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La capital de la comarca del Baix Ebre destaca pels seus edificis del segle 
XVI, com el conjunt dels Reials Col·legis, alçats quan la ciutat era un dels 
centres culturals i econòmics més importants de la Corona d’Aragó

El Palau Oliver de Boteller, 
edifici de finals de s. XV que 

antigament presidia la façana 
fluvial. FOTO: AJUNTAMENT DE TORTOSA
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Tortosa destaca pel seu llegat 
renaixentista i avui és pos-
sible viatjar al segle XVI 
gràcies a diferents rutes i ac-
tivitats que s’hi realitzen. De 
fet, a mitjans de juliol se ce-
lebra la Festa del Renaixe-
ment de Tortosa, on més de 
3.000 ciutadans es vesteixen 
d’època i recuperen l’esplen-
dor de la ciutat fa 500 anys, 
quan la capital de la comar-
ca del Baix Ebre era una de 
les principals ciutats de la 
Corona d’Aragó, porta del 
Principat i únic pas de pont 
entre el mar i Saragossa.  

Des de Tortosa es controla-
va el pas de l’Ebre i la seva de-
sembocadura, i tot el tràfic 
de mercaderies que passaven 
pel seu terme. La ciutat tam-

bé era parada obligada en la 
ruta cap a Barcelona i van 
fer-hi estada reis, prínceps i 
fins i tot el papa Adrià 
d’Utrecht, bisbe de Tortosa, 
de camí cap a Roma per rebre 
la Tiara. Aquesta situació pri-
vilegiada i la intensa relació 
que va mantenir amb Sara-
gossa, València i Barcelona 
van convertir-la en una ciu-
tat pròspera i amb un am-
bient cultural ric, on arriba-
ven les últimes tendències 
artístiques i literàries. 

LLEGAT 
RENAIXENTISTA. Tota aques-
ta activitat econòmica i ar-
tística es plasma avui en dia 
en un seguit d’edificis i es-
pais singulars que fan de 
Tortosa una de les ciutats 

més importants de Catalun-
ya pel que fa al llegat renai-
xentista. De fet, aquest estil 
no és estrictament català i 
n’hi ha poques representa-
cions a Catalunya, però a 
Tortosa va tenir una gran vi-
talitat amb testimonis com 
el conjunt dels Reials Col·le-
gis, un exemple únic de Re-
naixement civil a Catalunya, 
fundat el 1544 per Carles V. 
Tortosa ja comptava amb un 
dels millors col·legis per a 
la formació de teòlegs domi-
nics i per això es va decidir 
crear un nou centre a la ciu-
tat per a formar els joves mu-
sulmans conversos.  

El resultat són els Reials 
Col·legis, un conjunt que 
s’ajusta als cànons italians 
de l’època, format pel Col·le-
gi de Sant Jaume i Sant Ma-

L’ESPLENDOR  
DEL RENAIXEMENT  
VORA EL RIU EBRE
Tortosa va viure al segle XVI una època 
brillant que la va convertir en la capital  
del sud i que ens ha deixat un llegat 
arquitectònic i cultural únic a Catalunya 

EN RUTA
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ties, el Col·legi de Sant 
Domènec i de Sant Jordi, i 
l’església de Sant Domènec. 
Aquests centres van ser l’ori-
gen dels futurs estudis uni-
versitaris, on es podia obte-
nir el grau de doctor en Teo-
logia i el de llicenciat en 
Filosofia i Art. 

La literatura també ens 
permet conèixer la Tortosa 
renaixentista, gràcies a Los 
col·loquis de la Insigne Ciu-
tat de Tortosa, del cavaller 
Cristòfor Despuig, escrits 
el segle XVI però que no van 
sortir a la llum fins al segle 
XIX, durant la Renaixença. 
L’editor Fidel Fita els va pu-
blicar a partir d’un exemplar 
manuscrit del segle XVII. A 
l’obra, un cavaller i un mer-
cader, Lúcio i Fàbio, dialo-
guen amb un cavaller valen-

cià de pas per la ciutat so-
bre diversos temes, des de la 
relació de la Corona d’Aragó 
amb Castella o l’estat de la 
llengua catalana, el govern 
de la ciutat i la descripció del 
seu entorn natural. 

