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Coses per fer
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Teatre i dansa
Música i nit
LGBTI
Art
Menjar i beure
Tendències
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Branded content. Anna Pruna sobre què farà aquest cap de setmana. Arriba una de les meves festes
preferides així que divendres agafaré forces sopant a la creperia Le Menhir, del Poble-sec (ja he assumit que no
sóc a temps per l’operació biquini). Dissabte a la tarda a moure el booty amb C. Tangana a l’H&M Future Beats i,
a la nit, revetlla al Clot i fi de festa purificant cos i ànima, al mar.
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Ara i
aquí
Per Andreu Gomila, Maria Junyent
i Ricard Martín
timeout.cat/barcelona

Volem acollir
792 PERSONES MORTES o desaparegudes al

IRISNEGRO

Mediterrani des de l’1 de gener. Aquesta és la xifra que
marca el comptador de Missing Migrants, projecte
de l’Organització Internacional de les Migracions
(IOM) en el moment d’escriure aquest article. Al
comptador de la vergonya del memorial Som i Serem
Ciutat Refugi, a la platja de la Barceloneta, podeu
comprovar com aquesta xifra augmenta cada dia. El
febrer del 2017, mig milió de persones van sortir al
carrer a Barcelona en la que va ser la manifestació més
gran d’Europa pels drets de les persones migrants i
refugiades, sota el lema #volemacollir. La ciutadania
es mobilitza, però la resposta política no arriba.
Aquell primer compromís en què el govern espanyol
prometia acollir 17.337 persones, es va saldar amb
un trist 11%. El 20 de juny torna a commemorar-se
el Dia Mundial de les Persones Refugiades (declarat
per l’ONU l’any 2001) i veient el poc que fa l’Estat, el
millor que podem fer és pensar com podem actuar
nosaltres. Si us falten idees, doneu una ullada a la
feina d’organitzacions com Casa Nostra, Casa Vostra,
la plataforma Stop Mare Mortum i la Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat. Q Maria Junyent

Tres coses que has de fer aquesta setmana

Mira!

Llibre saborós, saborós: el xef Òscar Manresa,
gran contador d’històries, acaba de publicar Mi
Boqueria (Planeta Gastro): una monografia que
ressegueix la història recent del millor mercat
del mon a través d’onze parades clàssiques.

El 080, la Barcelona Fashion Week, celebrarà
la 22a edició al recinte modernista de Sant Pau
del dl. 25 al dv. 29. Hi haurà retorns sonats:
com el del dissenyador Manuel Bolaño, que el
dt. 26 recordarà els seus clàssics.

Pensa!

MARIA DIAS

Llegeix!
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IVAN MORENO

ELS IMPERDIBLES

Art i censura és un indesitjat tàndem que revifa
quan menys t’ho esperes. La jornada Entre el
cànon i la censura, el dj. 21 al CCCB, analitza
el traç de la tisora en escenaris i llibres.
Culminarà a les 20 h amb un xou de Roger Mas.
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Ara i aquí
TOTHOM EN PARLA

AQUESTA
SETMANA
HEM APRÈS…

Una dècada d’anunci d’Estrella
Damm
Aquest any, a Estrella Damm
s’han posat melancòlics. Fa 10
anys que la companyia cervesera
catalana va instaurar l’anunci de
l’estiu, un bucòlic film mediterrani
que seguia uns patrons que els
van portar a l’èxit total. Michelle
Jenner i Oriol Pla –Júlia i Àlex–
protagonitzen l’anunci d’aquest
10è aniversari, que ha dirigit
Dani de la Torre, i que repeteix a
Formentera i amb Billie the Vision.

