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EL ROMÀNIC DEL 

RIPOLLÈS 
Una ruta per la comarca ens permet conèixer les esglésies romàniques 
més espectaculars, construïdes al llarg dels segles XI i XII, gràcies a la 
importància que va adquirir el Monestir de Sant Pere de Camprodon 

L’església romànica de Santa 
Cecília de Molló, amb el seu 

campanar de cinc pisos. FOTO:: 

BOB MASTERS/GENERALITAT DE CATALUNYA 
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Anem fins a la comarca del 
Ripollès per fer una ruta que 
ens portarà a conèixer els 
temples de l’extrem oest del 
bisbat de Girona, una passe-
jada pels pobles de Beget, Mo-
lló i Camprodon. Aquest reco-
rregut forma part de la inicia-
tiva Catalonia Sacra, que té 
com a objectiu donar a conèi-
xer el patrimoni cultural 
d’arrel religiosa de Catalunya, 
facilitant l’entrada a cate-
drals, esglésies i ermites, i ofe-
rint també un servei de visi-
tes guiades. 

En aquest cas farem la ruta 
El romànic sota la ratlla de 
França, que ens portarà a 
conèixer els temples 
romànics més destacats al 
voltant de Camprodon. Es té 

notícia que l’any 904 va cons-
truir-se l’església parroquial 
de Sant Pere de Camprodon, 
quan segurament Santa Cecí-
lia de Molló ja existia, però 
la fundació d’un monestir be-
nedictí a Sant Pere va faci-
litar la creació d’altres esglé-
sies parroquials, com Sant 
Cristòfol de Beget. Aquests 
temples van ser refets al segle 
XII i han arribat fins a nosal-
tres amb tota l’esplendor del 
darrer romànic. 

SANT CRISTÒFOL 
DE BEGET. La ruta comença a 
Sant Cristòfol de Beget, el 
punt més oriental del reco-
rregut, un exemplar magní-
fic de l’arquitectura romàni-
ca rural de l’alta Garrotxa i 
on es conserva una impor-

tant talla romànica del Crist 
de Beget. Aquest petit po-
ble forma part del municipi 
de Camprodon i està situat a 
la capçalera del riu de Llier-
ca. Les cases, assentades so-
bre la roca, s’agrupen al vol-
tant de la riera de Beget. 
Arribarem al poble per una 
petita carretera d’uns cator-
ze quilòmetres que surt de la 
C-38, de Camprodon a Molló, 
i just a l’entrada ja ens troba-
rem el temple, alçat, segons 
sembla, per iniciativa del 
monestir de Sant Pere de 
Camprodon durant els se-
gles XI i XII, aprofitant una 
primitiva construcció dels 
segles X i XI. El temple és 
d’una sola nau i en destaca el 
campanar romànic de plan-
ta quadrada de quatre pisos 
d’alçària, adossat a la ban-

JOIES DEL ROMÀNIC 
SOTA LA RATLLA  
DE FRANÇA  
Camprodon i les poblacions que 
l’envolten destaquen pel seu ric 
patrimoni romànic, amb esglésies dels 
segles XI i XII, com la de Sant Pere

EN RUTA
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da sud de l’església. Cada pis 
està decorat amb arcades ce-
gues llombardes, un ele-
ment decoratiu molt carac-
terístic del romànic domi-
nant a Catalunya.  

L’interior de l’església es 
manté gairebé intacte des de 
fa segles i s’hi contempla la 
pila baptismal romànica i 
l’espectacular talla romànica 
de fusta de noguera policro-
mada del Crist en Majestat, 
coneguda com la Majestat de 
Beget, del segle XII. És una 
peça de més de dos metres 
d’alçada i dos d’amplada, 
considerada una de les obres 
cabdals de l’escultura 
romànica catalana. Dins l’es-
glésia també hi trobem les 
pintures de tradició romàni-
ca fetes pel pintor Joaquim 
Vayreda el 1890, a l’arc 

triomfal, i el retaule d’alabas-
tre de Beuda, del segle XIV. 

SANTA CECÍLIA 
DE MOLLÓ. De Beget anem fins 
a Molló, desfent el camí i en 
direcció nord, per visitar San-
ta Cecília de Molló, als afo-
res del poble, una notable 
mostra de l’arquitectura piri-
nenca dels segles XI i XII. 
Com passa amb l’anterior, 
aquí també hi trobem un bo-
nic campanar de cinc pisos, 
adossat al mur amb les típi-
ques decoracions llombar-
des. Es té constància que al 
mateix lloc, l’any 904, ja hi 
havia una església, de mane-
ra que aquest temple de grans 
dimensions, d’una sola nau 
i obert als quatre vents, es va 
edificar aprofitant l’anterior.  

