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A PEU PELS CIMS 

 DE LA BUSA
Tres rutes ens permeten descobrir aquesta joia natural del Solsonès, 
amb l’altiplà envoltat de les cingleres de la Busa, la ‘presó’ del Capolatell 
i la Vall d’Ora, amb masies aïllades, ermites i esglésies medievals 

Les passarel·les connecten 
diferents espais al Pla de Busa, 

aïllat entre cingleres.  
FOTO:  OSCAR RODBAG/ PATRONAT TURISME SOLSONÈS
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Aquesta setmana anem a la 
comarca del Solsonès per 
conèixer l’espectacular Serra 
de Busa i el Capolatell, al Pre-
pirineu, un espai d’interès 
natural protegit amb una es-
tructura similar a la de les 
muntanyes de Montserrat. 
Estem al costat de la serra 
dels Bastets i el cim més ele-
vat és el Cogul, amb 1.526 me-
tres d’altura, al Serrat de les 
Graelles.  

La Serra de Busa forma un 
gran altiplà conegut com el 
Pla de Busa, de quatre 
quilòmetres de llarg per dos 
d’ample en una superfície co-
berta de terres de cultiu, prats 
i boscos de pins, tallat per tots 
costats per altes cingleres, i 
que s’estén des de la Vall 

d’Ora fins a la vall del riu Car-
dener. Les vistes són especta-
culars i també la sensació 
d’aïllament. Especialment a 
la zona del Capolatell, una 
gran mola de 1.300 metres 
d’altitud a l’extrem nord, co-
neguda com ‘la presó’ perquè 
fou utilitzada amb aquesta fi-
nalitat durant la Guerra con-
tra el Francès (1808-1814). 
Allà hi foren empresonats els 
soldats de Napoleó capturats, 
que hi accedien per una pas-
sarel·la de fusta que es retira-
va un cop estaven a l’altre cos-
tat, de manera que quedaven 
completament aïllats. 

CASES  
DE POSADA A BUSA. Estem en 
un dels punts més coneguts de 
la Vall de Lord, rodejat per cin-

gleres i acompanyats de les 
sinuoses formes de la Serra 
dels Bastets. Un paisatge sin-
gular format a l’Oligocè, fa 25 
milions d’anys, on encara po-
dem trobar la casa Rial i també 
l’església parroquial de Sant 
Cristòfol.  

Hi ha tres rutes marcades 
que ens permeten descobrir 
aquests paisatges, la Ruta de 
les cases de Posada a Busa pel 
Grau de l’Areny, la de la Vall 
d’Ora al pla de Busa i el Capo-
latell, i la de la Vall d’Ora al pla 
de Busa i Sant Pere de Grau-
descales. 

La primera té el punt d’inici i 
final a les Cases de Posada, 
concretament al km 18 de la 
carretera C-462. Són 12 
quilòmetres de dificultat mo-
derada. Hem de seguir l’indi-
cador amb els noms de Casa 

VISTES DEL 
SOLSONÈS DES DE 
LA SERRA DE BUSA
Els cingles escarpats i l’immens altiplà 
configuren el paisatge d’aquesta zona del 
Prepirineu i la vida dels seus habitants

EN RUTA
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Llobeta i Busa, Grau de la Llo-
beta. En aquest tram no hi ha 
un camí evident i hem de 
fixar-nos en els senyals grocs 
i els pals de seguiment.  

Arribem a Casa Llobeta, si-
tuada a uns 1.020 metres d’al-
tura, i a can Capdevila, dos ma-
sos abandonats, i trobarem 
l’ermita de St. Iscle i Sta. Vic-
tòria, del segle XII i actualment 
en runes. Travessant camps de 
conreu antics en direcció est hi 
ha una pista forestal; anirem 
guanyant alçada fins a arri-
bar a la Balma de l’Areny i su-
perarem el cingle pel Grau de 
l’Areny.  

Hem de seguir tota l’estona 
les mateixes marques grogues 
fins que arribem a la casa el 
Rial de Busa, una de les més 
antigues de la zona i rodeja-
da d’extensos prats de pastu-

ra. Més endavant trobarem 
una altra masia, Casa Vila, 
abandonada. Des d’aquí, però, 
accedirem als cims més alts de 
Busa: el Cogul a ponent i la Lle-
bre a llevant. Per tornar al punt 
d’inici haurem d’anar en direc-
ció a la casa Trasserra i agafar 
un sender que baixa per l’oba-
ga nord de la serra. 