Revisió d’igualtat
MNAC, MACBA, ARTS Santa Mònica i una
quarantena d’equipaments culturals públics
més de tot Catalunya. Cap d’ells se salvarà
de la radiografia que farà en els pròxims
mesos l’Institut Català de les Dones (ICD)
amb “l’objectiu de ser un suport per als
equipaments culturals i promoure la igualtat
en tots els àmbits i nivells de la creació i
gestió cultural”, explicaven a la taula de debat
que van organitzar. Un projecte que servirà
per extreure una fotografia fidel de com
estan les institucions públiques en termes

Barcelona, la ciutat de la UE amb
més cocaïna en les seves aigües

d’igualtat, visibilitat i sensibilitat de gènere. La
presidenta de l’ICD, Àngels Cabré, va afirmar
que “cal fer justícia al talent femení i acabar
amb la seva infrarepresentació”.
S’efectuarà a través d’un qüestionari i des
de l’ICD asseguren que serà “una intervenció
amable i proactiva” sobre la programació,
l’anàlisi dels públics, l’equip de treball i la
comunicació d’aquests espais. Tot plegat
servirà per extreure’n conclusions (a finals
d’any o principis del 2019) i mirar de posar
sobre la taula un diagnòstic. Q Marc Andreu

L’HEROI DE LA SETMANA
ENNA CYCLE. ERNEST PERERA DESIGN STUDIO
LA COPA MENSTRUAL,
probablement, el segon
millor invent recent després
d’internet. La de la foto en
concret es diu Enna Cycle i
ha rebut el premi Delta de
Plata a l’última edició dels
premis ADI, organitzats
per l’Associació del Disseny
Industrial ADI-FAD, uns
guardons que aglutinen els
principals reconeixements en
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

l’àmbit del disseny industrial i de
producte d’Espanya. Aquesta
copa, dissenyada per Ernest
Perera Design Studio, suposa
una evolució en comoditat (té
un aplicador i es pot portar
fins a 12 hores) i en seguretat,
perquè està fabricada amb
silicona líquida mèdica, un
material que no permet el
creixement de microorganismes.
Q Maria Junyent
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Sabem que hi és, que corre i que
vola entre banys, butxaques i
nassos. El seu consum només fa
que créixer. Això és el que revela
l’últim estudi que ha publicat
l’Observatori Europeu de Drogues
i Toxicologies, organisme de la
UE dedicat a la investigació i el
seguiment de la producció, el
consum i els efectes de les drogues
il·legals sobre la població.

Tricicle diu adeu als escenaris
Van néixer l’1 de novembre del
1979 i el 3 de febrer del 2019,
després de gairebé 40 anys en
escena, Joan Gràcia, Carles Sans
i Paco Mir s’acomiaden dels
escenaris. No ho faran amb cap
espectacle nou, sinó d’una manera
millor, portant al Teatre Victòria
Hits, una peça que van estrenar al
Teatre Circ d’Albacete el 2016.

MÉS HISTÒRIES?
TIMEOUT.CAT
/BLOG

Ara i aquí
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Ara i aquí

SENTIT
AL
CARRER

M’HO
MEREIXO

Coses divertides (o no)
que hem sentit aquesta
setmana als carrers de
Barcelona

Explica'ns
per què et
mereixes sortir
a Time Out a:
redaccio@
timeout.cat

Dos jubilats al metro
durant el Primavera
Sound. Ella:
–Pepe, ¿qué estará
pasando?
A la platja, una família.
La mare llegeix el
diari:
–‘Los príncipes que
quedan por casar’.
Que interessant.
–Per a tu o la nena?
–Per a mi! La nena ja
s’espavilarà!

Marc Anguera

Una mare a la seva filla:
–¡Te voy a pegá una
torta que estarás
15 días con sus 15
noches llorando!

Físic i consultor ambiental, 27 anys.
@marcanguera19
Sí, a l’ESO vaig fer el treball de recerca sobre
el canvi climàtic. Vaig anar a l’Observatori de
l’Ebre i vaig comprovar com en l’últim segle ha
pujat la temperatura a un ritme d’un grau cada
60 anys, això és bastant! I m’he acabat dedicant
a temes mediambientals.

