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LA SEGARRA, 
 TERRA DE 
 FRONTERA

La Ruta dels Castells del Sió ens permet descobrir la línia que dividia el 
territori musulmà del cristià i els nombrosos castells que s’hi van 
construir els segles X i XI per protegir la frontera dels atacs. 

Montfalcó Murallat, un petit 
poble d’època medieval 

bastit sobre un turó.   
FOTO:  MARIA JOSEP JOVÉ TARRUELL

OCI  caTEl setmanari divulgatiu català  
d’oci i cultura de 20minutos 
13 - 20 de novembre del 2019



2 Dimecres, 13 de novembre del 2019 — OCICAT — 20MINUTOS

PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Agafem la bicicleta perquè 
aquesta setmana farem una ex-
cursió amb sortida i arribada 
a Cervera, la Ruta dels Castells 
del Sió. Són gairebé 42 
quilòmetres però molt planers, 
de manera que és perfecta per 
fer en família. El recorregut tra-
vessa la zona del riu Sió –al seu 
pas per la Segarra- on dominen 
els conreus de blat i d’ordi, tot i 
que també hi veurem restes de 
vinyes antigues i, a prop del riu, 
petits conreus de regadiu. 

La riba del Sió va ser conque-
rida pels andalusins a mitjans 
del segle XI, la qual cosa va pro-
vocar l’establiment de nombro-
sos castells de frontera que po-
dem veure en aquesta ruta, al-
guns dels quals es poden 
visitar. De fet, l’itinerari coinci-

deix amb les línies defensives 
que es van crear a la Marca Su-
perior a finals del segle X i prin-
cipis del s. XI. Molts d’aquests 
castells van ser reformats en 
l’època moderna per convertir-
los en palaus i el de Concabella 
és l’actual seu del Centre d’In-
terpretació dels Castells del Sió. 

MONTCORTÈS 
DUES TORRES BESSONES. El 
primer castell de la ruta és el de 
Montcortès, construït l’any 
1095 però reformat al segle XV. 
La primera notícia que en te-
nim és al testament del cavaller 
Guillem Isarn de Trevics i sa-
bem que va pertànyer a Beren-
guer d’Anglesola i a la família 
Llompart. Va resultar molt 
malmès a la Guerra Civil cata-
lana (1462-1472), quan perta-

nyia a la família dels Sacirera, 
que va encarregar la seva re-
construcció al mestre d’obres 
Joan Barrufet. 

És una construcció espec-
tacular per les seves dimen-
sions, que contrasta amb el pe-
tit nucli de Montcortès, les ca-
ses de pagès dels segles XVII 
i XVIII i l’església de Santa 
Anna. Tot i ser un palau renai-
xentista, l’edifici que avui po-
dem veure és una fortalesa de 
planta rectangular amb dues 
torres bessones, grans fines-
trals de tipus renaixentista i 
una galeria d’arcs amb restes 
de matacans. 

CONCABELLA 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ. Des 
de Montcortès ens arribem a 
Concabella, del que en tenim 

CASTELLS DEL SIÓ, 
TESTIMONIS  
DE LA HISTÒRIA
Construïts a l’època medieval, es van 
convertir en grans palaus al segle XV  
quan van perdre les funcions defensives.

EN RUTA



20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 13 de novembre  del 2019  3 

referències des de l’any 1031. 
Pertanyia a la nissaga dels Con-
cabella, que van mantenir la 
propietat fins al segle XIV, però 
va ser amb els Erill, al s. XVI, 
quan l’antiga fortalesa es va 
convertir en un castell-palau 
d’estil renaixentista. En desta-
quen els grans finestrals al vol-
tant d’un pati central i una to-
rre a cada cantonada, de les 
quals se’n conserven dues. 

Aquí hi trobem el Centre 
d’Interpretació dels Castells 
del Sió, on podrem conèixer 
la història del territori al vol-
tant del riu Sió des de l’època 
medieval, amb l’expansió feu-
dal sobre Al-Andalus i la crea-
ció d’una línia defensiva cris-
tiana, fins a la pervivència del 
règim senyorial a l’època mo-
derna. L’exposició permanent 
també ens acosta als castells, 

amb explicacions sobre l’es-
tructura, les funcions i les dife-
rents tècniques constructives 
que es van fer servir. Així com 
l’organització de la societat a 
l’època feudal i la vida al vol-
tant dels castells. 

El mateix castell allotja l’Es-
pai Pedrolo, amb la mostra per-
manent Pedrolo, més enllà 
dels límits i l’arxiu Pedrolo; 
també el Centre d’interpreta-
ció dels Secans de Lleida, per 
descobrir els paisatges de les 
terres de Ponent, conformats 
per un clima d’escasses pluges 
i amb un fort contrast entre el 
fred i la boira de l’hivern i els 
estius, secs i calorosos. 

