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Monferrer és el poble d’origen 
d’algunes de les dones que 

trobem encara al mercat de la 
Seu d’Urgell. FOTO: J. OLIVA / ACCAU
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 
Un grup de dones carregades 
amb cistells arriben cada di-
marts i dissabte a primeríssi-
ma hora al mercat de la Seu 
d’Urgell i instal·len para-sols, 
caixes i cadires amb què fan 
una petita parada. Dels cis-
tells en surten alls, patates, 
tomàquets, enciams i escaro-
les, si és estiu; o fruits secs i 
pots de melmelada, mel, con-
fitura i conserves, si és hi-
vern. Fa dècades que fan el 
mateix trajecte des del po-
ble on tenen casa i hort fins 
a la Seu o altres mercats com 
els d’Organyà i fins i tot An-
dorra. L’única diferència és 
que les padrines d’abans uti-
litzaven carros o tiraven de 
cames si eren d’un poble 
prou a prop de la Seu, com 

Alàs; mentre que les d’ara 
arriben en cotxe o furgoneta. 

Cada vegada són menys, 
però cal reivindicar aquestes 
dones que cada dia de mercat 
a la Seu col·loquen la seva 
mercaderia en aquesta pe-
tita plaça i esperen vendre al-
guns dels productes del seu 
hort. Fruites i hortalisses, per 
cert, saboroses i cobejades 
pels qui els agrada menjar bé. 
En la majoria de casos, ara ja 
no s’arriben a la Seu per fer 
negoci sinó per tradició i per-
què és el que han vist fer a les 
seves padrines des de fa un 
munt d’anys; una manera de 
retrobar-se setmanalment 
amb les veïnes i veïns dels po-
bles propers a la Seu i fer pe-
tar la xerrada.  

Per destacar la figura de to-
tes aquestes dones que for-

men part de la història del 
mercat de la Seu, des de l’àrea 
d’igualtat del Consell Comar-
cal de l’Alt Urgell s’ha creat 
la ruta Dones de Mercat que 
ens porta pels pobles origina-
ris de totes aquestes padrines, 
al voltant de la capital de la 
comarca: Alàs, Cerc, Artedó, 
Calbinyà, Anserall, Cas-
tellciutat, Arfa i molts altres. 
Una passejada per conèixer 
l’essència de l’Alt Urgell i de 
les persones que hi viuen. 

Si volem fer tots els pobles 
de la ruta des de la Seu d’Ur-
gell,  ens caldrà el cotxe, però 
hi ha una proposta que es pot 
fer a peu i que ens porta fins a 
Alàs, i que ens permet viure 
de primera mà el trajecte que 
feien les Dones de Mercat ca-
da dimarts i dissabte per 
plantar la seva paradeta a la 

DONES DE MERCAT, 
UNA TRADICIÓ DE 
L’ALT URGELL
Algunes de les padrines de la comarca 
encara venen els productes del seu 
hort al mercat de la Seu, tots els 
dimarts i els dissabtes 

EN RUTA
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plaça. És una excursió circu-
lar que surt del Parc del Segre 
i remunta el riu fins a una tan-
ca que barra el pas dels vehi-
cles. Des d’allà hem d’avançar 
ben a la vora del Segre enmig 
d’un bonic bosc de ribera, fins 
a arribar al pont de la Palanca 
d’Alàs que creuarem per se-
guir a la dreta i tornar al punt 
d’origen per l’altra riba del riu. 

ALÀS I CERC  
ESGLÉSIES. Al terme d’Alàs i 
Cerc val la pena acostar-se a 
l’església de la Mare de Déu 
de les Peces, situada dalt d’un 
turó que domina el poble 
d’Alàs, i la de Sant Just i Sant 
Pastor, a Cerc. Les dues són 
construccions romàniques, 
del segle XII i d’una sola nau, 
i a la primera s’hi venera la 

imatge de la Mare de Déu de 
les Peces, una talla gòtica po-
licroma. Aquestes dues esglé-
sies formen part de la Via 
Romànica de l’Alt Urgell amb 
una cinquantena de temples 
de l’època escampats per tota 
la comarca.  