REIALS 
COL·LEGIS. Començarem la 
ruta renaixentista de Tor-
tosa al Col·legi de Sant Jau-
me i Sant Maties, actual seu 
de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Ebre i construït a mitjans del 
segle XVI per Francisco Mon-
tehermoso. Està just al da-
rrere de la catedral, que mi-
ra al riu Ebre, i de camí cap 
al Castell de La Suda, des del 
barri vell. El primer que cri-
da l’atenció és la portalada 
dividida en tres blocs i que fa 

referència a la saviesa, a la 
religió, i a Sant Jaume i a 
Sant Maties. Un cop a dins, 
ens rep un bonic claustre 
amb els bustos dels reis de la 
Corona d’Aragó, des de Ra-
mon Berenguer IV fins a Fe-
lip IV, i el pati central amb 
un pou octogonal al mig, el 
primer i únic pati del Renai-
xement a Catalunya.  

A l’interior de la galeria de 
la planta baixa s’hi aprecien 
les figures dels quatre evan-
gelistes: Lluc representat 
com un bou (al nord-est), 
Marc, com un lleó (al sud-
est), Mateu representat com 
un àngel (al sud-oest) i Joan, 
adoptant la forma d’una 
àguila (al nord-oest). Entre 
la planta baixa i el primer pis 
hi ha un fris esculpit amb 
19 parelles reials de la mo-

narquia catalanoaragonesa 
i dels Àustries; i a la primera 
planta s’aprecien els relleus 
de les cares dels apòstols. 
Aquest era el col·legi dedicat 
a la conversió de moriscos i 
jueus a la religió cristiana 
fins que el 1610 van ser ex-
pulsats els moriscos; més 
tard va ser un seminari, una 
universitat i, el 1974, una es-
cola.  

Des d’aquí, anirem al 
Col·legi de Sant Jordi i de 
Sant Domènec, al carrer de 
Sant Domènec. Va ser cons-
truït el 1578 com a convent 
i estava dedicat a l’estudi de 
la teologia. Després de l’ex-
claustració de 1835, el con-
vent va ser utilitzat com a 
quarter militar i un segle 
després fou arrasat pels 
bombardejos de la Guerra 

Civil Espanyola. De l’època, 
només en quedà la portala-
da, amb l’escut imperial de 
Felip II. 

Just al costat d’aquest 
col·legi trobem l’església de 
Sant Domènec, construïda 
uns anys després, el 1585.  

És un temple d’una sola 
nau, d’estil gòtic, amb ca-
pelles laterals. El portal està 
coronat per les armes epis-
copals del fundador, el Bisbe 
Izquierdo, i presidint la nau 
central hi trobem l’especta-
cular armari de l’antic arxiu 
de Tortosa. Des de 2008 
aquesta església acull el Cen-
tre d’Interpretació del Re-
naixement, que té per objec-
tiu donar a conèixer el llegat 
patrimonial i cultural de la 
ciutat durant aquest perío-
de. El centre exhibeix una 

EXCURSIÓ PEL RIU  

No podem deixar Tortosa 
sense fer una excursió pel 
riu. Hi ha la possibilitat de 
descobrir la façana fluvial i 
el seu bosc de ribera de la 
mà del vaixell Lo Sirgador, i 
a la tarda, un cavaller 
templer ens endinsarà en 
els racons i secrets dels 
dominis del Temple a la 
ciutat. Reserves a  
Lo Sirgador, al telèfon  
652 398 288.  

� � � 

EN CAIAC ENTRE 
TORTOSA I AMPOSTA 
Una altra opció és anar en 
caiac entre les capitals de 
l’Ebre: de Tortosa a 
Amposta. Passarem per 
sota el pont del Mil·lenari i 
navegarem fins a arribar a 
la capital del Montsià, amb 
el seu emblemàtic pont 
Penjant. Reserves a Rogles 
Aventura al telèfon  
977 410 049. 
 
� � � 

CASTELL DE LA SUDA 
El castell de La Suda és un 
impressionant testimoni 
arquitectònic andalusí que 
conté l’únic cementiri àrab 
al descobert de Catalunya i 
un Parador de Turisme. 
Permet descobrir la ciutat 
a vista d’ocell i veure 
les aigües de l’Ebre al 
capvespre. Molt a prop, els 
Jardins del Príncep, un 
museu d’obres a l’aire lliure 
de l’escultor contemporani 
Santiago de Santiago. 

*    OCIpèdia

mostra permanent que fa un 
viatge en el temps fins a la 
Tortosa de fa 500 anys. 