La parròquia de Molló o Mo-
llione pertanyia a la diòcesi 
de Girona i era de domini 
comtal; l’any 1141, el mones-
tir de Ripoll va obtenir la 
possessió total del terme i el 
1144, de la parròquia, confir-
mada al monestir de Santa 
maria de Ripoll per una butl-
la del papa Alexandre III, del 
1167. La construcció de l’esglé-
sia actual devia començar 
pocs anys després. Ens tro-
bem amb un edifici auster, 
amb un absis central molt de-
senvolupat i una volta lleuge-
rament apuntada. Abans 
d’entrar a l’església, però, ens 
hem de fixar en l’elegant por-
tal d’entrada, al mur de 
migjorn, amb un fris esculpit 
i petites mènsules –que re-
presenten els set pecats capi-
tals–, i en la porta, amb un 

gran forrellat en forma de 
serp, el que resta de la ferra-
menta romànica original, que 
va desaparèixer durant la 
Guerra Civil. A l’interior del 
temple, amb dues capelles de 
poca fondària, hi trobem al-
gunes piles baptismals de di-
ferents èpoques. 

SANT PERE 
UN MONESTIR DEL SEGLE X. 
Deixem Molló per avançar 
en direcció sud-oest fins a 
Camprodon on, a quinze 
minuts per la C-38, hi tro-
bem Sant Pere, fundat pel 
comte Guifré II de Besalú a 
mitjans del segle X, tot i que 
l’origen del monestir l’hem 
d’anar a buscar en una an-
tiga església dedicada a sant 
Pere, que es va consagrar el 

novembre de 904. El temple 
que veiem actualment, edi-
ficat en un indret anomenat 
campus rotondus a l’antiga 
vall de Landrius, és el que 
queda del que va ser un im-
portant monestir entre els 
segles XI i XV. Sota la protec-
ció comtal, el monestir va 
anar creixent en importàn-
cia i propietats, i el 1017 va 
obtenir del papa Benet VIII 
una butlla on li van ser con-
firmades les propietats i es 
reafirmava la seva inde-
pendència. De fet, a finals del 
segle X o a principis del se-
gle XI, els monjos van haver 
d’edificar fora del monestir, 
una nova església, la de San-
ta Maria, per atendre la nom-
brosa població que s’agrupa-
va al seu voltant i que dificul-
tava la vida monacal. 

VISITES A ESGLÉSIES. 
Per descobrir tots els 
secrets del patrimoni 
religiós català, Catalonia 
Sacra ofereix una àmplia 
selecció de visites a 
esglésies i organitza una 
agenda d’activitats de 
caràcter anual amb actes 
per tot el país. Si en voleu 
saber més, entreu al web: 
cataloniasacra.cat.  
� � � 

MÚSICA. El Monestir de 
Sant Pere de Camprodon 
acull, del 28 de juliol al 15 
d’agost, la XXXIV edició del 
Festival Isaac Albéniz, que 
comença amb un trio de 
corals, i segueix amb les 
actuacions de Newman 
Trio, el pianista Douglas 
Humpherys i el Trio Alta de 
París. El festival tancarà 
amb la Suite Iberia d’Alba 
Ventura, guanyadora de la 
Medalla Albéniz 2019.   
� � �  

ISAAC ALBÉNIZ. Al 
Museu Isaac Albéniz de 
Camprodon coneixerem 
una mica més la figura del 
genial compositor, nascut 
al poble el 1860. S’hi poden 
veure cartes d’ell i 
partitures manuscrites 
originals; així com objectes 
personals, el piano vertical 
Bernareggi&Gassó de la 
seva germana gran, i el 
magnífic piano de cua 
Bechstein que Money-
Coutts, mecenes anglès i 
llibretista de les òperes 
d’Albéniz, va regalar a la 
filla del compositor.  

