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PELS VOLTANTS 
 D’ULLDEMOLINS 

Visitem L’Ànima del Montsant, un recorregut que ens portarà fins a 
l’ermita de Sant Bartomeu per recordar la història de fra Guerau i 
descobrir els cingles d’aquest espectacular massís, símbol del Priorat

L’església de Sant Jaume, una 
de les més completes del 

renaixement a Catalunya.   
FOTO:  TURISME DEL PRIORAT

OCI  caTEl setmanari divulgatiu català  
d’oci i cultura de 20minutos 
2- 9 d’octubre del 2019



2 Dimecres, 2 d’octubre del 2019 — OCICAT — 20MINUTOS

PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Molt a prop d’Ulldemolins, 
al nord de la comarca del Prio-
rat, sembla que hi va viure fa 
molts anys, arraulit en una 
balma de la serra del 
Montsant, fra Guerau, nom 
amb el qual era conegut l’ere-
mita Guerau Miquel, que s’hi 
va instal·lar l’any 1160. Ell ma-
teix fou qui va fer construir 
al segle XII l’ermita romàni-
ca que hi veiem al davant, la 
de Sant Bartomeu, que depe-
nia de la cartoixa d’Escala Dei. 
També diu la llegenda que va 
ser aquest religiós qui va gua-
rir la reina Sança, esposa d’Al-
fons I. Però aquest és el final 
del nostre recorregut, L’Ànima 
del Montsant, que pertany a la 
Xarxa de Camins de la comar-
ca del Priorat. 

L’excursió ens permet desco-
brir l’essència del Montsant, 
un massís que durant anys 
s’ha considerat ideal pel reco-
lliment espiritual i per gaudir 
de la natura.  

És una excursió molt fàcil, de 
sis quilòmetres entre anada i 
tornada, i amb un desnivell de 
200 metres. El recorregut està 
marcat de color groc, tret que 
coincideixi amb trams del GR 
(blancs i vermells) o del PR 
(blancs i grocs).  

Abans de començar, però, 
hem de saber que el Montsant 
és tot un símbol a la comarca 
per la seva orografia i història 
espiritual -aquí s’hi va fundar 
la primera cartoixa de tota la 
península Ibèrica, Scala Dei-
. És un massís compacte, ple 
de cingleres i roquissars de 
conglomerats oligocènics 

d’entre 35 a 23 milions d’anys. 
Per accedir-hi, cal buscar un 
grau, un dels passos que ens 
permeten superar els cingles. 
Uns han estat utilitzats pels 
habitants d’aquesta zona du-
rant segles i són relativament 
còmodes, resseguits per ca-
mins de ferradura. Altres ens 
mostren la immensitat cor-
prenedora de la serra, amb ca-
mins estrets i molt aeris que 
recorren els cims més alts.  

ERMITA 
DE SANT ANTONI D’ULLDEMO-
LINS. La ruta comença a l’er-
mita de Sant Antoni d’Ullde-
molins, a prop del camí vell 
d’Albarca a Margalef. És un 
edifici d’una sola planta i de 
forma irregular, adossat a la 
roca de la muntanya, que fou 

EL MONTSANT, 
SEGUINT ELS PASSOS 
DE GUERAU MIQUEL 
L’eremita va instal·lar-se en aquest 
massís i va fer construir l’ermita  
de Sant Bartomeu al segle XII

EN RUTA
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dedicat a Santa Bàrbara fins al 
1550 quan fra Jeroni d’Albi in-
troduí la devoció a Sant Anto-
ni de Pàdua. L’any 1960, la ca-
sa de l’ermità, adossada a l’er-
mita, es va transformar en un 
refugi amb capacitat per a 
unes 20 persones. En aquest 
tram, seguim les marques del 
GR 65-5.  

Des de Sant Antoni, hem 
d’agafar el camí de la dreta se-
guint la pista que puja al collet 
i que de seguida baixa cap al 
riu Montsant, que neix al ter-
me d’Ulldemolins, de la con-
fluència del riu de Prades i el 
riuet del Teix, i desemboca a 
les aigües del Siurana. En 
aquesta part de la ruta, el ca-
mí passa molt a prop del riu i 
de l’anomenat engorjat de les 
Cadolles Fondes, un pas entre 
les roques espectacular que 

l’aigua ha anat esculpint al 
llarg dels segles i que val la pe-
na contemplar.  