ARTEDÓ  
UN POBLE DE CASES ESGLAO-
NADES. Des d’aquí i en direc-
ció al Cadí podem anar en 
cotxe fins a Artedó, dins el 
mateix municipi d’Alàs i Cerc. 
Situat a 1.166 metres d’altitud, 
el seu nom prové del basc i 
significa ‘ple de roures verds’. 
És un bonic poble de cases es-
glaonades pel pendent, de pe-
dra i amb  balconades de fus-
ta, que ja trobem documentat 
el 902 i que fou cap de mu-

nicipi al segle XIX. Al terme 
d’Alàs i Cerc també hi trobem 
La Bastida d’Hortons, un al-
tre dels pobles originaris de 
les nostres protagonistes i 
que ja ens apareix documen-
tat en l’acta de consagració de 
la catedral d’Urgell. Situat a 
l’esquerra del Segre i al peu de 
la serra de Cadí, s’hi conser-
ven les restes d’un antic cas-
tell, que era el centre d’una 
antiga batllia del vescomtat 
de Castellbò. 

CALBINYÀ  
I ANSERALL. Des de la Seu i 
cap al nord hi ha altres po-
bles destacats des d’on acu-
dien les dones a vendre els 
seus productes, com Cal-
binyà i Anserall, que per-
tanyen al municipi de les 

Valls de Valira. S’enlairen 
sobre la plana de l’Urgellet i 
tenen unes boniques vistes 
de la vall. Precisament hi ha 
un recorregut indicat a la 
pàgina web del Consell Co-
marcal (alturgell.cat) que va 
de la Seu d’Urgell a Anserall, 
d’una mica més de vuit 
quilòmetres, i que ens acos-
ta a les restes de l’església 
del monestir de Sant Serni 
de Tavèrnoles, uns 300 me-
tres al nord d’Anserall. És 
una construcció bellíssima 
del romànic pirinenc, aixe-
cada sobre un conjunt de 
tradició visigòtica i consa-
grada l’any 1040. 

CASTELLCIUTAT  
I MONTFERRER. Des de la Seu 
i en direcció oest ens podem 

arribar a Castellciutat i 
Montferrer, i des d’aquesta 
darrera població conduir 
rumb nord fins a Ballestar i 
Aravell.  

Al primer val la pena visi-
tar l’església de Sant Pere i la 
senzilla ermita de Sant 
Marc, que es troba a tocar de 
les trinxeres construïdes a la 
Guerra Civil espanyola. Si 
decidim quedar-nos a Cas-
tellciutat, que és la seu del 
castell dels primers comtes 
d’Urgell, descobrirem les 
fortaleses que van ser clau 
per la defensa de la Seu 
d’Urgell durant la Guerra de 
Successió i que dominen els 
turons que s’alcen als ex-
trems de la població: la ciu-
tadella, construïda damunt 
l’antiga torre Blanca, i el cas-
tell de Castellciutat, esmen-

LA CATEDRAL. Si estem 
a la Seu d’Urgell no ens 
podem perdre una visita a 
l’única catedral que es 
conserva del romànic 
català, que data del segle 
XII. Considerada com la 
gran obra del bisbe Sant 
Ot, la Catedral de Santa 
Maria té tres naus i un 
claustre adossat, el de 
Sant Miquel, on també 
trobem l’església de Sant 
Miquel (abans Sant Pere), 
del segle XI. El recinte 
acull el Museu Diocesà 
d’Urgell, que custodia un 
destacat fons de pintura, 
escultura i orfebreria, dels 
períodes romànic, gòtic, 
renaixement i barroc.   
� � � 

RAFTING PARC. A la 
zona del Parc del Segre, 
construïda pels Jocs 
Olímpics del 92, hi ha el 
Rafting Parc, on podem 
anar en caiac, fer 
piragüisme i fins i tot 
navegar pel canal 
d’aigües tranquil·les 
amb una embarcació de 
motor elèctric. 
� � �  

GASTRONOMIA.  
Entre els dies 18 i 20 
d’octubre tenim la 
possibilitat de tastar 
tota mena de formatges 
a la mil·lenària Fira de 
Sant Ermengol, on es 
poden trobar formatges 
que estan elaborats pels 
artesans dels Pirineus 
catalans, aragonesos, 
navarresos, bascos i 
francesos.   

*    OCIpèdia

tat ja l’any 1064 com a puig 
d’Urgell. 

A Montferrer i Castellbò, un 
dels municipis més extensos 
de Catalunya, amb 176,7 km2, 
hi destaquen l’església de la 
Mare de Déu de la Trobada, 
d’època barroca, construïda 
cap al segle XVII, i el Museu 
de la Farinera. Però les pa-
drines d’abans, arribaven al 
mercat de la Seu des d’encara 
més lluny per vendre els seus 
productes, perquè a la ruta hi 
ha tres pobles més al sud-oest 
de Montferrer: Arfa, Adrall i 
El Pla de Sant Tirs, a 8,5 Km 
de la Seu. I ara que coneixem 
qui són i d’on vénen les padri-
nes de la plaça, podem fer un 
volt per l’animat mercat de 
la Seu i gaudir de les parades 
als carrers porticats Major i 
dels Canonges.   