Vas fer un màster en nanociència i
nanotecnologia. Què tenen a veure amb el medi
ambient?
Doncs pel que fa a les energies renovables, molt,
perquè la nanociència és puntera en temes de
plaques solars. Les que són fetes
amb nous materials, com el grafè,
tenen un rendiment molt superior.
És anar a l’origen de les coses i no
a l’aplicació immediata, buscar
descobrir noves coses.

També fas militància política.
Sí, crec que tots els partits
haurien d’estar impregnats
de sostenibilitat. Porto l’àrea

IRENE FERNÁNDEZ

Et declares enamorat del medi ambient.

d’infraestructura, energia i sostenibilitat de
la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC).
M’encarrego de formar el militant, de dotar
l’organització de sentit i discurs mediambiental
i de fer activisme dedicat a la sostenibilitat.

Un senyor gran al CAP:
–Allà dins se
m’han quedat dues
xeringues senceres.

Quin missatge llances?

“Reciclant
paper, la
deforestació baixaria
en picat”

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

En un bar:
–Després de Déu,
qui més coses sap és
internet.

Que s’ha d’utilitzar transport
públic i, sobretot, reciclar. Hi ha
petits gestos que si féssim tots cada
dia tindrien un impacte brutal.
Reciclant paper ja aconseguiríem
que la desforestació baixés
en picat. Cal moltíssima més
divulgació. Faig xerrades i intento
portar-hi experts. I si algú hi està
interessat, pot contactar amb mi!
Q Begoña García Carteron
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Has sentit alguna cosa que
t’ha fet aixecar la cella
i que no et deixa dormir?
Tuiteja’ns-ho a
@timeoutbcn
#sentitalcarrer
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Ara i aquí

FIGHT!

Manuel Pérez

María José Gómez

Ens barallem per: la coca de Sant Joan
(i la setmana que ve... Els comiats de solter)

Tradicions que embafen

Mentre el planeta es dilueix en el
sabor uniforme de la globalització,
a la vora del brou mediterrani
bullen encara acolorides
tradicions, deliciosament pròpies.
I en aquest racó de món tan
nostrat –de Salses a Guardamar–,
la més comuna és Sant Joan,
universalment reconegut com a
solstici d’estiu. Malgrat el sant, el
nostre corpus festiu té molt de pagà
i ens encanten les celebracions amb
grans quantitats de foc, pólvora
–visca el soroll–, mam i, esclar,
menjar. Aquí entra la coca, un
artefacte pastisser que rivalitza en
barroquisme confitat amb el tortell
de Reis. Tan imprescindible com la
mona d’un padrí i tan innecessari
a l’estómac com les postres d’un
casament, que arriben a taula
quan tothom va saturat d’endrapar
matèria rostida i líquid fermentat
en bota. No és pel seu sabor eixut de
pa de pessic, ni pel carinyo ensucrat
que li dediquen els pastissers
de marca blanca de les grans
superfícies. S’entén la seva funció
de llaminadura per als nens, però
els adults, per què la necessitem?
Perquè una festa no seria res sense
els excessos.

Les festes tradicionals són
importants. I tant. Són dies
marcats en vermell al calendari,
cosa que vol dir generalment –i
Sant Jordi?– que no has d’anar a
treballar. Però aquest dia extra
de festa té un revers sinistre. Les
tradicions cobren peatge i és que
has de fer ‘el que toca’. En el cas de
Sant Joan el que toca és quedar
amb un munt d’amics –com més,
millor– per celebrar la revetlla. Ni
et passa pel cap no fer plans: només
de pensar-ho t’agafa mal de panxa:
“No tinc amics? Soc una sociòpata?
QUÈ EM PASSA?”. Així que fas un
esforç i et crees el teu wall of sound
mental per aïllar-te dels petards –a
la gossa ja l’has hagut de drogar–
per celebrar-ho. I la veritat és que
després t’ho acabes passant força
bé, tot i que mai arribaràs al nirvana
sant joaner que ven l’imaginari
popular. I el que toca també és que
algú porti una coca per postres.
I que tothom, li vingui de gust o
no, en mengi, apartant la fruita
confitada i bevent cava a cabassos
per fer passar la bola. És el mateix
romanço que amb el tortell de
Reis, però, a sobre el 23, no tens ni
l’emoció que et toqui la fava.

