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FALSET, PORTA 
D’ENTRADA DEL 

PRIORAT
Del passat medieval a la tradició vitivinícola, un recorregut pels voltants 
del poble ens permet conèixer la història, les tradicions i els paisatges 
d’aquest territori solcat per les terrasses de vinyes centenàries 

Els senders al voltant de Falset 
ens permeten conèixer 

l’agrest paisatge del Priorat. 
FOTO: TURISME DEL PRIORAT
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Anem fins al Priorat per des-
cobrir la capital de la comar-
ca, Falset, i els seus voltants. 
El nucli urbà té els seus orí-
gens a l’època medieval, al 
segle XII, tot i que tenim notí-
cies que la zona està poblada 
des del paleolític inferior, fa 
uns 40 mil anys. Actual-
ment, encara es poden veure 
les muralles medievals i una 
porta d’accés a la població, el 
portal del Bou, l’única que 
queda de les cinc que tanca-
ven la vila medieval.  

Falset va créixer al voltant 
del castell, que era la seu ad-
ministrativa de la Baronia 
d’Entença i després del 
Comtat de Prades. Situat a 
la part alta de la població, al 
carrer Malanyet, acull el Mu-

seu Comarcal, un espai per 
descobrir la història i les tra-
dicions d’aquest territori: la 
prehistòria, el comerç amb 
romans i ibers, el naixement 
de Falset a l’edat mitjana... 
Fins a l’època moderna, amb 
la introducció de la vinya. De 
fet, el Priorat és l’única co-
marca catalana que compta 
amb dues denominacions 
d’origen vitivinícoles dife-
renciades: la DO Montsant i 
la DOQ Priorat.  

VISIÓ GENERAL 
DEL POBLE. Per conèixer una 
mica més Falset, l’Ajunta-
ment ha creat una aplicació 
per a mòbils i tauletes, amb 
tres rutes. Un primer recorre-
gut ofereix una visió gene-
ral del poble, amb 16 parades 

identificades, com el celler 
cooperatiu, la plaça vella o el 
castell. En una segona ruta 
ens conviden a descobrir el 
passat jueu de Falset, amb 
la sinagoga i el pont, entre al-
tres parades. Mentre que al 
tercer recorregut passejarem 
pel Falset en guerra. L’aplica-
ció ens avisa, a través de no-
tificacions, dels diferents 
punts d’interès i ens dóna la 
informació històrica de cada 
lloc.  

Una de les parades és, evi-
dentment, l’espectacular ce-
ller modernista de Cèsar 
Martinell, seu de la Coopera-
tiva Falset-Marçà (DO 
Montsant), amb més d’un se-
gle d’història. L’edifici, a ca-
vall entre el Modernisme i 
el Noucentisme, es va inau-
gurar el 1919, i és una de les 

PAISATGES DE 
VINYES I TRADICIONS 
AL PRIORAT  
Falset, la porta d’entrada a la 
comarca, mostra un esplendorós 
passat medieval i també un ric 
present vitivinícola 

EN RUTA
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anomenades ‘catedrals del 
vi’, obra de l’arquitecte Cèsar 
Martinell, deixeble d’Anto-
ni Gaudí. Però a Falset hi ha 
altres edificis destacables 
que actualment acullen ins-
titucions públiques, com el 
palau dels Ducs de Medina-
celi, de 1630 i estil renaixen-
tista, que és la seu de l’Ajun-
tament de Falset; el palau 
gòtic dels Comtes d’Azara, 
seu del Consell Comarcal del 
Priorat, una mostra típica 
dels palaus catalans, amb 
una majestuosa escala de 
volta catalana que puja a la 
planta noble des del pati 
d’entrada per als carruatges; 
o Cal Magrinyà, una casa si-
tuada al capdamunt del ca-
rrer de Baix, on hi havia la 
Font del Batlle i els safareigs 
públics de la vila, i que acull 

la Biblioteca Municipal Sal-
vador Estrem i Fa.   