Hem d’avançar avall pel ca-
mí que va paral·lel al riu i que 
s’endinsa en un bosc de ribe-
ra. Al cap d’uns deu minuts 
ens trobem amb una bifur-
cació. Si avancéssim cap a l’es-
querra, arribaríem a les ro-
ques dels Tres Juradets -els 
germans petits de les forma-
cions els Tres Jurats, de 30 
metres d’altura i que fan re-
ferència als tres jurats que in-
tegraven el consell de la vila 
d’Ulldemolins en temps an-
tics- i als Pins Carrassers, un 
bon mirador de la serra, però 
nosaltres girarem a la dreta 
per travessar el riu i arribar 
fins al racó de la Pastera, una 
bonica cinglera amb unes vis-
tes espectaculars de la zona.  

Hem de seguir a l’esquerra 
fins a trobar-nos una altra bi-
furcació, agafar el camí de la 
dreta baixant en direcció al 
riu i, al cap d’una estona de 
ruta, abandonar el Camí de 
Fraguerau que avança cap al 
poble de Margalef, al sud. No-
saltres anirem pel camí de 
l’ermita que travessa el riu per 
un pont penjant i, si mirem 
amunt a l’esquerra, podrem 
veure la gran roca coneguda 
com la Cadira.  

A partir d’aquí, hem de pu-
jar pel camí que hi ha enmig 
del barranc i que ens porta fins 
al racó de Sant Bartomeu. Da-
vant de l’ermita hi ha una bal-
ma tancada amb pedra seca 
que, segurament, va ser el lloc 
on va viure fra Guerau. Per tor-
nar fins al punt d’inici de la 
ruta només cal desfer el camí 

d’anada. Un cop a Ulldemolins 
podem visitar l’església del po-
ble, dedicada a Sant Jaume i 
una de les més completes obres 
del renaixement a Catalunya.  

Adscrita a la denominada 
Escola de Camp de Tarrago-
na, va ser projectada per 
mossèn Jaume Amigó, nascut 
en aquesta població i rector 
de Tivissa, i va ser construïda 
entre el 1584 i 1591, sota la di-
recció de Pere Blai. Pel seu vo-
lum destaca sobre la resta del 
poble, amb un campanar de 
cinc nivells, el primer de pe-
dra i els altres de totxo massís.  

SANTUARI 
MARE DE DÉU DEL LORETO. 
També podem visitar el San-
tuari de la Mare de Déu del 
Loreto, a la part alta d’Ullde-

molins, i admirar les pintures 
d’estil bizantí que decoren 
l’interior de l’ermita. Els habi-
tants d’aquesta població sen-
ten una gran devoció per la 
Mare de Déu del Loreto, des 
del vot que van fer a finals del 
segle XVII, per agrair-li la pro-
tecció sobre la vila de la pla-
ga de la llagosta de l’any 1685, 
que va arrasar els camps del 
país i va delmar les collites. 

A Ulldemolins també hi tro-
bem l’antic Portal del Roser, 
l’únic que es conserva dels 
que tancaven la vila i que pro-
tegien a la població davant les 
epidèmies; i dos rentadors, els 
del carrer Jacint Verdaguer i 
els del carrer Solazar. Els pri-
mers es van fer construir al se-
gle XIX a partir de la canalit-
zació de l’aigua cap al poble; 
mentre que els del carrer So-

CELLER COOPERATIU  
Estem visitant una terra 
de bons vins, per això val 
la pena anar fins a 
Cornudella de Montsant, 
al sud d’Ulldemolins per 
la C-242, i visitar el celler 
cooperatiu, que es va 
començar a construir 
l’any 1919 a iniciativa de 
la Secció Vinícola del 
Sindicato Agrícola y Caja 
Rural de Ahorros y 
Préstamos del Priorato, i 
considerada una de les 
Catedrals del Vi de 
Catalunya. És obra dels 
arquitectes Pere 
Domènech i Roura (fill de 
Lluís Domènech i 
Montaner) i Cèsar 
Martinell (deixeble 
d’Antoni Gaudí) i s’hi fan 
tastos, rutes, vermuts i 
visites per a grups.  
� � � 