ORIGEN 
MEDIEVAL. Des d’aquí, ens 
dirigim fins al carrer de la 
Rosa, on hi ha dos edificis 
d’origen medieval: el palau 
Despuig i el d’Oriol, refor-
mats al segle XVI, i que ac-
tualment són la seu del Con-
servatori de Música de la Di-
putació. I si agafem el carrer 
Taules Velles, en direcció 
cap al riu, trobarem un al-
tre edifici renaixentista, el 
Palau de la Diputació del Ge-
neral. Està al costat d’on an-
tigament hi havia el Pont de 
Barques, per poder cobrar 
els impostos de les mercade-
ries que baixaven per l’Ebre.

A la plana anterior, Festa del 
Renaixement a Tortosa. En 
aquesta pàgina, en el sentit 
de les agulles del rellotge: el 
Col·legi de Sant Jaume i Sant 
Maties I detalls dels palaus 
Despuig i d’Oriol; L’antic 
arxiu de Tortosa, i de 
l’església de Sant Domènec. 
FOTOS:  AJUNTAMENT DE TORTOSA
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AL DENTE Per Maria Almenar

Blanc és un nou començament. Exacta-
ment. És un segon inici i és a la vegada l’ori-
gen de la meva marca.  

Un símbol, i més, tenint en compte que 
mai utilitzes el blanc en els teus 
dissenys...  Sí, el blanc simbolitza l’origen, la 
suma dels colors, és el color que associem a 
la puresa i a la pulcritud. Jo em centro més 
en el que significa més la incorporació 
d’aquest “no color” a les meves col·leccions, 
fins ara monocromàtiques. 

I què significa? Ara mateix necessitava in-
corporar un canvi i em venia molt de gust 
quedar-me amb el cru del teixit. Fins ara, els 
teixits naturals que comprava per dissenyar 
cada peça passaven un procés de tenyit 
per aconseguir el color que buscava. Amb 
aquest projecte em salto aquest procedi-
ment i mantinc la puresa del teixit original.  

Blanc és només una línia per a núvies?  És 
una col·lecció que se centra en la moda 
nupcial des de la meva òptica, però també 
vull abraçar altres públics perquè em troba-
va que moltes clientes m’ho demanaven. 
Crec que qualsevol dona pot vestir de blanc 
i no necessàriament ha de ser una núvia. 

Com és la núvia Maria Roch? És una per-
sona natural i un punt despreocupada, que 
vol anar còmoda i femenina sense massa 

artificis No soc gens partidària dels vestits 
tipus pastís, les ‘disfresses’ de princesa ni 
les ensaïmades al cap. Ja saps de quin tipus 
de núvia et parlo -riu-. 

Me’n faig una idea... Jo intento plasmar la 
personalitat de la núvia i li dono simplement 
el toc nupcial. I això, a vegades costa perquè 
a les bodes tendim a vestir de forma més 
exagerada. Deixem de ser nosaltres matei-
xes en certa manera. 

Com podem apreciar el detall? Els meus 
vestits de núvia segueix el minimalisme que 
plasmo en la roba. Línies pures, siluetes 
molt fluides i petits detalls que s’aprecien 
en els bordats, la pedreria o els botons. Tot 
això ho faig a mà, però l’essència és la fluïde-
sa. A més son vestits bastant versàtils per-
què es puguin també reutilitzar en altres 
moments. No concebo que un vestit només 
serveixi per un cop a la vida. S’ha de ser 
pràctic i buscar nous usos!  

Les núvies millennial busquen una altra 
cosa... Bé, el prototip tradicional sempre 
existirà, però hi ha un gruix de núvies que 
busquen vestir-se de blanc amb vestits que 
les mudin, però més informals, que les faci 
sentir elles mateixes. Jo mateixa em vaig 
trobar en aquest dilema quan buscava un 
vestit de núvia que no fos com un pastís i 
que em reflectís tal com soc.  

D’aquest fenomen, les grans cadenes de 
moda low cost ja en treuen pistonada...  
Exacte i és al·lucinant. Cadenes com Zara o 
H&M estan fent vestits de núvies per 
menys de 100 euros. Jo evidentment tinc 
preus molt assequibles, però el fet a mà i el 
disseny d’autor mai podrà competir amb el 
low cost amb termes de preu. 