DE FALSET 
A GRATALLOPS I BELLMUNT. 
Per anar una mica més en-
llà i conèixer els voltants de 
Falset i aquesta zona del 
Priorat, hi ha diverses rutes 
que es poden fer a peu. Una 
de les més completes és Els 
batecs del vi, que ens portarà 
de Falset a Gratallops i 
Bellmunt del Priorat. És una 
excursió circular, de més de 
18 quilòmetres, que es pot fer 
en unes sis hores i amb un 
desnivell de 625 metres. Hi 
ha l’opció de fer la meitat de 
la ruta, fins a Gratallops. El 
camí, com la resta de senders 
de la Xarxa del Priorat, està 
senyalitzat amb marques de 

color groc tret que coincidei-
xin amb trams de GR –senya-
litzat amb ratlles blanques i 
vermelles– o de PR –blan-
ques i grogues–, i s’inicia al 
portal dels Ferrers, a les mu-
ralles de Falset.  

ERMITES 
DE SANT GREGORI I SANT 
CRISTÒFOL. Des del poble 
també podem fer una excur-
sió curta fins a les ermites de 
Sant Gregori i Sant Cristòfol, 
passant pel Coll de l’Eudal-
da. La primera està a un 
quilòmetre i mig de Falset. El 
temple, on es venera la imat-
ge de Sant Antoni, és un edi-
fici molt senzill, construït el 
1927 després que una eslla-
vissada destruís l’ermita an-
terior. Val la pena visitar-la 

no només per l’edifici sinó 
per l’espectacular paisatge 
que l’envolta. L’ermita s’aixo-
pluga sota un abric de roca 
de gres rogenc, de formes 
arrodonides, i està envoltada 
d’altres roques amb noms 
tan captivadors com el Ge-
gant o el Caragol. Al davant 
del temple hi ha un balcó que 
ens permet veure tota la vall 
de Falset i que és un mirador 
excepcional per les seves 
postes de sol, quan la llum 
ataronjada del capvespre po-
tencia els colors de les roques 
que ens envolten.   

De l’ermita medieval de 
Sant Cristòfol només en que-
den les ruïnes. La trobem una 
mica més amunt i al nord de 
la de Sant Gregori, molt a 
prop d’una cavitat a l’interior 
de la roca on,  segons la tradi-

ció, va viure Sant Cristòfol. 
Des del damunt de la cova 
també hi ha unes vistes privi-
legiades de tota la vall.  

MINA EUGÈNIA 
14 KM DE GALERIES. El Priorat 
és terra vitivinícola, però 
també va tenir una impor-
tant indústria minera. A 
Bellmunt del Priorat hi ha un 
dels vestigis més importants 
de la història minera de la 
comarca, la Mina Eugènia, 
amb 14 quilòmetres de ga-
leries subterrànies i fins a 
620 metres de profunditat, 
d’on s’extreia la galena, el 
mineral del què se n’obtenia 
el plom i que s’exportava en 
lingots. En aquest conjunt 
minero-metal·lúrgic, actiu 
fins al 1972 i actualment mu-
seïtzat, podem conèixer com 
era la vida dels miners a fi-
nals del segle XIX i principis 
del XX, i com vivien a la 
Colònia que l’empresa Minas 
del Priorato SA va fer cons-
truir. Al costat, hi ha la Ca-
sa de les Mines, un bonic edi-
fici modernista on vivia el di-
rector i on hi havia les 
oficines i el laboratori de 
l’empresa. Si fem una visita 
guiada, a més de conèixer 
la història d’aquestes mines, 
podrem endinsar-nos fins a 
la primera planta –en tenia 
20– i recórrer uns 700 me-
tres de la primera galeria. ●  

TORTUGUES 

A Marçà hi ha el Centre 
d’Interpretació i 
reproducció de la tortuga 
mediterrània, on ens 
ensenyaran com crien i 
aquesta espècie per 
introduir-la al seu hàbitat 
natural. En el mateix centre 
hi ha el parc de les olors, 
amb plantes aromàtiques 
amb què es vol impulsar un 
projecte de coneixement 
d’aquesta flora. 

� � � 

ESCULTURA I PINTURA 

Marçà també destaca per 
la seva quantitat d’artistes. 
Hi trobem el museu Lula 
Pérez-MarçàGiné, on 
descobrirem l’obra 
escultòrica de Marcel·lí 
Giné i de la seva esposa 
Lula Pérez. A més, s’hi 
exposen les pintures de 
Josep Sancho Piqué, de 
principis del segle XX. 

� � � 

RELLOTGES DE SOL 

A Porrera, a 9 quilòmetres 
de Falset, hi ha una ruta 
força interessant, la dels 
Rellotges de sol, amb fins 
a 14 de tota mena, datats 
en la seva majoria al segle 
XIX.  

