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El Lluçanès, a cavall de les comarques d’Osona, el Berguedà i el Bages, és 
un territori eminentment rural que fa gala d’un present agrícola i ramader 
amb dues rutes: la del pa i la de la llet, que inclouen visites guiades i tastos 

La Ruta de la Llet té quatre 
parades, entre d’elles, a 

granges de cabres pirinenques 
i ovelles FOTO: CONSORCI DEL LLUÇANÈS 
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Aquesta setmana anem fins 
al Lluçanès, en un altiplà a 
cavall de les comarques 
d’Osona, el Berguedà i el 
Bages. Format per 13 muni-
cipis, és un territori emi-
nentment rural, amb un 
caràcter propi i que té un 
lloc protagonista en la 
història de les carlinades a 
Catalunya, amb batalles tan 
destacades com la de Prats 
de Lluçanès i Montesquiu. 
La nostra visita, però, no té 
res a veure amb la història 
sinó amb el present rama-
der i agrícola del Lluçanès. 
Recorrerem la subcomarca 
fent dues rutes, la del pa i la 
de la llet. Són trajectes per 
fer en cotxe, que inclouen 
visites guiades i tastos, de 

manera que és convenient 
fer-les en diversos dies.  

RUTA DEL PA 
MAS TERRICABRAS, PUIG 
ORIOL I CAN PUJALS. Amb la 
Ruta del Pa coneixerem tot 
el procés per convertir el 
blat forment en pa. El re-
corregut de 38 quilòmetres 
té tres etapes i comença al 
Mas Terricabras, a Oristà, al 
sud del Lluçanès. Allà ens 
oferiran una visita guiada 
per les instal·lacions i una 
caminada pels camps de 
blat forment. El Mas Terri-
cabras és una explotació 
agrícola i ramadera familiar 
de moltes generacions que 
ha recuperat diferents va-
rietats de cultiu local, com 
el cigró d’Oristà, i tipus de 

blats antics com el de for-
ment i de xeixa per fer-ne 
blat escairat i farina. En Mi-
quel Rovira i l’Imma Terri-
cabras ens explicaran la 
història d’aquest blat, com 
es va recuperar, els passos 
del creixement i quins usos 
té pel consum humà men-
tre passegem pels camps.  

El blat forment és una va-
rietat autòctona tradicional 
al Lluçanès i Osona, molt 
digerible i d’alta qualitat. 
Ha estat recuperat recent-
ment amb l’objectiu d’ela-
borar productes propis 
d’aquest territori amb an-
tigues tècniques d’elabo-
ració. Actualment podem 
trobar a les fleques del 
Lluçanès pa elaborat amb 
aquest tipus de blat, un pa 
rústic rodó amb la molla 

LA TRADICIÓ RURAL 
DEL LLUÇANÈS,  
FETA RUTA
Agricultors i ramaders de la zona 
mostren el seu patrimoni cultural  
i rural amb les rutes del pa i la llet

EN RUTA
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humida i fosca, i amb la 
crosta molt cruixent. La se-
va lleugeresa permet utilit-
zar-lo també en l’elaboració 
de cervesa i com a blat es-
cairat per acompanyar ver-
dures o en amanides. Per 
cuinar-lo n’hi ha prou en 
deixar-lo en aigua d’un dia 
per l’altre i coure’l amb ai-
gua abundant. 

I aprofitant que estem a 
Oristà podem mirar d’acos-
tar-nos fins a Puig Ciutat, 
un jaciment que durant el 
període romà tardorepu-
blicà feia funcions de guar-
nició militar o presidi, en 
una època de molta ines-
tabilitat com és la guerra ci-
vil entre Juli Cèsar i els par-
tidaris de Pompeu (a mitjan 
s.I aC). Al jaciment, però, 
també s’hi han trobat restes 

més antigues, de l’època 
ibèrica i de la primera Edat 
del Ferro. 