MIRADOR 
DE LA VALL D’ORA. Una sego-
na opció per descobrir aquest 
territori és una mica més llar-
ga -19 quilòmetres- i és la Ruta 
de la Vall d’Ora al pla de Busa 
i el Capolatell. En aquest cas 
passarem pel l’esplèndid Mi-
rador de la Vall d’Ora i, dalt 
d’un turó, molt a prop de la ca-
sa del Rial, trobarem l’ermita 
de Sant Cristòfol de Busa, d’es-

til neoclàssic i construïda so-
bre una primitiva església del 
s. XII. A l’inici de l’excursió po-
dem visitar l’Ecomuseu de la 
Vall d’Ora. Allà mateix hi ha 
la serradora, el molí de Ca 
l’Ambròs i un bonic pont 
romànic.  

Una mica més amunt hi ha 
l’ermita de Sant Lleí. I a tocar 
del riu, un monument en re-
cord del comte Guifré. I és que 
la Vall d’Ora és una de les pos-
sibles localitzacions del castell 
d’Aura, on va morir Guifre el 
Pilós en la batalla contra el cab-
dill musulmà de Lleida Llop 
Ibn Muhammad, durant la ràt-
zia de l’any 897. 

L’Ecomuseu de la Vall d’Ora 
està format per l’antiga esco-
la de la Vall, l’Estudi, ca l’Am-
bròs i cal Guirre, espais con-
nectats mitjançant un camí de 

rec de 500 metres de recorre-
gut. Allà hi descobrirem com 
era la vida a les masies de la zo-
na al segle XIX, els treballs que 
s’hi feien i les eines que utilit-
zaven. Segles enrere, els pobles 
de la vall havien de ser total-
ment autònoms, especial-
ment a l’hivern quan podien 
quedar aïllats. Per això hi tro-
bem molins de farina, serrado-
res i ferreries. A la vall hi havia 
uns quants moliners que apro-
fitaven el curs fluvial de l’Ai-
guadora, al seu pas per l’actual 
terme municipal de Navès. Hi 
va haver fins a vuit molins en 
aquest indret dels quals ara 
se’n poden veure dos, que 
s’han restaurat, el de ca l’Am-
bròs i el de cal Guirre.  

A les dues cases encara hi 
ha les serradores, que es con-
serven en molt bon estat. A cal 

Guirre, a més, hi havia la fuste-
ria que aprofitava la força de 
l’aigua i s‘hi elaboraven bona 
part de les peces de fusta ne-
cessàries per a la vida diària a 
pagès, com els mànecs de les 
eines, els esclops o els cóms; i 
la ferreria, on es ferraven les 
potes dels animals amb les fe-
rradures que feia el mateix fe-
rrer. Si hi entrem, encara veu-
rem les anelles collades a la pa-
ret per lligar els cavalls. 

PLA DE BUSA 
I SANT PERE DE GRAUDESCA-
LES. Hi ha una tercera possibi-
litat per descobrir Busa i els 
seus voltants, la Ruta de la Vall 
d’Ora al pla de Busa i Sant Pere 
de Graudescales, de 13,5 
quilòmetres però de dificul-
tat alta. Val la pena fer-la per-

CASTELL DE BESORA 
Entre el poble de Navès 
i la Serra de Busa hi ha 
el castell de Besora, 
documentat el 982. 
Actualment és una 
masia de propietat 
particular, però val la 
pena acostar-s’hi per 
descobrir un dels 
castells de la frontera 
cristiana en l’ocupació 
musulmana. A finals del 
segle IX, Guifré el Pelós 
va establir posicions a 
Cardona, a Osona, al 
Berguedà i a la Vall de 
Lord. La frontera del 
comtat passava al nord 
de Solsona segurament 
pel terme de Besora. 
� � � 

LLOSA DEL CAVALL  
A la Vall de Lord hi 
trobem també 
l’embassament de La 
Llosa del Cavall, un lloc 
interessant per practicar 
esports d’aventura, 
especialment el caiac. 
Pels més valents, a la 
presa hi ha el tercer salt 
més alt del món des 
d’una presa, i el 14è més 
alt a escala mundial. Hi 
podeu practicar 
l’anomenat bungee 
jumping, un esport 
extrem que consisteix a 
llençar-se al buit amb un 
elàstic lligat als turmells. 
Si voleu una activitat 
més tranquil·la, podeu 
visitar el Museu de la 
Vall de Lord, a Sant 
Llorenç de Morunys.  
� � �

