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EL CAMÍ DE L’ANTIGA 
 ÈGARA FINS A LA  
TERRASSA D’ARA

La ciutat de Terrassa permet fer un viatge en temps per endinsar-se 
en la seva història, de les èpoques ibèrica i romana, fins al 
modernisme i la revolució industrial  

Imatge del Castell de 
Vallparadis de Terrassa. FOTO: 

TERRASSA TURISME
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
A només 20 minuts de Bar-
celona hi ha una ciutat on 
podem fer un viatge a través 
del temps, des de les èpo-
ques ibèrica i romana i fins 
al modernisme i la revolució 
industrial. Una ciutat que 
fou anomenada Egosa, Èga-
ra i, actualment, Terrassa.  

Les restes més antigues les 
trobem molt a prop del to-
rrent de Vallparadís, on hi va 
haver un poblat ibèric ano-
menat Egosa i on han apa-
regut alguns fragments de 
ceràmica, tot i que s’han tro-
bat materials anteriors, del 
paleolític. Fou en aquest lloc 
on es va fundar la ciutat ro-
mana d’Ègara, que ja tenia 
estatus jurídic com a muni-
cipi entre els anys 69 i 79, en 

època de l’emperador Vespa-
sià. En aquest espai, avui, hi 
veiem el conjunt monumen-
tal de La Seu d’Ègara que for-
ma part del patrimoni me-
dieval de la ciutat del Vallès 
Occidental, juntament amb 
la Torre del Palau i el Castell 
Cartoixa de Vallparadís. 

SEU 
D’ÈGARA. La Seu d’Ègara és 
un conjunt únic a Europa, un 
gran complex episcopal dels 
segles V al VIII, format per les 
esglésies de Sant Pere, Sant 
Miquel i Santa Maria que, 
originalment, configuraven 
la ‘catedral’ paleocristiana 
d’Ègara. Els tres temples, al 
costat del Parc de Vallpara-
dís, responen a diferents eta-
pes constructives, des del 

tardoromà fins al gòtic. L’an-
tiga Seu Episcopal d’Ègara va 
ser fundada al voltant de 
l’any 450 i es considera un re-
ferent artístic i cultural dels 
inicis del cristianisme i un 
dels principals monuments 
preromànics i romànics de 
Catalunya.  

RUTES 
PROGRAMADES. Si fem una 
de les visites programades 
cada tercer dissabte de mes 
a partir de les 11 hores, ens 
explicaran que el conjunt 
està format per la basílica i 
després catedral d’Ègara, 
amb tres naus (Santa Maria) 
i el seu baptisteri, el temple 
funerari de Sant Miquel, l’es-
glésia parroquial de Sant Pe-
re, la zona residencial del pa-

TERRASSA, 
PATRIMONI MEDIEVAL 
I MODERNISTA
L’antiga Ègara ens permet fer un 
recorregut per la història, des dels 
ibers a la revolució industrial

EN RUTA
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lau episcopal i els espais fu-
neraris. També ens desco-
briran els vestigis ibers i ro-
mans, així com pintures mu-
rals de l’alta edat mitjana, 
pintures romàniques i retau-
les gòtics.  

Al costat, hi ha l’antic Cas-
tell Cartoixa de Vallparadís, 
originari del segle XII, que es 
convertí en cartoixa en els se-
gles XIV-XV. Va ser la re-
sidència senyorial de Beren-
guer Sanlà i la seva esposa 
Ermessenda, que la van fer 
construir. El 1345, es va con-
vertir en monestir cartoixà, 
quan Blanca de Centelles va 
cedir els seus dominis a l’or-
de religiós de la cartoixa 
d’Escaladei i de la seva filial 
de Sant Pol de Mar.  

Actualment és la seu prin-
cipal del Museu de Terrassa. 

De l’època medieval a Terras-
sa també hi trobem la Torre 
del Palau, símbol de la ciutat.  

TORRE 
DEL PALAU.La torre que 
veiem avui es va construir 
al segle XII amb l’objectiu de 
controlar la cruïlla de camins 
que comunicaven Barcelona 
amb l’interior de Catalun-
ya, en un moment en què la 
població estava repartida en 
petites viles agrícoles disper-
ses com Villa de Mata de Pe-
ra i Villa de Cavallis.  