La següent parada de la 
ruta en direcció nord és al 
molí fariner de Puig-oriol, 
a Lluçà. Es tracta d’un antic 
molí que encara funciona 
gràcies a la força de l’aigua 
de la riera del Lluçanès i 
que ja s’anomena en un do-
cument de venda dels an-
tics propietaris, Salvador i 
Pere Rocadenbosch, a la fa-
mília Puigoriol l’any 1540. 
Allà, l’Antoni Soler ens ex-
plicarà com es molia el blat 
de manera artesanal i les 
propietats que necessita la 
farina per fer un bon pa.  

I del molí al forn. A pocs 
quilòmetres a l’est de Lluçà 
hi trobarem el forn Cal Pu-
jals, a Sant Boi de Lluçanès, 

on s’acaba la ruta. En 
aquest establiment encara 
conserven un forn de llen-
ya de cocció directa on el pa 
es cou al mateix lloc on 
prèviament s’havia fet el 
foc. En Dani i en Sergi Pla 
ens explicaran tot el procés 
d’elaboració i cocció 
d’aquest pa tan especial 
mentre en fem un tast. 

RUTA DE LLET 
FORMATGE I LLET ARTESA-
NAL D’OVELLA, CABRA, I VA-
CA. El segon recorregut que 
podem fer al Lluçanès rela-
cionat amb la seva tradició 
agrícola i ramadera és la 
Ruta de la Llet, amb qua-
tre parades. La primera és a 
Formatges de Lluçà, una 
explotació de cabres de pas-

tura on també hi ha un 
obrador artesanal de for-
matges. Aquí farem una vi-
sita guiada a la granja de ca-
bres pirinenques i ens ex-
plicaran les feines que fan 
al camp, al ramat i a la for-
matgeria. En acabat, farem 
un tast dels formatges que 
elaboren amb llet crua del 
seu propi ramat. La format-
geria està als peus del cas-
tell medieval de Lluçà i a to-
car del Monestir de Lluçà, 
una antiga canònica agus-
tiniana d’origen romànic, 
de manera que mentre co-
neixem el projecte i fem un 
tast dels productes que ela-
boren, podem gaudir 
d’unes vistes excel·lents.  

La següent parada és a 
Formatges Betara, una ex-
plotació de la família Be-

rengueras, dedicada a la vi-
da de pagès que als anys 90 
va decidir comercialitzar 
els productes que elabora-
ven. Actualment fabriquen 
formatge d’ovella cabra i va-
ca, i formatge fresc, mató i 
iogurt. Tenen el distintiu de 
productors ecològics arte-
sanals, és a dir, que pro-
dueixen un formatge ma-
durat a partir de bestiar eti-
quetat com a ecològic. 
Durant la visita a les seves 
instal·lacions, ens explica-
ran com elaboren els seus 
productes i, si volem, po-
drem fer-ne un tast.  

MAS TEULATS 
PRODUCCIÓ DE LLET PER A 
POSTRES ARTESANES AMB 
VISITA I TAST.De Betara, 
anirem fins a la Granja-lle-
teria Mas Teulats, una ex-
plotació ramadera de ca-
bres per a la producció de 
llet per a postres artesanes, 
on farem una visita guiada 
i tastarem la llet. Aquestes 
dues darreres parades son 
al poble de Perafita, des 
d’on surten nombroses ru-
tes per conèixer els voltants 
del poble i antics camins. 
Podem arribar-nos fins al 
Santuari dels Munts, situat 
al punt més elevat del 
Lluçanès, a uns nou 
quilòmetres del poble, per 
un camí que passa pel cos-
tat de masos aïllats i explo-
tacions agrícoles, boscos i 
camps. Si volem fer un re-
corregut més curt, podem 
anar fins a l’ermita de San-
ta Margarida de Vilaltella, a 
poc més de dos quilòmetres 
del poble.  