POBLE D’ALBARCA 
Abans d’arribar a 
Cornudella, a la mateixa 
comarcal C-242, hi 
trobem el petit poble 
d’Albarca o Aubarca. Va 
ser un enclavament 
estratègic d’origen 
musulmà que es va 
construir als entorns del 
castell de Siurana. Del 
castell de l’època 
cristiana del poble, 
documentat el 1182, en 
queda ben poc. Si sou els 
que us agrada l’aventura, 
proveu la via ferrada del 
Montsant, rehabilitada 
l‘any 2015. Està a prop de 
la Morera de Montsant i 
és un itinerari d’uns 250 
metres de desnivell total.

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, a 
l’esquerra, Sant Bartomeu. 
A dalt, el celler cooperatiu de 
Cornudella de Montsant. A 
sota, una vista aèria de Sant 
Bartomeu. En aquesta pàgina, 
les cingleres del Montsant a la 
cara sud; a l’esquerra, el 
Santuari de la Mare de Déu del 
Loreto a Ulldemolins; sobre 
aquestes línies, els cims del 
Montsant;  al costat, celler 
cooperatiu. FOTOS: TURISME DEL PRIORAT/ 

JOSEP GIRIBET/ JOAN CAPDEVILA / GENCAT

lazar, que encara es fan servir, 
es van realitzar inicialment 
per rentar la roba dels malalts 
un any d’epidèmia de grip. A 
més, al carrer Major encara hi 
podem veure un antic taller 
de ferrer museïtzat que ens 
permet conèixer com era la 
feina en aquest ofici a prin-
cipis i mitjans del segle XX, a 
partir d’estris originals que 
s’han conservat.  

Al terme municipal d’Ullde-
molins també hi trobem l’er-
mita de Santa Magdalena, co-
neguda com la catedral de 
Montsant, fundada l’any 1558 
per l’ermità fra Llorenç Julià, 
que va viure a la cova exca-
vada que va de la cripta al da-
vant de la font de la plaça. Un 
lloc perfecte per acabar el dia 
perquè hi ha una zona de píc-
nic per fer-hi un bon àpat.
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*    OCIpèdia

PALO 
MARKET 

FEST  

A aquestes 
alçades de la 
pel·lícula no li 
calen presen-
tacions. Aquest 
cap de setma-
na torna Palo 
Market Fest 
en una edició 
dedi-cada a la 
tardor per 
gaudir-la en els 
cinc sentits: 
productes 
gourmet de 
temporada, la 
millor moda 
d’entretemps 
de firmes 
locals i les 
novetats 
musicals que 
us faran ballar 
als diversos 
escenaris amb 
una progra-
mació que 
inclou ritmes 
brasilers, soul i 
hip hop.  
www.palomark
etfest.com      

� � �

QUAN S’ENCÉN LA BOMBETA!
Els dies s’escurcen i la llum dins de casa es va fent cada vegada 
més necessària per guanyar la batalla a la foscor més incipient. 
Per això, si busques una «claror artificial» que uneixi funcionalitat, 
confort i benestar amb estètica avantguardista, no apartis la vista 
d’aquestes propostes de disseny local. Il·lumina’t amb els seus 
últims projectes!  

Llums de sobretaula,  
de peu, de sostre, 
d’ambientació...  
Els models de làmpades  
més vistosos els impulsen 
diversos estudis  
de disseny catalans

2. DENO DESIGN 
Les làmpades d’en Noe Miralta i la Maria 
José Calderón, impulsors de  
Denoe Design,  tenen una identitat molt 
potent: la fusta és gairebé la protagonista 
dels seus dissenys lumínics on es priorit-
zen les formes depurades, les línies mini-
malistes i una manera de fer que té vocació 
artesanal. Aquesta tardor han volgut  
sortir-se de la zona de confort i han apostat 
pel metall amb dos nous models inspirats 
en els «mòbils decoratius» i els volums de 
les peces 2D. Així són GiiRA (làmpada de 
sostre) i LaAM (sobretaula), dos accesso-
ris atemporals que aporten caràcter sense 
estridències. www.denoedesign.com