PALLARGUES 
CASTELL-PALAU. El tercer cas-
tell de la ruta és el de les Pallar-

gues, documentat l’any 1061 
quan se l’anomenava d’Espa-
llargues en referència als pa-
llers. Al principi consistia en 
una torre de vigilància i defen-
sa aïllada al punt més alt i al 
costat del Sió, però amb els 
anys s’hi va anar formant un 
nucli urbà perdonar servei a les 
necessitats del senyor feudal. 

 Al voltant del 1636 ja s’havien 
reunit unes 23 cases juntament 
amb unes muralles que les en-
voltaven. Va tenir nombrosos 
propietaris al llarg dels segles 
però en destaquen els comtes 
d’Urgell, el baró de Concabella, 
el marquès d’Argençola o els 
prínceps de Belmonte. 

L’edifici que veiem ara és un 
castell-palau, fruit de diver-
ses etapes constructives. Des-
taca l’arc gòtic de 13 metres de 
llum situat al cos central del 

castell, el més antic. A l’interior 
es poden visitar les dependèn-
cies destinades als serveis, a 
la planta baixa, amb les qua-
dres, utensilis tradicionals i 
l’antiga sala de guàrdia; la plan-
ta noble, presidida per la Sala 
Capitular que comunica amb 
la capella de Sant Miquel; i els 
calabossos, el pou de gel o el 
celler amb les seves grans bo-
tes, i el pou excavat a la roca, 
descobert recentment. 

D’ARANYÓ 
TORRE DE DEFENSA.El següent 
castell de la nostra ruta és el 
d’Aranyó, alçat l’any 1120 com 
una torre de vigilància i defen-
sa per fer front als atacs sa-
rraïns, però que al segle XVI 
es va convertir en un palau re-
sidencial. El que podem veure 

ara és un bloc massís de grans 
dimensions, amb una torre 
quadrada que és l’element més 
antic del conjunt. Al segle XIX, 
el castell va pertànyer a la famí-
lia Pedrolo, i aquí hi va néixer 
l’any 1918 l’autor del Mecanos-
crit del segon origen. 

RATERA 
CASAL GÒTIC I MOLÍ FARINER. 
La darrera visita és a Ratera, 
més conegut com a castell-mo-
lí de Ratera. Sabem que ja exis-
tia el 1008 quan pertanyia a la 
baronia de Concabella. Als se-
gles XIV i XV es va convertir en 
un gran casal gòtic i, quan els 
Erills en van ser propietaris, 
cap al 1530, el van convertir en 
un molí fariner que aprofita-
va les aigües del Sió. Val la pe-
na fer una passejada pel poble 

MUSEU DE LA PAGESIA 
Al petit poble de Sisteró, al 
municipi de Plans de Sió, 
podem conèixer una mica 
més l’essència d’aquesta 
comarca, al Museu de la 
Pagesia i de la Vida Rural. 
Es va crear quan alguns 
veïns van decidir recollir 
utensilis relacionats amb 
les activitats agràries 
tradicionals de la zona. 
� � � 

EXPOSICIÓ  
A l’Arxiu Comarcal de la 
Segarra, a Cervera, s’hi 
pot veure la mostra 
Descobrint alguns pobles 
de la Segarra, amb 
documents dels diferents 
pobles de la Segarra que 
tenen dipositada la seva 
documentació a l’Arxiu 
Comarcal. 
� � � 

BESTIARIUM  
El dissabte vinent Cervera 
celebra el Festivitas 
Bestiarium, dins del Dia 
Europeu del Bestiari 
Festiu. Hi haurà una 
plantada de figures a la 
plaça Major, una cercavila 
i una gran gala al Paraninf 
de la Universitat. 
� � � 

RUTA DELS CASTELLS 
La Ruta dels Castells del 
Sió també ens permet 
veure pobles com 
Montfalcó Murallat, una  
joia arquitectònica de la 
comarca. És un poble 
medieval clau en la 
Reconquesta per la seva 
situació estratègica.

*    OCIpèdia

A la pàgina anterior, a 
l’esquerra, visitants a l’interior 
del castell de les Sitges; a dalt, 
vistes des de Sant Esteve de 
Pelagalls; i a sota, l’exterior del 
castell de les Sitges. En aquesta 
plana, en el sentit de les agulles 
del rellotge, l’interior del 
castell de Pallargues, 
Montfalcó Murallat, el castell 
de Montcortès, i dos 
caminants durant la Marxa 
dels Castells. FOTOS: MARIA JOSEP JOVÉ 

TARRUELL / CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

de Ratera, una vila closa amb 
una sola portalada, i visitar la 
petita església, dedicada a Sant 
Llorenç i refeta al segle XVIII. 