I, finalment, acabarem la 
ruta a El Soler de n’Hug, 
una granja ramadera fami-
liar de vaques de llet. Situa-
da a Prats de Lluçanès, ens 
faran una visita guiada per 
les instal·lacions i podrem 
fer un tast dels seus produc-
tes, que comercialitzen a 
la carnisseria El Taulell. 
Després de la visita, ens po-
dem acostar a Santa Eulàlia 
de Pardines, una església ja 
documentada l’any 915 tot i 
que l’edificació actual fou 
construïda entre els anys 
1790 i 1792. Una altra opció 
és acostar-se fins al Roc Fo-
radat o roc de la bruixa Na-
pa, a tres quilòmetres del 
poble, on segons la tradició, 
la bruixa Napa preparava 
els seus beuratges. 

Les dues rutes impulsades 
pel Consorci del lluçanès es 
poden fer completes o no-
més visitant alguns dels 
productors. En trobareu 
més informació i els con-
tactes per fer les reserves a 
la pàgina web www.turis-
me.llucanes.cat.   

MUSEU DE TERRISSA 
CATALANA 

Per acabar de conèixer el 
Lluçanès podem visitar 
alguns museus i 
col·leccions com el Museu 
de Terrissa Catalana, a 
Oristà. Ubicat a l’edifici de 
la Rectoria de l’Església 
d’Oristà, compta amb una 
completa col·lecció d’unes 
4.000 peces de terrissa 
catalana i ceràmica de tots 
els temps. El 1990, el 
Museu Nacional de 
Ceràmica va cedir en 
dipòsit un important fons 
de l’Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona. 

� � � 

BURRICLETA 

A Perafita hi ha la 
possibilitat de conèixer els 
voltants del poble amb 
burricleta, una mountain 
bike amb motor 
elèctric.Només cal trucar-
los al 93 117 16 66 o 
escriure un email a 
hola@burricleta.com. A 
més, ens entregaran un Kit 
de Ruta, amb GPS i panells 
amb les rutes més 
properes. A Prats de 
Lluçanès també podem 
llogar bicicletes i fer rutes 
guiades amb Ferbikes, 
trucant al 646232346. 

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, un grup 
de visitants durant una de 
les activitats de la Ruta de la 
Llet; a dalt, les instal·lacions 
de Formatges de Lluçà; i a 
sota, una visita a la Granja-
lleteria Mas Teulats. A sota, 
el molí fariner de Puig-oriol i 
dues turistes compartint 
imatges.   FOTOS;  CONSORCI DEL LLUÇANÉS  
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*    OCIpèdia 

 

 

WORLD 
PRESS 
PHOTO 2019 
Barcelona 
torna a acollir 
el World Press 
Photo, mostra 
on s’exhibeixen 
les fotografies 
guanyadores 
del prestigiós 
premi de 
fotoperiodis-
me. Una 
exposició 
que dona a 
conèixer els 
treballs més 
destacats  
del concurs 
internacional 
amb 
instantànies 
inèdites al 
nostre país. 
L’exposició 
tindrà lloc al 
Centre de 
Cultura 
Contemporà-
nia de 
Barcelona 
(CCCB)  
fins al pròxim 
diumenge  
26 de maig. 

             
            � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

OBJECTE DE CULTE
La samarreta no és només una peça de roba bàsica que s’acumulen a 
desenes als armaris. La seva complexitat va més enllà: és un mitjà de 
comunicació que transmet idees polítiques, socials, ecològiques... a través 
d’imatges i eslògans estampats que creen consciència i criden a l’acció. 
L’exposició ‘T-shirt: Cult - Culture - Subversion’ de La Roca Village repassa 
el poder d’aquesta peça a través dels exemplars més emblemàtics.   
FOTOS:  CORTESIA DE LA ROCA VILLAGE

L’exposició, organitzada pel 
Fashion and Textile Museum 

de Londres i el centre d’art 
The Civic, es podrà visitar a La 

Roca Village fins al pròxim 
 23 de juny

INDISPENSABLE EN MODA 

Al llarg del segle XIX, la samarreta ha passat de 
ser una peça de roba interior a una peça de vestir 
indispensable gràcies a la seva simplicitat i, alho-
ra, versatilitat. Durant la dècada dels 70, les firmes 
de luxe la van incorporar a les seves col·leccions i 
ara, no hi ha cap dissenyador que no la tingui en 
compte en cada temporada. Per què és tan 
essencial? La samarreta manté una posició ambi-
gua entre l’accessibilitat i l’exclusivitat i és també 
l’altaveu de la marca i del seu ideari, sigui fashion 
o anti-fashion.