*     OCIpèdia

L’any 1078, el Monestir de 
Sant Pere de Camprodon es 
va unir a l’abadia de Mois-
sac, al Llenguadoc, i indirec-
tament a la congregació de 
Cluny, cosa que va modifi-
car els costums monacals i 
les característiques de l’edi-
fici original. El 1428, un te-
rratrèmol va causar greus 
destrosses als edificis que no 
es van poder reparar i, el 
1470, el monestir fou saque-
jat per les tropes franceses. 
A finals del segle disset, els 
francesos van tornar a ocu-
par el lloc i van utilitzar l’es-
glésia com a caserna, una 
ocupació que es va repetir 
l’any 1794. Finalment, la de-
samortització va posar fi a la 
comunitat, el 1835, i els 
monjos van haver d’abando-
nar el monestir.  

A la pàgina anterior, dues 
imatges de l’església de Sant 
Pere de Camprodon. En 
aquesta pàgina, seguint les 
agulles del rellotge, un 
detall de la porta de Santa 
Cecília, la façana de Sant 
Pere de Camprodon, el 
portal de Santa Cecília i les 
esglésies de Sant Pere de 
Camprodon i Santa Cecília 
de Molló.  FOTOS: CATALONIA SACRA/BOB 

MASTERS/ GENERALITAT DE CATALUNYA 
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AL DENTE

*    OCIpèdia

SUMMER 
MARKET 
JAVIER 
SIMORRA 

Després de 
l’èxit de l’any 
passat,  
JJavier Simorra 
impulsa una 
segona edició 
del seu 
mercat d’estiu 
a l’antiga seu 
de la firma. 
Fins el 13 de 
juliol hi 
podreu trobar 
col·leccions 
outlet amb els 
dissenys més 
icònics de la 
firma, 
mostraris i 
prototips 
inèdits que es 
mostraran al 
públic per 
primera 
vegada. Peces 
a partir dels 
10 euros. 
T’interessa? 

                 � � �
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Per Maria Almenar

EL QUADRE  
MÉS CHIC 
D’orígens francesos i esperit bucòlic, l’estampat 
de quadres Vichy, que relacionem amb les 
estovalles de pícnic, abraça tot tipus de peces de 
roba lleugeres aportant al seu pas, altes dosis de 
feminitat i sensualitat. Un clàssic d’abans que 
s’adapta ara a qualsevol estil.

FONS D’ARMARI  
Una peça de vestir d’aquelles que no et vol-
dràs treure de sobre aquests dies de calor: 
versàtil, de teixit vaporós i amb el característic 
estampat que li dona una pinzellada naïf. 
Aquesta camisa és d’AMICHI. (25,99€). 
www.amichi.es

ELS SET 
MAGNÍFICS

FORMES ARRODONIDES  
Les bosses bandolera rodones tenen tirada un 
estiu més. Si ja tens molt vist l’estil artesà, pro-
va amb un model teixit amb aquests quadres 
francesos i llaç decoratiu. CLAUDIE PIERLOT 
(145€). 
www.claudiepierlot.com

DOS EN UN  
Un original vestit que sembla un conjunt dos 
peces. La faldilla estampada amb volants en 
forma de cascada n’és l’absoluta protagonista. 
Aquesta temporada, la firma francesa MAJE 
ha dedicat una línia de roba al famós estam-
pat. C.P.V.  
www.maje.com

COSMOPOLITA  
La firma italiana COCCINELLI ha llançat re-
centment una línia de bosses de pell amb els 
famós estampat. Dissenys cosmopolites i 
versàtils que centren totes les mirades 
(280€).  
www.coccinelli.com

ÀNIMA RETRO 
Rememora la feminitat dels anys 50 amb un 
biquini d’estil pin-up amb calceta alta i detalls 
romàntics com els llaços. Aquesta original 
peça de BOHODOT combina els quadres        
Vichy amb un suau relleu irresistible al tacte 
(56€ ). 
www.bohodot.com

NO SÓN PER ANAR A DORMIR  
Colors d’inspiració mediterrània i siluetes 
còmodes i elegants, sempre sense taló. 
Aquesta és la fórmula d’èxit de la firma de 
calçat MISLITA. Aquesta sabata tipus slipper 
val 160€.  
www.mislita.com

DETALLS FEMENINS  
Un sofisticat banyador bandeau (sense ti-
rants) amb volants asimètrics per les que vo-
len presumir de corbes. L’estampat de qua-
dres es fa més evident. La firma és de  
GUILLERMINA BAEZA. CPV.   
www.guillerminiabaeza.com
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SENSE 
ETIQUETES

AUTO 
ROSELLÓN 

Proposta: Cuina 
fresca i una carta d’allò 

més apetible en 
aquesta cantonada de 

l’Eixample. 