A la Segarra hi ha altres cas-
tells que podem visitar com el 
de Florejacs, fet construir al se-
gle XI pel senyor d’Àger, Arnau 
Mir de Tost, sobre una forta-
lesa anterior.  

És un edifici renaixentista on 
es fan visites guiades, que en-
cara conserva alguns elements 
medievals com els murs de 
l’antiga muralla i una torre de 
planta quadrangular de vi-
gilància. 

També destaca el castell de 
les Sitges, que conserva un as-
pecte genuïnament medieval i 
que per la seva situació es-
tratègica va protagonitzar 
l’avanç cap a les terres de la 
Hispània musulmana.
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AL DENTE Per Maria Almenar

Sita Murt com a marca de disseny ce-
lebra 15 anys, tot i que el llegat 
històric és de 105 anys. Què n’opines 
d’aquest canvi que vau fer al 2004? 
Aquest canvi de nom d’empresa a mar-
ca de dissenyador ens va beneficiar 
perquè Sita Murt es va donar a conèixer 
molt millor a nivell comercial i creatiu. El 
nom de la Sita representava la seva vi-
sió de l’empresa, la seva manera de fer i 
era la cara visible a la passarel·la, a les 
botiges, a les fires… A la Sita, al principi li 
va costar aquest gir, però va canviar 
d’opinió al veure que el mercat responia 
molt bé amb aquest canvi. Jo també 
m’ho prenc com una espècie de reco-
neixement a la feina de la meva mare.  

El camí però, no ha estat planer. Quins 
obstacles us heu trobat? No gens i han 
estat uns anys complicats perquè el 
sector també està vivint un moment 
d’incertesa. Ens trobem amb molta 
competència a nivell de producte a 
preus més competitius que els nostres. 
A la vegada això, suposa un repte per-
què nosaltres volem seguir oferint el 
que se’ns dona bé que és el disseny i la 
qualitat, i tenim molt clar que hem de 
ser fidels a la nostra identitat, més enllà 
de les tendències que dicta el mercat. 

La marca es troba en un procés de re-
naixement. És així? Totalment d’acord. 
Hi ha moltes ganes que torni a sonar Si-
ta Murt. Tenim il·lusió i estem entusias-
mats i en aquesta direcció estem treba-
llant perquè volem que Sita Murt no 
deixi d’emocionar!   

El punt forma part de l’ADN de Sita 
Murt. És l’hora d’exhibir-lo amb més 
força que mai?  Exacte. El punt és 
l’essència de Sita Murt: és el que domi-
nem i el que sabem treballar més bé. És 
irrenunciable! El punt és com un tot i 
ens sentim molt còmodes presentant 
peces de punt o d’altres combinades 
amb punt i plana de qualitat que no és 
un procés fàcil, però a la vegada ens do-
na aquest punt diferencial tant nostre i 
és el que valoren més els compradors. 

Com valoreu l’absorció de l’empresa 
per part d’un inversor, la societat Knit 
Feelings S.L?  Al principi ens va produir 
incertesa perquè no sabíem el que pas-
saria amb la marca, però ara ens sentim 
còmodes perquè l’inversor ha confiat 

molt en tots els equips i ens ha deixat 
seguir fent el que hem fet sempre. A 
més, ens ha donat suport econòmic per 
poder assistir a fires internacionals, 
obrir nous mercats als Estats Units, 
contractar més agents arreu del món... 
Si la marca es vol tornar a fer gran ne-
cessitem infraestructura i aquesta pre-
cisa d’una inversió. És evident que tam-
bé estan pendents dels números, però 
de moment anem responent. 

Aquest canvi afecta l’àmbit del 
disseny? No. El departament de 
disseny segueix fent pinya i som els 
mateixos de sempre. Les col·leccions 
que impulsem mantenen la nostra 
essència, però també ens adaptem a 
d’altres criteris com la tendència, la sos-
tenibilitat… i anem aportant millores. Per 
exemple, aquesta última col·lecció és fi-
del als colors que identifiquen Sita 
Murt, però hem aportat canvis amb to-
nalitats més vives i peces de roba molt 
femenines. I de moment, està agradant! 

La dona Sita Murt sempre ha sigut 
molt femenina. Sempre hem tingut de 
referència el mateix tipus de dona en el 
vestir. La dona Sita Murt és activa, tre-
balladora i es preocupa per la seva 
imatge. És una dona moderna que ja no 
té una edat definida perquè pensem 
que l’estil no té edat. Volem sobretot 
que se senti guapa perquè la moda et fa 
canviar l’humor. La moda et reafirma. 