Es pot accedir a la torre, de 
quatre plantes, cada quart 
dissabte de mes, i es puja per 
una escala de cargol que per-
met arribar a les diferents 
plantes internes fins al terrat 
de merlets, reformat al segle 

XIX. Actualment fa 26,70 
metres d’alçada i des del te-
rrat hi ha una vista especta-
cular de la ciutat. Després 
podem visitar el Centre d’In-
terpretació de la vila Medie-
val, on veurem un petit tram 
de fossat, una galeria subte-
rrània i un forn de coure pa. 

MODERNISME 
I INDUSTRIALITZACIÓ. Avan-
cem en el temps i en la 
història de Terrassa i ens en-
dinsem en el modernisme i 
la industrialització. En 
aquells moments, el sector 
tèxtil, especialitzat en la in-
dústria de la llana, va impul-
sar un patrimoni únic a Ca-
talunya.  

La ciutat va ser capdavan-
tera en la revolució indus-

trial i va créixer d’una mane-
ra espectacular. Es van cons-
truir fàbriques, magatzems, 
habitatges d’obrers i de fabri-
cants, també espais d’oci i re-
sidències burgeses com la 
Casa Alegre de Sagrera o la 
Masia Freixa.  

Un dels exemples més ca-
racterístics és el Vapor 
Aymerich, Amat i Jover, on 
es realitzava tot el procés de 
transformació de la llana, 
des de l’entrada en flocs fins 
a la sortida en teixits acabats. 
És una de les millors mostres 
de l’arquitectura industrial 
modernista de Catalunya.  

Va ser projectada el 1906 
per l’arquitecte Lluís Muncu-
nill, i en destaca la coberta de 
lluernes de volta catalana 
sostingudes per pilars de fe-
rro colat, i una xemeneia de 

42 m d’alçada. Actualment 
és la seu del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Ca-
talunya.Per saber com era 
aquella Terrassa de finals del 
segle XIX i començaments 
del XX, com es treballava a 
les fàbriques com la del Va-
por Aymerich i com vivien 
els burgesos de l’època, cada 
primer diumenge de mes es 
realitza la ruta Fàbrica de 
somnis. També podem fer 
Un tastet pel modernisme in-
dustrial terrassenc cada se-
gon dissabte de mes.  

MASIA 
FREIXA. Precisament una de 
les construccions més desta-
cades de l’època és la Masia 
Freixa, al parc de Sant Jor-
di, un edifici emblemàtic de 

MUSEU TÈXTIL 
Per conèixer una mica 
més el passat industrial 
de Terrassa i la seva 
relació amb el tèxtil, 
podem visitar el Centre 
de Documentació i 
Museu Tèxtil, on veurem 
alguns teixits 
representatius de 
diverses cultures 
mediterrànies des del 
segle I i fins avui, a més 
d’indumentària, dissenys 
originals i mostraris 
industrials.  
� � � 

PRODUCTES LOCALS  
Si després de visitar els 
edificis més emblemàtics 
de la ciutat ens agafa 
gana, podem provar 
algun dels productes 
locals identificats amb la 
marca Terrassa 
Gastronòmica com la 
coca de munt, el cigró 
menut del Vallès i el 
mató d’Ullastrell; o fer un 
tast de La Modernista, 
una sarsaparrella que ha 
recuperat Sanmy.  

� � � 

PARC NATURAL 
Molt a prop de Terrassa 
hi ha un espai natural 
privilegiat, el Parc 
Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac, una 
molt bona proposta per 
fer petites excursions en 
família, des del monestir 
romànic de Sant Llorenç 
del Munt, al cim de la 
Mola, a 1.103 m d’altitud.  

*    OCIpèdia

la ciutat i peculiar per les se-
ves formes arrodonides. 
També és obra de l’arquitec-
te Lluís Muncunill, que va re-
bre l’encàrrec de l’industrial 
del tèxtil Josep Freixa de 
convertir una fàbrica en la re-
sidència familiar.  

CASA 
ALEGRE DE SAGRERA.Un al-
tre testimoni del modernis-
me a Terrassa és la Casa Ale-
gre de Sagrera, reformada 
l’any 1911 del segle passat per 
fer d’ella un model d’habitat-
ge burgès industrial.  

L’arquitecte municipal 
Melcior Vinyals Muñoz  (Bar-
celona, 1878-1938) en va ser 
l’encarregat d’aquesta refor-
ma, que és la que es pot veu-
re actualment. 