*    OCIpèdia

A la plana anterior a 
l’esquerra, imatge del 
Pirineu des de la Serra de 
Busa; a dalt, la Llosa del 
Cavall des de l’aire i la Vall 
d’Ora. En aquesta pàgina, a 
dalt, l’embassament; i a 
l’esquerra, l’altiplà de la 
Busa amb les cingleres. 
Sobre aquestes línies, un 
excursionista i, a l’esquerra, 
una vista general des de 
l’altiplà.  FOTOS: OSCAR RODBAG / CEDIDA PEL 

PATRONAT DE TURISME DEL SOLSONÈS.

què ens porta fins a Sant Pere 
de Graudescales, un mones-
tir del segle XII d’estil romànic 
llombard del qual només que-
da dempeus l’església.  

Visitant-lo, coneixerem com 
eren els monestirs rurals 
altmedievals. L’església primi-
tiva va ser consagrada l’any 913 
i es va convertir en un mones-
tir benedictí el 960.  

Passejant per la Busa i els 
seus voltants no només po-
drem admirar el paisatge si-
nó que també coneixerem an-
tigues històries de conques-
ta, relats dels presos confinats 
al Capolatell que han passat de 
generació en generació, i dels 
emboscats de l’època carlina o 
de la guerra civil quan la mun-
tanya era el refugi d’homes en 
edat militar que no es van pre-
sentar a la crida a files. 
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MODA I 
SOSTENI-
BILITAT 

Barcelona 
acollirà el 

primer 
certamen de 

moda 
sostenible per 
repensar els 

hàbits de 
consum i 
avaluar 

alternatives 
que tinguin en 

compte el 
medi ambient. 

S’anomena 
Re-Barcelona 
Sustainable 

Fashion Global 
Event i 

compta amb la 
participació de 

30 
professionals 

del sector com 
la galerista 
Rossana 
Orlandi i 

representants 
de les firmes 
Ecolaf, Veja, 

Ellen 
MacArthur 
Foundation, 

Kering i Nextil. 
La iniciativa de 

l’associació 
Moda 

Sostenible 
Barcelona, 

tindrà lloc al 
Disseny Hub 
el 29 i 30 de 
novembre.         

               � � �

Moda, disseny, art, cultura i gastronomia. Tot remesclat en un 
espai multidisciplinari concebut pel dissenyador Djaba 
Diassamidze que reflecteix el seu gust i la seva vibrant 
personalitat. Darial aconsegueix crear una atmosfera de somni 
en una espècie de ‘cova de les meravelles’ que sacseja la Dreta 
de l’Eixample de Barcelona. Encara no hi has entrat?  

UN TEMPLE ECLÈCTIC 
DEDICAT A LA CREATIVITAT

Darial no és una concept store qualsevol. 
El seu propi nom ja és una declaració d’in-
tencions i ens dona pistes de la filosofia 
que hi vol allotjar: significa arc en persa 
antic i s’ha ideat com un espai multidisci-
plinari obert al lifestyle en tots els seus 
vessants. Un revolucionari gate store, o el 
que vindria a ser un portal obert a la moda, 
l’art, la cultura i la gastronomia. Creativitat 
en efervescència sota la concepció i la 
batuta del seu fundador, el dissenyador 
d’origen georgià, Djaba Diassamidze. 
Darial enlluerna a primera vista gràcies a 
la seva fastuosa decoració que es mou 
entre l’opulència barroca i l’elegància més 
clàssica. Situat al cor de l’Eixample dret, a 
la planta baixa de la casa Tomàs Roger 
(carrer Ausiàs March), aquest temple 
ocupa un espai de 1.600 metres quadrats 
dins d’un edifici catalogat del segle XIX. 
Res és convencional a Darial. Només en-
trar, embadaleix la seva magnificència 
amb una estructura basada en uns cubs 
blancs de sostres molt alts amb uns pilars 
ornamentats amb impressionants palme-
res daurades que sostenen les diverses 
sales pintades de blanc immaculat, on es 
presenta una meticulosa selecció de mo-
da i disseny. Així, en aquests «jardins babi-
lonis», hi conviuen exòtiques peces de de-
coració, mobiliari amb segell d’autor amb 
obres icòniques de Pierre Chareau, Serge 
Roche i Pierre Poulin, biombes de Coro-
mandel, extenses catifes de color marfil i 
referències gràfiques del cinema amb un 
ambient que recorda a un sofisticat set de 
rodatge art déco. Aquesta és la imponent 
carta de presentació del temple de la 
creativitat en una fusió eclèctica d’estils i 
referències. 