És una qüestió d’actitud, com l’actual 
col·lecció que és un homenatge a les 
dones fortes, emprenedores, amb 
caràcter... com la pròpia Sita.  En 
aquest cas va ser el punt d’inspiració de 
la proposta ‘Uncommon Attitude’, però 
és un concepte que tenim interioritzat a 
cada col·lecció. Aquesta força, femini-
tat, seguretat i actitud l’intentem trans-
metre a tot el que fem. De fet, la pròpia 
Sita va demostrar aquests valors  en els 
seus inicis dins la marca perquè era 
molt jove, estava envoltada d’homes i 
s’havia de fer valer. Ho va aconseguir 
perquè estava molt convençuda del 
que havia de fer i com ho havia de fer. 
Aquesta tenacitat i convenciment van 
ser clau per l’empresa.  

I tu Isabel, com a filla, dona i cap de 
departament de disseny. Què has he-
retat de la Sita? He estat molts anys 

treballant amb ella i hem compartit viat-
ges, fires, compres de teixits… Mica en 
mica em vaig impregnar de tots els seus 
coneixements i tinc interioritzada 
aquesta tenacitat. A vegades, penso 
que soc com la meva mare.  

A si? En quin sentit?  Doncs que em 
considero molt treballadora i constant a 
la feina, i intento no deixar-me mai res 
pel dia següent. De fet, tots els germans 
som així i, a vegades, pequem d’empor-
tar-nos la feina a casa. Sempre ens ha 
costat desconnectar! 

Els dinars familiars deuen ser interes-
sants…  Doncs mira, la Sita ens va dir 
que no volia sentir ni una paraula de la 
feina als dinars familiars. I de moment 
ho hem complert.  

*     OCIpèdia

MERCAT 
SOLIDARI 

Aquest cap de 
setmana torna 
Baúl 
Weekend, un 
mercat de 
moda solidari 
on es venen 
peces de roba 
de disseny i 
complements 
de grans 
marques a 
preus més 
assequibles 
pel 
consumidor. 
Tot de segona 
mà. Hi 
participen 
celebritats 
com Vanessa 
Lorenzo, Paula 
Echevarría, 
Ariadne 
Artiles o Juan 
Avellaneda, 
entre d’altres 
que aporten 
tresors dels 
seus armaris. 
En aquesta 
quarta edició, 
els diners 
recaptats es 
destinaran a la 
Fundació 
Arrels, a favor 
de les 
persones 
sense llar a 
Barcelona. 
www.baulwe
ekend.com      
� � �

«VOLEM QUE SITA MURT  
NO DEIXI D’EMOCIONAR»
Isabel Esteve (Igualada, 1971) manté el pols creatiu de Sita Murt amb 
convenciment i tenacitat, dos valors que ha heretat de la seva mare, 
la Sita. El departament de disseny que dirigeix navega entre dues 
aigües: una vessant creativa que s’aboca al treball experimental del 
punt, marca de la casa. L’altra és més comercial i obeeix les 
instruccions de la nova directiva empresarial que aposta de nou pel 
creixement internacional i la venda online. En tot cas, la dona Sita 
Murt sempre és forta, treballadora i poc convencional. Manté la seva 
identitat, independentment de les circumstàncies. És una 
supervivent, com la pròpia firma.

ISABEL ESTEVE
DIRECTORA CREATIVA 

DE SITA MURT

ADONEC SIT AMET MAGNA TURPIS. NULLA FACILISI. PHASELLUS ID 
ARCU QUIS NULLA ULTRICES FAUCIBUS IN SIT AMET NISL. MORBI 

VITAE LIBERO LACUS, IN RHONCUSFADFDFADSFDFASDFASDF DUI. 
VIVAMUS LOBORTIS TINCIDUNT SAPIEN VIT 

FFOTOS: J. DALMAU   



20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 13 de novembre  del 2019  5 

GASTROPUB 
ASIÀTIC 

GUTAI 

Proposta: Cuina 
asiàtica i còctels en 
un ambient informal.  

Adreça:  
Mallorca, 196.  

Telèfon:  
936 76 08 84. 

Preu mitjà: 35 euros 

Web:  
gutai-gastro-

pub.com. 

