
bus als veïns del carrer Mühlberg, al barri del Carmel. Les 
parades noves són les següents: Mühlberg-Carretera del 
Carmel i Mühlberg-Turó de la Rovira.  

TANCAMENT DEL FUNICULAR PER REVISIÓ TÈCNICA.  
El funicular de Montjuïc romandrà tancat des del 5 de no-
vembre i durant sis mesos, aproximadament, per revisió 
tècnica. Pots accedir a la muntanya de Montjuïc amb l’L2 o 
l’L3 de metro, baixant a l’estació Paral·lel. A continuació, el 
bus especial que realitza el recorregut del funicular en el 
seu mateix horari: de dilluns a divendres de 7.30 a 22 hores i 
els dissabtes, diumenges i festius de 9 a 22 h. També l’L1 o 
L’3 de metro, baixant a l’estació Espanya. tmb.cat.

LL@MINERS

INGREDIENTS 
Tradicionals o 
amb poma?  
Hi ha moltes 
varietats de 
bunyols a partir de la recepta 
tradicional. Per exemple, 
queden molt bons afegint  
un puré de poma a la llista 
d’ingredients convencional  
que detallem aquí 

150 grams de farina. 

100 mililitres de llet. 

60 grams de sucre. 

15 grams de llevat en pols. 

1 ou mitjà. 

10 grams de canyella. 

Un polsim de sal. 

300-400 mililitres d’oli suau.

BUNYOLS

CREA LA TEVA PRÒPIA MONA.  Una 
proposta per als més creatius, que 
vulguin una mona única dissenyada per 
ells mateixos. A la nova botiga La Boutique 
de xocolates Lacasa (La Fusina, 5), al barri del 
Born, podem trobar una àmplia oferta d’ous de diferents 
preus i dissenys, que a més podrem personalitzar amb 
diferents pastilles de xocolata, fruites o fruits secs que 
comercialitzen en aquest paradís xocolater.   

BOUTIQUE 
LACASA

SETMANA SANTA DE BUNYOLS I MONES DE PASQUA

OSSETS DE XOCOLATA.  Buscant ous 
de Pasqua diferents tenim una parada 
obligada a la pastisseria Carrió (Bailen, 
216) i el seu simpàtic Mr. Osset, que se 
suma a l’oferta de figures d’aquesta casa. És 
la proposta del mestre pastisser Oriol Carrió, que ha 
convertit els populars ossets de gominola en xocolata 
de diversos colors. Pollets i conills de Pasqua, feu lloc a 
la nova estrella de la temporada.   

PASTISSERIA 
CARRIÓ 

VIKINGS I MÉS.  És un dels pastissers 
més reconeguts del país, així que les seves 
mones i ous artesans amb cacau grand cru 
són una aposta segura. Als dissenys 
tradicionals aquest any se suma una col·lecció 
inspirada en animals, amb dissenys més conceptuals, com 
l’ou desestructurat, les faves de cacau o un divertit viking. 
A partir de 68 euros. Disponible a les seves tendes de 
Barcelona i a Quatre Coses. oriolbalaguer.com.  

ORIOL 
BALAGUER
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