Adreça: Rosselló, 
182.  

Telèfon: 938 53 93 
20. 

Preu: 30-40 euros. 

Pàgina web: 
autorosellon.com

Una casa de menjars amb cuina fresca, de 
mercat i sense etiquetes. No és fàcil re-
sumir l’essència d’un lloc en poques pa-
raules, però possiblement aquí es concen-
tra la filosofia d’Auto Rosellón, un d’aquests 
llocs on es menja a gust, bé i en un entorn 
bonic, que ja és molt. Un local acollidor i amb 
molta personalitat on fruites, verdures i pas-
tissos conviuen amb una petita zona de cui-
na vista. Així és l’escenari en aquesta anima-

da cantonada d’Enric 
Granados amb Rosselló, 
on se serveixen esmor-
zars –també brunch els 
caps de setmana– men-

jars, berenars, sopars i bon cafè. La xef Ro-
nit Stern és la responsable d’aquest projec-
te de cuina de temporada i producte local 
que es tradueix en plats tan apetibles com 
l’amanida de tomàquets del Maresme, bu-
rrata i paraguaians. Excel·lent també, per als 
qui vulguin quelcom una mica més contun-
dent, el xai amb verdures de primavera, o 
per a compartir, uns montadidos d’anxo-
va, ametlla i stracciatella o l’albergínia bron-
zejada amb tahine. Excel·lents pastissos i 
vins naturals interessants. 

La xef Ronit Stern és la 
responsable d’aquest restaurant 

bonic i acollidor que ofereix cuina 
de temporada i producte local

TASTETS
MENÚ DEL DIA I 
DEGUSTACIÓ. 
Entre setmana hi 
ha un menú diari 
per 15,90 euros que 
permet apuntar-se 
a algunes de les 
propostes més 
interessants de la 
cuina. I per als qui 
prefereixin anar 
més a fons, també 
s’ofereix un menú 
degustació de vuit 
plats per 38 euros, 
begudes a part. 
Les seves 
contundents 
torrades i els seus 
biquinis d’esmorzar 
també s’han 
guanyat una 
merescuda fama. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

 ‘TANDOOR 
POWER’

SUPER NAAN 

Proposta: Menjar ràpid, 
bo i saludable en versió 

índia. 

Adreça: Ferran, 21. 

Telèfon: 935 43 80 03. 

Preu mitjà:  
10-15 euros. 

Pàgina web: 
supernaan.com.

LA SANTA MARKET

AGENDA

Oci i gastronomia. Per 
tercer estiu consecutiu 
Santa Cristina d’Aro (Gi-
rona) es convertirà 
aquest mes de juliol en 
l’epicentre de l’oci i la 
gastronomia de la Costa 
Brava amb La Santa Mar-
ket. Una cita que reuneix 
concerts, compres i una 
variada oferta de restau-
rants per animar les tar-
des i nits (de 18 a 1 hores) 
d’aquest estiu, des del 19 de juliol fins al 25 d’agost. Hamburgue-
ses de Laufer Street Food, pizzes de Pizzeria Antic, còctels i 
sushi de Palawan, la cuina àrab de Noor o les graellades argenti-
nes del Quinchito seran algunes de les més de 30 propostes per 
als qui vulguin sopar o picar alguna cosa. A més, com a novetat 
aquest any la Zona Village comptarà amb Les Palmeres Gastro-
Cocktail Terrace ,dedicada a la cocteleria creativa. Entrada gra-
tuïta. Aparcament 5 euros. Més informació: lasantamarket.com.

CUINA A PEDRALBES

FESTIVALS

Gastronomia als jar-
dins. Música i gastrono-
mia unides sona a pla in-
superable per a les nits 
d’estiu. Potser per això el 
Festival Jardins de Pe-
dralbes s’ha convertit en 
un clàssic. I en aquesta 
setena edició, les pro-
postes per a sopar o 
prendre alguna cosa 
abans o després dels 
concerts han tornat a ser 
protagonistes, tant per 
les terrasses secretes de 
la mà del xef Oscar Man-
resa com per l’oferta de restaurants com Flaix Glash o Mr Kao. 
Dels maridatges se n’encarrega cerveses Alhambra, que ha or-
ganitzat també la seva pròpia agenda de concerts al Jardí Mo-
ments Alhambra, mentre que a l’hora dels còctels, Schweppes i 
bartenders com Alberto Pizarro (Bobby Gin) prenen les regnes. 
Més informació: festivalpedralbes.com/gastronomia. 