ORIOL MALET

Addictes a la coca

Torna l’estiu i torna un debat tan calent com els
pixats de gos que reguen alguns dels carrers
menys turístics i, per tant, menys netejats
de Barcelona. Quan els amos –no tots, per
desgràcia– van començar a recollir les caques
dels seus quissos, la convivència va guanyar
una batalla. A Girona pensen que és el moment
d’obrir un altre front, i començaran a multar els
propietaris que no portin una ampolla d’aigua
per diluir els orins de les voreres. Al costat dels
països més civilitzats, gironins i mataronins
són els únics habitants de Catalunya protegits
del tsunami groc de l’incivisme. Barcelona no
té regulació sobre aquest tema. Abans de la
sanció, seria preferible que cadascú prengués
consciència de la justa causa de tenir uns
carrers lliures de pixum. Q Manuel Pérez

GRRRR!
Grans coses que envegem d’altres llocs

Carrers lliures
d’orins de gos com
a Girona
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat
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Ara i aquí

SÈRIES

Blue Planet II

Per Serielizados

L’ONU HA ALERTAT que
d’aquí 30 anys hi haurà més
plàstic que peixos als oceans.
El mateix deia National
Geographic en portada
amb una bossa de plàstic
emulant un iceberg. Enmig
d’aquest panorama desolador
necessitem consciència
mediambiental. Toca aparcar
les ficcions i mirar Blue Planet
II. Una sèrie documental de la
BBC sobre la vida actual dels
nostres mars. Les escenes de
Blue Planet II tenen més acció
i tensió narrativa que l’última
temporada de Narcos. Aquest
estiu anireu a la platja sense
tirar un sol plàstic a l’aigua.
Æ Disponible a Movistar +.

3 RAONS PER LLEGIR...

ELS DESPOSSEÏTS
Ursula K. Le Guin
Æ Raig Verd. 432 pàg. 24,95 €.

1.
Creadora d’universos virtuosa
En el molt heteropatriarcal món
de la fantasia i la ciència-ficció,
els creadors d’universos sempre
són homes: R.E. Howard, Tolkien,
Lovecraft, Asimov... Ursula K.
Le Guin –morta el passat gener–
n’és la feliç excepció: Terramar
i Hainish són cosmologies
literàries amb una suspensió de la
incredulitat a prova de bombes.

2.
És una dona!
Æ David Attenborough

Æ Límits inexplorats

El mite, l’home, la saviesa. Com Carl Sagan
descobrint-nos a Cosmos la vida de l’univers,
Attenborough porta un tou d’anys fent-nos
entendre les bestioles que corren, neden i es
reprodueixen al nostre voltant. A Blue Planet II
ho torna a aconseguir.

La diferència principal entre la primera part
de Blue Planet i la segona és que hi ha nous
descobriments. A Blue Planet II ens submergim
fins al punt més fosc i profund de l’oceà i
el veiem com mai abans s’havia mostrat.
Semblen recreacions, però és la pura realitat.

Sí, és un fet obvi. Però potser per
això, en lloc del maniqueisme
binari i un pèl rosegaaltars de
Tolkien –el Bé contra el Mal– o
el sang i fetge de Moorcock, en
l’obra de Le Guin mana el dubte i
l’ambigüitat sobre què és correcte,
una riquesa de matisos que situa
l’ésser humà en la zona grisa de la
realitat via ciència-ficció.