*    OCIpèdia

A la plana anterior, l’ermita de 
Sant Gregori, els dipòsits del celler 
de la Cooperativa Falset-Marçà i 
l’edifici del celler creat per Cèsar 
Martinell el 1919. En aquesta 
pàgina, la ruta de Falset cap a 
Gratallops, el castell de Falset, 
l’ermita de Sant Gregori i el Centre 
d’Interpretació de la tortuga 
mediterrània. FOTOS: TURISME DEL PRIORAT  
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AL DENTE

*    OCIpèdia

DISSENY 

AAl Primavera 
Sound Què 
tenen en comú 
Rosalía, Nathy 
Peluso i María 
José Llergo? 
Les tres han 
confiat en la 
moda 
autòctona per 
exhibir-la al 
Primavera 
Sound. El 
dissenyador 
Domingo 
Lázaro 
Rodríguez de 
Dominnico ha 
ideat el conjunt 
de dues peces 
rosa xiclet de 
Rosalía, 
Colmillo de 
Morsa la 
faldilla amb 
volants i top a 
conjunt de 
Nathy Peluso. I 
Bolaño l’abric 
de la cantant 
cordovesa. 
Tots ells, amb 
els sofisticats 
teixits de 
Gratacós per a 
fer brillar les 
dives a escena.  
 � � �

Per Maria Almenar

AL NATURAL 
L’arribada (real) de la calor revoluciona 
l’armari: la roba lleugera i els complements 
fets a mà surten del fons dels calaixos per 
situar-se a primera fila i protagonitzar els 
looks més estiuencs. Siluetes vaporoses, 
teixits orgànics, motius artesanals i tonalitats 
suaus que conviden a gaudir de l’aire lliure  
a un altre ritme. 

DETALLS MARINS 
GIMAGUAS és la firma de la Sayana i la Claudia, 
dos germanes bessones que viatgen pel món a 
la recerca d’objectes artesanals. Els seus ac-
cessoris mesclen exotisme amb disseny, sem-
pre fet a mà. Aquesta bossa amb detall de petxi-
nes val 69€.  
www.gimaguas.com

TOT TERRENY   
Unes còmodes bermudes de lli orgànic amb 
pinces, butxaques i detall de cinturó amb peça 
arrodonida. Una d’aquelles peces que no et vol-
dràs treure en tot l’estiu. Forma part de la 
col·lecció Habana de YERSE P.V.P. 59.95€ 
www.yerse.com

LLIGA AMB TOT 
Hi ha peces que esdevenen clau en el fons d’ar-
mari de l’estiu perquè són versàtils i atractives. 
És el cas d’aquesta brusa de cotó amb petits 
bordats de la nova col·lecció de DESIGNERS 
SOCIETY. 90,45€.  
www.designerssociety.es

100% FEMENÍ 
Els banyadors de COMO UN PEZ EN EL AGUA 
aposten per l’artesania, l’exclusivitat i l’originali-
tat amb dissenys molt femenins que no passen 
desapercebuts. Aquest banyador d’escot pro-
nunciat porta volants i teixit perforat. P.V.P. 160€ 
www.comounpezenelagua.com

DETALLS ARTESANALS  
Aquesta babutxa plana de polièster i cotó en 
tonalitats terra et combinarà a la perfecció amb 
un vestit llarg, llis i vaporós, a poder ser blanc o 
negre perquè ressalti cada detall del calçat. La 
trobaràs a CASTAÑER P.V.P. 110€ 
www.castaner.com

ELS SET 
MAGNÍFICS

ÖL
EN

D

PRESUMIR D’ORELLES 
La ràfia pot ser la protagonista dels accessoris 
més versemblants com és el cas d’aquestes 
arracades ovalades fetes a mà que, a més a més, 
incorporen bordats de flors i lluentons. Una 
“obra d’art” de VERBENA MADRID. P.V.P. 125€ 
www.verbenamadrid.com 

PAMELA XXL 
La pamela que marca tendència no abraça la 
discreció precisament. Des de l’estiu passat es 
duen de grans dimensions tapant molt més que 
el cap. Aquest model artesà és d’ELIURPPÍ. 
Trobaràs aquest model entre d’altres, a la seva 
botiga de Barcelona! C.P.V. 
www.eliurpi.com

1

2

3

4

5

6

7

Les Marées és el nou projecte de moda de l’equip 
creatiu d’Ölend. 
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PORT 
AVENTURA

COLORADO 
CREEK 

Proposta: Un nou 4 
estrelles superior 

inspirat en l’Oest se 
suma a l’oferta del 

resort. 