Pot la cuina índia ser ràpida i prou lleugera com per 
fer-se un lloc amb les calors estivals de Barcelona? 
D’entrada és lògic tenir dubtes, però hi ha vida més 
enllà de curris i picants impossibles, i Super Naan 
és la prova d’això. Dos forns tandoor són els pro-
tagonistes d’aquest petit i nou local situat en ple Gòtic. 
Aquí es cuina el pollastre i els pans naan, els autèn-
tics protagonistes del lloc. Cassoles al foc amb ver-
dures guisant-se i la massa dels naan esperant per 
a ser enfornada al moment deixen clar que, malgrat 
ser menjar ràpid, aquí es cuina de debò. A més de pro-
postes per picar (hummus, pakora…), la breu carta in-
clou dues propostes: diferents tipus de rolls ela-
borats amb els naan i farciments per a tots els gustos 
(pollastre, xai, vegà…) i els bowls amb base d’arròs i 
diferents ingredients indis. Podem triar algun dels 
suggerits –el daal amb llenties cal provar-lo– o mun-
tar un al nostre gust. Pensat tant per a encarregar 
el menjar per emportar o enviar-lo a domicili com 
per asseure’s i menjar una cosa ràpida. Molt reco-
manable, per cert, acompanyar els plats amb el las-
si casolà de mango que preparen i embotellen ells ma-
teixos. Ull també a les salses i chutneys que s’ofe-
reixen per a acompanyar el menjar. 
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Castell de Montjuïc. El cicle de cine-
ma a l’aire lliure Sala Montjuïc projecta 
avui la pel·lícula Green Book del direc-
tor Peter Farrelly, que es va endur tres 
premis Oscar a la darrera gala celebra-
da a Los Àngeles (EEUU). La cinta, 
protagonitzada per Viggo Mortensen i 
Mahershala Ali, es projecta en versió 
original en anglès amb subtítols en 
castellà. A les 20.45 hores oferiran un 
concert previ la formació de pop i jazz 
WOM’s Collective.

‘GREEN BOOK’ 

Proposta: Projecció 
dins del cicle Sala 

Montjuïc. 

On: Castell de 
Montjuïc. 

Quan: Dia 10 de juliol a 
les 22 hores. 

Preu: Esgotades. 

PPàgina web:  
salamontjuic.org.

THE BEACH BOYS 

Proposta: Concert. 

On: Diagonal, 686. 

Quan: Dia 12 de juliol a 
les 22 hores. 

Preu: de 38 a 88 euros. 

Pàgina web: 
festivalpedralbes.com. 

CAIXAFORUM 

Proposta: Mostra 
d’art contemporani 

de la col·lecció  
La Caixa. 

On: Av. Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 6-8. 

Quan: Fins al 29 de 
setembre. 

Preu: 5 euros.  

Pàgina web: 
caixaforum.es. 

CaixaForum Barcelona revisa 
l’evolució de la pintura con-
temporània de les últimes tres 
dècades amb 39 obres de 33 
artistes, que en la seva majo-
ria procedeixen de la Col·lec-
ció La Caixa. La mostra La pin-
tura, un repte permanent po-
sa en diàleg obres antigues 
amb peces recents i també 
amb noves adquisicions del 
fons que no havien estat enca-
ra exposades al públic. A més 
de teles es poden admirar ins-
tal·lacions, fotografies, xilogra-
fies, collages, vídeos i altres ti-
pologies de creacions. S’in-
clouen en aquest repàs en 
forma d’exhibició, artistes que 
van renovar la pintura a la 

dècada dels anys seixanta i 
setanta, cas de Gerhard 
Richter, Robert Ryman, Sigmar 
Polke o Robert Mangold i es 
contraposen a autors més 
contemporanis, com ara Án-
gela de la Cruz, Ignasi Aballí, 
Carlos Bunga, kerstin Brätsch, 
Lui Shtini o Rubén Guerrero. 
Entre les compres de La Caixa 
que es poden veure per primer 
cop en una mostra figuren 
obres de Michel Parmentier, 
Wolfgang Tillmans, Peter Ga-
llo, Marepe i Thomas Schüt-
te. La mostra està dividida en 
sis àmbits i reivindica que la 
pintura com a gènere artístic, 
lluny de desaparèixer o caure 
en decadència, sempre aca-