En aquesta posició intermèdia en què et 
mous, què pots oferir de diferenciador?   
Doncs més enllà del disseny que et comen-
tava, ofereixo tota l’experiència de l’atenció i 
cuido molt els petits detalls. A les núvies les 
atenc personalment, les escolto, les as-
sessoro, els hi vaig a buscar un cafè o un te, i 
els ofereixo croissants o un petit refrigeri. La 
clau és crear una atmosfera de calidesa i 
proximitat. També entrego cada vestit amb 
una petita sorpresa.    

Amb quines marques de complements 
t’associes per donar el total look de nú-
via?  Doncs amb firmes que siguin artesa-
nes, treballin materials naturals i a poder ser, 
que siguin locals. M’agraden les arracades 
de Verbena Madrid, les corones florals de 
Lito & Lola, una firma de Ucraïna que em fa 
la roba interior de tul... Em miro bé els com-
plements i la idea es fer-los rotar. 

Fa un any anunciaves un salt internacio-
nal a Londres i Nova York. Com et va el 
negoci fora de casa?  Doncs estic venent 
molt bé online a Nova York i Londres, però la 
fórmula del marketplace no m’acaba d’en-
caixar perquè no hi ha contacte entre client 
i dissenyadors i se’n van molts diners amb 
enviaments i  devolucions. A vegades costa 
d’assumir tantes despeses. No em sortia a 
compte, la veritat.   

Cap a quins altres mercats mires? Doncs 
cap a Amèrica del Sud amb països com Xile 
i als països àrabs em ve de gust entrar per-
què crec que tinc molt potencial. Si parlem 

de mercats més propers, el meu objectiu és 
agafar més ressò a Madrid.  

Sents que et trobes en una etapa de ma-
duresa com a dissenyadora? Completa-
ment. El més curiós és que m’afecta a nivell 
professional i també a la clienta que 
m’acompanya. Ja no són totes noies de 20 
anys, la marca va creixent en paral·lel a 
l’edat del seu públic. 

La clau està en trobar els nínxols de mer-
cat. Què et planteges en un futur no gaire 
llunyà? No descarto buscar altres públics 
com les noies amb més corbes. De fet els 
meus vestits se’ls poden posar tranquil·la-
ment perquè són vaporosos i també havia 
pensat fer alguna cosa per a noi, però de 
moment és molt incipient. Ara les núvies 
són el meu centre d’atenció.

*     OCIpèdia

ART I DANSA 

White Bouncy 
Castle. Impres-
siona a primera 
vista i, inevi-
tablement 
remet a la 
infància. Què  
hi fa un enorme 
castell blanc  
i inflable dins 
del Museu 
Nacional d’Art 
de Catalunya? 
És el White 
Bouncy Castle, 
un espai de 
dansa pensat 
pel coreògraf 
nord-americà 
William 
Forsythe per a 
què els espec-
tadors hi 
interactuïn 
saltant, 
rebotant i 
deixant-se 
caure entre les 
seves parets. 
L’autor busca  
la sensació de 
sentir el cos 
desestabilitzat 
mentre sona 
una compo-
sició musical 
creada per Joel 
Ryan. Ull, és 
additiu!    
� � � 

«NO SOC PARTIDÀRIA DE 
LES NÚVIES PASTÍS AMB 
ENSAÏMADES AL CAP»
Maria Roch (Barcelona, 1985) fa el salt cap a la moda nupcial. I 
ho realitza amb ‘Blanc’, un projecte que representa una 
continuació de la seva essència minimalista i atemporal amb 
vestits polivalents de siluetes fluides que no obliden cap detall. 
Un canvi de direcció que arriba en una època de maduresa de la 
dissenyadora catalana, que després d’apostar per la 
internacionalització, busca altres fórmules per mantenir el seu 
espai. Un nou llenç en blanc per pintar al seu gust.

MARIA ROCH
DISSENYADORA  

DE MODA

MARIA ROCH AMB ALGUNS DETALLS DELS NOUS DISSENYS DE 
MODA NUPCIAL. EL PROJECTE ‘BLANC’ VESTEIX A NÚVIES POC 
CONVENCIONALS. ELS TROBARÀS A LA SEVA BOTIGA DE SANTA 
TERESA.  FOTOS: IULIA PIRONEA  
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SANT POL-
TÒQUIO

MOMENTS 

Proposta: Un viatge 
de la mà de Raül 
Balam i Carme 

Ruscalleda 

Adreça: Passeig de 
Gràcia, 38 (Hotel 

Mandarin Oriental).  