Adreça: Avinguda 
del Batlle Pere Molas, 

km 2, Vila-seca, 
Tarragona. 

Pàgina web: 
portaventura-

world.com. 

Preu mitjà: A partir 
de 65 € per persona 

(entrada + hotel).   

Per a molts, Port Aventura continua 
sent aquell parc temàtic de la Costa 
Daurada, prou pròxim com per orga-
nitzar una escapada en qualsevol mo-
ment. Dragon Khan, el Tutuki Splash 
per a remullar-se, espectacles a la zo-
na de la Polinèsia o el Far West… un 
pla magnífic per passar el dia. 
Però han passat ja 24 anys des de la 
seva obertura i Port Aventura World 
s’ha convertit en un resort d’oci amb 
tres parcs temàtics (Carib, Aquatic 
Park i Ferrari Land es van sumar des-
prés a l’original) i un complex hote-
ler amb més de 2200 places. 
Una oferta a la qual s’acaba d’unir el 
nou hotel Colorado Creek, que va 
obrir les seves portes el passat 1 de 
juny, just a temps per a la tempora-
da estiuenca. Un quatre estrella supe-
rior, temàtic i inspirat en l’època de 
la febre de l’or del llunyà Oest, amb un 
disseny i uns acabats que recorden 
als ranxos de luxe de Rock Creek als 
Estats Units. 
La fusta i la pedra són les protagonis-
tes de les seves 150 habitacions i dels 

espais comuns, on 
també juga un gran 
paper la vegetació 
que recrea els boscos 
de Colorado. L’hotel, 

per cert, s’integra en el complex del 
Far West, amb accés directe al parc. 
Un detall molt important per als qui 

pensen en aquesta destinació no no-
més per descansar, sinó també per 
gaudir de les atraccions de Port Aven-
tura. 
L’obertura de Colorado Creek –el pri-
mer del resort amb emissions zero, 
per cert– no és l’única novetat de la 
temporada que, a més d’atraccions, 
també estrena una completa reforma 
de les habitacions de l’hotel Port 
Aventura. D’estil mediterrani, comp-
ta amb dues piscines i quatre restau-
rants propis al recinte (dos tipus bu-
fet, i dos a la carta) i un quiosquet 
amb barbacoa a la zona de piscines. 
Tots ells, de nou, amb el Mediterra-
ni com a fil conductor de les seves 
propostes.  

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

RUTA 
D’ESTRELLES 

Dos dels millors restaurants de la ciutat 
units per la ginebra Gin Mare en un sin-
gular sopar, de la mà dels xefs Paco Pérez 
i Carlos Abellan. Es tracta de la segona edi-
ció de Med Transfers, que aquest any pu-
ja el llistó amb restaurants amb estrella Mi-
chelin. Concretament les dues de l’Enote-
ca de Paco Pérez a l’hotel Arts i la de Carlos 
Abellán a la Barra, que s’acaba de tras-
lladar a l’hotel W. 
El pla és d’allò més apetible: una furgoneta 
clàssica trasllada els comensals fins al pri-
mer restaurant, on degusten la primera part 
d’aquest menú degustació al costat de les 
creacions de P41 –la cocteleria de l’hotel 
Arts– amb Gin Mare. El sopar continua, da-
rrere l’altre passeig, on també s’arriba en fur-
goneta, a la Barra, on el producte i les brases 
són els protagonistes d’una proposta més 
canalla, perfecte per rematar la vetllada. 
Una experiència que, com diu el tòpic, no té 
preu. I és cert, perquè per poder gaudir d’ella 
només cal inscriure’s al web de Gin Mare i en-
creuar els dits per a ser un dels afortunats. Hi 
ha temps fins al 3 de juliol.  

MED TRANSFERS 

Proposta: Una ruta per 
restaurants amb 
estrella Michelin 

maridada amb Gin 
Mare. 

Adreça: Enoteca Paco 
Pérez (Hotel Arts) i La 

Barra de Carles 
Abellán (Hotel W). 