A la pàgina anterior, visitants  
de la Casa Alegre de Sagrera;  a 
dalt, els vitralls de la casa; i a 
sota, una imatge de la Masia 
Freixa. En aquesta pàgina, a 
dalt a l’esquerra, una visita al 
mNACTEC; el característic 
teulat del Museu de la Ciència  
i de la Tècnica de Catalunya i la 
Torre del Palau. Al costat 
d’aquestes línies, la Seu 
d’Ègara.  FOTOS: BADIA CASANOVA / QUIM 

BERENGUER / MANEL MARQUÈS / AJ. DE TERRASSA
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AL DENTE Per Maria Almenar

*    OCIpèdia

 

MERCATS DE 
MODA PER 
LA MERCÈ 

Si ets dels que 
t’agrada 
descobrir 
nous creadors 
locals en 
entorns poc 
convencionals 
o caçar tresors 
vintage, estàs 
de sort perquè 
durant La 
Mercè hi ha 
dues 
propostes 
temptadores 
que no et pots 
perdre. D’una 
banda, 
l’estació de 
França acollirà 
dissabte 21 i 
diumenge 22 
una nova 
edició de 
l’Estació 
Disseny 
Barcelona, on 
més enllà de la 
compra-venta 
de disseny 
local hi haurà 
foodtrucks per 
degustar tot 
tipus de 
productes. De 
l’altra, torna el 
Flea Market la 
Mercè al 
Mercat 
Encants Vells 
Fira de 
Bellcaire amb 
una original 
proposta que 
també 
involucra els 
cotxes antics. 
Això serà 
diumenge 22 
de setembre.        

LA MIRADA APLICADA
L’obra genuïna del fotògraf Oriol Maspons (Barcelona, 1928-2013) es 
manté visible al Museu Nacional d’Art de Catalunya esperant que 
l’espectador es deixi seduir per les instantànies d’aquest autor que 
va contribuir de forma decisiva, a renovar el llenguatge fotogràfic a 
Espanya durant la dècada dels 50 i 60. Un revolucionari del 
reportatge, el retrat, la moda i la publicitat.  FOTOS:  DIPÒSIT DE L’ARTISTA CEDIT AL MNAC

«El caràcter inquiet de 
Maspons i el seu interès  
per la novetat el van portar  
a la dècada dels 50 a viatjar  
a Eivissa, París i Londres» 
 

Roser Cambray , responsable del 
departament de fotografia del MNAC.

QUÈ HI HA 
DE NOU?

Qui va ser Oriol Maspons? Curiós, provoca-
dor, transversal i molt poc convencional. 
Aquest fotògraf barceloní ha estat una fi-
gura clau per entendre la renovació de la 
fotografia a casa nostra, especialment als 
anys 50-60, primer des de l’àmbit amateur 
i des de 1957 com a professional. «Maspons 
es va oposar a la fotografia com a objecte 
de contemplació estètica i va defensar la 
fotografia aplicada o útil», explica Roser 
Cambray responsable del departament de 
fotografia del MNAC. 

PUNT I A PART. L’any 1952 Maspons va in-
gressar a l’Agrupació Fotogràfica de Cata-
lunya, però els valors estètics que defensa-
va l’associació (la fotografia com a objecte 
de contemplació estètica) xocaven frontal-
ment amb els seus. Per això va decidir donar 
l’esquena a la fotografia artística que es 
practicava en aquestes cercles d’aficionats 
per considerar-la massa conservadora. Ho 
va anomenar «salonisme» en un article crític 
publicat l’any 1957 a la revista Arte Fotográ-
fico. La reacció no es va fer esperar: li va 
costar la seva expulsió immediata del 
«club». Aquest fet va marcar un punt i a 
part. «El caràcter inquiet de Maspons i el 
seu interès per la novetat el van portar a la 
dècada dels 50 a viatjar a Eivissa, París i 
Londres», diu Cambray. Precisament és en 
aquest període on es concentren les seves 
obres més inèdites. Les instantànies menys 
conegudes reflecteixen la vida als carrers, 
la gent esperant el metro, l’ambient noc-
turn en cafès i cabarets i també imatges de 
models a la platja. De fet, Maspons va retra-
tar la primera turista en biquini a l’illa Pitiusa 
(Monique Koller). També s’han mostrat per 
primera vegada imatges de reportatges 
realitzats a Cuba, Nicaragua i Sud-àfrica, 
fins ara ocults al públic. 