ba renaixent, com afirma la co-
missària de l’exposició Nimfa 
Bisbe, cap de les col·leccions 
d’art de La Caixa. El fons de 
la institució cultural es va ini-
ciar a la dècada dels anys vui-
tanta, està format actualment 
per més d’un miler d’obres que 
s’han pogut veure dins i fora 
de les nostres fronteres en 
més de 160 exhibicions. A,n 
l’era digital, certs artistes rei-
vindiquen l’autenticitat de la 
pintura. És el cas de Robert 
Mangold, que actualitza una 
mena de lluneta renaixentista. 
Joan Hernández Pijuan, per la 
seva part, renova el gènere del 
paisatge a través de l’abstrac-
ció. Gerhard Richter també 
s’apunta a la reflexió sobre el 
mateix llenguatge de la pintu-
ra amb una obra que es pot 
veure a la primera sala. ● P. C. 

NO TAN 
PETITS

CaixaForum reivindica l’autenticitat de la 
pintura contemporània en l’era digital 
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
JOCS TRIDIMENSIONALS.  
Jessica Stockholder presenta una gran instal·lació que 
ocupa una sala sencera amb elements acolorits. L’artista 
barceloní Antoni Llena mostra dues obres realitzades 
amb papers de colors, retallats, arrugats i plegats. 
Richard Tuttle, per la seva banda, aporta dues peces 
escultòriques minimalistes que protagonitzen un diàleg 
mutu. L’autor albanès Lui Shtini juga amb la densitat i la 
textura de la pintura.  

UN ART EN REINVENCIÓ CONSTANT.  
Marepe converteix una instal·lació escultòrica en una 
pintura tridimensional. Bernat Daviu, al seu torn, trasllada 
la pintura cap al terreny de la performance amb un seguit 
de vestits pintats que va confeccionar per a una acció de 
dansa. El cineasta, artista visual i músic canadenc 
Michael Snow fa aparèixer la pintura des de la imatge en 
moviment i els escultors José Pedro Croft i Pello Irazu 
incorporen la pintura a les seves creacions. 

@NEM-HI

GREC EN FAMÍLIA 

Proposta: Activitats 
per a tots els públics. 

On: Teatre Grec (Pg. 
Santa Madrona, 36). 

Quan: Diumenge 
 14 de juliol. 

Pàgina web: 
bcn.cat/grec.

PETITS

Festival Jardins de Pedralbes.  
La mítica banda californiana que va 
expandir per tot el món la filosofia del 
surf amb el seu hit Surfin USA desem-
barca al Festival Jardins de Pedralbes 
amb una formació que continua amb 
el llegat de l’original sota el lideratge 
de Mike Love i Bruce Johnston i amb 
la resta de membres Jeffrey Foskett, 
Tim Bonhomme, John Cowsill, Keith 
Hubacher, Christian Love i Scott  
Totten.

Teatre Grec. El Festival Grec es dedi-
ca a les famílies la tarda del pròxim 
diumenge 14 de juliol. El certamen or-
ganitza concerts de petit format, es-
pectacles de teatre, tallers i jocs rela-
cionats amb el món de l’espectacle i la 
cultura. Mrs. Brownie protagonitzarà 
un espectacle de titelles gegants, 
Landry el Rumbero oferirà un concert 
de rumba i els Xiula desplegaran el 
seu muntatge Donem-li una volta al 
cos, que fusiona pop i folk.
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10-17 DE JULIOL:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 10 

TEATRE MUSICAL 

TAYLOR MAC 

La drag-queen Taylor Mac 
repassa de manera crítica i 
festiva la història dels Estats 
Units en un musical, A 24-
Decade History of Popular 
Music, que porta al Grec. 
BARCELONA. Teatre Lliure. Dies 10 i 
11 de juliol. bcn.cat/grec. 

DIJOUS 11 

BALLET 

NACIONAL DE CUBA 

El teatre Tívoli de Barcelona 
acull fins al diumenge 
l’espectacle de dansa clàssica 
La Ventafocs, a càrrec del 
Ballet Nacional de Cuba. La 
versió que es pot veure és la 
que va estrenar a L’Havana la 
companyia l’any 1996. 
BARCELONA. Casp, 8. Fins al 
diumenge. grupbalana.com. 