3.
Paràbola vigent
DICCIONARI URBÀ
ARGOT PER A BARCELONINS XERRAIRES
Per Josep Pedrals

Entrepants
Anomenem ‘entrepants’ la zona que, cenyint la cintura i baixant fins a sota dels
glutis, amb forma de calces, serveix per unir un parell de mitges quan formen uns
pantis. Exemple: “Se m’ha fet una carrera als entrepants!”.

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

12

Els desposseïts va guanyar el
prestigiós Premi Nebula l’any de la
seva publicació, el 1974, i tots els
premis de ciència-ficció haguts i
per haver. Aquest conte de planetes
veïns –un d’anarquista, amb
una revolució estancada, i un de
capitalista, amb la població morint
de gana– vehicula un missatge
ecologista i social que, lluny de
passar de moda, guanya vigència
any rere any. També és un dels seus
escrits més densos. Però esclar, per
alguna cosa en diuen ideologia.
Q Ricard Martín

QUÈ LLEGEIXES?
TIMEOUT.CAT/
LLIBRES

LA COLUMNA
Els escriptors tenen la paraula

HI HA ESTUDIANTS
I ESTUDIANTS
PER

ENRIC CASASSES
L’autor ha publicat l’obra teatral
‘Monòleg del perdó’
(Males Herbes). 93 pàg. 15 €.

El mes de maig de 1968 no hi va haver cap
revolució i ni tan sols cap revolta i ni tan sols una
revolteta petita: res. Quatre consignes pintades
a les parets per uns suposats estudiants que
mai no havíem estudiat ni estudiaríem. Les
consignes que van tenir més èxit anaven
totes contra la idea nostra de revolució
popular igualitària, de revolució social, de
llibertat i entesa. Les pintades famoses del 68
deien que siguéssim realistes i demanéssim
lo impossible, és a dir, que ens anéssim
acostumant a no obtenir res. Fins aleshores
havíem estat batallant per fer REAL lo que
volíem i desitjàvem: la llibertat i l’entendre’s.
Fins al famós 68 els revolucionaris volíem
COSES, i no abstraccions publicitàries com ‘lo
possible’ o ‘lo impossible’. L’altra famosíssima
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pintada era la que reclamava la imaginació al
poder, que en fi, jo hagués preferit un poder ben
tonto i sense imaginació, però el capitalisme ja
anava veient que com més imaginació hi posés,
millor governaria i més esclavitzats tindria els
seus súbdits-clients, ben entretinguts amb
samarretes de frida kahlo i coses així. El famós
maig del 68 més aviat tirava cap a desactivar la
lluita de la imaginació contra el poder. D’abril
a juny, els definidors i denunciadors de la
societat de l’espectacle van quedar convertits
en espectacle. Els estetes del pseudo-tot es van
vendre al sistema. Més ben dit: es van regalar
al sistema. En un dels pocs territoris públics
d’expressió lliure, les parets dels urinaris
públics, s’hi desplegava un art que s’havia
tornat previsible (poca imaginació), estilitzat
(gens d’inventiva) i lleig (lleig).
En aquells anys els grans pensadors,
els mestres més avançats o endinsats de
la metafísica, treballaven gairebé tots de
traductors mal pagats que traduïen els èxits i no
tan èxits de la ciència-ficció nord-americana
als diferents idiomes europeus, excepte els
anglesos que com que no podien tenir aquesta
feina es dedicaven a vagabundejar pels erms
que havia deixat arreu d’Europa la suposada
revolta d’estudiants que ni estudiaven ni
s’havien revoltat, tret de dues o tres dones
que sí, que s’havien rebeŀlat, dues o tres
grans metafísiques de la revolta individual
espontània desorganitzada (la que floreix
als erms que deixa per on passa una cançó
molt llarga i plena de coses que es diu “ja no
queda res”), un parell o tres de senyorasses
metafísiques molt actives que, com és lògic,
es preocupaven d’ensenyar-nos a enraonarhi, a abraçar-les i a saltar-nos les normes... i sí
que ens ho ensenyaven, i bé, però jo no en vaig
apendre gaire, estava
distret, em tenien
distret les professons
que em corrien
per dins brandant
llençols pintats a
l’oli amb els colors
vius de l’anarquisme
metafísic no-figuratiu
dels futuristes russos,
i m’ho he hagut de
reestudiar tot de cap i
de nou jo tot sol. Q