ÉS 
TENDÈNCIA

1. LA  VESTE  
La Veste (jaqueta en francès), la acolorida 
firma de moda de l’estilista Blanca Miró i la 
dissenyadora María de la Orden creada 
l’any 2018 s’ha estrenat al món de la deco-
ració amb una col·lecció de làmpades inu-
suals: estampats anys 60-70, colors suaus, 
mescla de textures i estètica vintage. Els 
cinc models, que han impulsat juntament 
amb l’estudi Gropius Lamp, atenen a diver-
ses necessitats lumíniques i evoquen 
aquest esperit atrevit i espontani que tam-
bé abandera la firma de moda d’aquestes 
dues it girls nacionals. Sens dubte, alegren 
qualsevol habitació!  
www.lavestelavest.com

3. FARO BARCELONA 
La família  Faro Barcelona s’ha ampliat 
aquesta temporada amb la línia Mood, 
dissenyada per Daniel Vila i Ester Pujol de 
l’estudi Nahtrang, especialitzat en pro-
ductes de disseny per la llar que han estat 
premiats dins del sector. Inspirats en la so-
brietat nòrdica i en contraposició als seus 
paisatges naturals, les làmpades Mood 
combinen confort i proporcionen benestar: 
es caracteritzen per una base de fusta amb 
textures de materials naturals i un disseny 
minimalista i racional. Aquests models aju-
den a crear un ambient càlid i són ideals per 
col·locar en capçals de llit o racons que 
convidin a la lectura. www.faro.es

4. MARSET 
La singularitat de la llum La Bohemia de 
Joan Gaspar, el disseny inèdit de la MVV 
de Manuel Valls Vergés, la il·luminació 
poètica del model Dipping Light.... són al-
gunes de les làmpades que formen part de 
l’ADN de Marset. La firma catalana dedi-
cada a la il·luminació és popular perquè té 
cura de la llum en tots els seus matisos per 
millorar la qualitat de vida dins la llar. Per 
això, al disseny estudiat se li sumen altres 
valors com la qualitat, el rigor tecnològic, 
la innovació, la sostenibilitat o l’autentici-
tat. Així en dona fe l’equip multidisciplinar 
que treballa per descobrir nous camins en 
matèria lumínica. www.marset.com

AL DENTE Per Maria Almenar



20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 2 d’octubre del 2019  5 

CÀMPING 
DE LUXE

PLATJA 
MONTROIG 
CAMPING 
RESORT 

Proposta: Un 
càmping amb totes 

les comoditats i unes 
instal·lacions 

espectaculars.  

Adreça:  
N-340 km 1.136.  

Telèfon: 977 81 06 37. 

Web:  
playamontroig.com.

No només és un dels càmpings més grans 
d’Europa –per extensió, que no per places, 
aquesta és la clau– sinó que a més sempre 
figura en el rànquing dels millors del con-
tinent. I la millor notícia és que Platja Montroig 
Camping Resort ens agafa molt a prop, al cos-
tat de Cambrils (Tarragona) i a poc més d’una 
hora de Barcelona. És la destinació perfecta 
per a una escapada de tardor de les que tant 
ens agraden o inclús per esgotar el bon temps. 

Localitzat a la costa, 
compta amb diferents  pis-
cines –inclòs un parc 
aquàtic per als més petits– 
un quilòmetre de platja, fit-

ness center, camps de futbol, pistes de te-
nis, centre comercial, un miler de parcel·les i 
300 bungalous amb capacitat total per a 
5.000 persones. Xifres impressionants que les 
més de 200 persones que treballen allà s’en-
carreguen de fer compatibles amb una aten-
ció de primera, instal·lacions en perfecte man-
teniment i l’ambient d’un càmping europeu 
amb l’equipament i l’espai que qualsevol ho-
tel somiaria. Platja Montroig va ser també pio-
ner en la defensa d’un càmping de primer 
nivell en tenda, caravana o bungalou.

L’ambient d’un càmping 
europeu amb l’equipament i 

l’espai que qualsevol 
 hotel somiaria

TASTETS
LLOC ‘FOODIE’. 
L’aposta per una 
oferta gastronòmi-
ca àmplia és altre 
dels pilars d’aquest 
càmping. Quelcom 
que es tradueix en 
dos restaurants, 9 
bars, una fleca i un 
foodtruck. 
L’esmorzar, pizza 
per emportar o un 
sopar amb carta i vi 
queden coberts 
amb aquesta 
gamma de locals. 
Terrassa i Espai 
Gril, els dos 
restaurants, tenen 
una proposta 
mediterrània amb 
carns i peixos a la 
brasa i arrossos.