Pàgina web:  
med-transfers.com. 

TASTETS
90 PUNTS DE 
RESTAURACIÓ. 
Amb una mitjana 
de cinc milions de 
visitants l’any, 
l’oferta gas-
tronòmica del 
resort supera els 
90 punts de 
venda, inclosos 
restaurants 
temàtics de 
cadascuna de les 
àrees: la Xina, 
Polinèsia, Mèxic, 
Far West i cuina 
italiana a Ferrari 
Land. 

BORN STREET FOOD

AGENDA

Amb els millors restaurants del barri  
Treure les cuines dels millors restaurants del Born 
al carrer. Aquesta és la proposta de Born Street 
Food, que fidel a la seva cita i per cinquè any con-
secutiu, omplirà el pròxim cap de setmana –del 14 
al 16 de juny– la plaça Pla de Palau de la millor gas-
tronomia, música i ambient. Una autèntica festa 
que s’ha convertit per a molts -nosaltres inclosos- 
en la millor cita de l’any amb la cuina de carrer i 
que en aquesta ocasió comptarà amb dues noves 
incorporacions de restaurants del barri: Lucca 
Marongiu i Gonzalo Rivière, de Zero Patatero, i 
Francesc Solé Parellada, del mític restaurant 7 
Portes. L’esdeveniment, que ha comptat amb més 
de 15.000 assistents en les seves anteriors edi-
cions, està organitzat per l’associació Barcelona 
Born Gourmet, integrada per restaurants i locals 
com a Cafés el Magnífico, Bar Ángel, Llamber, Es-
timar, Sagardi, Sagás, La Puntual, Tapeo i la Con-
fraria de Pescadors, entre altres. 

L’obertura de Colorado Creek 
–el primer amb emissions 

zero– no és l’única novetat  
de la temporada 
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BANDA 
 DE MÚSICS 

AFICIONATS 

Proposta:  
Neix l’Orquestra 

Diletant de 
Catalunya. 

Pàgina web: 
odcat.cat. 

La ciutat vallenca de Sant 
Cugat és el bressol d’un pro-
jecte que, sota la base de l’afi-
ció per la música, ha acon-
seguit crear una orquestra 
formada per músics no pro-
fessionals tot i que grans afi-
cionats a la música. Plegats 
integren l’Orquestra Diletant 
de Catalunya, una formació 
que a partir de la pròxima tar-
dor oferirà els seus primers 
concerts. L’orquestra la im-
pulsa el músic Gerard Claret  
i compta com a director d’or-
questra amb el prestigiós 
músic italià Marzio Conti.  

La banda de nova formació 
pretén, en paraules de Claret, 
«reunir persones amb dife-
rents experiències de vida i 
que ocupen els seus mo-
ments de lleure fent música. 
Volem crear un projecte que 
sigui un plaer i un enriqui-
ment per als seus integrants».  

El seu impulsor creu que, 
igual que a Catalunya existeix 
un gran moviment coral ama-
teur també hi han moltes per-
sones aficionades a tocar ins-
truments i generar un circuit 
de concerts d’aficionats. Els 
components, que paguen 
quota i s’inscriuen, es troben 
un cop al mes, en cap de set-
mana, per treballar de forma 
intensa i preparar els con-
certs de la tardor.  

Els músics que integren la 
formació són des de perso-
nes que han estudiat músi-

ca durant molts anys però 
que no s’hi dediquen profes-
sionalment a músics profes-
sionals que busquen un lloc 
on seguir tocant i gaudint del 
seu instrument un cop jubi-
lats. Han signat un conveni 
de col·laboració amb l’ajunta-
ment de Sant Cugat i un altre 
amb l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya (ESMUC) 
per tenir un estudiant en 
pràctiques. 

Claret és andorrà (1951) i ha 
estat vinculat professional-
ment a la música durant els 
darrers 50 anys. És violinis-
ta de formació i actua amb 
el Trio de Barcelona (foto in-
ferior dreta), que va fundar 

l’any 1981 al costat del seu 
germà Lluís (violoncel·lista) 
i d’Albert Attendelle al pia-
no, i va participar en el naixe-
ment de l’ ESMUC.  