El famós
maig del 68
tirava cap a
desactivar
la lluita
de la
imaginació
contra el
poder
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GRATIS BCN
Gaudeix de la ciutat per la cara
DEBAT

Tertúlies
transgressores

NO T’HO
PERDIS

Sota el nom de
Barcelona, un parc
temàtic?, Xavier Trias i
Joan-Pere Viladecans
debatran sobre les
polèmiques més
candents que afecten
avui Barcelona sense
pèls a la llengua.

MÚSICA

Dia de la Música
El Poble Espanyol s’omplirà de
concerts per celebrar-lo amb el
minifestival Fnac Live. Tots els que
hi actuaran seran grups d’aquí, i
tots bons: Mishima, El Petit de Cal
Eril, Núria Graham i Cala Vento.
Comencen els concerts d’estiu i no
podríem estar més contents!

Æ La Capella. M: Jaume I.
Dj. 21. 19 h.

EXPOSICIÓ

Nancy 50
aniversari
La mítica nina de
Famosa tindrà un
homenatge pel seu
mig segle d’història.
200 Nancys, amb els
seus corresponents
looks, exposades que
ens faran viatjar en el
temps cap als anys 70.

Æ Poble Espanyol. M: Espanya. Dj. 21. A partir de les 19 h.

CIUTAT

Festa Major
del Casc Antic
Els barris de Sant
Pere, Santa Caterina i
la Ribera es vesteixen
de gala amb moltes
activitats per la
seva Festa Major,
una de les primeres
de la temporada.
Hi haurà una gran
cercavila, una revetlla
de Sant Joan molt
especial, concerts
i les tradicions de
rigor, entre moltes
altres coses, que
s’allargaran durant
més d’una setmana!
No us ho perdeu!

Æ Mercat Encants Vells.
M: Glòries. 20 h. Del dl. 18 al
ds. 23. De 9 a 20 h.

ART

La fotografia
creativa a
Catalunya
Aquesta nova
exposició a La
Virreina mostra les
obres dels fotògrafs
que entre el 1973 i el
1982 van reivindicar
i consolidar el seu art
com un d’autònom i
independent.
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Amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya

Difusió controlada per:

Time Out per a H&M

Tarda de
revetlla!
JAVIER RUIZ

Escalfeu motors per a la nit més curta
de l’any amb l’H&M Future Beats, una
festassa que tindrà un cartell de luxe

ACABEM D’ESTRENAR L’ESTIU
i aquest dissabte arriba una de
les festes més engrescadores de
l’any, la revetlla de Sant Joan. Si
no podeu esperar a la nit i voleu
sortir de festa des del migdia, no
us perdeu l’H&M Future Beats,
un festival al Poble Espanyol en
què podreu gaudir dels directes
de C. Tangana i Nathy Peluso i de
moltes sorpreses!

Talent musical
Aire lliure, bon ambient i les
tendències del moment s’uniran
en aquesta festa tan especial
per fer-nos passar una estona

DE QUÈ VA...
La primera edició
d’un festival creat
per H&M.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per remenar amb els
ritmes de C. Tangana
i Nathy Peluso
abans de la revetlla
de Sant Joan.
Æ H&M Future BeatsPoble
Espanyol. M: Espanya.
Ds. 23. De 13 a 21 h. 5 €.

