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GÜELL, MECENES 
D’UN GENI

L’industrial va confiar en el genial Antoni Gaudí a l’inici de la seva carrera, 
encomanant-li l’ampliació del seu palau al Raval de Barcelona i la creació 
d’una colònia industrial a Santa Coloma de Cervelló, la Colònia Güell 

Gaudí va convertir el soterrani 
del Palau Güell en un estable 

amb un accés amb enginyoses 
rampes. FOTO:  DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
A banda de les dues grans 
obres icòniques d’Antoni 
Gaudí: la Sagrada Família i la 
Pedrera o Casa Milà, a 
l’Eixample de Barcelona, hi 
ha dues creacions d’aquest 
arquitecte genial que val la 
pena visitar: la Cripta de la 
Colònia Güell, a Santa Colo-
ma de Cervelló (Baix Llobre-
gat); i el Palau Güell, al carrer 
Nou de la Rambla, al cor del 
Raval de Barcelona. Per tal 
de promocionar aquests dos 
espais, declarats Patrimoni 
Mundial per la Unesco, el 
Consorci de la Colònia Güell 
i la Diputació de Barcelona, 
que gestionen aquest patri-
moni, s’han unit, amb la 
col·laboració del Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, 

per donar a conèixer dues de 
les joies més emblemàtiques 
i desconegudes de l’arquitec-
te de Reus. Per això, amb 
l’entrada a un dels espais, 
aconseguirem un 25% de 
descompte en el tiquet per 
visitar l’altre.  

UNA COLÒNIA 
DE PANES I VELLUTS. La pri-
mera parada és Santa Colo-
ma de Cervelló per visitar 
la Colònia Güell i, especial-
ment, la Cripta dissenyada 
per Gaudí. L’any 1890, l’em-
presari Eusebi Güell va deci-
dir crear aquesta colònia a la 
seva finca Can Soler de la To-
rre, on va traslladar les in-
dústries que abans tenia ubi-
cades al Vapor Vell de Sants, 
amb l’objectiu d’evitar el ma-

lestar social que hi havia a 
Barcelona. Es tractava de 
crear una estructura simi-
lar a la que hi havia en aque-
lla època en altres llocs de 
Catalunya, com les colònies 
tèxtils de la part alta del Llo-
bregat, que aglutinaven la 
fàbrica, les cases dels treba-
lladors i els patrons, l’econo-
mat, l’escola, el cafè.... Una 
vida social i econòmica que 
girava al voltant dels temps 
que marcava la fàbrica i tu-
telada per l’empresa. La 
colònia Güell es dedicava a 
la fabricació de panes i ve-
lluts, i destaca no només per 
ser una de les més grans del 
Llobregat sinó perquè en els 
seus orígens la movia exclu-
sivament l’energia del vapor, 
i no la hidràulica com en els 
altres casos. 

EL GENI DE GAUDÍ  
A LA COLÒNIA 
I AL PALAU GÜELL
El Raval de Barcelona i Santa Coloma 
de Cervelló conserven dues de les 
obres més amagades de l’arquitecte  

EN RUTA
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Güell va encarregar el pro-
jecte de la colònia a Gaudí, 
que havia de tenir un hospi-
tal, una escola, la fonda, co-
merços, un teatre, la coopera-
tiva i la capella, a més de les 
fàbriques i els habitatges dels 
obrers. En total eren 160 hec-
tàrees que l’arquitecte va pla-
nificar amb l’ajuda dels seus 
col·laboradors Francesc Be-
renguer i Mestres, Joan Rubió 
i Josep Canaleta. El mateix 
Gaudí es va encarregar del 
disseny de l’església, però no-
més va construir la cripta per-
què amb la mort del comte 
Güell, el 1918, els seus fills van 
abandonar el projecte.  

El 1910 hi treballaven 1.000 
obrers i el 1917 uns 1.200, però 
tot i les prevencions dels 
Güell, els conflictes socials 
van acabar arribant a la 

colònia i, durant la Guerra Ci-
vil, la fàbrica va ser col·lecti-
vitzada. Acabada la guerra, va 
ser restituïda a la família 
Güell, que el 1945 la va vendre 
a la família Bertrand i Serra. 
L’any 1972 hi treballaven 
1.500 obrers, però el 1973 es va 
decidir tancar-la, en el marc 
de la crisi del sector tèxtil. 