Cuina asiàtica interpretada sense lligams, 
picades d’ullet artístiques, estil informal, còc-
tels… Així d’heterogènia és la proposta de 
Gutai que, intentar concentrar tot això en 
poques paraules, es presenta com un gas-
tropub asiàtic. Tot i aquest aparent caos, res 
més lluny de la realitat. Darrere està Semi-
freddo Group que, amb més de 20 restau-
rants a Moscou, té molt clar com desembar-
car i fer-se un forat en l’oferta gastronòmi-

ca de Barcelona. 
Que Gutai no és un 
asiàtic a l’ús queda clar 
des del primer moment si 
apostem per dos dels 

plats estrelles de la carta: els benedict –ser-
vits sobre una torrada d’arròs i amb tàrtar 
de tonyina– i uns tacos amb massa de les 
gyozas i cansalada, cranc o gambes amb 
guacamole. Els més clàssics poden es-
collir el sushi o els ramen, tot i que caldria 
donar una oportunitat a una altra de les es-
pecialitats de la casa: els rolls. I, de nou, ver-
sions molt lliures com els From Russia with 
love amb salmó, cranc i alvocat o els Vul-
can. Ull perquè els primers omplen bastant 
i els segons piquen.

Una proposta que no entén 
d’horaris (cuina contínua des de 

les 13 fins a les 23 hores) amb una 
carta divertida i sense complexos

TASTETS
CÒCTELS I SAKE.  
La filosofia es man-
té amb una carta de 
còctels d’autor. 
Creacions com el 
Curri Margarita, el 
Bangkok Mule o el 
Rusky Negroni, que 
reinterpreta en clau 
russa aquest clàs-
sic, donen una bona 
pista de la persona-
litat que té l’altre 
costat de la barra. 
La carta de vins, 
amb una trentena 
de referències, i la 
proposta de mitja 
dotzena de sakes 
servits a copes 
completen el ventall 
d’opcions a l’hora 
dels maridatges.  

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

NITS DE 
PIZZA

OASSIS  

Proposta: El cèntric 
local potencia el seu 

costat més pizzer a les 
nits. 

Adreça: Passeig de 
Gràcia, 24. 

Telèfon: 933 17 45 12. 

Preu mitjà: 15-20€. 

Pàgina web: oassis-
naturalcooking.com.

AGENDA

Festival de cocteleria 
del passeig de Gràcia. 
Del 14 al 24 de novembre 
més d’una dotzena de 
bars i restaurants del 
passeig de Gràcia cele-
bren la primera edició de 
Cocktail Boulevard, una 
cita que vol reivindicar 
el protagonisme dels 
còctels com a part de 
l’oferta gastronòmica de 
la ciutat. Durant aquests 
10 dies es podran degustar còctels amb i sense alcohol acom-
panyats d’un aperitiu amb un preu de 6 i 9 euros. Organitzat per 
la DO Cava, la trobada en la qual participen locals com Impur, 
Boca Chica o Mr Porter i els bars d’alguns dels millors hotels de 
la ciutat (Mandarin Oriental, Majestic, The One...), també vol 
aconseguir el Còctel Barcelona definitiu, que inclogui cava en-
tre els seus ingredients i que es faci un lloc entre la cocteleria in-
ternacional. Més informació: cocktailboulevardbcn.com.

ACTUALITAT

El primer vi de l’any. 
Arriba el primer vi de 
l’any, acabat d’embote-
llar i llest per beure. La 
Festa del Vi Novell s’ha 
convertit ja en una cita 
imprescindible per a 
aquests vins frescos i 
moltes vegades desco-
neguts però que cada 
cop més cellers comen-
cen a potenciar. Serà 
dissabte que ve 16 als 
jardins del Palau Robert, 
amb gairebé una dese-
na de cellers catalans: Celler Masroig, Sant Josep Vins, Viníco-
la de Sarral, Vins Petxina... Organitzat per l’Institut Català de la 
Vinya i el Vi (INCAVI), els qui s’animin a passar-se al llarg del dia 
–l’horari és de 12 a 8 de la tarda– podran tastar per copes les re-
ferències dels citats cellers i marinar-les amb els embotits de 
Salgos, els productes de Formatges Betara i les avellanes de la 
Denominació d’Origen Protegida Avellana de Reus. 