També va rebre el reconei-
xement de la Creu de Sant 
Jordi l’any 1998. Fa 25 anys va 
ser l’impulsor de l’Orquestra 
Nacional Clàssica d’Andorra 
(ONCA). El pare de Claret, 
Andreu Claret, va conèixer a 
l’exili republicà el músic tarra-
goní Pau Casals, un dels més 
destacats del segle XX i con-
siderat un dels millors violon-
cel·listes de tots els temps, 
amb qui va mantenir una es-
treta relació d’amistat durant 
15 anys. ● PURI CARO

MÚSICA
Sant Cugat és la seu de l’ODC, un projecte del músic 
Gerard Claret i del director italià Marzio Conti
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L’ORQUESTRA DILETANT DE CATALUNYA

@NEM-HI

Nova mostra. El Museu Picasso proposa 
una immersió en l’univers de l’artista ma-
lagueny a partir de la fotografia. Picasso 
va tenir un vincle estret amb aquesta dis-
ciplina artística: va fotografiar les seves 
creacions a Horta de Sant Joan, amb fi-
nalitat documental i va experimentar al 
laboratori amb amics per crear noves 
obres. L’exposició recupera arxius perso-
nals de l’artista i presenta més de 100 im-
pressions fotogràfiques d’època amb re-
trats de Brassaï, Doisneau o Man Ray.

‘PICASSO, LA 
MIRADA DEL 
FOTÒGRAF’ 

Proposta: Nova 
exposició al Museu 

Picasso.   

On:  Fins al 24 de 
setembre. 

Quan: Montcada, 15. 

Preu: 6,50/12€. 

Pàgina web: 
museupicasso.bcn.cat.

‘ELS VIATGERS 
DEL WINNIPEG’ 

Proposta: Mostra 
 al Palau Robert. 

On: Passeig de 
 Gràcia, 107. 

Horaris: De dilluns a 
dissabte de 9 a 20 
hores i diumenges i 

festius de 9 a 14.30 h. 

Preu: Gratuït. 

Pàgina web: 
palaurobert.gencat.cat.

NO TAN 
PETITS GRANS

GASPATXOS  
ALS MERCATS 

Proposta: Tast  
de gaspatxo  

andalús fresc. 

On: Mercats de La 
Llibertat, L’Abaceria, 

Sant Antoni, El Ninot i 
El Carmel. 

Quan: Dies 14 i 15  
de juny. 

Pàgina web: 
5gaspatxos.com.

NO TAN 
PETITS

L’exili republicà. Aquesta nova exposició 
temporal del Palau Robert recorda l’exili 
dels refugiats republicans que van viatjar 
de França a Xile a bord del vaixell Winni-
peg després de la Guerra Civil espanyola. 
La mostra coincideix amb el 80è aniversa-
ri d’aquest viatge en vaixell. La proposta 
parteix del Museu de la Memòria i els 
Drets Humans, que inaugurarà el pròxim 
mes de setembre una exhibició a Santia-
go de Xile sobre la temàtica i una versió 
ampliada de l’exposició barcelonina.

Mercats municipals. Cinc mercats 
municipals de Barcelona (La Llibertat 
i l’Abaceria, Sant Antoni, El Ninot i El 
Carmel) celebren divendres i dissabte 
que ve un gran tast gratuït de gas-
patxo tradicional andalús. Es reparti-
ran més de 2.500 racions de gaspatxo 
fresc i natural, de recepta original, a la 
clientela d’aquests mercats. El recep-
tari Gust d’Estiu amb #5Gaspatxos es 
pot consultar al web www.5gas-
patxos.com.
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12-19 DE JUNY:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 12 

ESCENA 

‘AIXÒ JA HO HE VISCUT’ 
Nova producció de La Perla 
29 dirigida per Sergi Belbel 
dins de la trilogia del temps 
que va escriure J.B. Priestley i 
que explora la sensació del 
déjà-vu amb els actors Jordi 
Banacolocha, Lluís Soler, 
Sílvia Bel i Carles Martínez. 
BARCELONA. Biblioteca de 

Catalunya. Hospital, 56. laperla29.cat. 

DIJOUS 13 

MÚSICA 

JOAN DAUSÀ 
El disc Ara Som Gegants, 
publicat a l’abril, és ja un 
dels discos en català més 
venuts de l’any. Dausà té 
dos premis Enderrock i ara 
actua al Festival Jardins de 
Pedralbes. BARCELONA.  
A les 22 hores. De 18 a 35 euros. 

festivalpedralbes.com. 