LA CRIPTA 
INNOVACIONS ARQUITEC-
TÒNIQUES. El recorregut per 
la colònia industrial d’ori-
gen modernista ens trans-
porta al segle XIX gràcies al 
seu important patrimoni 
històric i artístic. Hi trobem 
edificis creats pels arquitec-
tes modernistes de l’època, 
com la Escuela y Casa del 
Maestro, la Casa del Metge o 

Ca L’Ordal, amb trets tan ca-
racterístics com l’ús del maó 
vist, que reivindicava l’ar-
quitectura tradicional ca-
talana, i la incorporació de 
materials nous com el ferro 
o el trencadís de ceràmica. 
Però el més espectacular de 
la colònia és la Cripta on, per 
primera vegada Antoni Gau-
dí utilitza de forma unitària 
les seves innovacions arqui-
tectòniques. Ell mateix va 
dir que si s’hagués finalitzat 
hauria estat «una maqueta 
monumental de la Sagrada 
Família».  

UN PALAU URBÀ 
AL RAVAL. On també podem 
veure la genialitat de Gau-
dí, en aquest cas en un con-
text urbà, és al Palau Güell 

del carrer Nou de la Rambla. 
És un dels primers encàrrecs 
importants que va rebre 
Gaudí a l’inici de la seva ca-
rrera, una unió, la de Güell i 
Gaudí, que marcarà definiti-
vament el Modernisme a Ca-
talunya. Es tracta del palau 
urbà més ben conservat i 
sense modificacions estruc-
turals que es pot visitar a 
Barcelona, un lloc únic que 
reflecteix la genialitat de l’ar-
quitecte per trobar solucions 
enginyoses per dimensionar 
els espais, buscar entrades 
de llum o treballar amb ma-
terials nobles com pedra, 
fusta, ferro forjat, ceràmica, 
vidre, etc. 

El Palau Güell (1886-1890) 
va ser l’habitatge de la famí-
lia Güell i López fins que es 
traslladà al Parc Güell, i Gau-

dí va saber dissenyar-hi un 
palau confortable i funcio-
nal, adequat a la vida social 
i cultural de la família. Ja al 
carrer destaca la imponent 
façana, totalment cons-
truïda amb pedra calcària 
del Garraf, amb dues grans 
portes de ferro forjat magní-
fiques que permeten entrar 
la llum exterior sense que 
des de fora es vegi l’interior. 
A la planta baixa, per on en-
traven els carruatges, hi des-
cobrim una altra de les ge-
nialitats de l’arquitecte, un 
paviment de fusta que imita 
les llambordes i que esmor-
teïa el so dels cascs dels ca-
valls. L’accés al soterrani, 
que servia d’estable, és una 
altra de les descobertes del 
Palau, amb un seguit de 
rampes per fer baixar els ani-

VISITES GUIADES A LA 
COLÒNIA GÜELL 

Per descobrir els racons 
més secrets de la Colònia 
Güell, podem utilitzar el 
sistema d’audioguies, o fer 
la visita guiada que es 
realitza els dissabtes i 
diumenges a les 12 hores. 
A més, a l’antiga 
cooperativa de la colònia 
hi ha una exposició 
permanent que ofereix 
una visió global de les 
colònies industrials, les 
persones que hi vivien i de 
l’obra de Gaudí. A la planta 
superior, destaca la 
reproducció de la maqueta 
esterostàtica ideada per 
Gaudí per visualitzar en 
tres dimensions 
l’estructura de l’església.   