fabulosa. Un dels ingredients
principals de l’esdeveniment serà
la música. Per a l’ocasió, H&M ha
decidit apostar per alguns dels
grans representants de la nova
onada de música urbana, amb
actuacions de diferents gèneres i
per a tots els gustos i públics.
Una de les actuacions més
esperades de la tarda serà la del
raper C. Tangana, i també podreu
gaudir de la fusió de soul, rap, salsa
i jazz de la cantant argentina Nathy
Peluso. Per rematar una festa de
traca, les sessions dels DJs Begun,
Awwz i Arnau Obiols us faran
moure l’esquelet.
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Gastronomia urbana
El festival H&M Future Beats
comptarà també amb una zona
gastronòmica on podreu degustar
les especialitats d’unes quantes
food trucks des del migdia fins al
final de la festa. Tastareu propostes
culinàries urbanes mentre gaudiu
d’un dia dedicat a la música i a les
tendències.
A més, quan compreu la vostra
entrada –de només 5 euros–,
col·laborareu en una bona causa,
ja que els fons aniran destinats a
les persones refugiades de la mà
d’ACNUR. Se us acut una manera
millor d'encetar l'estiu? Q
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Misteris
il·lustrats
Bruixes, vampirs, exorcismes...
Si grateu sota la capa
ordinària i pragmàtica de
Barcelona, hi trobareu
un passat recent on allò
inexplicable i màgic era part
indestriable de la realitat
quotidiana
Per Maria Junyent i Ricard Martín
Il·lustracions Martín Tognola

L’UPIRÒLEG CATALÀ

Entrevista
amb el
caçavampir
ÀNGEL GORDON ÉS el
parapsicòleg expert en
upirologia –l’estudi dels
vampirs– per excel·lència.
Ha cregut mai en el vampir
arquetípic estil Dràcula?

No, però he fet tot allò
possible per comprovarho. T’imagines un jove als
70 anant a la Romania de
Ceaucescu amb un maletí
amb pistola, bales de
plata, estaques i martells?
Ara seria un friqui, però hi
anàvem acollonits, per si
de cas. Jo vaig dormir a
les ruïnes del castell de
Vlad Tepes, mort de por.
Però pels llops, no pas pels
vampirs. Poca gent sap que
Milosevic està enterrat amb
una estaca al cor. Però hi ha
vampirs de debò. Com els
psíquics.

Els vampirs són una cosa de
l’Est, oi? Barcelona té poca
empremta vampírica.
Home, tens l’Enriqueta
Martí. L’altre dia em van
preguntar: “Què en pensa,
del bulo de l’Enriqueta?”
Bulo? És històric! Surt als
diaris. Vaig tenir la sort de
poder parlar amb la seva
darrera víctima, abans que
morís. Martí segrestava
nens, els treia la sang i els
emparedava. I ho podia fer
perquè al darrere hi havia
gent de calés.

Hi ha més mites vampírics, a
Catalunya?
El comte Estruch, a Llers.
De jove, vaig arribar a
Figueres i vaig caminar de
nit fins allà, per dormir a
la plaça del poble. Al matí,
em miraven tres senyores
vestides de negre. Els
vaig preguntar pel comte,
es van senyar i van cridar:
“Arrenégote demo”!
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DE CEMENTIRI A CIMENT

Esperits!
L’església del Sagrat Cor té
història: construïda a principis
del 1900, constava de temple,
parròquia i un cementiri. En la
Setmana Tràgica, el conjunt
va ser destruït. El 1926 la van
tornar a erigir, però la Guerra
Civil la va recremar de cap a
peus. En la tercera vida, el 1943,
van anul·lar el cementiri amb
una cotxera de busos. Diuen
que, de nit, els morts orfes de
terra consagrada es lamenten
arrossegant-se pel ciment.
Æ Pere IV, 398.