A la pàgina anterior, a dalt, les 
parades de les veïnes dels 
pobles propers a la Seu. A sota, 
a l’esquerra, la Farinera de 
Montferrer. A la dreta, el 
mercat de la Seu. En aquesta 
pàgina, a dalt a l’esquerra, una 
vista de la Seu. A sota, la plaça 
on es col·loquen les pageses a 
vendre. Sobre aquestes línies, 
una clienta de les parades, i al 
costat, el poble de Montferrer. 
FOTOS: ACCAU / M. TARTERA / ALBERT DE GRÀCIA  
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AL DENTE Per Maria Almenar

Dona’m més detalls d’aquest estil sport 
deluxe que abanderes! El meu estil s’en-
tén a través de peces d’inspiració esporti-
va, com si fossin els patrons del xandall, 
però barrejat amb una manera de fer més 
sofisticada que s’aconsegueix a través de 
teixits exquisits i patrons més elaborats. 
Recordo la primera col·lecció que vaig pre-
sentar a la passarel·la Ego de la Cibeles de 
Madrid l’any 2007 i ja obeïa aquest estil.  

En què va consistir la proposta? Vaig tro-
bar uns xandalls de tactel dels anys 90 a la 
rebotiga de la meva mare i vaig pensar que 
els hi podia donar una nova forma a còpia 
de desestructurar-los. En aquesta desfilada 
que et comento les models anaven amb les 
noves peces i amb talons. Una periodista va 
qualificar la proposta de “sport deluxe” i em 
va agradar tant que me l’he fet propi. 

Xandall amb talons. Hi ha qui ho trobarà 
kitsch...   Suposo, però forma part de la 
meva essència. Jo vinc del món del hip 
hop, dels concerts als parcs, de la música 
als carrerons, del xandall, les dessuadores i 
els pantalons amples. Aquest estil defineix 
les dues versions que formen part de mi: 
una més urbana que connecta amb 
aquest món, i l’altra, més luxosa que fa re-
ferència al món de la moda. 

En tot cas, la moda esportiva ha seduït la 
generació Millennial.  Penso que és un es-

til versàtil que funciona molt bé en el teu 
dia a dia, i que es pot adaptar en diverses 
ocasions. Les marques de luxe han vist 
aquest potencial i han potenciat peces es-
portives com vambes i dessuadores que 
han sortit del gimnàs per conquerir 
el carrer. 

La moda actual s’inspira en el carrer... 
Bé, depèn. Et pots inspirar en qualsevol 
cosa, però actualment està clar que, si vols 
vendre, has d’arribar a la gent del carrer 
d’una manera o d’una altra. Tot i això, per 
mi el més important és ser fidel a un ma-
teix i no adaptar la teva moda al que es 
porta o es deixa de portar. 

La teva botiga KR Store compleix una 
dècada. Quina valoració en fas tenint en 
compte que cada vegada hi ha menys 
comerços genuïns a les ciutats? La veri-
tat és que el temps m’ha passat volant i el 
treball ha estat intens i constant. El més 
important és que em diverteixo amb allò 
que faig. El dia que no em diverteixi, deixa-
ré de fer moda. 

La diversió és precisament un dels teus 
trets característics, així com les col·la-
boracions amb altres artistes pluridisci-
plinaris. Explica’m més detalls d’aquesta 
relació win-win! Doncs ha sorgit de forma 
natural. Vaig començar a conèixer a diver-
sos il·lustradors gràcies a les festes i els es-

deveniments vinculats amb moda, art i cul-
tura street que fèiem a la botiga. A partir 
d’aquí han sorgit projectes que al final 
s’han convertit en part de l’ADN de la mar-
ca. A mi m’encanta crear una història i 
adaptar l’estil de cada artista a la meva ro-
ba. És una manera de fer evolucionar la 
marca amb noves idees, nous colors, nous 
estampats... i em resulta inspirador! 

Com és la nova col·lecció càpsula que 
presentaràs la setmana vinent? És una 
proposta d’hivern que, s’anomena ‘Gentle-
gang’, i utilitza només un únic teixit amb 
diferents colors i que he donat forma a 
xandalls, gavardines, vestits, faldilles i ca-
mises per a home i dona. Tenen un aire fu-
turista de carrer: elegant i extraterrestre a 
la vegada. 