Telèfon: 931 51 87 81. 

Preu: Menú 
degustació 189 €. 

Pàgina web: 
mandarinorien-
tal.es/barcelona

Sant Pau, el mític restaurant amb tres es-
trelles Michelin regentat per Carme Rus-
calleda, va tancar les seves portes, però 
això no significa que no puguem continuar 
gaudint d’una de les xefs més rellevants del 
país, que als comandaments de la cuina de 
l’hotel Mandarin Oriental de Barcelona està 
també molt present a Moments, el res-
taurant del seu fill Raül Balam. Guardo-
nat amb dues estrelles, estem davant una 

de les experiències gas-
tronòmiques. Allunyat 
dels menús temàtics de 
les últimes temporades, 
el viatge –mai millor dit– 

que Balam i Ruscalleda proposen ara re-
sulta especialment interessant, amb un re-
corregut des de Sant Pol (la casa mare) a 
Tòquio –on es manté un altre restaurant–. 
Una interessant aposta pel producte i les 
receptes populars convertides en alta cui-
na (bacallà a la santpolenca) en la pri-
mera part, una mica més de tècnica i exo-
tisme en la segona (el tataki amb calçots 
és deliciós), per a acabar aquest viatge 
amb 13 parades entre arrossos i una bom-
ba de la Barceloneta convertida en postres.  

Blanc, també de Carme 
Ruscalleda i en el mateix hotel, té 
menús per 36 i 49 euros al migdia 

i a la nit, respectivament

TASTETS
EL MARIDATGE. 
Encara que a 
Moments també 
hi ha opció de 
carta, és el menú 
degustació (189 
euros) el que 
permet gaudir 
d’aquest viatge 
gastronòmic de 
luxe des del 
Maresme fins al 
Japó de la mà 
dels dos xefs. 
S’ofereix també 
un maridatge (98 
euros) per a 
acompanyar-lo i 
en el qual els vins 
catalans i 
espanyols tenen 
un protagonisme 
gairebé absolut.  

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

 CUINA 
ASIÀTICA

BOA-BAO 

Proposta: Animada i 
variada cuina i 

cocteleria asiàtica.  

Adreça: Plaça del 
 Dr. Letamendi, 1. 

Telèfon: 934 54 43 32. 

Preu mitjà:  
20-35  €. 

Pàgina web: boabao.es

VESPRES INÈDITS

AGENDA

Tapes a les terrasses 
dels hotels. Últims dies 
per a gaudir d’una nova 
edició d’una de les nos-
tres rutes de tapes fa-
vorites per la ciutat: 
Vespres Inèdits. Les 
terrasses d’alguns dels 
millors hotels de Barce-
lona són el marc per-
fecte per a gaudir de 
dues tapes d’autor i una 
cervesa Inèdit a un 
preu molt ajustat: 9 euros. Així, fins al pròxim 28 de juliol és 
possible degustar algunes de les propostes dels 24 hotels 
que participen, com el Midmost amb la seva tapa de tabulé 
de quinoa i un salmorejo, el renovat Sofia (amanida russa 
amb base de pa i confitats, i brioix de curri Thai farcit pollas-
tre) o el cèntric hotel Murmuri, que serveix a la seva terras-
sa un tartar de salmó amb maionesa de kimchi i el verat mari-
nat. Un pla magnífic per a aquestes caloroses tardes d’estiu. 

GELAT DE CERVESA 

REBOST

De Moritz. Buscant ge-
lats de sabors originals? 
Doncs per a aquest estiu 
a la Fàbrica Moritz Bar-
celona tenen uns quants, 
perquè la companyia 
s’ha animat a crear els 
seus propis gelats de 
cervesa. Desenvolupada 
pel xef Jordi Vila, aques-
ta gamma de gelats arte-
sanals es compon de 
quatre sabors inspirats 
en quatre de les cerve-
ses més icòniques de la 
signatura. Així, el gelat 
de Moritz BaPA –basat en aquesta cervesa col·laborativa– 
aposta per un sabor fresc amb aromes afruitades. El de Moritz 
Negra és suau i elegant, amb matisos de regalèssia, mentre que 
el de Clara es combina amb sorbet de llimona. I per als més atre-
vits, gelat d’Epidor, amb un punt herbaci i amarg perfecte per als 
molt cervesers. Preus a partir de 2,20 euros.   