� � � 

MÚSICA AL PALAU 
GÜELL A L’ESTIU   
Les nits al Palau Güell 
s’omplen de música durant 
l’estiu. Els pròxims dies 4, 
11, 18 i 25 de juliol i els dies 
1, 8 i 22 d’agost es fa 
vetllades amb música en 
directe al terrat del Palau, 
presidides per les vint 
magnífiques xemeneies 
que va concebre Gaudí 
com a escultures 
arquitectòniques. Les nits 
del Palau Güell inclouen 
una visita exprés al palau, 
un concert a càrrec d’una 
banda amb un estil 
diferent, des del jazz més 
clàssic al jazz jamaicà, i un 
aperitiu amb una copa de 
cava per acabar.   
� � �

*    OCIpèdia

A la plana anterior, la Sala 
dels Passos Perduts, al Palau 
Güell; l’interior de la Cripta 
de la Colònia Güell i la cúpula 
del saló central del Palau 
Güell. En aquesta pàgina, 
l’exterior de la Cripta de la 
Colònia Güell,  l’entrada del 
Palau Güell, una xemeneia 
del terrat del Palau Güell, el 
terrat del Palau i l’interior de 
la planta baixa del Palau. FOTOS: 

TURISME BAIX LLOBREGAT/PALAU GÜELL/DIPUTACIÓ 

DE BARCELONA   

mals i un sistema de ventila-
ció únic a l’època.  

LA CÚPULA 
DEL SALÓ. De la part noble 
en destaca el saló central, 
cobert per una cúpula pa-
rabòlica, que il·lumina tot 
l’espai per mitjà de petits 
orificis i d’un gran òcul cen-
tral; i amb la capella-armari, 
un petit recinte tancat per 
dues grans portes que, quan 
s’obrien, deixaven a la vista 
l’altar. Al saló s’hi accedia 
mitjançant finestres i bal-
cons des dels altres pisos de 
manera que, quan es feien 
concerts, els músics s’ins-
tal·laven en una balconada 
del pis superior, i encara 
més amunt hi havia els tubs 
sonors de l’orgue. ● 
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*    OCIpèdia

COMIAT  
A ISABEL  
DE PEDRO 

 

Isabel  
de Pedro 
s’acomiada 
del món de la 
moda per 
jubilació des 
de mig segle 
en actiu. 
Abans 
d’abaixar les 
persianes de 
la seva botiga 
física i  
en línia, la 
dissenyadora 
basca ha 
organitzat 
una pop up 
store a la sala 
Metrònom del 
Born per 
liquidar les 
existències de 
roba. Una 
oportunitat 
única per 
donar una 
última ullada a 
les seves 
creacions.  
Del 4 al 7 de 
juliol durant 
tot el dia.  

             
            � � �

AL DENTE Per Maria Almenar

Què es portarà l’any vinent? Quines peces no poden faltar al teu 
armari d’estiu? Quins són els nous valors de la roba de platja? Quins 
dissenyadors despunten amb propostes sorprenents? Descobreix 
algunes marques i tendències vistes en l’última edició del 080 
Barcelona Fashion. 

TENDÈNCIES EN MODA DE BANY

ESTAMPAT TIE-DYE 
La dissenyadora de moda Clara Esteve 

abandera l’essència de la Costa Brava amb la 
seva firma All That She Loves, creada l’any 
2017. La clau consisteix a unir la tècnica i les úl-
times tecnologies amb l’artesania i la producció 
local per fer col·leccions on es barreja la tradició 
amb l’avantguarda o com ella anomena «el mo-
viment craft amb l’esperit 2.0». L’estiu vinent es 
manté la tendència de l’estampat tie-dye amb 
tints que van dels tons suaus fins als més  
enèrgics.

Firmes de bany consagrades  
com Guillermina Baeza  
van desfilar a la passarel·la 
catalana amb altres debutants 
amb propostes genuïnes  
que abracen la sostenibilitat  
o l’artesania. 

ÉS 
TENDÈNCIA!
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RETORN ALS ANYS 90 (esquerra) 
Guillermina Baeza ha bufat 40 espelmes amb 

una col·lecció que rememora els clàssics de la dèca-
da dels 90. Una etapa d’esplendor creativa en la 
qual la marca va viure un procés d’internacionalit-
zació. Per això, Guillermina Baeza recupera peces 
d’abans i els hi dona un gir contemporani. Emble-
mes com els banyadors asimètrics, els tuls que 
aporten transparències... se sumen a altres detalls 
com les sensuals obertures o la introducció de logo-
tips amb una paleta cromàtica de tons brillants.