La mateixa indústria està trencant els ci-
cles de presentacions de les col·leccions 
per crear sempre expectativa i novetat 

als consumidors. Com pot jugar el 
dissenyador local en aquesta lliga glo-
bal? És molt difícil seguir el ritme perquè 
abans es feien dues col·leccions anuals  
– la d’estiu i la d’hivern- i ara de mica en mi-
ca t’has d’anar reinventant per no quedar-
te enrere. En el meu cas, aposto per aques-
tes col·leccions ready-to-wear amb il·lus-
tradors que les presentem a la botiga i les 
venem immediatament el mateix dia de la 
presentació.! 

Com a professora de l’escola Idep Moda, 
quins consells dónes als alumnes que, 
com tu, volen tirar endavant els seus 
somnis? Intento ser optimista i els hi dic 
que siguin fidels al seu estil, que s’ho pas-
sin bé i que al final, tot esforç té recompen-
sa. El més important és que estiguin con-
vençuts que volen engegar un negoci de 
moda i que s’hi creuen que es tirin a la pis-
cina. Jo per exemple vaig obrir la botiga en 
plena crisis econòmica i recordo la cara 
d’incredulitat que em va posar el banquer 
que em va fer el canvi de nom del local. Si 
et penses massa les coses, mai acabes 
fent res.  

Has pensat mai a tirar la tovallola? Molts 
cops, últimament més que abans. Sobre-
tot m’agafa aquest sentiment de renúncia 
quan comença la tardor, després de les 
vacances i de gaudir del meu temps lliure 
que has de tornar a posar fil a l’agulla al teu 
negoci i penso, em podria jubilar als 34 
anys? -riu-. 

Et veig fent un any sabàtic!  
Doncs no ho descarto, ja ho havia pensat 
per tenir més temps lliure per fer altres co-
ses que també m’agraden, però després 
em poso a treballar i penso que és difícil 
fer-ho. De moment la meva intenció és se-
guir fent el que faig. Després, ja veurem!  

*     OCIpèdia

EXPOSICIÓ 
DE MODA 

MMajestic 
Hotel & Spa 
Barcelona 

inaugura avui 
una mostra 

dedicada a la 
trajectòria 
d’un dels 

grans mestres 
de la 

fotografia de 
moda 

internacional: 
el gentleman 
Jean-Daniel 
Lorieux. Un 
recorregut 

visual per les 
seves 20 

obres més 
icòniques no 
exemptes de 
glamour i del 

saber fer 
detallista 
d’aquest 

mestre de la 
fotografia. 

Tens un mes 
sencer per 
descobrir 
l’obra de 

Lorieux al cor 
del Passeig de 

Gràcia! 
� � �

«EL DIA QUE NO EM DIVERTEIXI, 
DEIXARÉ DE FER MODA»
Krizia Robustella (Amsterdam 1984) és un dels noms del disseny 
independent de la ciutat. Defensa l’estil sport deluxe, amb 
col·leccions unisex inspirades en la cultura del carrer i les darreres 
tendències del hip hop, però que pugen a la passarel·la en clau 
sofisticada. La seva roba vesteix i ornamenta sense perdre aquest 
punt gamberro, alegre i juvenil que la distingeixen tan bé de 
l’homogeneïtat. I aquest és precisament el seu punt fort. 
Actualment, la botiga KR Store bufa 10 espelmes i s’ha convertit 
en un laboratori creatiu on la moda dialoga amb altres disciplines 
com la il·lustració a través de col·laboracions amb altres artistes. 
El proper sarau arriba ara a l’octubre...

KRIZIA 
ROBUSTELLA

DISSENYADORA  
DE MODA

ALGUNS DISSENYS DE KRIZIA ROBUSTELLA D’AQUESTA 
TEMPORADA I L’ESTIU VINENT. FFOTOS: J. DALMAU
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MARIDATGE 
PERFECTE

LA CATALISTA 

Proposta: Vins i 
platets en un 

maridatge perfecte.  

Adreça:  
Carders, 11.  

Telèfon: 932 68 31 78. 

Preu: 25-35 euros. 

Web:  
pacatalista.com. 