MODA DE LUXE I DISSENY EXCLUSIU. 
La selecció dels tresors que s’exhibeixen 
en els diversos espais successius de Da-
rial no és fortuïta. Tot brolla del gust i el 
criteri de Djaba Diassamidze. Des del mo-
biliari i els objectes de disseny fins a les 

marques de roba més exclusives. Així, fir-
mes com Muller van Severen, Impossi-
ble Project, Lomography y Bang & Oluf-
sen s’intercalen amb més de 100 firmes 
de moda i accessoris com Raf Simons, 
The Row, JW Anderson, Haider Acker-
man, Jil Sander, Sacai, Isaac Reina o 
Mykita. Dissenyadors internacionals que 
en alguns casos no és troben amb facilitat 
a Barcelona i durant l’any vinent l’oferta es 
complementarà amb noms del disseny lo-
cal que mantinguin el mateix esperit. 
L’art i la cultura també hi tenen cabuda a 
Darial amb un espai annex, decorat amb 
miralls i lleixes minimalistes de laca negra 
fetes a mida, que sostenen llibres excep-
cionals i obres contemporànies del món 
del disseny. Així, les referències clàssi-
ques conviuen amb les darreres novetats 
editorials i amb alguns exemplars de re-
vistes de moda que dicten tendència. En 
la planta soterrània, destaca un espai en 
forma de claustre amb arcs i terra de ci-
ment pensat per celebrar l’art a través 
d’exposicions temporals i col·laboracions 
amb artistes contemporanis. 

UNA BRASSERIE PARISENCA  
El bon gust també remou el paladar. Per 
això, Darial també inclou l’elegant res-
taurant Le Léopard, una brasserie mo-
derna inspirada en el film clàssic de Vis-
conti. En aquest espai lluminós que man-
té  la mateixa estètica -s’incorporen uns 
seients avellutats de color carmesí-, se 
serveix una carta amb plats sofisticats 
que fusionen la gastronomia francesa i 
italiana, assessorada pel prestigiós xef 
d’estrella Michelin, Romain Fornell. Un 
menú de cuina de mercat amb opcions 
veganes i amb vins de Vila Viniteca. Sor-
prenen les postres dedicades al mestre 
del surrealisme: Salvador Dalí: un cheese 
cake que rendeix homenatge al sensual 
sofà dels llavis vermells de l’artista em-
pordanès. La temptació s’amaga rere ca-
da detall.

QUÈ HI HA  
DE NOU?

AL DENTE Per Maria Almenar

Darial enlluerna a primera vista gràcies  
a la seva fastuosa decoració  
que es mou entre l’opulència  
barroca i l’elegància més clàssica 
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DES DE 
1889

BAR ALEGRIA 

Proposta: Tomás 
Abellán pren les 

regnes d’un clàssic 
de Sant Antoni.  

Adreça: Comte 
Borrell, 133.   

Telèfon: 933 23 83 
68. 

Pàgina web: 
instagram.com/bara-

legriabarcelona. 

Preu mitjà: 25 €. 

Porta tota la vida al barri de Sant Antoni, ob-
servant el que passa a la Gran Via, i ara lluint 
especialment bonic amb la nova zona per 
als vianants de Comte Borrell, que fa que 
la seva terrassa sigui més apetible que 
mai. Tota la vida o, més ben dit, des de 1889, 
la qual cosa en una ciutat de bars i restau-
rants que duren mesos és una eternitat. I 
la nova etapa del Bar Alegria pinta especial-
ment bé. Al capdavant, Tomás Abellán, que 

després d’anys treballant 
al costat del seu pare, el 
xef Carles Abellán, ara 
s’estrena en solitari, enca-
ra que, explica, conti-

nuarà estant a la Barra, el restaurant d’Abe-
llán a l’hotel W. A l’Alegria aparentment res 
ha canviat després de mesos de tancament. 
Només aparentment, perquè s’ha netejat i 
posat a punt aquest preciós celler on el 
client del barri continua sent majoria i on dis-
sabtes i diumenges a l’hora del vermut és 
difícil cabre. Una oferta àmplia i interessant 
de vermuts i vins –Ximena Arce s’ocupa 
d’això– serà un dels pilars del renovat Bar 
Alegria, al costat d’una carta senzilla on con-
viuen tapes i platets i guisats de cullera. 