SOSTENIBILITAT EN ALÇA 
El segell allSisters, fundada per Patricia Ca-

ballero i Alba Bisbal,  ha trobat un nínxol de mercat 
en la seva aposta per la sostenibilitat de luxe. La 
firma eco responsable de Barcelona s’ha especia-
litzat en banyadors i biquinis d’estètica esportiva 
que s’elaboren íntegrament amb teixits reciclats 
d’alta qualitat. Tots els dissenys són en blanc i ne-
gre i abanderen l’atemporalitat. A la passarel·la, els 
missatges ecologistes compartien protagonisme 
amb els feministes per refermar que la seva roba 
afavoreix a totes les dones.

EXTRA DE VOLANTS 
Como un Pez en el Agua és una firma de 

moda de bany amb un estil fàcilment identifica-
ble. Fa biquinis artesans d’esperit romàntic amb 
un punt retro on abunden els estampats naïf, les 
mescles de teles i textures i les capes de volants 
-en la nova proposta per l’any vinent 2020 n’hi 
havia més que mai-. Ara, la marca de la dissen-
yadora Raquel Pérez també aposta per una 
col·lecció beach couture amb roba més sofisti-
cada per a festes a l’aire lliure o núvies 
bohèmies.

LAURA VECINO (dreta) 
Sofisticació, personalitat i sostenibilitat son 

els conceptes clau que defineixen l’estil dels biqui-
nis i banyadors de la dissenyadora Laura Vecino.  
Al seu debut a la passarel·la catalana es van veure 
dissenys femenins de línies depurades que afavo-
reixen el cos gràcies als seus patrons estudiats i 
combinats amb teixits sostenibles de qualitat, 
absència d’estampats i colors sense estridències. 
Laura Vecino també va presentar una col·lecció de 
barrets i una línia infantil al 080. 
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CASA DE 
CARNS

MR PORTER 

Proposta: Carns, 
graella, disseny i un 
gran ambient per al 
nou restaurant de 
moda de la ciutat. 

Adreça: Rosselló, 
265.  

Telèfon: 932 71 12 45. 

Preu: 50 euros. 

Pàgina web: 
mrportersteakhou-
se.com/barcelona/

Benvinguts siguin aquests locals que juguen 
fort amb el disseny i l’ambient per a, en tot 
just un mes, convertir-se en un dels nous 
llocs de moda de Barcelona. Parlem de Mr 
Porter, que es defineix com una casa de 
carns –no sona malament la traducció gai-
rebé literal de steakhouse– moderna. Situat 
al costat de Passeig de Gràcia i la Diago-
nal, el seu animat ambient nocturn no hau-
ria de distreure’ns de la qualitat de la cui-

na. La carn, lògicament, 
és la protagonista, amb 
talls per a tots els gus-
tos i una graella molt ben 
afinada per a treure el mi-

llor de cada peça. Però la cosa no es que-
da aquí, perquè els carpaccios –alguns ve-
getals– estan molt ben resolts, proposen 
uns acompanyaments deliciosos per a la 
carn –patates fregides casolanes, una 
espècie en perill d’extinció– i ofereixen tam-
bé plats realment deliciosos com un kofta 
de peix. Bona carta de vins, preciós espai i 
coberteria i postres saboroses i de foto 
d’Instagram. En definitiva, tots els ingre-
dients per a ser un lloc on no només deixar-
se veure, sinó, sobretot, menjar bé.  

El restaurant combina carns de 
qualitat amb un concepte de 
braseria elegant però també 

informal i nocturna

TASTETS
HOTEL SIR 
VICTOR. Mr Porter 
se situa a la planta 
baixa del nou hotel 
Sir Victor, que 
pren el relleu del 
mític hotel Omm 
de Barcelona. Es 
tracta de l’últim 
projecte de The 
Entourage Group, 
amb restaurants a 
Amsterdam i 
altres ciutats del 
món. Els còctels 
juguen també un 
paper clau a Mr 
Porter, amb una 
oferta pensada 
tant per a maridar 
el menjar com per 
a allargar la 
vetllada.  

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

 ‘TACOS’

CANTA Y NO 
LLORES 

Proposta: Bons tacos, 
bons preus i bona zona. 