Què és abans, el vi o el plat? Encara que 
l’habitual és que en la carta mani el men-
jar i al voltant d’ella s’organitzi el mari-
datge, a La Catalista han decidit donar-li 
la volta a l’equació. Aquí els vins proposats 
per la sommelier Erin Nixon són els prota-
gonistes i a la cuina Laila Bazham s’ocu-
pa que els platerets estiguin a l’altura de la 
beguda. 13 referències de vins acom-
panyades d’altres plats amb influències 

asiàtiques, presenta-
cions d’allò més acolo-
rides i sabors interes-
sants componen la inu-
sual carta d’aquest nou 

restaurant al barri del Born. Vins cata-
lans i en la seva majoria de petits cellers, 
servits per ampolles, a copes i mitges co-
pes. El format perfecte per a un lloc on 
es va no sols a menjar i gaudir, sinó tam-
bé a descobrir nous vins i contagiar-se de 
la passió de Nixon per les històries i pro-
jectes darrere de cada copa. I amb què 
acompanyem aquests vins? Amb plats 
com els bolets de temporada, el sandvitx 
de pollastre katsudon o les petxines de pe-
legrí saltades amb tomàquet i fonoll. 

La Catalista ofereix sabors i 
combinacions exòtiques a priori 
complexes de maridar però que 

estan ben acompanyades

TASTETS
TAMBÉ BRUNCH. 
Tot i que un wine 
bar no sembla un 
lloc habitual per al 
brunch, en aquesta 
casa també 
s’atreveixen amb 
aquesta fórmula els 
dissabtes i 
diumenges des de 
les 10 del matí. De 
nou, els vins 
manen, mentre que 
els plats s’adapten 
als gustos matinals 
amb propostes 
com el pollastre 
amb grofes, 
l’apetible sobrassa-
da french toast, el 
bagel de salmó 
fumat al te o la 
torrada d’alvocat.   

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

POKÉ

SINGLE FIN 

Proposta: Una volta de 
rosca a un dels plats de 

moda.  

Adreça: Sicília, 294. 

Telèfon: 628 46 17 09. 

Pàgina web: 
singlefinbcn.com. 

Preu mitjà:  
15 euros.  

FIRA

AGENDA

Torró i la Xocolata a la 
Pedra. Encara que el 
Nadal encara queda 
una mica lluny, toca co-
mençar a parlar de to-
rrons. I és que els 
pròxims 12 i 13 d’octu-
bre se celebra a Agra-
munt la fira gas-
tronòmica més dolça 
de Catalunya: la Fira 
del Torró i la Xocolata a 
la Pedra. Tot un clàssic 
que arriba ja a la seva edició número 31 i que des de fa uns 
anys coincideix amb la Ruta Gastronòmica a diferents res-
taurants de la zona que reivindiquen l’ús d’aquests dos pro-
ductes en tota mena de plats i, per descomptat, no sols al 
Nadal. A més d’activitats i la presentació de les últimes no-
vetats en el sector del torró i la xocolata, l’Aula del Gust 
comptarà amb la presència de destacats cuiners com Marc 
Ribes i Jordi Cruz. Més informació: firadeltorro.com.  

BLANC DE NOIRS 2015

CELLER

De Juvé & Camps. El cava no 
és aliè a aquesta creixent aposta 
de molts cellers pels vins 
ecològics. Per això, Juvé & 
Camps ha llançat al mercat la 
primera anyada amb certifi-
cació ecològica d’una de les 
seves referències més clàssi-
ques i valorades: el Blanc de 
Noirs. Es tracta d’un monova-
rietal a base de raïm negre pi-
not noir –que no entra en 
contacte amb les pells per a 
aconseguir així un blanc– i 
amb una verema manual d’una finca totalment ecològica. Juvé 
& Camps va ser una de les pioneres del Penedès a apostar per 
aquesta varietat de raïm per als seus vins i espumosos fa ja gai-
rebé quaranta anys. Un cava reserva perfecte per a acompanyar 
arrossos, embotits, formatges, carn blanca i peixos. Costa uns 
30 euros. Més informació: juveycamps.com.  

Una base d’arròs o quinoa, verdures i peix cru per da-
munt. Els poké bowl originaris de la cuina hawaia-
na s’han fet un lloc a poc a poc al mapa de Barce-
lona fins a convertir-se en un plat saludable i cada 
vegada més popular. I des de fa uns mesos, Single 
Fin ha pres aquest plat per a convertir-lo, amb la se-
va particular interpretació, en el protagonista de la 
seva carta. 
Un local acollidor prop de la Sagrada Família, una 
oferta dedicada íntegrament al poké i una aposta per 
productes de qualitat i locals (la tonyina i el salmó 
són del Mercat del Ninot) són la clau d’aquest pro-
jecte amb el qual un pot crear-se el seu propi poké 
bowl o provar alguns dels suggerits, com l’Aburi 
Team (amb salmó,edamame…) o el Free Bird amb po-
llastre de corral. 
A més dels ingredients crus, destaquen les po-
tents salses que lliguen tot el conjunt i les racions 
generoses. I tot a uns preus ajustats que es mouen 
entre els 10 i els 13 euros depenent de la grandària. 
Un altre detall que ens agrada: aigua filtrada i gra-
tuïta per a servir-se i zero plàstic, la qual cosa per-
met reduir al mínim els residus generats. Algun dia 
tots els restaurants seran així. 