Què busquem quan sortim a menjar fora? Passar-ho 
bé, descobrir nous plats i sabors i, per descomptat, que 
tot estigui bo. Això és just el que passa a Boa-Bao, que 
després de triomfar a Lisboa i Oporto ha aterrat re-
centment a Barcelona amb un espectacular local a 
la Plaça Letamendi. La gastronomia asiàtica en el seu 
sentit més ampli és aquí la reina tant a la cuina com 
a la barra, amb una carta de còctels plena de pica-
des d’ullet i tocs exòtics i que està pensada per a acom-
panyar el menjar, animar l’espera si no hi ha taula o 
allargar la vetllada. Perquè sí, pràcticament acaba 
d’obrir, però ja es veu que és un d’aquells llocs amb un 
gran ambient. La carta ens proposa un intens i va-
riat viatge pel sud-est asiàtic amb més de 60 plats que, 
subtilment adaptats al paladar d’aquí –amb nivells 
de picant tolerables– no busquen reinterpretar ni 
fusionar res, sinó simplement ser fidels a les recep-
tes més icòniques de cada lloc. I ho aconsegueixen 
amb un curri i un pad thai excel·lents, uns entrants ben 
aconseguits –ull a les torrades de sèsam o a les sa-
mosas amb chutney de coriandre–, unes racions ge-
neroses pensades per a compartir al centre de la 
taula i en definitiva, tot el necessari per a un saborós 
viatge per Àsia sense sortir de Barcelona. 
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Toquinho, Sílvia Pérez Cruz i Javier 
Colina. Tres generacions musicals 
s’uneixen al Teatre Grec per retre home-
natge a la cançó popular brasilera, de 
Garota de Ipanema a Eu sei que vou te 
amar o Samba em preludio. Els tres ar-
tistes:  el guitarrista i cantant Toquinho, 
la cantautora Sílvia Pérez Cruz i el con-
trabaixista Javier Colina, van coincidir 
el novembre del 2018 actuant al Centro 
Cultiral Rio Verde de Sao Paulo. D’aque-
lla experiència va sortir la gira.

MÚSICA 

Proposta: Tribut a la 
cançó brasilera. 

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

Quan: Dimecres  
24 de juliol a  
les 22 hores. 

Preu: de 15 a 30 euros. 

PPàgina web:  
bcn.cat/grec.

CONCERT 

Proposta: ‘The 
Spanish Heart Band’. 

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

Quan: Diumenge 
 28 de juliol a  
les 22 hores.  

Preu: de 35 a 58 euros.  

Pàgina web: 
bcn.cat/grec. 

MACRO-
FESTIVALS 

On: Reggaeton 
Beach Festival (RBF) 

i Unite With 
Tomorrowland. 

Quan: 27 i 28 de juliol. 

On:  Port del Fòrum  
i Parc de Can Zam. 

Pàgina web: 
reggaetonbeachfes-

tival.com i tomo-
rrowland.com.

Per tercer cop, la ciutat de Bar-
celona rep el Reggaeton 
Beach Festival, una cita amb  
la música llatina del moment 
que tindrà lloc els dies 27 i 28 
de juliol al Port del Fòrum (de 
les 10 a les 22 hores). L’orga-
nització espera atraure més de 
45.000 persones als concerts 
d’una vintena d’artistes.  

Dissabte arrencaran el festi-
val Don Omar, Karol G, Fa-
rruko, Natti Natasha, Juan Ma-
gan, Manuel Turizo, Justin 
Quiles, Bryant Myers, Myke 
Towers, Atomic, Lírico en la 
casa, Rauw Alejandro i Darkiel. 
Diumenge actuaran Rels B i 
Ñengo Flow, i altres artistes 
per confirmar. La de Barcelo-

na és la tercera parada del fes-
tival a l’Estat, després de Be-
nidorm (el passat dia 13 de ju-
liol) i Mallorca (els passats dies 
20 i 21 de juliol). La pàgina web 
reggaetonbeachfestival.com 
aporta tota la informació sobre 
l’esdeveniment.   