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

MACBA 
CAFÈ

CHICHALIMONÁ 

Proposta: Cafeteria, 
vermuteria i cafeteria en 

un lloc únic.  

Adreça: Plaça dels 
Àngels, 1. 

Telèfon: 932 49 04 36. 

Pàgina web: 
macba.chichalimo-

na.com. 

Preu mitjà:  
20-30 euros. 

OKTOBERFEST

AGENDA

Fàbrica Moritz.  
Octubre és el mes de 
la cervesa. Almenys a 
Alemanya, tot i que el 
seu tradicional Okto-
berfest travessa fron-
teres per a fer estada 
a la Fàbrica Moritz de 
Barcelona el pròxim 
dissabte dia 5. Les sis 
varietats de Moritz i 
una especial per a 
l’ocasió, Moritz Origi-
nal, compartiran protagonisme amb els plats que el xef 
Jordi Vila ha preparat per a l’ocasió a base d’un assortit 
de saltxitxes alemanyes, receptes catalanes (escalivada, 
amanida de romesco) i plats insígnia de la Fàbrica com la 
coca de galta o la carrotcake. Tampoc faltarà la música, a 
càrrec del grup Arrels de Gràcia. El preu de les entrades 
és de 10 euros i inclou una cervesa Moritz de mig litre i 
una tapa de degustació. Més informació a moritz. com.

FIRA ÀPAT

AGENDA

Productes de  
proximitat. Des del 
pròxim dissabte a la 
tarda i durant tot el 
diumenge i el dilluns, 
la cúpula del centre 
comercial Les Are-
nes, a la plaça d’Es-
panya, acollirà una 
nova edició de la Fira 
Àpat. Una cita profes-
sional però també 
oberta al públic inte-
ressat pels productes 
de proximitat, i els 
productes catalans, els dos grans eixos sobre els quals 
gira aquesta trobada. Hi haurà més d’un centenar d’ex-
positors, conferències, tallers, tastos i altres activitats, a 
més de showcookings de reconeguts xefs com Miquel 
Pardo, del restaurant El Cruix, o Pau Pérez, del restau-
rant Aflamas. Els visitants paguen 5 euros i els profes-
sionals entren gratis. fira-apat.cat.

És un dels racons més animats de la ciutat i des de fa 
uns mesos tenim un nou motiu –molt millor que es-
quivar skaters– per apropar-nos a la plaça del Mac-
ba: la nova cafeteria i restaurant del museu gestio-
nada per Chichalimoná. Veterans del Passeig Sant Joan 
des del 2015, abans que aquest fos un dels carrers de 
moda de la ciutat, l’essència d’aquest restaurant s’ha 
instal·lat ara en aquest racó únic. La bonica decora-
ció i l’enorme finestral amb vistes a l’ambient de la plaça 
fa del Macba Cafè un d’aquests llocs tan agradables 
com polivalents. La clau? Una oferta que s’allarga des 
de l’esmorzar al sopar, passant per l’hora del vermut 
o la de dinar, i pensada tant per als veïns com per als 
que hi treballen per la zona o al museu, aquells que 
visiten alguna de les exposicions o que simplement pas-
saven per allà. Els clàssics de la casa, alguns adap-
tats, com les seves estupendes braves, conviuen amb 
el brunch i els breakslow (esmorzar sense pressa) 
així com el plat del dia i la fórmula del dia, que perme-
ten un menú afegint cinc euros a qualsevol plat de la 
carta. Molt bons també els musclos al sake, el pop a 
la brasa o el filet ibèric marinat en vermut, per citar 
alguns plats. Sempre ens han agradat les cafeteries dels 
museus, però ara molt més. 
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Veggie World.  La fira vegana més an-
tiga d’Europa, la Veggie World de Pro-
Veg Espanya, se celebra els dies 5 i 6 
d’octubre a La Farga de L’Hospitalet 
de Llobregat. Hi participen més de 80 
expositors de cosmètica, moda i ali-
mentació vegetal. Restaurants i foo-
dtrucks oferiran les seves delícies 
gastronòmiques veggie per intentar 
atraure a més persones que en la pas-
sada edició del saló, que va aplegar 
5.000 persones. 