DIVENDRES 14 

FESTIVAL 

EMBASSA’T 
Amb les actuacions de 
Novedades Carminha, El 
Petit de Cal Eril, Delaporte  
o Ferran Palau. SABADELL.  
Dies 14 i 15. embassat.com. 

DISSABTE 15 

MÚSICA 
MAREMAGNUM FEST 
Tercera edició del festival 
amb l’actuació d’artistes 
com Ramón Mirabet, 
Mavica, Intana, Mishima, 
Jana Sirés i Paula Valls. 
BARCELONA. 15 i 16 de juny. Gratis. 

maremagnum.klepierre.es. 

DIUMENGE 16 

FESTIVAL 

WOODY ALLEN AL 
JARDINS DE PEDRALBES 

L’aclamat cineasta fa 36 
anys que actua amb la New 
Orleans Jazz Band. Al 
festival de Pedralbes 
improvisarà un repertori  
de cançons blues i rag  
de principis del segle XX. 
BARCELONA. (22 h). Exhaurides. 
festivalpedralbes.com.  
DILLUNS 17 

CONCERT 

LITTLE STEVEN 
Stevie Van Zandt, conegut 
com a Little Steven, 

productor i guitarrista de 
Bruce Springsteen, grava  
al Hard Rock Café Barcelona 
el programa de ràdio 
Underground Garage Dance 
Party. BARCELONA. Pl. 
Catalunya, 21. hardrock.com. 
 
DIMARTS 18 

MÚSICA 
ISMAEL SERRANO  
Després de l’èxit de la gira 
20 años. Hoy es siempre, el 
cantautor madrileny debuta 

al Liceu amb un concert en 
format acústic.  BARCELONA. 
La Rambla, 51. (21 h). De 15 a 38 
euros. liceubarcelona.cat. 

DIMECRES 19 

ESCENA 
JAMES RHODES 
Versió teatral del volum 
autobiogràfic Instrumental 
del pianista britànic James 
Rhodes en un monòleg de 
l’actor Quim Àvila que 
denuncia la pederàstia. 
BARCELONA. Espai Lliure. Fins  
al 30 de juny. teatrelliure.com.

‘FEDRA’ AL TEATRE 
GOYA De @pacobezerra 
i sota la direcció de 
@luquedirige, arriba 
#Fedra, interpretada  
per #LolitaFlores 

(@sarandonga55).  
A partir del 12/06! 
@Teatre_Goya 
‘MUNDO OBRERO  
AL TEATRE LLIURE ‘El 
Paral·lel: el cor de la lluita 

obrera’ és l’activitat de la 
següent Àgora Lliure 
UPF vinculada a l’obra 
de teatre ‘Mundo 
Obrero’ @teatrelliure. 
Una ruta per la memòria 

urbana del moviment 
anarquista.  
Si t’interessa, 
inscriu-te a:  
jcolivares@teatrelliure. 
com @CulturaUPF 

BCN BORN GOURMET 
Ballarem sense parar, 
ens deixarem 
sorprendre pels millors 
xefs del barri i 
brindarem amb amics. 

Nosaltres ja estem 
preparats per gaudir del 
#BORNStreetFood2019 
Això ja està a punt! 
#JoBornStreetFood 
@borngourmet

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 
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’esquerra, l’actor Jordi Banacolocha en un assaig 
de l’espectacle Això ja ho he viscut. Per sota, el músic Little 
Steven. Sobre aquestes línies, el pianista britànic James 
Rhodes i dalt, a la dreta, el cineasta i músic Woody Allen. 
FOTOS: ACN / LA PERLA 29 / HARD ROCK CAFÉ / ARXIU / FESTIVAL DE PEDRALBES

FESTIVAL 

PETITS
MÚSICA EN FAMÍLIA.  El 
Festival Jardins de Pedralbes 
acull el diumenge 16 de juny el 
Dia de la Música en Família by 
Minimúsica, amb accés gratuït 
als menors de 12 anys. La 
jornada inclou tallers, concerts  
i activitats enfocades a 
l’entreteniment de tota la 
família amb un esperit lúdic i 
educatiu. BARCELONA. Diagonal, 
686. Diumenge de 16.20 a 21 hores.  
Preu; 11 euros. festivalpedralbes.com.
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