EL FOTÒGRAF DE LA GAUCHE DIVINE. 
Amb un bon grapat de contactes a la mà (a 
París va conèixer a Brassaï, Cartier-Bresson 
i Doisneau i a Barcelona es va associar amb 
Julio Ubiña), Maspons ràpidament va for-

mar part del moviment de la gauche divine, 
un grup heterogeni de joves intel·lectuals, 
artistes, escriptors, arquitectes etc., que a 
finals de la dècada dels 60, es van rebel·lar a 
Barcelona contra la cultura franquista. Pel 
seu objectiu van posar els seus principals 
protagonistes i va retratar els escenaris 
més emblemàtics de la ciutat. Al llarg de la 
seva trajectòria Maspons va obrir mires i es 
va dedicar també al reportatge, el retrat, la 
moda i la publicitat. «L’estudi Maspons + 
Ubiña va viure el boom de la publicitat i les 
seves obres van atraure a milers de consu-
midors que volien comprar els productes 
anunciats», recorda Roser Cambray. Un 
exemple són les fotografies per la publicitat 
de Lavanda Puig (1958-1964). 

ELLIBRES FOTOGRÀFICS I DISCOS, EN-
TRE D’ALTRES. La seva amistat amb Esther 
Tusquets va fer que Maspons participés 
des del principi en la creació, per part de 
l’editorial Lumen, de la col·lecció Palabra e 
imagen en els volums en què la fotografia i 
el text tenien el mateix pes. El seu primer lli-
bre es va publicar l’any 1961: La caza de la 
perdiz roja, amb textos de Miguel Delibes. A 
principis dels anys 60, Maspons també va 
rebre l’encàrrec de retratar els cantants de 
la Nova Cançó per a les portades dels dis-
cos dissenyades per Jordi Fornas. 

EL FONS MASPONS EN TODA LA SEVA 
DIMENSIÓ. L’arxiu Maspons que conserva 
el Museu Nacional conté l’obra sencera 
del fotògraf: son més de 7.000 fotogra-
fies en paper, a més de negatius, docu-
ments i altres materials fotogràfics. 
Aquest extraordinari arxiu s’ha digitalitzat 
gràcies a la intervenció de la Fundació 
Nando i Elsa Peretti, juntament amb el su-
port d’Agroaliment i la família del fotògraf. 
L’exposició compta amb la selecció de les 
530 imatges més representatives que han 
permès realitzar un recorregut a través 
de l’obra de l’autor des dels seus inicis 
com a aficionat fins a la seva àmplia i va-
riada pràctica professional.

L’exposició Oriol 
Maspons, la fotografia 
útil es pot visitar fins  
al 12 de gener de 2020 
al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya.
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‘GLAMPING’  
I  PLATJA

EL GARROFER 

Proposta: El millor pla 
per acomiadar-se  

de l’estiu.  

Adreça: C-246a,  
km 39.  

Telèfon: 938  
94 17 80. 

Pàgina web: 
campingelgarro-

fer.com.

L’estiu acaba i cal acomiadar-lo com cal: amb 
una escapada de cap de setmana perfecta 
per desconnectar i esprémer al màxim els 
dies de sol i potser de platja que encara que-
den. I no cal anar massa lluny perquè, a prop 
de Sitges, el càmping El Garrofer ens perme-
trà descobrir una forma diferent d’acam-
par amb totes les comoditats. Un estil que 
inclús té nom propi: glamping. Un càmping 
amb molt de glamur i amb uns bungalous 

perfectament equipats 
que no tenen res a enve-
jar a una bona habitació 
d’hotel. Però amb l’estil 
propi, cuina, una preciosa 

terrassa amb vista a una vinya... Els que s’es-
timen més quelcom més original, tenen ti-
pis-tendes  àmplies amb un llit de debò i 
un petit jardí, domos amb vista al cel, les ten-
des safari o les cases de fusta familiars són 
alternatives interessants. L’oferta gas-
tronòmica del Càmping Bungalow Park El 
Garrofer està a l’altura d’aquesta nova gene-
ració d’acampada. El restaurant La Sínia ofe-
reix des d’esmorzar a sopar i vermut, amb 
una proposta de cuina mediterrània que ma-
rida perfectament amb l’entorn. 