UN RECLAM ÈTIC I SOSTENIBLE? 

La samarreta també funciona com a reclam dels 
drets humans i les causes mediambientals, però 
sovint amaga una paradoxa. Per exemple, és l’ins-
trument idoni per crear consciència a través de la 
difusió de missatges ecològics que apel·len al con-
sumidor perquè reaccioni: Save the sea, Save the 
world... però alhora per produir una sola samarreta 
de cotó es necessiten 2.700 litres d’aigua. També 
és la peça simbòlica que denuncia l’explotació la-
boral en la producció de la moda de consum ràpid. 
Llavors, en què quedem?

MISSATGES POLÍTICS  

‘El que és personal és polític’ resa el famós es-
lògan i serveix per posar sobre la taula com les 
samarretes s’han convertit en el mirall d’algunes 
ideologies i demostren com poden ser canals de 
comunicació de missatges individuals i col·lec-
tius que involucren a tot el món. Les samarretes 
de protesta, les de campanya política, les de re-
captació de fons... són peces que també van 
servir per reclamar la igualtat de gèneres, el 
respecte per l’orientació sexual o la conscien-
ciació sobre la SIDA.

MADE IN BARCELONA 

Per últim, l’exposició també ret homenatge a 
l’àmbit local amb una petita mostra dels models 
més populars ideats per artistes barcelonins que 
deixen petjada. Mariscal, Mario Eskenazi, TVBoy 
i Jordi Gispert han creat discursos únics i perso-
nals a través d’imatges històriques, populars, 
controvertides, reivindicatives o que refermen 
una identitat local per crear aquest vincle amb la 
ciutat i Catalunya. El toc més local en aquesta 
mostra internacional. 

A QUIN GRUP DE MÚSICA  
PERTANYS? 

Sabies que les samarretes de grups de música 
van néixer com una espècie d’uniforme labo-
ral? Als anys 60, les utilitzaven els tècnics dels 
concerts per identificar el grup pel qual treballa-
ven. No van passar massa anys perquè se n’ado-
nessin de l’enorme potencial de màrqueting que 
tenien aquestes samarretes com article promo-
cional i record personal dels seguidors. Aquest 
tipus de samarreta expressa la sensibilitat, 
lleialtat i el fenomen fan per a tots els entusias-
tes de cada grup o gènere musical.

QUÈ HI HA 
DE NOU?

AGITACIÓ SOCIAL  

La samarreta ha esdevingut la peça clau per ex-
pressar idees a través de missatges contun-
dents. Per exemple, destaca el moviment punk i 
les seves icòniques samarretes amb eslògans i 
imatges atrevides. Els models de Vivienne West-
wood (qui mostra una col·lecció privada de pe-
ces dins de l’exposició), Malcom McLaren i Jamie 
Reid eren una declaració d’intencions contra 
l’ordre establert: reforçaven la identitat visual 
del moviment tot criticant el capitalisme, el con-
formisme i el bon gust.  
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10 ANYS

CASA VARELA 

Proposta: La cuina 
sense embolics d’un 
dels clàssics de la 
ciutat compleix 10 

anys.  

Adreça: Plaça de 
Molina, 4.  

Telèfon: 934 15 41 
68. 

Pàgina web: 
grupovarela.es.  

Preu mitjà: 30 euros.  