6 Dimecres, 9 d’octubre del 2019 — OCICAT — 20MINUTOS

Barcelona Gallery Weekend.  Fins a 27 
galeries i espais culturals de Barcelona 
acullen del 10 al 13 d’octubre la cinque-
na edició del Barcelona Gallery 
Weekend, un esdeveniment que vol 
destacar la importància de l’art en el 
procés de construcció de les ciutats. 
Enguany, la cita estrena un nou format, 
Composicions, dedicat a intervencions 
artístiques que sortiran de l’espai de 
les galeries. Es tornaran a celebrar ru-
tes guiades per les galeries.

ART 

Proposta: Barcelona 
Gallery Weekend. 

On: 27 galeries i espais 
de Barcelona. 

Quan: Del 10 al 13 
d’octubre. 

DE CINEMA 

Proposta: Cicle  
‘Salut, drets, acció’.  

On: Cinemes Girona 
(Girona, 175). 

Quan: Del 10 al 24 
d’octubre. 

Pàgina web: 
cinemesgirona.cat.

‘MESSI 10’ 

On: Parc del Fòrum. 

Quan: Del 10 
d’octubre al 10 de 

novembre. 

PPreu:  Des de 39 €. 

Pàgina web: 
cirqueduso-

leil.com/messi10.

La vida i el mite del jugador del 
FCBarcelona Leo Messi ha ins-
pirat la gran companyia Cirque 
du Soleil, que estrena mundial-
ment a Barcelona el seu nou 
espectacle Messi 10. La car-
pa que han ubicat en el Parc 
del Fòrum acull una vintena de 
números del primer muntat-
ge de la factoria canadenca 
«sobre el món del futbol i el pri-
mer inspirat en una llegenda 
viva en actiu com Messi». 
Charles Joron, productor exe-
cutiu de l’espectacle, explica 
que «havia de ser així perquè 
Messi està molt lligat a aques-
ta ciutat i Espanya és el segon 
mercat en importància dels 
nostres muntatges». 

L’escenari central de la carpa 
està configurat com un esta-
di de futbol amb dues grades 
a cada costat i amb una ca-
pacitat total de 3.000 espec-
tadors. Es vol fomentar així «la 
sensació de celebració i rivali-
tat que es viu durant els par-
tits de futbol». Entre els núme-
ros que es van encadenant en 
aquesta superproducció hi ha 
demostracions de futbol fre-
estyle i acrobàcies de circ (en 
una d’elles, llencen a l’aire per-
sones en lloc de pilotes) per 
reivindicar des de l’art «els va-
lors universals de l’esport».  I 
per aquest motiu, els creadors 
de Messi 10 no s’han basat úni-
cament en la biografia de l’as-

tre argentí sinó sobretot «en 
les seves qualitats i habilitats» 
com a futbolista, comenta el 
director de l’espectacle, Mukh-
tar O.S. Mukhtar, entre elles, el 
seu domini de la pilota, la seva 
velocitat i la seva força de vo-
luntat. «Messi és un exemple 
d’esforç, energia, màxim rendi-
ment i recerca de l’excel·lència, 
que són valors que també es-
tan presents  en el món del 
circ», afirma el director. Amb 
90 minuts de durada, Messi 10 
recrea «l’ambient elèctric» 
d’estadis com el Camp Nou, 
amb una banda sonora de te-
mes creats per a l’ocasió i al-
tres d’artistes internacionals 
com ara Pharrell Williams, Ro-
salía o Los Fabulosos Cadi-
llacs. Aquests últims han estat 
una petició del mateix Messi. 
● P. CARO. 

NO TAN 
PETITS

El mite de Messi creix amb l’espectacle 
d’homenatge de Cirque du Soleil

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
«HI HA UN 10 EN CADASCÚ DE NOSALTRES». Aquest 
és el lema de l’espectacle Messi 10, que comença abans 
que arrenqui la funció amb un seguit d’activitats de les 
quals poden participar els assistents a l’espai Messi10 
Challenge LaLiga, i que permeten ser «Messi per un dia».  