SALÓ 

Proposta: La fira 
vegana més antiga 

d’Europa. 

On: La Farga de 
L’Hospitalet. 

Quan: Dies 5 (de 10 a 
20 hores) i 6 d’octubre 

(de 10 a 19 hores). 

PPàgina web:  
veggieworld.de.

DE CINEMA 

Proposta: La millor 
música de cinema  

en concert.  

On: Auditori.  
Lepant, 150.   

Quan: Dia 6 d’octubre 
a les 19 hores. 

Preu: De 30 a 54 euros.  

Pàgina web: 
filmsymphony.es.  

FESTIVAL  
FADO BCN 

On: Sala Barts 
(Paral·lel, 62). 

Quan: Dies 5 i 6 
d’octubre. 

Preu: De 20 a 35 
euros. 

Pàgina web: 
barts.cat.

Cristina Branco i António 
Zambujo són els dos caps de 
cartell del festival Fado BCN. 
Branco presentarà per primer 
cop a Barcelona el pròxim dis-
sabte 5 d’octubre els temes 
del seu darrer treball disco-
gràfic, Branco (a les 20.30 ho-
res a la sala Barts). Zambujo 
repassarà l’endemà, el diu-
menge dia 6, a la mateixa ho-
ra, els èxits de la seva carrera 
i clàssics del fado amb nous 
arranjaments.Gràcies a aquest 
festival, qaue està present a 
més d’una desena de ciutats 
de tot el món, l’artista ha po-
gut actuar a Casablanca (Ma-
rroc), Sevilla, Santiago de Xile, 
Rio de Janeiro i Sao Paulo 

(Brasil), Bogotà (Colòmbia), 
Buenos Aires (Argentina) i 
Madrid. El fado, gènere musi-
cal tradicional portuguès que 
avui dia és Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat 
per la Unesco, ha augmentat 
la seva popularitat arreu del 
món en les dues darreres 
dècades. En aquesta edició del 
certamen a Barcelona, la 
temàtica central és El fado i 
el teatre. El Museu Marítim de 
Barcelona acollirà dins de la 
programació la conferència Fa-
do i teatre de Ricardo Baiao. Al 
mateix museu es projectarà 
la pel·lícula de Francisco Ribei-
ro Pátio das Cantigas. Cristi-
na Branco és una renovadora 

de la coneguda com a cançó 
de Lisboa. I el seu treball Bran-
co és una gravació de caràcter 
molt personal. Branco acaba 
de guanyar el prestigiós premi 
de música portuguesa  Car-
los Paredes per la «indiscu-
tible qualitat i originalitat de la 
seva obra». Zambujo s’acom-
panya en la seva actuació al 
festival barceloní de Bernar-
do Couto a la guitarra portu-
guesa, de Diogo Costa al con-
trabaix i Filipe Melo al piano. 
Revisitarà en el seu concert fa-
dos tradicionals i de nous 
arranjaments de clàssics pen-
sats especialment per a aques-
ta gira. Zambujo ha estat reco-
negut a la 20a edició dels pre-
mis Grammy Llatins amb una 
nominació a la millor cançó en 
llengua portuguesa. Es lliura-
ran el 14 de novembre. ● R. B. 

NO TAN 
PETITS

La màgia de la música portuguesa es fa 
sentir a la sala Barts amb el festival Fado 

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
PREMI CARLOS PAREDES. El guardó és una de les 
iniciatives culturals més prestigioses de Portugal. 
L’organitza des de l’any 2003 l’ajuntament de Vila Franca 
de Xira (a l’àrea metropolitana de la ciutat de Lisboa) i el 
jurat el formen crítics musicals i membres de la societat 
d’autors portuguesa. Han estat premiats en tots aquests 
anys artistes com Carminho (2013), Pedro Caldeira Cabral 
(2014), Pedro Mestre (2016), Ricardo Ribeiro (2017) i 
Daniel Pereira Cristo l’any passat. 