Un  càmping amb molt de glamur i 
amb uns bungalous perfectament 

equipats que no tenen res a envejar a 
una bona habitació d’hotel

TASTETS
NÓMADA  
BEACH CLUB. Per 
completar el pla i a 
la platja del Far de 
Sant Cristòfol de 
Vilanova, el bar 
Nómada Beach 
Club té tot el 
necessari per 
passar un excel·lent 
dia de platja. La 
programació 
musical nocturna, 
els massatges i 
classes de ioga, i 
sobretot la carta 
del restaurant, 
justifiquen la visita. 
Productes km0, 
barbacoa amb 
productes de llotja 
i barra de còctels 
animen tarda i nit.  

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

HOTELS 
AMB DO

TAST DE VINS 
CATALANS 

Proposta: Una vintena 
d’hotels històrics de 

Barcelona ens proposen 
un tast de vins catalans 

amb denominació 
d’origen. 

Preu:  
15 euros 

Pàgina web: 
mesqhotels.cat

GASTROCOCTELERIA 

AGENDA

Babula Bar 1937. Arrels 
russes, filosofia viatge-
ra i un punt d’elegància 
moderna que es nota 
en la decoració, la taula 
i la barra de la coctele-
ria. No és fàcil concen-
trar en poques paraules 
l’essència de Babula 
Bar 1937, però aquesta 
podria ser una bona 
descripció per al darrer 
projecte de Leo Che-
chelnitskiy que, després de triomfar al Poble-sec amb 
Shasha Bar 1969, aterra ara a l’Eixample. Babula era el terme 
afectuós amb el qual anomenava la seva àvia, comenta Leo. 
A la carta, els crus tenen un gran protagonisme (ostres amb 
vinagreta thai i ou de guatlla) són un bon començament per 
a un menú que es pot acompanyar perfectament amb la car-
ta de còctels. Divendres a la nit es programen sessions de DJ 
per animar, encara més, l’ambient de la gastrococteleria. 

BORN STREET FOOD

AGENDA

Nova edició. Cita amb la 
millor gastronomia del 
Born que, coincidint 
amb les festes de La 
Mercè, surt al carrer per 
omplir, durant el pròxim 
cap de setmana, el Pla 
de Palau amb la millor 
cuina d’aquest barri. 
Street food, però de 
debò, i de qualitat. Més 
de 18.000 assistents en 
la seva darrera edició 
fan d’aquesta festa una 
de les més populars i 
animades de la ciutat. 
Des del divendres 20 fins al diumenge 22 i del migdia a la mitja-
nit, es podrà gaudir dels arrossos del mític restaurant 7 Portes, 
els formatges de Vila Viniteca, la millor carn de Sagardi, la cui-
na asturiana-catalana més innovadora de Llamber, el peix de la 
llotja de la Confraria de Pescadors de Barcelona o les propos-
tes més fresques de Zero Patatero. 

Fins al pròxim 22 de setembre, més d’una vintena 
d’hotels històrics de Barcelona celebren la vuitena 
edició d’Hotels amb DO, una iniciativa del Gremi d’Ho-
tels de Barcelona i l’INCAVI. En els hotels parti-
cipants descobrirem els principis bàsics i alguns con-
sells pràctics del món del vi; coneixerem 12 DO ca-
talanes i podem tastar 6 grans vins en un ambient 
únic i exclusiu. Es tracta de tasts de vins catalans amb 
denominació d’origen i organitzades en els espais i 
salons més emblemàtics de cadascun d’ells. A més de 
provar mitja dotzena de referències d’una de les 
denominacions d’origen també s’explicaran les claus 
per aprendre a tastar un vi. Hotels com el Yurbban 
Passage, el Neri, el Mandarin Oriental, el Mercer o 
el Monument, entre altres, participen en aquesta edi-
ció. A més, alguns d’ells ofereixen als assistents als 
tastos la possibilitat d’allargar l’experiència amb un 
sopar maridat. Tots els participants rebran una in-
vitació per la 39ª Mostra de Vins i Caves de Cata-
lunya. Afegir a més que, a alguns d’aquests hotels fan 
també Sopars amb DO, amb menús especials i exclu-
sius per gaudir després dels tastos. El preu dels 
tastos és de 15 euros i dels sopars a partir de 30 
euros. Més informació al web mesqhotels.cat.
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‘Beirut a Barcelona’ a la Filmoteca.  
El cicle de cinema produït a Beirut, ciu-
tat convidada de la Festa Major de la 
Mercè 2019, projecta sis obres d’alguns 
dels principals creadors audiovisuals 
de la capital libanesa, marcada per la 
guerra civil, i un dels epicentres cine-
matogràfics del món àrab. El programa 
que presenta la Filmoteca compta amb 
la col·laboració de So de Pau i de la 
Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani 
de Catalunya. 