Què més es pot 
demanar? 

Adreça: Princesa, 53. 

Telèfon: 930 38 09 85. 

Preu mitjà:  
15-20 euros 

Pàgina web: 
taqueriacantaynollo-

res.es

BINGO BRUNCH

AGENDA

Amb Seagram’s. Fins 
al 14 de juliol un trosset 
del Nova York més atre-
vit s’ha instal·lat a Bar-
celona. Concretament a 
l’hotel 1898 que, de la 
mà de la ginebra Sea-
gram’s, permet traslla-
dar-se fins als sabors 
de la Gran Poma, però 
sense sortir de la ciutat. 
Després de l’èxit d’an-
teriors edicions, ara la 
proposta torna més disbauxada que mai amb un divertit 
Bingo Brunch per a animar els matins dels dissabtes i diu-
menges. A més de la cocteleria de Dear Irving, un altre dels 
punts forts d’aquest pop up és Magnolia Bakery, la pastisse-
ria popularitzada per la sèrie Sex in the City que durant un 
mes s’ha instal·lat a Barcelona. Una oportunitat única per 
provar els seus famosos cupcakes sense haver d’agafar un 
avió fins a Nova York. Més informació: seagramsgin.es

JARDÍ DE MOMENTS

TERRASSES

Dues estrelles Miche-
lin. Terrasses a Barcelo-
na n’hi ha moltes. Però 
segur que poques –o 
cap– poden presumir de 
tenir una cuina amb 
dues estrelles Michelin. I 
això és just el que ocorre 
a Jardí de Moments, la 
nova proposta per 
aquest estiu de l’hotel 
Mandarin Barcelona. En 
horari de migdia i de di-
marts a dissabte, aquest 
acollidor jardí interior 
serveix una versió més 
informal de l’oferta del restaurant Moments de Raul Baläm i Car-
me Ruscalleda. Plats pensats per compartir, tapes amb un toc 
molt personal, i còctels –inclosos alguns clàssics– són el fil con-
ductor de la nova proposta que arriba just a temps per celebrar 
el desè aniversari de l’hotel i del restaurant. Més informació: 
mandarinoriental.es/barcelona 

Canta y no llores que taqueando se alegran los co-
razones. Ens encanta la versió lliure de la cançó 
d’aquesta taqueria de Barcelona situada a pocs 
passos del parc de la Ciutadella i perfecta per menjar 
o sopar el dia que hi ha antull de mexicà. I també 
ens encanta entrar i descobrir un rulo de carn gi-
rant en vertical al foc, senyal que aquí saben com 
es preparen els autèntics tacos al pastor.  
I és que per alguna cosa es defineixen com una 
«autèntica taquería mexicana», quelcom que és fàcil 
de dir però no tan fàcil de demostrar. Aquí ho aconse-
gueixen amb uns tacos per sobre de la mitjana –el 
pastor és l’estrella, però ull al de cochinita pibil i als de 
verdures– i uns preus molt ben ajustats per a la 
zona. Per a fer-se una idea, els tacos surten a 3 eu-
ros la unitat i se serveixen en ordres de dues peces. 
A més de taquejar, val la pena provar els sopecitos 
i les gorditas –una espècie de crestes– i descobrir 
que quan en un mexicà has de demanar ajuda per en-
tendre alguns plats de la carta, és bon senyal. Per 
cert, tampoc és mala idea deixar una mica d’espai per 
a les postres. Ofereixen també un menú a l’hora de 
dinar per 12 euros amb una relació qualitat preu molt 
interessant.
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Palau de la Música. La soprano Patri-
cia Caicedo i el pianista Nikos Stavlas 
inauguren dijous dia 4 l’espectacle 
Mar de cançons dins la nit inaugural de 
la quinzena edició del BCN Festival of 
Song, un certamen que vol aixecar 
ponts artístics i culturals entre la pe-
nínsula Ibèrica i l’Amèrica Llatina. Di-
vendre dia 5, a la Biblioteca de Cata-
lunya, tindrà lloc el recital de cançó ar-
tística afroamericana Dream Song, a 
càrrec del contratenor Darryl Taylor. 