A la carta destaquen plats com 
els ceps amb rovell curat o 

unes mandonguilles amb sèpia 
que justifiquen la visita  

TASTETS
CLÀSSICS 
ABELLÁN. 
Conserves per al 
vermut, plats de 
temporada, unes 
bones croquetes, 
ous estavellats, un 
espectacular pastís 
de formatge de la 
Vinya o les ostres 
són alguns dels 
hits d’aquesta 
primera carta. Més 
detalls que ens 
agraden: un cafè 
molt correcte, uns 
preus que no es 
disparen i una 
vaixella i coberteria 
fidel a l’essència 
d’un lloc que no 
necessita inventar-
se història. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

 DIES DE 
‘TXULETÓN’

SAGARDI 

Proposta: Mongetes de 
Tolosa i txuletón són les 

protagonistes 
d’aquestes jornades.   

Telèfon: 679202040. 

Pàgina web: 
gruposagardi.com. 

Preu mitjà:  
95 € (menú Tolosal-

dea).

MERCAT NADALENC

AGENDA

All Those Food Mar-
ket. El Nadal ja és aquí. 
Així que millor que co-
mençar com cada any 
–que si comença molt 
aviat, que si falta molt–, 
deixar-se portar per l’es-
perit nadalenc i fins i tot 
avançar algunes com-
pres. I si és combinat 
amb el millor menjar de 
carrer, ja tenim el pla per-
fecte per al pròxim cap 
de setmana. El dissabte 30 i el diumenge 1 el Teatre Nacional de 
Catalunya acollirà l’edició nadalenca d’All Those Food Market. 
Més de 150 artesans i petits emprenedors oferiran els seus pro-
ductes i millors receptes, combinats amb tallers gastronòmics i 
propostes per a tota la família. Panettones de Sabors, torrons de 
Vallflorida o els carquinyolis d’Escalfet li donaran un toc especial 
a aquesta cita en la qual trobar també els regals més originals 
per a aquestes festes. Més info: allthose.org.

RIANXEIRA

REBOST

Conserves sosteni-
bles. Les conserves són 
part imprescindible d’un 
rebost ben assortit. Bo-
nítol, musclos, sardines… 
Productes de preus as-
sequibles, amb un gran 
valor nutricional i que a 
més donen molt joc a 
l’hora d’improvisar algu-
na cosa a la cuina o pre-
parar una cosa més con-
tundent. Ara Rianxeira 
ha decidit afegir un ar-
gument més a la llista: la 
sostenibilitat. És una de les principals bases de la seva nova 
gamma amb bonítol i tonyina certificada per MSC i procedents 
de mètodes de pesca sostenible. Una gamma que no sols estre-
na imatge, sinó també receptes amb la quantitat justa d’oli o ai-
gua, una aposta per ingredients ecològics i un toc gourmet amb 
l’ús de flor de sal en molts dels seus productes. Preus a partir 
d’1,5 euros. Més info: rianxeira.com. 

Després de 25 anys, han demostrat ser un dels millors 
ambaixadors de la cuina basca tradicional per tot el 
món. I també a Barcelona, on els diferents restaurants 
del Grup Sagardi són referència quan es parla d’una 
bona barra de pintxos o d’un menú de sidreria en on 
mai manca el millor txuletón. Precisament aquest 
tall de carn, senyal d’identitat de les graelles bas-
ques, és el protagonista de la XV edició de les Jor-
nades Gastronòmiques del Txuletón. Una cita anual 
amb la millor carn de vaca vella seleccionada per Ima-
nol Jaca, i aquesta manera de veure la gastronomia en 
la qual el producte és l’únic protagonista. 
I per aquesta nova edició les jornades compten amb 
un padrí de luxe: el dibuixant Mikel Urmeneta –funda-
dor de Kukuxumuxu i amant del txuletón–, que ha 
posat el toc de color a aquestes jornades gastronòmi-
ques. Així que fidel a la seva cita anual i durant unes 
setmanes els restaurants del Grup Sagardi, oferiran el 
menú Tolosaldea. Una proposta que, com és norma de 
la casa, no entén de modes ni de tendències i es 
manté fidel als clàssics: txistorra, les primeres monge-
tes noves de Tolosa amb els seus sagraments i l’espec-
tacular txuletón acompanyat de pebrots del piquillo 
rostits i pelats a mà. 
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Entrar als camerinos. Diumenge 1 de 
desembre, entre les 10 i les 19 hores, 
els ciutadans que participin de la Jor-
nada de Portes Obertes al Liceu po-
dran passejar per l’escenari del coliseu 
líric barceloní, el fossat d’orquestra, els 
camerinos o la famosa planta llesca 
des d’on els artistes accedeixen sovint 
a l’escenari.  La visita gratuïta i oberta 
a tota la ciutadania estarà dramatitza-
da sota la direcció del dramaturg Da-
vid Pintó.  