Un enorme i acollidor local, oferta àmplia, informal i 
ben resolta i preus molt ajustats. Una combinació que 
semblava impossible en ple Passeig de Gràcia. Ja fa un 
temps que Oassis va demostrar que es podia acon-
seguir. 
Ara aquest restaurant –el nom complet és Oassis Na-
tural Cooking, per cert– té una proposta que no sona gens 
malament: nits de lovely pizza. I és que en la seva llarga 
carta de plats, les pizzes ocupen un lloc destacat. 
S’elaboren a la vista dels comensals en una de les zo-
nes del restaurant, a partir d’una massa fermentada 
durant 72 hores, perquè resultin més digestives, i es 
cuinen amb forn de llenya. 
Amb preus d’entre 10 i 17 euros, la carta inclou una dot-
zena de varietats, com la Brutal (gorgonzola, format-
ge de cabra, mozzarella, fior di latte, salsa de tomàquet, 
pera, nous i rúca), la VI Formatges, per als molt amants 
del formatge que no es conformen amb la tradicio-
nal de quatre, o la Veggie, amb massa integral de sis 
cereals. 
I ull perquè les pizzes arriben fins a les postres per als qui 
s’animin amb les de Nutella, pastís de llimona o fins i 
tot crema catalana. Per acompanyar? Atents a la seva 
carta de sucs i còctels, de nou a molt bon preu.  

FESTA DEL VI NOVELL 

COCKTAIL 
BOULEVARD
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Cruïlla de Tardor.  La banda Manel ha 
esgotat les entrades per a la seva ac-
tuació al cicle Cruïlla de Tardor. Presen-
ten dissabte el seu cinquè disc, el pri-
mer que editen sota el seu propi segell: 
Ceràmiques Guzmán. Gairebé tres anys 
i mig després del seu darrer treball, el 
passat 4 d’octubre van treure al mercat 
Per la bona gent, una dotzena de noves 
cançons en les quals proven de no repe-
tir-se i on juguen amb el rap, el hip hop i 
amb clàssics de la música catalana. 

MANEL 

Proposta: Actuació al 
Festival Cruïlla de 

Tardor. 

On: Hivernacle del 
Poble Espanyol. 

Quan: Dia 16 a les 
21.30 hores. 

Pàgina web: 
cruillabarcelona.com.

CENTENARI  
DE L’HOTEL  
EL PALACE 

Proposta:  
Exposició Del Ritz a  
El Palace Barcelona. 

On: Gran Via, 668.  

Quan: Fins al 30 de 
novembre. 

Pàgina web: 
hotelpalacebarcelo-

na.com.

FESTIVAL 
L’ALTERNATIVA 

On: CCCB, la 
Filmoteca, el cinema 
Zumzeig i el Centre 
d’Estudis i Recursos 
Culturals (CERC) i 
l’Escola de Cinema 

de Barcelona (ECIB).  

Quan: Fins al 17 de 
novembre. 

Pàgina web: 
alternativa.cccb.org.

El Festival de Cinema Inde-
pendent de Barcelona L’Alter-
nativa va arrencar dilluns pas-
sat la seva 26a edició coinci-
dint amb el 30è aniversari de 
la caiguda del Mur de Berlín. El 
certamen dedica una secció 
paral·lela a repassar les reali-
tats socials, polítiques i cul-
turals tant prèvies com poste-
riors a la reunificació de les 
dues Alemanyes de l’any 1989.  

La va inaugurar el cineasta 
Thomas Heise presentant el 
seu film Material.  La selecció 
de metratges a competició la 
formen una desena de llarg-
metratges i 12 curts que explo-
ren temes d’actualitat, com ara 
l’ecologia i l’explotació dels re-

cursos naturals del planeta, 
la gentrificació, els conflictes 
bèl·lics i de classe i les fron-
teres i les migracions.  

En aquesta edició estrena la 
secció competitiva Nacional 
amb 18 films entre llargmetrat-
ges, migmetratges i curtme-
tratges. Tots ells competiran 
per un nou premi en metàl·lic. 
Dins de les seccions paral·le-
les, el festival programa la pre-
estrena a Catalunya de tres 
títols singulars: Les Perseides, 
L’escriptor d’un país sense lli-
breries i Fi de segle I. En to-
tal, s’exhibiran 165 pel·lícules 
i es rebran a una seixantena de 
convidats. Tornant a la sec-
ció paral·lela dedicada a la cai-

guda del Mur de Berlín, es pro-
jecten sis films, incloent-hi Ma-
terial: B-Movie: Lust & Sound 
in West-Berlin (1979-1989) de 
Klaus Maeck, Jörg A. Hoppe i 
Heiko Lange; Berlin Babylon 
d’Hubertus Siegert; Rabbit à la 
Berlin de Bartosz Konopka; So-
mething to Do with the Wall de 
Ross McElwee i Marilyn Levi-
ne i Elektrokohle (Von Wegen) 
d’Uli M. Schueppel.  