BCN FESTIVAL 
OF SONG 

Proposta: Repertori 
vocal ibèric i americà. 

On: Palau de la Música. 

Quan: Dia 4 de juliol a 
les 20.30 hores. 

Preu: Gratis.   

PPàgina web: barcelo-
nafestivalofsong.com.

LOREENA 
MCKENNITT 

Proposta: Concert. 

On: Teatre Grec 
(Passeig de Santa 

Madrona, 36). 

Quan: Dia 9  
a les 22 hores. 

Preu: de 35 a 58 euros. 

Pàgina web: 
festivalgrec.barcelona. 

FESTIVAL 
CRUÏLLA 

Proposta: Concerts 
de Kylie Minogue, 
The Black Eyed 

Peas... 

On: Recinte Fòrum. 

Quan: De dimecres a 
dissabte. 

Pàgina web: 
cruillabarcelona.com. 

De dimecres a dissabte, el re-
cinte del Fòrum serà l’epicen-
tre de la música local i interna-
cional amb una nova edició del 
Festival Cruïlla, que celebra 
la seva desena edició amb un 
cartell d’estrelles: Kylie Mino-
gue, The Black Eyed Peas,   
Foals, ZAZ, Jorge Drexler, Gar-
bage, Love of Lesbian o Seu 
Jorge. La mítica banda estatu-
nidencaThe Black Eyed Peas 
actuen avui dimecres després 
d’una dècada sense tocar a 
Barcelona. Recordaran els 
seus grans èxits, amb els que 
han fet ballar generacions 
senceres: I Gotta Feeling, 
Pump It o Where is the Love i 
donaran a conèixer el seu nou 

disc, Masters of the Sun, Vol. 1, 
en què retren homenatge al 
hip hop. La banda de rock al-
ternatiu d’Oxford Foals actua-
ran divendres a les 02.00 ho-
res presentant en primícia a 
l’Estat el seu cinquè disc, 
Everything not saved will be 
lost. Per la seva part, la can-
tautora francesa Isabelle Ge-
ffroy, alies ZAZ, repetirà al 
Cruïlla, on va actuar l’any 2014 
fent sonant el seu gran èxit 
planetari, Je Veux. Divendres 
(21.30 hores) torna al Fòrum 
per cantar nou material: Effet 
miroir, on també incorpora al-
gun tema cantat en espanyol,   
en la que serà la seva única ac-
tuació a Catalunya aquest es-

tiu. Dissabte, el cantautor uru-
guaià Jorge Drexler formarà 
part de la programació del cer-
tamen des del Gran Teatre del 
Liceu. Acaba de fer-se amb 
tres Grammys Llatins pel seu 
darrer treball discogràfic, Sal-
vavidas de Hielo, i per la cançó 
Telefonía. La gran diva del pop 
australiana Kylie Minogue (fo-
to) presentarà el seu darrer re-
copilatori Step Back in Time, 
també dissabte. En ell recull 
els grans èxits de la seva fruc-
tífera carrera. El disc doble 
conté hits com Spinning 
Around, Can’t get you out of 
my head, In your eyes,All the  
lovers, Get outta my way, Ti-
mebomb i dues col·labora-
cions: Where the wild roses 
grow amb Nick Cave & The 
Bad Seeds i Kids amb Robbie 
Williams. ● P. CARO

NO TAN 
PETITS

Reunió de grans estrelles de la música a la 
desena edició del Festival Cruïlla Barcelona
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
FESTA DE LA SAMBA AMB SEU JORGE.  
El músic brasiler Jorge Mário da Silva (Rio de Janeiro, 
1970) i la seva banda arriben al Cruïlla per reivindicar la 
samba amb una festa brasilera de 75 minuts. El cantant, 
que va ser descobert pel cantant britànic David Bowie, i a 
qui els seus pares van fer fora de casa per voler-se 
dedicar a la música, té clar que la samba és «la veritat i la 
medalla d’or» dels brasilers (dissabte a les 18.45 hores a 
l’escenari del Cruïlla Enamora). 