CICLE 

Proposta: Cinema 
produït a Beirut, a la 

Filmoteca de 
Catalunya. 

On: Filmoteca. Plaça 
Salvador Seguí, 1. 

Quan: Fins al 29  
de setembre.  

PPàgina web:  
filmoteca.cat.

ESCENA 

Proposta: Cinco horas 
con Mario, obre 

temporada al teatre 
Goya.  

On: Joaquim 
Costa, 68.  

Quan: Fins al 20 
d’octubre.  

Preu: des de 22 euros.  

Pàgina web: 
teatregoya.cat. 

CONCERTS  
DE LA MERCÈ  

On: Diferents espais. 

Quan: Del 20 al 24 de 
setembre. 

Preu: Gratuïts. 

Pàgina web: 
barcelona.cat/ 

lamerce. 

Per La Mercè, un centenar de 
grups posaran la banda so-
nora en directe a la Festa Ma-
jor de Barcelona, que se cele-
bra del 20 al 24 de setembre. 
Els grups i solistes es repar-
tiran entre el Festival BAM  
Cultura Viva i La Merce Mú-
sica. En total, els concerts es 
faran a 11 espais de la ciutat i  
seran una mostra àmplia de 
la diversitat d’estils musicals 
del moment actual. Divendres 
20, els artistes catalans cen-
traran la jornada. A la platja del 
Bogatell actuaran La Casa 
Azul (21.30 h) o Dorian (23.30 
hores), dues formacions de 
pop electrònic, i els festius 
Oques Grasses (01.30 h). A la 

mateixa hora, però al Moll de 
la Fusta, hi serà El Petit de Cal 
Eril. Abans, al Moll de la Fus-
ta compareixerà el cantautor 
Pau Riba (22 hores), que ce-
lebrarà el 50 aniversari del seu 
disc Dioptria.  

El flamenc assaltarà dissab-
te l’escenari de l’avinguda de 
la Catedral amb l’actuació del 
guitarrista Chicuelo (22.30 ho-
res). La Pegatina posarà a ba-
llar la platja del Bogatell a par-
tir de les 23 hores un cop ha-
gi actuat el cantautor Joan 
Dausà (22 hores). 

Els Gertrudis traslladaran la 
festa diumenge a l’avinguda 
de la Reina Maria Cristina (22 
hores). L’avinguda de la Ca-

tedral serà testimoni de l’inti-
misme que imprimirà el can-
tant Pascal Comelade a par-
tir de les 22 hores fent-se 
acompanyar de la Cobla Sant 
Jordi. Dilluns 23, serà el torn 
d’Els Catarres, a les 22.55 ho-
res a l’avinguda Reina Maria 
Cristina. I en acabat, dels Doc-
tor Prats (00.25 hores) i de Bu-
hos (01.50 hores). La nit serà 
llarga i també convidarà a la 
banda The Wedding Present a 
la plaça dels Àngels (a partir 
de les 23.15 hores) i a la con-
siderada com la reina del hip-
hop àrab, la libanesa Malikah 
(a les 20.45 hores al Moll de 
la Fusta). Dimarts, dia de la 
Mercè, la música clàssica serà 
la protagonista al Parc Central 
de Nou Barris, amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès i els Bro-
das Bros (19 h). ● P. CARO  

NO TAN 
PETITS

Més de 100 concerts en 11 escenaris 
diferents ompliran de música La Mercè

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
BAM A LA FABRA I COATS. La tercera edició del BAM 
Cultura Viva oferirà el pròxim dissabte 21 de setembre un 
seguit de propostes artístiques amb projectes musicals 
expressament festius, urbans i populars (BCN Afrobeats o 
Agozao); propostes i agrupacions properes al funk i el jazz 
(Cykada) i col·lectius joves i no tan joves del hip hop (NO 
ID o Taibi). Els concerts s’aniran succeint entre les 11 del 
matí i la una de la matinada. barcelona.cat/culturaviva. 