LA IMPORTÀNCIA DEL TEATRE PER AL FADO. El fado 
es va integrar en el teatre durant la segona meitat del 
segle XIX, cosa que va permetre que el gènere s’introduís 
entre la població portuguesa i s’institucionalitzés a escala 
artística. Des de principis del segle XX, el teatre també va 
ajudar a impulsar i desenvolupar el fado amb, per 
exemple, la promoció fonogràfica local de fadistes. Més 
informació sobre el festival Fado BCN a la pàgina web 
festivalfadobarcelona.com.

@NEM-HI

ACTIVITAT 

Proposta:  
Espectacle familiar. 

On: Centre Cívic Casa 
Orlandai (Jaume 

Piquet, 23). 

Quan: Divendres  
a les 17.30 hores. 

PPreu: Gratis. 

Pàgina web: 
casaorlandai.cat.

PETITS

Film Symphony Orchestra. La forma-
ció torna a Barcelona el pròxim 30 de 
setembre fer homenatjar el composi-
tor John Williams. L’orquestra dirigida 
per Constantino Martínez-Orts inter-
pretarà més de 30 bandes sonores, 
que inclouen temes de Star Wars: Los 
últimos Jedi; Memòries d’una geisha; 
JFK; El Patriota; Jurassic Park; Harry 
Potter i La llista de Schlinder. La for-
mació estarà de gira fins al mes de 
maig de l’any vinent.  

‘Contes sota l’escala’. Cada diven-
dres, sota l’escala de cargol de la Casa 
Orlandai de Barcelona s’obre un espai 
als contes on els participants podran 
escoltar rondalles d’autor i contes in-
ventats. Al final de cada sessió drama-
titzada, es realitza una dinàmica rela-
cionada amb algun element dels con-
tes narrats, com ara cantar una cançó, 
fer un treball manual o participar d’un 
joc de mímica. L’activitat està adreça-
da a nens d’entre 3 i 8 anys.

Cristina Branco (dalt, a l’esquerra) i António Zambujo, caps de cartell del festival Fado BCN. FOTOS: ARXIU 
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2-9 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 2 

FESTA 

PETS PARTY  
A L’HOTEL CLARIS 

Cinquena edició de la Pets 
Party, la festa de les mascotes, 
a l’Hotel & Spa Claris. L’animal 
de companyia guanyador i el 
seu propietari seran premiats 
amb un cap de setmana a un 
dels hotels del grup. BARCELO-
NA. Pau Claris, 150. A les 19 hores. 
hotelclaris.com.  

DIJOUS 3 

MOSTRA 

‘JOAN BROSSA, POETA  
DE LA REVOLTA’ 

Humor, ironia, paròdia i 
metàfora van ser les armes del 
poeta visual Joan Brossa 
(Barcelona, 1919-1998) a qui el 
Born CCM dedica una 
exposició centrada en el seu 
compromís social i polític. 
BARCELONA. Comercial, 12. 
elbornculturaimemoria.bcn.cat.  

DIVENDRES 4 

PORTES OBERTES 

MUSEU EGIPCI  

El museu celebra la segona 
edició de la Free Friday Night 
a l’Egipci, una jornada de 
portes obertes que permetrà 
gaudir d’una de les col·lec-
cions privades més impor-
tants d’art faraònic. BARCELO-
NA. València, 284. Divendres de les 19 
hores a la mitjanit. Gratis. museuegip-
ci.com. 

DISSABTE 5 

ESCENA 

QUIM MASFERRER 

Bona Gent és el nou espectac-
le del còmic, en el que 
l’humorista ret un homenatge 
al públic. Perquè, «sense 
públic no hi ha teatre», 

remarca Masferrer. BARCELO-
NA. La Rambla, 138. Sala Pepe 
Rubianes. Fins al 8 de desembre. 
grupbalana.com. 

DIUMENGE 6 

TEATRE 

‘LA PLAÇA DEL DIAMANT’ 

Paco Mir (Tricicle) i la 
companyia Eòlia tornen a 
representar a Barcelona 
l’obra clàssica de Mercè 
Rodoreda. Fan estada al 

Poliorama després d’una 
temporada exitosa al 
Victòria. BARCELONA. La Rambla, 
115. Fins al 3 de novembre. 
teatrepoliorama.com. 