Una dècada reivindicant la cuina sense em-
bolics, el terme que millor defineix la filo-
sofia de Casa Varela. Des del 2009 aquest 
restaurant situat en plena plaça Molina 
–el negoci familiar es remunta molts anys 
enrere a la mateixa direcció– ha fet de la cui-
na senzilla, despreocupada i a base de bons 
ingredients la seva senya d’identitat. Con-
vertit en un referent de la zona alta, a ho-
res d’ara possiblement no necessita presen-

tació. Però el desè aniver-
sari és una excusa 
excel·lent per a tornar a 
gaudir dels seus plats, de 
la cuina amb horari inin-

terromput des de les 13 hores fins a la nit, 
d’una carta de vins ben pensada i sense es-
glais en el preu, i en definitiva, de l’ambient 
acollidor que destil·la un lloc d’aquells que 
és fàcil recomanar i al qual sempre ve de 
gust tornar. Els productes de temporada i 
alguns clàssics marquen una carta que ser-
veix per a tapejar, menjar i sopar. Mai fal-
ten els arrossos, els ous trencats, els po-
pulars macarrons de la casa –batejats com 
els macarrons del Varela i preparats amb 
ploma ibèrica– o els canelons.    

Casa Varela, que s’ha convertit 
en un clàssic de la zona alta de 

Barcelona, és un lloc on sempre 
ve de gust tornar 

TASTETS
10 PLATS 
HISTÒRICS. Per a 
commemorar el 
desè aniversari, 
durant el maig 
s’ofereixen els 10 
plats triats pels 
clients com els més 
representatius. 
Alguns estan ja 
presents a la carta 
actual, com el steak 
tartar o l’arròs de 
botifarra i 
trompetes de la 
mort, mentre que 
altres com els 
cigrons amb 
bacallà i col o unes 
croquetes de 
fricandó s’han 
rescatat per a 
aquesta ocasió.

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

 TAPES I 
PLATETS

LA TRIUNFAL 

Proposta: Cuina solvent 
i a preu ajustat al costat 

d’Arc de Triomf.  

Adreça: Passeig de 
Sant Joan, 4. 

Telèfon: 931 18 16 54 

Preu mitjà:  
25 euros.  

FLORS AL MERCAT

AGENDA

Plantes i vermut. Un 
diumenge de flors, 
plantes, vermut i sos-
tenibilitat al barri del 
Poble Sec. Així de bé 
sona la proposta de 
Flors al mercat que, 
organitzada per BCN 
Més, promet omplir la 
plaça de Margarida 
Xirgu de bona música, 
menjar i flors diumen-
ge que ve 19 de maig. 
Una iniciativa que comptarà amb la presència de 15 floris-
tes, així com diferents tallers per a petits i adults i projec-
tes d’artesans que s’inspiren en el món de les flors, les 
plantes o la botànica. Diorama Jazzband s’encarregarà 
d’animar l’ambient amb música en directe a l’hora del ver-
mut i hi haurà propostes gastronòmiques tant per a l’ape-
ritiu com de brunch i esmorzar internacional. Entrada 
gratuïta. Més informació: bcnmes.com.   

JEAN LEON MS-18

COCKTAILS

Malvesia de Sitges. 
Brillant, aromàtic i, so-
bretot únic. Així és el 
MS-18 que el celler Jean 
Leon ha llançat recent-
ment al mercat. Un mo-
novarietal d’una varie-
tat de raïm que va arri-
bar a les costes del Ga-
rraf al segle XIV i que, 
gairebé desapareguda, 
ara s’ha recuperat: la 
malvesia de Sitges. Un 
raïm provinent de ceps 
joves que es vendimien 
a mà per a elaborar el 
que és ja el quart vi dins de la línia experimental del celler. Amb 
una producció molt limitada de tot just 2500 ampolles, estem 
davant un blanc jove amb un punt d’acidesa i marcats aromes 
florals i de fruita madura. Perfecte per als qui busquen quel-
com diferent i per a celebrar la primavera. Costa uns 13 euros. 
Més informació: www.jeanleon.com.   