DIVENDRES 12 

MÚSICA 

KING CRIMSON 

La banda londinenca de rock 
progressiu, que va tornar a 
actuar en directe l’any 2014, 
celebra el seu 50è aniversari 
amb dos concerts al Teatre 
Coliseum els dies 12 i 13 de 
juliol. BARCELONA. Gran Via, 595.  
A les 22 hores. Des de 40 €.  

DISSABTE 13 

MÚSICA 

RED BULL BATALLA 
DE LOS GALLOS  

El RCDE Stadium de Cornellà 
rep la final estatal de la 
competició més important 
d’improvisació de rap del país. 
Per primer cop es farà a un 
estadi de futbol. CORNELLÀ. A 
les 19.30 hores. Preus: de 8 a 15 euros. 
redbull.com.  

DIUMENGE 14 

ÒPERA 

‘LUISA MILLER’ DE VERDI 
La soprano italiana Eleonora 
Buratto torna al Liceu, ara 
com l’heroïna de Verdi Luisa 
Miller. La direcció d’escena és 
de Damiano Michieletto,  
l’escenografia de Paolo 
Fantin, el vestuari de Carla 
Teti i la direcció musical de 
Domingo Hindoyan.  
BARCELONA. La Rambla, 51 (17h). 
De 12 a 260 €. liceubarcelona.cat.  

DILLUNS 15 

ESCENA  

‘INTERSECTIONS’ 
Cinc artistes que formen 
part de moviments ciuta-
dans de diferents països 
parlen en directe en aquest 
espectacle del Grec de les 
revolucions que van viure. 
BARCELONA. Sala Hiroshima. Vila i 
Vilà, 65. A les 21 hores. Fins al 18 
juliol. Preu de les entradres: 18 euros. 
Més informació a la pàgina web: 
bcn.cat/grec. 

DIMARTS 16 

FESTIVAL 

BACHCELONA 

En la seva setena edició, el 
certamen torna a apropar la 
música clàssica de Bach. 
Entre el 13 i el 15 de juliol, es 
tocaran peces de Bach al 
metro i del 16 al 21 de juliol  
al Palau de la Música, el Palau 
Güell, la Filmoteca i Luz de 
Gas. BARCELONA. Diferents espais. 
Fins al 21 de juliol. bachcelona.com. 

SOUNDEAT BCN  
El 13 de juliol tens una 
cita amb la versió 
nocturna de 
@SoundEatBCN! 
#JoTMBé et convida a 

aquesta nova edició 
emmarcada al Festival de 
Pedralbes. No te la 
perdis! @Meizime_96 
DANSA AL GREC 
La companyia 

@PeepingTomDance 
sempre desperta una 
gran expectació quan ve 
a #Barcelona. Al 
#Grec2019 vindrà a 
tancar amb l’espectacle 

‘Kind’ la seva trilogia, 
després de ‘Vader’ (2014) 
i ‘Moeder’ (2016). 11 i 12/7 
al @teatrenacional. 
SOLD OUT!  
@grecfestivalbcn 

MUSEU NACIONAL  
DE CATALUNYA  
El ‘White Bouncy Castle’ 
dissenyat pels ballarins i 
coreògrafs William 
Forsythe i Dana 

Caspersen ja està a la 
Sala Oval! A partir de 
dijous podreu venir a 
saltar i crear les vostres 
coreografies!! #grec2019 
@MuseuNac_Cat

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 FONDO.  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 quedarà 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’agafar l’L2 a Clot fins a Sagrada Família, fer l’en-

llaç 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

Dalt, a l’esquerra, el Ballet Nacional de Cuba. Per 
sota, Luisa Miller, l’òpera de Verdi. Sobre 
aquestes línies, la drag-queen Taylor Mac. I dalt, a 
la dreta, cartell de l’obra Un dia qualsevol, de La 
Villarroel.   FOTOS: DANIELLE LINIGER / JOSEP GUINDO / VESS PITTS

DIMECRES 17 

ESCENA 

‘UN DIA QUALSEVOL’  
Als seus 77 anys, la Marta es 
queda vídua i marxa a viure a la 
residència Bon Repòs, on 
aprofita per fer-se dir Solange i 
coneixerà a l’Ernest i el Mateu. 
Tots tres li complicaran la vida a 
la Rosa, la directora de la 
residència. Dirigeix l’obra Oriol 
Tarrasón. BARCELONA. La Villarroel. 
Villarroel, 87. Preu: a partir de 24 euros. 
lavillarroel.cat.
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