PORTES OBERTES. El dia 24 de setembre, diferents 
monuments, museus i equipaments culturals i institucio-
nals celebraran jornades de portes obertes. És el cas del 
Palauet Albéniz (d’11 a 20 hores); del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, MNAC (de 10 a 15 hores); el Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona, Macba (de 10 a 20 
hores); la Sagrada Família (en horari de tarda); el Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB (d’11 a 
20 hores) o el Castell de Montjuïc (de 10 a 20 hores). 
Tota la informació a bcn.cat.

@NEM-HI

‘LUNNIS DE 
LEYENDA’ 

Proposta:  
Espectacle familiar. 

On: Teatre Condal 
(Paral·lel, 91). 

Quan: Del 20 al 29  
de setembre. 

PPreu: De 13 a 24 euros.  

Pàgina web: 
lunnisdeleyenda.com.

PETITS

Lola Herrera. Una de les grans dames 
del teatre, en el seu paper estrella, 
obre la temporada del teatre Goya 
amb l’obra Cinco horas con Mario, 
l’adaptació teatral de la novel·la de Mi-
guel Delibes signada per ell, Josefina 
Molina i José Sámano. Herrera fa més 
de 40 anys que representa aquest 
personatge que li ha donat tantes ale-
gries teatrals: la Carmen Sotillo, una 
dona que acaba de perdre el marit, el 
Mario, de forma inesperada. 

Teatre Condal. El Mag Lari debuta en 
la direcció d’espectacles familiars 
amb Lunnis de Leyenda, un concert 
estel·lar d’aquests estimats personat-
ges (Lupita, Lublú, Lucho i Lulila) amb 
l’ajut de Chispas, Conejo i Coneja. Lu-
crecia serà la mestra de cerimònies 
d’aquesta actuació tan especial dels 
Lunnis, que viu la seva estrena el 
pròxim dissabte 21 de setembre a par-
tir de les 12 hores a les taules del  
Teatre Condal. 

Obeses (esquerra) actuaran diumenge a l’avinguda Maria Cristina (23 hores). Dilluns, Els Catarres sortiran al mateix escenari (22.55 hores). FOTOS:  ICUB
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18-25 DE SETEMBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 18 

TEATRE 

BIBLIOTECA DE CATALUNYA 

Sergi Belbel s’endinsa en el 
fenomen dels dejà vu, dirigint 
Això ja ho he viscut, de J.B. 
Priestley, a la Biblioteca de 
Catalunya, amb els actors 
Sílvia Bel, Jordi Banacolocha o 
Lluís Soler. BARCELONA. Hospital, 
56. Fins al dia 29. laperla29.cat. 

DIJOUS 19 

MOSTRA 

INSECTES 

El Centre Cívic Can Deu acull 
una mostra fotogràfica de 
Manuel Sánchez sobre 
insectes, uns dels animals més 
diversos i nombrosos del 
planeta. BARCELONA. Pl. 
Concòrdia, 13. Fins al dia 28. Gratis.  

DIVENDRES 20 

FESTIVAL 

PIROTÈCNIC A LA PLATJA 
DE LA BARCELONETA 

El XXII Festival Pirotècnic 
Internacional, inclòs a La festa 
de la llum i del foc de La 
Mercè, oferirà dos espectacles 
a càrrec de Nazih Tabbara 
Fireworks Co. de Beirut i de 
Fuegos del Milenio del Perú. 
BARCELONA. Platja de la 
Barceloneta. Dies 20 i 21 de setembre. 
A les 22 h. Gratis. lamerce.barcelona. 

DISSABTE 21 

CORREFOC 

DE LA MERCÈ  

Gran festa del foc, amb la 
Tamborrada Infernal, la 
Ceptrobada i el Correfoc. 
Obriran la celebració els 
músics dels Diables del Prat. 
BARCELONA. Pl. Antoni Maura, Via 
Laietana i Pl. Antoni López. Dia 21 a 
partir de les 19.45 hores. Gratis. 
lamerce.barcelona. 

DIUMENGE 22 

FESTA 

CASTELLERA 
Els Minyons de Terrassa i els 
Castellers de Vilafranca 
acompanyen als Castellers 
de Barcelona, que enguany 
celebren el seu 50è aniversa-
ri, en la Diada Castellera 
Històrica de la Mercè, que 
retransmetrà en directe 
Betevé. BARCELONA. Dia 22. 
Plaça de Sant Jaume. A les 12 hores. 
lamerce.barcelona. 