PORTES 
OBERTES  
AL LICEU 

Proposta: Visita 
teatralitzada. 

On: Hospital, 51. 

Quan: Diumenge dia 1 
de les 10 a les 19 hores. 

Pàgina web: 
www.liceubarcelo-

na.cat/jornada-portes-
obertes.

CONCERT 
SOLIDARI 

Proposta:  
La Locomotora Negra.  

On: Auditori AXA 
(Diagonal, 547).  

Quan: Diumenge 1 de 
desembre a les 18.30 

hores. 

PPreu: 25 euros. 

Pàgina web: 
fem.es/lalocomotora-

negra.

ROCK & 
PALMAS  

Proposta:  
Sala Apolo / CAT.  

On: Nou de la 
Rambla, 113 (dissabte 

a les 19.30 hores) i 
Travessia de Sant 
Antoni, 6 (22 h).  

Preu: 30 € (Apolo) / 
18 € (CAT) 

Pàgina web: sala-
apolo.com i 

tradicionarius.cat.

Barcelona bateja un nou fes-
tival, el Festival Flamencodéli-
co Rock & Palmas, que celebra 
la seva primera edició a la sala 
Apolo organitzat per la promo-
tora La Sonora. Dissabte   actua-
ran en aquesta nova cita musi-
cal Kiko Veneno, Derby Moto-
reta Burrito Kachimba i DJ 
Panko en una celebració del 
mestissatge del flamenc amb 
el rock, la psicodèlia, el blues, 
l’indie, l’electrònica, el pop i tot 
allò que se li posi per davant.  

Kiko Veneno (José María Ló-
pez Sanfeliu) presentarà el seu 
nou disc i llibre Sombrero Roto, 
un compendi de cançons vitals, 
rítmiques i ballables. L’interpre-
tarà amb una formació d’11 mú-

sics de renom.Li seguiran els an-
dalusos Derby Motoreta Burrito 
Cachimba, que barregen sense 
complexes flamenc, rock i psico-
dèlia experimental i que tenen 
un primer àlbum al mercat. Per 
donar la benvinguda a la festa, 
DJ Panko es farà acompanyar 
als plats d’un bailaor.  

El disc número 12 de Veneno 
(1952), fill de Figueres amb àni-
ma del sud, té tints electrònics 
i compta amb la coproducció de 
Santi Bronquio i Martín Busca-
glia. Els 10 temes d’aquest tre-
ball són fruit de 40 anys de fer 
cançons i de discos precedents 
com el primer de la seva carrera, 
Veneno (1977), al costat dels 
germans Amador, i la seva parti-

cipació en La leyenda del Tiem-
po de Camarón de la Isla l’any 
1982. Algunes de les seves com-
posicions són història de la mú-
sica espanyola: Si tú, si yo (1984), 
Pequeño salvaje (1987), Está 
muy bien eso del cariño (1995), 
Dice la gente (2010) o El pimien-
to indomable (2012).  

L’inclassificable Pau Riba 
(1948) fa una parada a la gira de 
celebració dels 50 anys del disc 
Dioptria per promocionar l’àl-
bum que ha publicat amb l’Or-
chestra Fireluche (la peculiar 
formació d’11 músics de la Celle-
ra de Ter que fa servir instru-
ments de joguina).  

PresentaAtaràxia divendres 
que ve al Centre Artesà Tradi-
cionàrius (CAT). «Crec que te-
nim un mateix substrat», asse-
gura Riba respecte a aquest tàn-
dem. ● P. CARO

NO TAN 
PETITS

Kiko Veneno apadrina un nou festival i Pau 
Riba presenta disc amb l’Orchestra Fireluche

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
UNA ORQUESTRA DE JOGUINA AMB UN MAG DE LES 
PARAULES. L’Orchestra Fireluche (orchestrafirelu-
che.cat) treballa amb un seguit d’instruments de joguina 
com orgues Casio, melòdiques, serres musicals, trastos, 
flautes, guitarretes, violins i bateries de pots i llaunes. Es 
combinaran al CAT amb textos onírics i plens de jocs de 
paraules a càrrec de Pau Riba.  