Aquesta gran cita amb la 
música llatina no serà l’únic 
macrofestival musical que as-
salta Barcelona aquest cap de 
setmana. Dissabte, torna al 
Parc de Can Zam, a Santa Co-
loma de Gramenet, el Unite 
With Tomorrowland, la sucur-
sal catalana del festival d’elec-
trònica més important del 
món, que se celebra  a Bèl-
gica. Per les dues edicions bar-

celonines han passat més de 
45.000 assistents a aquesta 
cita amb la música en viu de 
djs que té lloc durant més de 
12 hores ininterrompudes amb 
les actuacions als plats de Sal-
vatore Ganacci, Lost Frequen-
cies o NERVO. 

Enguany, el festival ha inclòs 
un protocol d’actuació en 
matèria de lluita contra la 
violència de gènere i la LGTBI-
fobia que ha elaborat l’ajun-
tament de Santa Coloma de 
Gramenet, el Consell de les 
Dones, la Taula LGBTI i al Cir-
cuit local d’Abordatge Integral 
de les Violències Masclistes. 

Des del Punt Lila s’activa-
ran i coordinaran tores les ac-
cions de prevenció, detecció 
i atenció a víctimes d’agres-
sions sexuals i assetjament 
(tomorrowland.com). ● P. C. 

NO TAN 
PETITS

Cimera del reggaeton al Port del Fòrum  
i electrònica al Parc de Can Zam

  

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
CONNEXIÓ EN DIRECTE AMB BÈLGICA. Unite With 
Tomorrowland connectarà amb la seu belga del festival 
des del Parc de Can Zam, per viure des de pantalles 
gegants els concerts de l’estrella de l’electrònica, el 
francès David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike i Vini 
Vici. A Barcelona també actuaran Quintino, Abel Ramos 
y Albert Neve, Double Pleasure, Yves V, Marnik, Stereo 
Coque i Sergi Domene. A banda de Barcelona, també 
connectaran amb Bèlgica les seus simultànies a Porto 
(Portugal), Atenes (Grècia) i Malta.  

‘AMICORUM SPECTACULUM’. El Unite With  
Tomorrowland també aproparà dissabte que ve el circ 
amb un nou xou d’acròbates, ballarins de cabaret, 
faquirs, mags i titellaires caracteritzats amb l’estètica  
del circ dels anys vint del segle passat. L’espectacle 
principal comptarà, a més, amb un nou escenari, 
decoracions de fantasia, focs d’artifici, efectes  
especials, un làser xou i confeti. 

@NEM-HI

ZUM-ZUM 
TEATRE 

Proposta:  
Espectacle familiar. 

On: Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). 

Quan: Dimarts 23 i 
dimecres 24 de juliol 

 a les 18 hores. 

PPreu: 12 euros.  

Pàgina web: 
bcn.cat/grec.

PETITS

Chick Corea. El pianista i compositor 
nord-americà és el quart artista més 
nominat en la història dels Premis 
Grammy amb 63 nominacions i 22 vic-
tòries. L’artista torna al Festival Grec 
amb el seu projecte The Spanish 
Heart Band, amb el que recorda una 
de les seves obres més aclamades:  
My Spanish Heart, de l’any 1976. En 
aquesta formació d’acompanyament 
de luxe figuren els músics Niño Josele 
i Jorge Pardo. 

‘Polzet’. La companyia Zum-Zum  
Teatre versiona l’obra del grup teatral 
basc Teatro Paraíso Polzet, el conte 
de fades escrit per Charles Perrault el 
1697. Jesús Angelet i Ramon Molins 
són un pare i un fill que apropen els es-
pectadors adults i petits a temes fona-
mentals de la vida humana com la re-
lació entre el bé i el mal, la generositat, 
la bondat o l’abandonament. L’obra es 
pot veure al Mercat de les Flors dins 
del Festival Grec.
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24-31 DE JULIOL:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 24 

DANSA 

ACROBÀTICA 

El Palau de la Música presenta 
en col·laboració amb el Grec 
l’espectacle En Masse, de la 
companyia australiana Circa 
Contemporary Circus dirigida 
per Yaron Lifschitz.  
BARCELONA. A les 20 hores. Preu: de 
20 a 30 euros. palaumusica.cat. 

DIJOUS 25 

MÚSICA  

SCOTT HAMILTON 

El saxofonista nord-americà, 
llegenda viva del jazz 
internacional, tanca la 
programació del Jamboree 
Grec 2019 amb dos concerts 
diaris fins al dissabte 27.  
BARCELONA. Plaça Reial, 17. Fins al 
dissabte a les 20 i les 22 hores. Preu: 
des de 25 euros. masimas.com.  