UNA PILOTA MÀGICA. Gràcies a l’ús de tecnologies  
de darrera generació, es podrà veure una ‘pilota màgica’ 
a l’escenari principal de la carpa. Aquesta es mou per 
control remot i amb un robot «que porta al límit el 
rendiment en el futbol».  

47 ARTISTES DE FINS A 17 PAÏSOS. Actuen en aquest 
ambiciós muntatge un total de 47 artistes de 17 països. 
S’oferiran durant un mes set funcions setmanals (de 
dimarts a divendres a les 21 hores, dissabtes a les 17 i les 
21 hores i els diumenges a les 18 hores). Les entrades 
VIP ofereixen servei de càtering, credencials, aparcament 
preferent i banys privats.

@NEM-HI

TEATRE 

Proposta:  
Espectacle familiar. 

On: Teatre Tívoli 
(Casp, 8). 

Quan: A partir del 
divendres dia 11. 

PPreu: Des de 33 euros.  

Pàgina web: 
eljovencitofrankes-

tein.com.

PETITS

‘Salut, drets, acció’. La 13a mostra de 
cinema Salut, drets, acció reflexiona 
entorn la violència de gènere, la gesta-
ció subrogada, el paper de l’estètica en 
la salut, la salut comunitària i les políti-
ques públiques de salut i gènere. Els 
cinemes Girona apleguen les diferents 
sessions, la primera de les quals té lloc 
demà dijous a les 19 hores amb la pro-
jecció de Woman. El hip hop, el rap i la 
poesia serveix a les dones de Moçam-
bic per combatre la desigualtat.

‘El jovencito Frankestein’. El teatre 
Tívoli de Barcelona estrena divendres 
11 aquest espectacle musical amb po-
sada en escena i adaptació del guió a 
càrrec d’Esteve Ferrer. Víctor Ullate 
Roche interpreta al doctor Frankens-
tein; Marta Ribera a la promesa del 
doctor, Elizabeth Benning; Anna He-
rebia a l’assistent; Jordi Vidal a Igor; 
Teresa Vallicrosa a l’ama de claus i  
Gerard Mínguez a l’avi Frankenstein 
i a Ziggi).  

Dos de la vintena de números d’acrobàcies i futbol ‘freestyle’ inclosos a l’estrena mundial de ‘Messi 10’ a Barcelona. FOTOS: NANCY MARTÍNEZ / CIRQUE DU SOLEIL
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T&T 
BCN

9-16 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 9 

VIDEOART 

BILL VIOLA A LA PEDRERA 

Un dels grans creadors 
contemporanis, Bill Viola 
(Nova York, 1951) és l’estrella 
de la mostra Miralls de 
l’invisible de La Pedrera, que 
recull les seves principals 
creacions dels anys 70 a 
l’actualitat. BARCELONA. La 
Pedrera. Passeig de Gràcia, 92. Fins al 
5 de gener del 2020. lapedrera.com.   

DIJOUS 10 

ESCENA 

‘LA RAMBLA DE LES 
FLORISTES’ 

Amb La Rambla de Barcelona 
com a protagonista, Jordi Prat 
i Coll dirigeix el text de Josep 
Maria de Sagarra La rambla 
de les floristes al Teatre 
Nacional de Catalunya, un 
retrat de la societat catalana. 
BARCELONA. TNC. Sala Gran.  
Preu: 29 euros. tnc.cat.  

DIVENDRES 11 

CONCERT 

PAULO LONDRA 

El jove artista argentí actua 
per primer cop a l’Estat amb la 
seva gira HomeRun Tour. 
Amb només 21 anys, Londra ja 
és un referent global de la 
música urbana. BARCELONA. 
Palau Sant Jordi. A les 21 hores. Preu: 
des de 33,50 euros. theproject.es. 

DISSABTE 12 

TEATRE 

‘EL PARE DE LA NÚVIA’ 

Joan Pera torna a casa, al 
teatre Condal (ara Club 
Onyric) amb la comèdia de 
Joel Joan i Hèctor Claramunt 
El pare de la núvia...i potser del 
nuvi! Un mestre pastisser casa 
la seva única filla. Un dia 

abans, descobreix que el seu 
futur gendre és fill d’una 
antiga amant seva.  
BARCELONA. Paral·lel, 91. Preu:  
24 euros. teatrecondal.cat. 