MÉS DE QUATRE DÈCADES AL MARGE DE LES MODES.  
Kiko Veneno creu que ha sobreviscut a més de 40 anys 
en la indústria musical «acceptant que mai seràs súper 
popular i que sempre hauràs d’anar mirant el teu compte 
bancari per veure com va». L’artista afegeix en una 
entrevista que va concedir recentment: «Sé que el meu 
triomf és curtet i no ben pagat, però és molt autèntic. No 
és impostat, no li dec res a ningú, ni té cap pretensió de 
ser més del que sóc. I això també té els seus avantatges: 
pots passejar tranquil·lament pel carrer i em dona 
llibertat i credibilitat». 

@NEM-HI

CICLE 

Proposta: Cicle de 
Cinema dels Drets  

dels Infants. 

On: Fins a l’1 de 
desembre als Cinemes 

Girona (Girona, 175).  

Pàgina web:  
cinemadretsin-

fants.cat.

PETITS

‘Viatge al món del swing’. El jazz de la 
formació degana del gènere a casa 
nostra La Locomotora Negra protago-
nitza el concert de tardor de la Funda-
ció Esclerosi Múltiple, que serveix com 
a punt de trobada entre persones amb 
aquesta malaltia, familiars i amics de la 
fundació. La trobada coincideix a més 
enguany amb la celebració del 30 ani-
versari de l’entitat. L’espectacle porta 
per nom Viatge al món del swing i tin-
drà lloc a l’auditori AXA.  

Drets dels Infants. El cicle de Cinema 
dels Drets dels Infants celebra fins al 
pròxim diumenge 1 de desembre el 30 
aniversari de la Convenció sobre els 
drets del nen. En la darrera jornada del 
certamen, es projectarà una sessió de ci-
nema en família protagonitzada per la 
pel·lícula La vida d’en Carbassó, que es 
podrà veure a les 11 hores. Aquest cicle el 
va engegar l’any 2000 l’Institut Munici-
pal d’Educació de Barcelona sota criteris 
pedagògics.



20MINUTOS — OCICAT — Dimecres, 27 de novembre  del 2019  7 

T&T 
BCN

‘DONES SENSE VEU’ 
Dones sense veu és un 
espectacle que recull el 
testimoni de les dones 
grans de #CiutatVella, 
i que denuncia els micro 

masclismes patits al llarg 
de la vida.Dg. 1 de 
desembre a les 19 hores 
al #CCBarceloneta  
(c. Conreria, 1) 
#ElPresentÉsFeminista 

@Bcn_CiutatVella 
‘FIRA DE SANTA LLÚCIA  
A CANYELLES’ 
30 de novembre i 1 de 
desembre torna la Fira 
de Sta Llúcia a Canyelles 

(Garraf)...un referent de 
la decoració i les 
activitats nadalenques al 
nostre país! +info a 
https://firescatalanes.cat
/fires/fira-de-santa-

llucia/ 
#Nadal #FiraNadal 
@FiresCatalanes 
‘OH! COMICS’  
‘Oh! Comics: Festival de 
còmics alternatius i 

fanzines de Barcelona’. 
Del 29 de novembre a l’1 
de desembre, 2019. 
Biblioteca Ignasi 
Iglésias-Can Fabra 
@lab_zebra

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 (coordina-
ció editorial), María del Sol García 
(disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
TANCA EL FUNICULAR PER REVISIÓ TÈCNICA. El funi-
cular de Montjuïc estarà tancat des del 5 de novembre i du-
rant 6 mesos per revisió tècnica. Pots accedir a la mun-
tanya de Montjuïc amb: l’L2 o l’L3 de metro, baixant a l’esta-
ció Paral·lel. Cal que agafis el bus especial que fa el recorre-
gut del funicular amb el mateix horari (de dilluns a diven-
dres, de 7.30 a 20 h, i dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 
20 h). L’ L1 o l’L3 de metro, baixant a l’estació Espanya. Cal 

que agafis la línia 150 de bus (Plaça Espanya - Castell de 
Montjuïc). Freqüència de pas els dies feiners.  
NICE ONE BARCELONA. Del 28 de novembre a l’1 de de-
sembre, se celebra a Barcelona el Nice One Barcelona, la fi-
ra de tecnologia en realitat virtual, al recinte Fira Gran Via. 
Lloc: Fira Gran Via. Dates: del 28 de novembre a l’1 de de-
sembre. Pots arribar amb: Metro baixant a les estacions Fi-
ra i Europa|Fira (L9Sud). Bus: les línies H12, V1, 46, 65, 79 i 
165 t’hi porten. tmb.cat.