DIVENDRES 26 

ESCENA 

‘UN DIA QUALSEVOL’ 

Darreres funcions d’aquesta 
obra de l’autor i director Oriol 
Tarrason interpretada per 
Imma Colomer, Pep Ferrer, 
Quimet Pla i Annabel Castan. 
BARCELONA. La Villarroel. Avui a les 
20.30 hores, dissabte a les 18 i les 21 
hores i diumenge a les 18.30 hores. 
Preu: de 24 a 28 euros. lavillarroel.cat. 

DISSABTE 27 

DANSA 

SOL PICÓ AL GREC 

La coreògrafa Sol Picó i el 
mestre Jesús Salvador Chapi 
s’embarquen en un viatge a 
les essències de la cultura 
valenciana al Festival Grec 
amb el reforç de la Banda 
Municipal de Barcelona. 
BARCELONA. Teatre Grec (22 h). 
De 15 a 22 euros. bcn.cat/grec. 

DIUMENGE 28 

FESTIVAL 

AMAIA ROMERO 
La segona edició del H&M 
Future Beats Festival torna a 
apostar pel talent musical 
emergent convidant la 
guanyadora d’OT Amaia 
Romero, Javiera Mena, Hinds 
i Cupido a l’escenari del Poble 
Espanyol.  BARCELONA. Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 13. De les 
19 a les 01.00 hores. Preu: 8 euros. 
poble-espanyol.com. 

DILLUNS 29 

CONCERT 

JORDI SAVALL 
El gran mestre català de la 
música antiga recorre 
partitures d’entre el 1444 i el 
1888 que tenen com a nexe 
d’unió el tràfic d’éssers 
humans. Aquestes músiques 
les interpretaran dins 
l’espectacle La ruta dels 
esclaus artistes del Brasil, 
Colòmbia, Mèxic, el Marroc i 
Madagascar. BARCELONA. 

Teatre Grec. Pg. Santa Madrona, 36 
(22 h). De 20 a 35 euros. bcn.cat/grec. 

DIMARTS 30 

MOSTRA 

DA VINCI 

La Cúpula de Les Arenes  
acull una exposició sobre els 
dissenys tècnics del gran 
inventor Leonardo Da Vinci 
amb 200 objectes, manuscrits 
i representacions en 3D. 
BARCELONA. davinciexpo.es.. 

MARIANTÒNIA OLIVER  
A ‘Las Muchísimas’, de 
Mariantònia Oliver, 17 
dones d’entre 62 i 76 anys 
exploren els seus cossos 
ignorant els cànons que 

s’espera que segueixi un 
espectacle coreogràfic o 
teatral. Una meravella que 
no et pots perdre! 29 i 30 
de juliol al @mercatflors 
@grecfestivalbcn 

MOSTRES A LA VIRREINA 
A @lavirreinaci estan 
d’estrena amb tres noves 
#exposicions aquest juliol: 
#ÀngelsNous de 
#JorgeRibalta, 

#UtopiaParallela 
d’@ivandelanuez i 
@AtelierMorales i 
#UtopiaParallel de 
@NAncarola #art 
#arquitectura #fotografia 

@bcncultura 
FUNCIONS ACCESSIBLES 
AL TEATRE LLIURE  
El @teatrelliure programa 
funcions accessibles 
durant la temporada 2019 

- 2020. Inclouen llengua 
de signes, audiodescripció 
o sobretítols adaptats en 
diversos espectacles en 
divendres i dissabte 
@BCN_Accessible 

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

Espectacle de dansa acrobàtica En Masse, aquest 
dimecres al Palau de la Música, dalt a l’esquerra.  
A sota, Sol Picó. Sobre aquestes línies, la cantant 
Amaia i dalt a la dreta, el saxofonista Scott 
Hamilton. FOTOS: ARXIU / FESTIVAL GREC

DIMECRES 31 

ESCENA

PARKING SHAKESPEARE  
La companyia Parking 
Shakespeare s’endinsa en la 
tragèdia shakespeariana amb 
una de les creacions més 
controvertides de l’autor, Titus 
Andrònic. El muntatge, dirigit per 
Israel Solà, és  una relectura del 
clàssic sobre el despropòsit de la 
cultura de la venjança. 
BARCELONA. Teatre Grec. Dimecres 31 
de juliol a les 19.30 h (12 €). bcn.cat/grec.
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