EL TRAM AMPLIA EL SEU SERVEI DURANT EL FESTIVAL. 
La línia T4 del TRAM, que connecta amb el recinte del 
Fòrum i circula entre l’estació de Sant Adrià de Besòs i la 
Ciutadella-Vila Olímpica, funcionarà avui dimecres de les 
05.00 a les 00.30 hores, demà dijous de les 05.00 a les 
02.00 hores i durant el pròxim cap de setmana, de forma 
ininterrompuda, de les 05.00 hores de divendres a la 
mitjanit de diumenge que ve. Més informació a la pàgina 
web tram.cat.

@NEM-HI

MERCATEATRE 

Proposta: Fira del Circ 
i l’Animació de Sant 

Martí.  

On: Centre Cívic Sant 
Martí (Selva  
de Mar, 215). 

Quan: Fins al 8  
de juliol.  

Pàgina web: 
barcelona.cat/ 
 ccsantmarti.

PETITS

Festival Grec. L’artista canadenca d’as-
cendència escocesa i irlandesa interpre-
ta els temes més populars de la seva ca-
rrera i també els del seu darrer disc, Lost 
Souls, al Teatre Grec. La cantant, com-
positora, pianista i solista d’arpa té sem-
pre com a referència les sonoritats cel-
tes dels seus avantpassats. El seu darrer 
treball és el desè de la seva extensa ca-
rrera i el primer des del 2010. Va debutar 
amb Elemental i es va consagrar amb  
To Drive The Cold Winter Away.  

Al districte de Sant Martí. El Centre 
Cívc Sant Martí i el Parc de Sant Martí 
es reparteixen els espectacles de 
circ, pallassos, funambulisme, mala-
bars, màgia, cabaret, música i núme-
ros aeris de la fira Mercateatre, cita 
que també organitza activitats com-
plementàries com ara un taller d’ini-
ciació al malabarisme i a l’acrobàcia 
adreçat a nens i nenes d’entre 8 i 12 
anys (el dia 8 de juliol, activitat gra-
tuïta i amb inscripció prèvia).
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3 DE JULIOL-10 DE JULIOL:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 3 

TEATRE 

‘JERUSALEM’ 

L’actor Pere Arquillué 
protagonitza aquest 
muntatge transgressor amb 
text de Jez Butterworth i 
dirigit per Julio Manrique que 
reflexiona sobre la fi de les 
utopies. BARCELONA. Teatre Grec. 
A les 22 hores. De 15 a 30 euros. 
festivalgrec.barcelona.  

DIJOUS 4 

ESPORTS 

WORLD ROLLER GAMES 

Barcelona acull la segona 
edició d’aquesta gran trobada 
dels esports de roda petita, 
que tindrà lloc fins al 14 de 
juliol en diferents emplaça-
ments de la ciutat. Hi 
participen més de 4.000 
esportistes de 81 països. 
BARCELONA. Diferents espais. 
www.wrg2019.com. 

DIVENDRES 5 

ESCENA 

‘LES FERES DE  
SHAKESPEARE’ 

Els Pirates Teatre estrenen 
Les feres de Shakespeare, la 
tercera adaptació de la 
companyia d’una comèdia de 
l’autor anglès després de 
Somni d’una nit d’estiu i Nit de 
Reis (o el que vulgueu). 
BARCELONA. Teatre Condal. Fins al 
28 de juliol. festivalgrec.barcelona.  

DISSABTE 6 

DANSA 

BALLET BC 

Aquesta companyia canaden-
ca, dirigida per Emily Molnar, 
presenta tres coreografies al 
Festival Grec. BARCELONA. 
Teatre Grec. Dies 6 i 7  (22 hores). De 
15 a 30 euros. festivalgrec.barcelona.  

CONCERTS 

CANET ROCK  
Nova edició d’aquest mític 
festival amb les actuacions de 
La Pegatina, Buhos, ZOO, 
Oques Grasses o Els Catarres.  
CANET DE MAR. A partir de les 17.30 
hores. canetrock.cat. 

DIUMENGE 7 

FESTIVAL 

STRIPART 

Prop de 100 artistes 

participen en la festa de la 
creació emergent del 
Guinardó. BARCELONA. Centre 
Cívic Guinardó. Fins al 12 de juliol. 
www.stripart.cat.  