L’Alternativa també inclou un 
apartat pensat especialment 
per al públic familiar a la sec-
ció Petits Experiments, que 
programa conjuntament amb 
El Meu Primer Festival. Són 
dues sessions de projeccions 
amb 12 i 8 curtmetratges res-
pectivament i dos tallers: Fem 
una peli amb el Bombeto i 
Descobrir el teatre d’ombres. 
● P. CARO

NO TAN 
PETITS

L’Alternativa convida a descobrir l’abans  
i el després de la caiguda del Mur de Berlín

LA
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NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
JEAN-GABRIEL PÉRIOT. El cineasta francès presenta una 
secció amb 11 curts i dos llargmetratges, incloent la preestrena 
del seu darrer film, Nos défaites. El seu treball està especial-
ment reconegut pel seu ús de material d’arxiu i per la recerca i 
l’experimentació. Périot oferirà dues masterclasses sobre el 
cinema d’arxiu i el seu muntatge en el marc del festival.  

NEUS BALLÚS. Lacineasta catalana imparteix el seminari 
Partir d’algú . Treball amb actors no-professionals, de 
l’escriptura al rodatge i presentarà quatre dels seus curtme-
tratges: L’avi de la càmera (2005), La Gabi (2006), Pepitu Ricu 
(2008) i Immersió (2009). Dos dels seus llargs els ha presen-
tat a la Berlinale: La plaga (2013) i Staff Only (2019).  

L’ALTERNATIVA HALL. El Hall del CCCB projecta una 
selecció de 70 films repartits en set àrees: Hall Cinema, 
EXperimental i EXPandit, Hall Somia, Hall Enfoca, Hall 
Convida, Hall Cinema Participatiu, Hall Selecciona i Hall 
Pantalla Lliure.  

@NEM-HI

TEATRE GAUDÍ 

Proposta: Espectacle 
Un día en el teatro. 

On: C/ Sant Antoni 
Maria Claret, 120. 

Quan: Dissabte a les 12 
hores i diumenge a les 

16 hores. 

PPreu: 10 i 12 euros.  

Pàgina web: 
teatregaudibarcelo-

na.com.

PETITS

Mostra fotogràfica.  Amb motiu dels 
actes commemoratius pel seu cente-
nari, l’hotel El Palace (que va ser inau-
gurat com a hotel Ritz l’any 1919) expli-
ca la seva història a partir d’una reco-
pilació d’imatges antigues exposades 
a l’hotel fins al pròxim 30 de novembre. 
Aquestes fotografies han estat apor-
tades pels fons personals dels ma-
teixos clients i es reparteixen entre el 
hall de l’establiment, el Saló Cugar i el 
rooftop Jardí Diana. 

Introducció dels més petits de la casa  en 
els diferents llenguatges escènics. Du-
rant un únic cap de setmana, el Teatre 
Gaudí de Barcelona programa l’espec-
tacle familiar Un día en el teatro. L’obra 
de la companyia saragossana Teatro 
Arbolé acosta als més petits als dife-
rents llenguatges teatrals del mim, la 
dansa, el clown, els titelles, el circ i la 
música. La llum va adquirint forma des 
de l’inici del muntatge fins a convertir-
se en un personatge. 

B-Movie Lust & Sound in West-Berlin (1979-1989) de Klaus Maeck.  El cuarto reino d’Adán Aliaga i Àlex Lora.
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13-20 DE NOVEMBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 13 

ESTRENA  

RICARDO DARÍN  

Els actors Ricardo Darín i 
Andrea Pietra presenten al 
Tívoli l’adaptació teatral de la 
pel·lícula del director suec 
Escenas de la vida conyugal 
d’Ingmar Bergman. Dirigeix la 
peça la celebrada actriu 
argentina Norma Aleandro. 
BARCELONA. Casp, 8. A les 20.30 h. 
Des de 34 euros. grupbalana.com.  

DIJOUS 14 

TEATRE 

‘JERUSALEM’  

L’intèrpret Pere Arquillué 
protagonitza l’antiheroi 
d’aquest muntatge trans-
gressor molt aplaudit al West 
End de Londres i a Broadway. 
Un home de l’Anglaterra rural 
que pot ser desnonat del 
remolc on viu. BARCELONA.  
Teatre Romea. Hospital, 51. A les 20 
hores. Preu: de14 a 26 euros. 
teatreromea.cat. 

DIVENDRES 15 

CONCERT 

FON ROMÁN 

El guitarrista, compositor  
i cantant Fon Román, 
exvocalista de la banda de 
rock Los Piratas, presenta 
La Chispa, la llama y el humo, 
disc amb les col·laboracions 
de Coque Malla, Iván Ferreiro 
o Zahara. BARCELONA. Sidecar.  
(22.30 h). Preu: 20 €. sidecar.es. 