DILLUNS 23 

FIRA 

DEL LLIBRE D’OCASIÓ 
La 68a Fira del Llibre 
d’Ocasió Antic i Modern 
omple de volums fins al 6 
d’octubre el Passeig de 
Gràcia, en la que està 
considerada com la fira més 
antiga d’Europa d’aquestes 
característiques. BARCELONA. 
Passeig de Gràcia entre plaça 
Catalunya i Consell de Cent. 
lamerce.barcelona. 

DIMARTS 24 

FI DE FESTA 

PIROMUSICAL  
El Piromusical acomiadarà 
dimarts les Festes de la Mercè 
amb un repertori que 
repassarà els 50 anys del 
darrer concert dels Beatles, el 
20è aniversari de la reobertu-
ra del Liceu i els 75 anys de la 
mort del compositor Glenn 
Miller. BARCELONA. Avinguda 
Maria Cristina. A les 22 hores. Gratis. 
lamerce.barcelona. 

DIA SENSE COTXES 
La #MercèRespira sense 
cotxes!  A la Via Laietana 
canviem el fum per tallers, 
concerts, espais de joc i 
zones d’estada durant el 

Dia sense Cotxes. T’hi 
apuntes? #BCN 
sensecotxes. Diumenge, 
22 de setembre de les 
11.00 a les 20.00 hores 
barcelona.cat/mobilitat 

@bcn_ajuntament 
PARKING DAY 
#parkingdayBCN: 
Divendres, 20 de 
setembre, les places 
d’aparcament es 

transformaran en jardins, 
jocs de carrer o escenaris 
de teatre. És una del 
centenar d’iniciatives que 
ompliran d’activitats la 
Setmana de la 

#Mobilitat2019  
@bcn_ajuntament 
PARKING DAY 
#HortaGuinardó celebra 
el Dia Internacional de la 
Pau amb diverses 

activitats i participació de 
les escoles Parc del 
Guinardó. Divendres 20 
de setembre.10.00 hores. 
Jardins d’Hiroshima 
@bcn_hg

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 
MERCÈ 2019.  El metro funcionarà ininterrompudament des 
del divendres 20 de setembre fins al diumenge 22 de setem-
bre a mitjanit. Diumenge i dimarts finalitzarà a la mitjanit i di-
lluns 23 estarà en servei tota la nit. PPlaça de Catalunya. Bus: 
D50, H12, H16, V13, V15, V17, 7, 19, 22, 24, 47, 52, 54, 55, 59, 62, 
63, 67 i 120. Metro: Catalunya (L1/L3), Urquinaona (L1/L4), 
Passeig de Gràcia (L2/L3/L4) i Liceu (L3). Línies de bus afec-
tades: 67 i la ruta vermella del Bus Turístic. S’anul·la la parada 

1271 - Pl Catalunya - Bergara. Alternatives: 9112 - Catalunya 
per a la 67 i 7011 per al Bus Turístic. AAv. de la Reina Maria Cris-
tina.  Bus: D20, H12, H16, V7, 13, 23 (no circula dissabtes, diu-
menges i festius), 46, 55, 65, 79, 91 (no circula diumenges i 
festius), 109, 150 i 165 (no circula dissabtes, diumenges i fes-
tius). Metro: Espanya (L1/L3). Línies de bus afectades: 13, 23 
(no circula dissabtes, diumenges i festius) i 150. S’anul·len les 
parades: 393- Av Reina Maria Cristina - Pl Espanya i 943- Pl 
Espanya - Av Reina Maria Cristina. tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, el Correfoc de la Mercè. A sota, 
assaig de l’obra Això ja ho he viscut. Sobre aquestes 
línies, els Castellers de Barcelona. I dalt, a la dreta, Fira 
del Llibre d’Ocasió. FOTOS: JORDI BATALLER-ACN / ARXIU / BITO CELS 

DIMECRES 25 

ESCENA

SERIALIZADOS FEST  
La sisena edició del Festival 
Internacional de Sèries de 
Barcelona se celebra del 25  
al 29 de setembre a Barcelona,  
al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
(CCCB), la seu del certamen des 
de l’any 2017. Com a novetat, hi 
haurà edició a Madrid els dies 28 
i 29 de setembre. BARCELONA. 
CCCB. Montalegre, 5. szfest.com..
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