La zona de Passeig Sant Joan continua reclamant 
el seu protagonisme com un dels eixos gastronòmics 
en alça de la ciutat. I és allà, molt prop de l’Arc del 
Triomf que li dóna nom, on des de fa ja uns mesos 
La Triunfal s’ha fet un lloc. 
Un restaurant-cerveseria que funciona en aquest do-
ble vessant més informal per a tapejar i prendre 
alguna cosa a la barra o per a asseure’s en el seu 
ampli menjador si hi ha més temps. Decoració cui-
dada, preus molt ben ajustats i una carta llarga en 
la qual és impossible no trobar alguna cosa que vin-
gui de gust són els pilars d’un lloc on les tapes amb 
un toc diferent –polp amb shitake, calamars amb allio-
li de curri…– són també marca de la casa. 
Trobar-se amb un lloc on les canyes estan ben tira-
des i hi ha rostes i entrepans de calamars ens dóna 
bastant confiança. I la cosa segueix a bon ritme amb 
un arròs de carxofes i bolets molt correcte i bons talls 
de carn. Però la veritat és que s’atreveixen amb tot, 
des de tacs a musclos o navalles, passant per ‘pepi-
tos’ o uns ous fregits amb xistorra. 
Obre cada dia de 8 a 13.30 amb cuina contínua, i 
ofereixen també menú del dia entre setmana per 
menys de 13 euros. 
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Fundat l’any 1851, manté intacte l’espai 
original. És hereu directe de les botigues 
de finals del s. XVIII on arribava el millor 
producte d’ultramar, sobretot el cafè. 

ESPECIALISTA 
EN FRUITS SECS  

I TORRATS 

Adreça:  
Sombrerers, 23.  

Telèfon: 933 19 75 35. 

Web: casagispert.com. 

Web: cas. 

PRODUCTES 
GURMET, 

EMBOTITS  
I FORMATGES 

Adreça: Roger de 
Llúria, 85. 

Telèfon: 932 15 57 89. 

Web: murria.cat.

‘COLMADOS DE 
BARCEL0NA’ 

Proposta: Llibre  
i ruta. 

PPàgines: 232. 

Preu: 30,77 €.

Són part del paisatge gas-
tronòmic i de la història de 
Barcelona. Un model de co-
merços que es resisteixen a 
desaparèixer i que ha jugat un 
paper clau en la vida i gastro-
nomia de la ciutat durant les 
darreres dècades. I ara del lli-
bre Colmados de Barcelona. 
Història d’una revolució co-
mestible. «Això és una elegia 
al colmado en vies d’extin-
ció, sinó la reivindicació d’un 
model de comerç que segueix 
viu, malgrat que només en re-
cordem d’ell quan un abaixa la 
persiana», defensa Inés Bu-
trón, la seva autora.  

La història dels colmados es 
remunta a principis del se-
gle XIX, quan aquests co-
merços venien productes 
arribats d’ultramar, però tam-
bé les novetats gastronòmi-
ques del moment. Per això 
són llocs on es produeixen 
aquestes revolucions comes-
tibles de les quals parla el lli-
bre enfront dels mercats que 
només venen productes fres-
cos a les classes populars.  

Els colmados comencen 
sent aquest rebost modern 
on compra la burgesia de 
l’Eixample tot i que després 
esdevé un terme genèric per 
denominar les botigues de 
queviures que són autoservei 
i que es converteixen en ver-
tebradores de la vida dels ba-
rris. Llocs plens d’històries i 
vinculats normalment a les 

sagues familiars, tot i que el 
llibre no es queda en les sim-
ples anècdotes succeïdes du-
rant aquestes dècades, sinó 
que analitza el seu paper en 
l’arribada a Barcelona de nous 
productes o tendències. La 
popularització de les conser-
ves o els làctics així com els 
primers passos de la publici-
tat d’aliment tenen lloc en 
aquests colmados.  

Si la gastronomia està lli-
gada a la societat, la cultura 
i la política d’un moment, els 
aparadors ad’aquests colma-
dos es converteixen en el mi-
rall perfecte per comprendre 
l’evolució de la ciutat i dels 
nostres modes de menjar al 

llarg del temps, destaca la se-
va autora.  