@NEM-HI Per Iker Morán / La Gulateca

Un tint del Priorat molt dife-
rent però que condensa 
l’essència més pura d’aquesta 
zona i que ha estat escollit 
com un dels millors de l’any.  

FILS DE VI 2017 

Varietats: Garnatxa negra. 

Zona: D.O.Q. Priorat. 

Denominación: winethunder.com. 

Preu: 65 euros.  

ELS MILLORS VINS DE CATALUNYA 
Nova edició, i ja en van 12, de La Guia de Vins de Catalunya, que recopila els millors vins catalans 
de l’any. Un llarg procés de selecció d’espumosos, tints, blancs, rosats, dolços i vermuts per 
escollir les referències més interessants del moment després de tastar a cegues més de 1.400 
vins de 286 bodegues i 12 D.O. Aquests són els guanyadors per a l’edició 2020 de la guia. 

Doble premi per aquest ele-
gant vi de Pepe Raventós, una 
de les joies de la bodega que 
ha estat escollit com el millor 
espumós i vi de l’any.

MAS DEL SERRAL 2007 

Varietats: xarel·lo i bastard negre.  

Zona: Sense D.O.  
(Conca del riu Anoia). 

Més informació: raventos.com. 

Preu: 133 euros. 

Agricultura ecològica i vins de 
parcel·la són els segells 
d’identitat de Mas Martinet i 
aquest Els Escurçons 2017 re-
presenta aquesta filosofia.

ELS ESCURÇONS 2017 

Varietats: Garnatxa negra. 

Zona: D.O.W. Priorat. 

Denominación: masmartinet.com. 

Precio: 65 euros. 

La bodega Vins Nus del 
Montsant signa aquest blanc 
d’altura i natural elaborat amb la 
singular garnatxa gris. Un vi 
indòmit entre els millors de l’any.

SIURALTA GRIS 2017 

Varietats: Garnatxa gris.  

Zona: D.O. Montsant. 

Més informació: vinsnus.com. 

Preu: 27 euros. 

Un tint amb molta personalitat, 
producció limitada (1.200 am-
polles) i una relació de qualitat-
preu extraordinària fruit del 
treball del Celler Comunica.

LA PELUDA 2017 

Varietats: Garnatxa Peluda.  

Zona: D.O. Montsant. 

Més informació:  
cellercomunica.com. 

Preu: 22 euros. 

Un dels vins més excepcionals 
de Terroir al Límit, Parcelas 
Pequeñas, ceps vells en altura 
i amb un raïm  humil són la re-
cepta d’aquest cotitzat tint. 

VI D’ALTURA  
LES TOSSES 20216 

Varietats: Carinyena negra. 

Zona: D.O.Q. Priorat. 

Més informació:  
terroir-al-limit.com. 

Preu: 170 euros. 

El millor rosat català de l’any 
és aquest vi elaborat per Vin-
yes d’Olivardots a l’Empordà i 
que passa quatre mesos de 
criança en àmfores de fang.

FINCA OLIVARDOTS ROSA 
D’ÀMFORA 2018 

Varietats: Carinyena vermella.  

Zona: D.O. Empordà.  

Més informació: olivardots.com. 

Preu: 11 euros. 

Cinc mesos de bóta per a un 
dels millors blancs de l’any se-
gons la Guia 2020. La bodega 
Mas Llunes de l’Empordà ela-
bora aquest vi mineral i fresc.

MÁS LLUNES SINGULARS 
BLANC DE  

VINYES VELLES 2017 

Varietats: Carinyena blanca. 

Zona: D.O. Empordà.  

Més informació: masllunes.es. 

Preu: 40 euros. 

Un vi naturalment dolç elabo-
rat per la bodega La Gravera i 
fruit d’una criança de 24 me-
sos mitjançant un sistema de 
soleres i criaderes.

ÓNRA VI DOLÇ SOLERA 

Varietats: Garnatxa blanca.  

Zona: Sense D.O.  
(Serra Llarga, Lleida). 

Més informació: lagravera.com. 

Preu: 16 euros. 
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