DISSABTE 16 

EXPOSICIÓ  

PICASSO I ÉLUARD 

El Museu Picasso explora en 
dues exposicions inèdites la 
faceta poètica del pintor 
malagueny i la seva relació  
d’amistat amb Paul Éluard, 

l’únic poeta amb qui va poder 
dialogar, intercanviar i 
compartir idees. BARCELONA. 
Montcada, 15-23. Fins al 15 de març 
del 2020. museupicasso.bcn.cat. 

DIUMENGE 17 

ESPORT 

CROS ANTONIO AMORÓS 

La prova atlètica se celebra a 
les pistes d’atletisme Antonio 
Amorós i al circuit creat a 
l’efecte al parc metropolità de 

Can Zam de Santa Coloma. 
SANTA COLOMA. A partir de les 9 
hores. gramenet.cat. 

DILLUNS 18 

ART 

SEU DE LA FUNDACIÓ 
SUÑOL A LES CORTS 

La Fundació Suñol presenta 
la seva nova seu a Les Corts 
amb dues jornades inaugu-
rals, els dies 15 i 16 de 
novembre (de 18.30 a 21.30 h)  

i amb portes obertes del 18 al 
23 de novembre (11 a 19 h). 
BARCELONA. Carrer de Mejía 
Lequerica, 14. fundaciosunol.org. 

DIMARTS 19 

CINEMA  

I DRETS HUMANS 
El Festival de Cinema i Drets 
Humans  programa 90 films 
compromesos amb els drets 
humans universals. BARCELO-
NA. Fins al dia 25. Cinemes Texas, 
Filmoteca i CineBaix. fcdhbcn.com.

BCN CIUTAT DIVERSA 
NOVA DATA: 17 DE 
NOVEMBRE. L’Espai 
Auditori de la Trobada 
#BCNCiutatDiversa 
ofereix programació amb 

teatre fòrum, documentals, 
l’auca Viure i Co-nviure 
i la taula rodona sobre 
persones migrades i 
envelliment  
@bcn_ajuntament 

TRIBUT A JOHN WILLIAMS  
Escoltem cada dia tanta 
música que podríem dir 
que la vida de cadascú 
conté la seva pròpia banda 
sonora. Per als amants de 

la música que gaudeixen 
escoltant les bso de les 
pel·lícules que més els han 
fet emocionar. Tribut a 
John Williams: 15, 16, 29 
nov. http://osvalles.com  

@OSValles 
REPARA TRUCK 
Coneixes el Repara Truck? 
És un servei mòbil on 
t’ensenyen gratis a reparar 
petits electrodomèstics, 

aparells informàtics i 
bicicletes. Els trobaràs a 
Gal·la Placídia! 20 de 
novembre i 4 i 18 de 
desembre. De 10 a 13 h.  
@bcn_Gracia 

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 LA VERNEDA I SANT MARTÍ. FFins 
al 17 de novembre. Pots arribar als diferents espais on 
tenen lloc les diferents activitats amb Bus: les línies 
H10, H12, V27, V29, V31, 33, 60 i 136 t’hi apropen. 
Metro: baixant a les estacions Bac de Roda (L2), Sant 
Martí (L2) i La Pau (L2/L4). FESTA MAJOR DEL CLOT 
I CAMP DE L’ARPA. Fins al 17 de novembre. Pots arri-
bar a la Festa Major amb Bus: les línies D50, H8, H10, 

H12, H14, V21, V25, V27, 19, 33, 34, 47, 62, 117, 191 i 192 
t’hi porten. Metro: baixant a l’estació Clot (L1/L2), 
Sant Pau / Dos de Maig (L5) o Camp de l’Arpa 
(L5).FESTA MAJOR DE LA SAGRERA. Fins al 24 de 
novembre. Pots arribar als espais on tenen lloc les ac-
tivitats amb Bus: les línies H8, V25, V27, V29, V31, 34, 
62, 96, 126 i 191 t’hi porten. Metro: baixant a l’estació 
La Sagrera (L1/L5/L9N/L10N). tmb.cat. 

Dalt, a l’esquerra,  els actors Ricardo Darín i Andrea 
Pietra. A sota, un visitant de la mostra sobre Picasso i 
Éluard al Museu Picasso. Sobre aquestes línies, Festival 
Loop i dalt, a la dreta, l’actor Pere Arquillué. FOTOS:  ACN / MASEBO

DIMECRES 20 

FESTIVAL  

DE VIDEOART LOOP 
Exposicions, projeccions, 
performances i xerrades són  
el gruix de la programació del 
Festival Loop, que enguany 
centra la seva edició a analitzar  
el treball d’artistes i cineastes 
contemporanis que animen el 
debat sobre l’espai exterior, el dels 
planetes i les estrelles. BARCELONA. 
Diferents espais. Fins al 24 de novembre. 
loop-barcelona.com. 
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