Sobreviuran? El cert és que 
les  tendències actuals que 
donen més importància a la 
denominada experiència de 
compra i a detalls com saber 
la procedència dels aliments 
o l’assessorament personalit-
zat s’ha convertit en un baló 
d’oxigen per a les que han re-
sistit fins ara. 

Però, recorda Butrón, que 
tractar-los d’emblemàtics 
possiblement els fa un flac fa-
vor i els apropa més a conver-
tir-se més en una curiositat 
històrica per als turistes que 
en seguir sent un comerç de 
la ciutat. ● IKER MORÁN 

HISTÒRIES 
DE CIUTAT

Un llibre fa un repàs a la història d’aquests 
comerços que es resisteixen a desaparèixer
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COLMADOS DE BARCELONA

@NEM-HI

FARINES I 
PRODUCTES  

A GRANEL 

Adreça: Passeig de 
Picasso, 34. 

Telèfon: 93 19 76 36. 

Web: jrenobell.es.

JAIME J. 
RENOBELL

La resistència dels colmados de la 
ciutat. Ha mantingut el nom i la seva 
cartelleria modernista. La bata i el bi-
goti de Joan Múrria són tot un símbol. 

Va néixer en la dècada dels 40 al costat 
del mercat del Born. 70 anys després so-
ta els arcs del Passeig Picasso segueix 
com a referència gastro de la ciutat.
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15-22 DE MAIG:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 15 

EXPOSICIÓ 

‘MODA I MODISTES’ 

El Museu d’Història de 
Catalunya exposa més de 120 
vestits que fan un repàs a la 
moda femenina del segle 
passat i remarca la contribu-
ció catalana a la moda durant 
el segle XX. BARCELONA.  
Plaça de Pau Vila, 3. Fins al 13 
d’octubre. mhcat.cat.  

DIJOUS 16 

ART 

EL CENTENARI DE  
L’ARLEQUÍ DE PICASSO  

El 1919, Pablo Picasso va 
donar la seva primera obra a 
Barcelona. Va ser Arlequí, un 
retrat pintat l’any 1917. El 
Museu Picasso celebra el 
centenari d’aquest regal amb 
un cicle d’actuacions d’artistes 
del circ i la Commedia 
dell’arte. Dissabte coincidirà 
amb La Nit dels Museus. 
BARCELONA. Montcada, 15-23. Fins 
al 18 de maig. museupicasso.bcn.cat. 

DIVENDRES 17 

CINEMA 

RETROSPECTIVA  
DE STEPHEN FREARS 

La Filmoteca destaca en un 
cicle la filmografia del director 
de Les amistats perilloses 
(1988), Alta fidelitat (2000) o 
Mary Reilly (1996). BARCELO-
NA. Filmoteca de Catalunya. Fins al 8 
de juny. filmoteca.cat. 

DISSABTE 18 

CERTAMEN 

ARQUITECTURA  

La 3a Setmana d’Arquitectura 
acull fins diumenge activitats 
temàtiques i, com a novetat, 
visites guiades a espais ocults 
al públic. BARCELONA. bcn.cat. 

DIUMENGE 19 

CONCERTS 

EL DIA MINIMÚSICA 
Les famílies amb criatures 
tenen una cita un any més 
amb El Dia Minimúsica, qun 
festival en què actuaran 
Mishima, Maika Makovski, 
Azucarillo Kings, Marc Parrot 
& Eva Armisén, Guillamino o 
Miqui Puig Dj, entre altres.. 
BARCELONA. Poble Espanyol.  
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13. 
eldiaminimusica.com. 