DILLUNS 8 

MÚSICA 

GILBERTO GIL  

El músic i activista brasiler 
proposa descobrir l’univers 
particular d’OK OK OK, 
espectacle en el qual parla 

d’amics, família i de la 
malaltia que va superar. 
BARCELONA. Festival Jardins de 
Pedralbes (22 h). De 24 a 58 euros. 
festivalpedralbes.com.  

DIMARTS 9 

MOSTRA 

ORIOL MASPONS 

Exposició retrospectiva del 
fotògraf barceloní de moda, 
retrat i publicitat. BARCELONA. 
MNAC. museunacional.cat.

FESTA DE LA POESIA 
La Festa de la Poesia a 
Sitges, com va dir en 
Quico Pi de la Serra, 
hauria d’estar receptada 
com a teràpia. I divendres 

ja és aquí, i dissabte 
continua, i diumenge... 
Programa a 
festapoesiasitges.cat  
@LauraBorras @tonialba 
@MagaliSare 

@joanduranf 
@MuseusDeSitges 
@ElRetiroSitges 
@celiasmustich 
‘BARRICIDI’ AL GREC 
Estrenem els espectacles 

#ARTiPART en el 
@grecfestivalbcn Us hi 
esperem!!! BARRICIDI 
Dissabte 6, 11.30 i 18 h. 
Sortides: Casa de la 
Premsa#ARTiPART 

besos Dissabte 6 i 
diumenge 7 (18.15) Plaça 
Nando @BcnDCultural 
PARKING SHAKESPEARE 
10 anys d’una història 
d’èxit gràcies a la gran 

iniciativa de @PepG_P i 
la millor manera de 
divulgar les comèdies  
de #Shakespeare 
@grecfestivalbcn  
@ParkShakespeare

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 
TALL A L’1  DEL METRO PER OBRES ENTRE CLOT I FON-
DO.  Des del dissabte 29 de juny fins al divendres 30 d’agost, 
tots dos dies inclosos, el tram de l’L1 entre Clot i Fondo que-
darà sense servei per obres de renovació de la via. La línia 
funcionarà amb normalitat des d’Hospital de Bellvitge fins a 
Clot. Pots fer els enllaços següents amb les línies de Metro 
per arribar a les estacions del tram afectat.  Clot: s’ha d’aga-
far l’L2 a Clot fins a Sagrada Família, fer l’enllaç a l’L5 fins a La 

Sagrera i, allà, amb l’L9N, es pot arribar fins a Fondo; Onze 
de Setembre (L9N/L10N): es pot arribar fins a Fondo i La 
Sagrera, on es pot agafar un servei de bus llançadora que 
connecta amb Clot; La Sagrera (L9N/L10N): es pot arribar 
fins a Onze de Setembre. També es pot fer l’enllaç a la L5, 
anar fins a Sagrada Família i, allà, fer l’enllaç a l’L2 fins a Clot. 
Les nits de divendres i dissabte, l’horari de les estacions La 
Sagrera (L5/L9N/L10N), Onze de setembre (L9N/L10N) i 
Fondo (L9N) serà l’habitual. tmb.cat.

@NEM-HI

L’actor Pere Arquillué protagonitza l’obra 
Jerusalem, dalt a l’esquerra. Per sota, Ballet BC. 
Sobre aquestes línies, fotografia d’Oriol Maspons 
i dalt, a la dreta, Adrià Salas, membre de la banda 
La Pegatina. FOTOS: ORIOL MASPONS / MICHAEL SLOBODIAN/ ARXIU  

DIMECRES 10 

CINEMA

CASTELL DE MONTJUÏC  
La Sala Montjuïc torna a apropar 
el cinema a l’aire lliure al Castell 
de Montjuïc. Dimecres 10 de 
juliol és el torn de veure 
l’oscaritzada pel·lícula Green 
Book (2018) de Peter Farelly 
amb el concert de WOM’s 
Collective. BARCELONA. Castell de 
Montjuïc. A les 20.30 hores. Entrada: 6,5 
euros. Més informació al web 
festivalgrec.barcelona.   
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