DILLUNS 7 

ÒPERA 

‘TURANDOT’ HIGH TECH 

La nova producció del 
videocreador Franc Aleu es 
basa en la darrera obra de 
Puccini, acabada per Franco 

Alfano. Turandot arriba al 
Liceu 20 anys després de la 
seva estrena al coliseu. 
BARCELONA. La Rambla, 51. A les 
20 hores. liceubarcelona.cat. 

DIMARTS 8 

FESTIVAL 

CINEMA INDÍGENA 
L’Indifest celebra la XXII edició 
durant el mes d’octubre. El 
Teatre Ateneu de Cerdanyola 
ofereix programació el dia 8.  
CERDANYOLA. alternativa-ong.org.

MONUMENTAL CLUB  
Tornem! El  5 d’octubre 
tornem a La Monumental 
i no ho fem sols...  
Estrenem col·laboració 
amb @EatStreetBCN! A 

més, els directes de Papa 
Topo, Egosex, Saphie 
Wells & The Swing Cats, 
los DJ sets de Buffetlibre 
DJs, DJ Mayfield i Tilt! 
Ens veiem allà? 

#MonumentalClub 
@monumental_club  
BILL VIOLA A LA PEDRERA 
#ExpoBillViola 
No et perdis la 
conferència a càrrec de 

Kira Perov, directora de 
l’estudi #BillViola i co-
comissària de l’exposició, 
que ens parlarà de la 
influència de Bill Viola en 
el videoart. 04/10, a les 

19h @PedreraFundacio 
SALÓ ERÒTIC  
L’edició 2019 del Saló 
Eròtic de Barcelona se 
celebrarà del 3 al 6 
d’octubre @ElCinefilCat 

PACO MONTALVO  
LICEU (6 OCT 20h)  
En pocs dies. T’espero 
en un dels temples de la 
música amb el meu nou 
espectacle! @PacoMontalvo

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 
FESTA MAJOR DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE.  Fins al 6 
d’octubre. Pots arribar-hi amb: Bus: V7, V9, V11, H8, H10, H12, 
D40, 13, 27, 46, 52, 54, 59, 78, 109 i 115 t’hi porten. Metro: 
baixant a les estacions Espanya (L1/L3), Rocafort (L1), Urgell 
(L1), Tarragona (L3), Entença (L5) i Hospital Clínic (L5).  
FESTA MAJOR DEL PRAT.  Fins al 6 d’octubre. Pots arribar a 
la Festa Major del Prat de Llobregat amb: Bus: les línies 21, 65 
i 165 (no circula dissabtes, diumenges ni festius) t’hi porten. 

Metro: baixant a les estacions Les Moreres, El Prat Estació, 
Cèntric o Parc Nou (L9S). PARTIT FC BARCELONA-INTER-
NAZIONALE.  Dimecres, 2 d’octubre. Hora: 21.00 h. Amb bus 
(amb les línies D20, H8, V1, V3, V5, 52, 54, 59, 70 i 157) o amb 
metro (L3: Palau Reial, Maria Cristina i Les Corts, L5: Badal i 
Collblanc, L9 Sud i L10 Sud: Collblanc). Pots tornar-ne amb 
metro o amb un servei especial de bus entre el Camp Nou i la 
plaça de Catalunya, i entre el Camp Nou i els jardins de 
Mossèn Cinto Verdaguer (preu del bitllet: 3,20 €). tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, actors de l’obra teatral La plaça del 
Diamant. Per sota, el còmic Quim Masferrer. Sobre 
aquestes línies, Saint Etienne i dalt, a la dreta, imatge 
promocional de l’òpera high tech Turandot. FOTOS: ARXIU  

DIMECRES 9 

MÚSICA 

SAINT ETIENNE 
El trio repassarà el seu millor 
àlbum, Tiger Bay, de l’any 1994 i 
que innovava amb una barreja 
de música electrònica i melodies 
tradicionals. També recuperaran 
altres grans èxits amb 
l’orquestració de la London 
Contemporary Orchestra i dins 
del 21è Festival del Mil·lenni.   
BARCELONA. Auditori. Lepant, 150.  
A les 21 h. De 20 a 30 euros. auditori.cat.
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