DILLUNS 20 

FESTIVAL 

NUDO A LA  
FABRA I COATS 
Poesia visual i vetllada 
neobeatnik. BARCELONA. Fins al 
dia 24. ajuntament.barcelona.cat/fa-
braicoats. 
DIMARTS 21 

FESTIVAL 

DE CINEMES AFRICANS 

Projeccions del millor del 
cinema del continent africà 

fins al 25 de maig. BARCELO-
NA.Pati Llimona i Zumzeig Cinema. 
ficab.cat. 

DIMECRES 22 

CONCERT 

THE MENZINGERS 

Els dos concerts de maig a 
Barcelona i Madrid són els 
primers del grup punk nord-
americans a l’Estat. BARCELO-
NA. A les 20 hores. 24 €. sala-apo-
lo.com. 

CURSA ECOLÒGICA 
Encara sou a temps 
d’inscriure-us a la Cursa 
Ecològica. Les 
inscripcions es tancaran, 
dijous 16 de maig a les 

23.59 hores 
@AjMolinsdeRei 
@SomEsportsMDR 
FLAMENC La 
reconeguda cantant de 
flamenc Mayte Martín 

porta el seu 
#TempoRubato a 
l’@AuditoriEG, Dijous,  
16 de maig 20.30 hores.  
+ Info: www.paeria.es 
@paeriacomunica 

CURSA ECOLÒGICA 
Creativitat, rialles i una 
Estrella Damm per als 
assistents. Vine a la 
Batalla de guions, 
activitat pensada per 

aquells que saben 
escriure un guió però 
volen riure aprenent com 
es crea un guió de 
pel·lícula. Dissabte 18 a 
les 13 horres @Salondelcine 

GIRONA TEMPS DE 
FLORS De l’11 al 19 de 
maig#GironaTempsde-
Flors, un espectacle per 
a tots els sentits! 
@CampingMassnou1

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

TRANSPORT PÚBLIC 
NOVA LÍNIA DE BUS DE BARRI 135.  Des  del 6 de 
maig. El 6 de maig comença a funcionar una nova línia 
de Bus del Barri, la línia 135 (Vall d’Hebron - Montbau). 
La línia surt de l’av. Jordà, a les portes de l’Hospital de 
Sant Rafael de les Germanes, recorre el pg. de la Vall 
d’Hebron fins al carrer Pare Mariana on enllaça amb el 
carrer Juan Mena, gira per Arquitecte Moragas per 
baixar per Jorge Manrique fins a l’av. Cardenal Vidal i 

Barraquer. Després puja pel carrer Berruguete i pren el 
pg. de la Vall d’Hebron cap al sud, fa parada davant 
l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i puja pel ca-
rrer Arquitectura, segueix per Angel Marqués, Poesia i 
puja per Harmonia fins a tornar al carrer poesia sentit 
muntanya. Allà, gira a l’esquerra per recórrer el carrer 
Roig i Soler i pujar pel carrer Arquitectura, girar pel ca-
rrer Nazaret fins a av. Jordà, on torna a la parada d’Ori-
gen – Final de línia. tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt a l’esq., escena de la pel·lícula ‘Mary Reilly’ del 
director Stephen Frears. A sota, imatge antiga d’un taller 
tèxtil català que forma part de la mostra ‘Moda i Modistes’ 
del Museu d’Història de Catalunya. Sobre aquestes línies, 
‘L’Arlequí’ de Picasso (1917) i dalt a la dreta, Minimúsica.  
FOTOS: FILMOTECA DE CATALUNYA / MHCAT / MUSEU PICASSO / EL DIA MINIMÚSICA

ART 

LA NIT DELS MUSEUS 

DE LES 19 A LES 01.00 HORES.  
Més de 80 museus de Barcelona i 
l’àrea metropolitana obren les seves 
portes dissabte de les 19 a les 01.00 
hores i s’omplen d’activitats per 
celebrar la Nit dels Museus.  
CaixaForum oferirà un taller teatral i 
actuacions musicals. El Castell de 
Montjuïc concerts i food trucks, el 
Macba performances i el Museu 
d’Arqueología de Catalunya tallers. 
BARCELONA.barcelona.cat/lanitdelsmuseus.
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