DIUMENGE 13 

SOLIDARITAT 

EN MARXA PER LA 
PARÀLISI CEREBRAL 

Novena edició de la cursa 
solidària organitzada per la 
Federació Catalana de Paràlisi 

Cerebral (FEPCCAT).  
BARCELONA. Diumenge a les 9.30 
hores. Sortida i arribada a l’avinguda 
Sant Ramon Nonat, 15 de Les Corts. 
Preu: 4 i 2 €. cursaenmarxapc.org. 

DILLUNS 14 

FESTIVAL 

MUNT DE MOTS 

La desena edició del Festival 
de Narració Oral de Barcelona 
tindrà una durada de 12 dies i 
presentarà 50 activitats. 

BARCELONA. Diversos espais. Del 14 
al 26 d’octubre. muntdemots.org.  

DIMARTS  15 

CONFERÈNCIA 

‘LA MORT DEL SAPIENS’ 
Xerrada a càrrec de l’arquitec-
te Pedro Azara, la investigado-
ra Joana Maria Pujades i 
l’arqueòleg i explorador Jordi 
Serrallonga dins del cicle 
Memento mori. BARCELONA. 
Sala Beckett. Pere IV, 228-232. A les 19 
hores. Preu: 3 euros. salabeckett.cat.

NIT DE L’ESPORT  
DE GRÀCIA 
Convoquem els Premis 
Nit de l’Esport de Gràcia 
2019 per destacar els 
èxits esportius dels 

homes i dones esportistes 
vinculats als clubs i 
entitats gracienques! 
Podeu presentar les 
vostres candidatures fins 
eldivendres 11 d’octubre 

@BCN_Gracia 
DIA MUNDIAL  
DE LA SALUT MENTAL 
#Badalona commemora 
aquest dijous 10 d’octubre 
el Dia Mundial de la Salut 

Mental. La pl. de la Vila 
acollirà entre les 11 i les 13 
h activitats amb l’objectiu 
de sensibilitzar i canviar 
els prejudicis que encara 
prevalen sobre les 

malalties mentals  
@AjBadalona 
DIA MUNDIAL DE LA 
SALUT MENTAL 
4rt Taller de panellets. 
Dissabte 19 d’octubre a 

les 11.30 h al Mercat de la 
Marina. Cal inscripció 
prèvia. Activitat gratuïta 
per a nens de 6 a 12 anys. 
Cal portar davantal 
@lamarinaviva

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 
TANCAMENT D’ACCESSOS AL METRO PER OBRES  
DE MILLORA. Accés Rocafort/Sepúlveda de l’estació Roca-
fort (L1) del 7 a l’11 d’octubre; Comte d’Urgell de l’estació Ur-
gell (L1) del 7 a l’11 d’octubre; Sant Antoni Abat de l’estació 
Sant Antoni (L2) del 8 a l’11 d’octubre; Villarroel de l’estació 
Sant Antoni del 14 al 18 d’octubre; Ronda Sant Antoni de l’es-
tació Universitat (L2) del 15 al 18 d’octubre; Plaça Universitat 
de l’estació Universitat (L2) del 22 al 25 d’octubre; Pau Claris 

de l’estació Passeig de Gràcia (L2) del 14 al 18 d’octubre i 
Rambla Catalunya de l’estació Passeig de Gràcia (L2) del 21 
al 25 d’octubre. FESTA MAJOR DE SARRIÀ. Del 4 al 13 d’oc-
tubre, amb motiu de la celebració de la Festa Major de Sarrià, 
el barri acull un programa amb activitats per a totes les 
edats. Pots arribar amb les línies de bus H4, V3, V7, V9, 34, 68, 
75 (no circula ni els dissabtes ni els diumenges) i 130. Més in-
formació a la pàgina web festassaria.cat i a tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, la banda australiana Chase Atlantic; per 
sota, un visitant de la mostra sobre Bill Viola a La Pedrera. 
Sobre aquestes línies, escena de La rambla de les floristes 
al TNC i dalt, a la dreta, Paulo Londra.  MAY ZIRCUS / ARXIU / LA PEDRERA 

DIMECRES 16 

MÚSICA

CHASE ATLANTIC  
La banda australiana de pop 
alternatiu de Mitchel Cave, 
Christian Anthony i Clinton 
Cave, presenta en directe a la 
sala 2 de Razzmatazz el seu 
darrer treball, Phases, un any 
després d’haver-nos visitat en 
gira. BARCELONA. Sala Razzmatazz. 
Almogàvers, 122. A les 21 hores. Preu: 23 
euros (anticipada) i 26 euros (taquilla). 
salarazzmatazz.com.
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