UNA CASA INFERNAL

Can Banyeta
A un cop de roc del soroll
de Bailèn, hi ha la Casa del
Dimoni: al cor gitano de Gràcia,
embolcallada en una quietud
difícil d’explicar, ominosa quan
ens sentim observats per les
efígies del Diable a la façana
(els plafons mefistofèlics glacen
la sang). El 1892, l’empresari
Atzeries es va arruïnar, i va
prometre l’ànima a l’Adversari
a canvi de fortuna. Li va tocar la
loteria. La casa aguanta però no
pel pacte: és patrimoni protegit.
Æ Josep Torres, 20.
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LA ‘MADRE CATALANA’

La vident de Franco
Ramona Llimargas Soler va néixer
a Vic a finals del segle XIX. Avui
està enterrada a Can Trilla, una
de les últimes masies de Gràcia,
on resideix la petita comunitat
de monges Hermanas de Jesús
Paciente. De Llimargas deien que
tenia el do de la ubiqüitat. Que un
xofer que la portava al seient de
darrere arribava al punt de destí
amb el cotxe buit. Que havia estat
vista a la vegada per Barcelona
i al despatx de Franco a Burgos,
ja que es veu que el dictador
s’encomanava a la monja vigatana
abans de moure fitxa. Ho relata
el cronista Xavier Theros al llibre
Barcelona, secretos a la vista,
on també explica que la monja
es dirigia al Caudillo en català
osonenc, que el de Ferrol desxifrava
amb la mica de gallec que parlava.

De Terrassa
a Llers: un
vampir de
veritat i un
de mític

Dolors
Marín
DOCTORA EN HISTÒRIA

01

El vampir de
Terrassa

Æ Gran de Gràcia, 177. M: Fontana.

PROXENETA O VAMPIRA?

Una mala dona
Enriqueta Martí, la vampira
del carrer Ponent (ara Joaquín
Costa), va ser el monstre que diu la
Viquipèdia, segrestadora de nens,
a qui prostituïa, matava, xuclava
la sang i finalment convertia
en ungüents per als rics? No.
L’esplèndid llibre Vampirismo
ibérico, de Salvador García,
estableix els fets provats: segrestava
nens de gent tan miserable com
ella per obligar-los a pidolar o els
revenia. Hi ha indicis d’infanticidi,
però res concloent. La premsa va
esbombar que a casa seva hi havia
ossos de quatre nens, però eren
d’animals. També que la van matar
les recluses de Reina Amàlia, però
va morir de càncer.

ESPIRITISTES I
LLIUREPENSADORES

El 1932, a Terrassa, una
dona va sortir deixant
el seu fill de tres mesos
dormint. Quan va tornar,
no hi era: el van trobar
mort a un pati proper,
sense sang. L’assassí,
Salvador Cazorlo, ho havia
fet “perquè si no, la Verge
l’hauria matat a ell”.

02

El vampir de
Llers

Æ Joaquín Costa, 29. M: Universitat.

El comte Estruch, noble
vampir amb un castell
enrunat a Llers, era un
home vell que va tornar
a la vida convertit en
endimoniat jove: xuclava
la sang a les noies i les
deixava embarassades.
Del seu nom ve
‘malastrugança’.

ENDIMONIATS À GOGO

Mossèn Cinto, exorcista
A finals del XIX, una epidèmia
d’endimoniats va fer que la
Diòcesi de Barcelona convertís
el quart pis del número 7 del
carrer Mirallers en una casa
dedicada a l’exorcisme. Un dels
més aferrissats practicants del
sagrament va ser Jacint Verdaguer,
fins al punt que el bisbe de
Barcelona –temerós del ‘què diran’
si se sabia que el confessor del
marquès de Comillas participava
en cerimònies dubtoses– va retirar
la llicència per consagrar al poeta
mossèn. Ja se sap que el triomf del
dimoni és que la gent no hi cregui.
Mossèn Josep Serra, exorcista de
Barcelona, no ha volgut parlar
amb Time Out adduint que “la
seva missió demana privacitat”.
Æ Mirallers, 7. M: Jaume I.

LES ÀNIMES DEL METRO

La maledicció de Rocafort
Durant una època, cap als anys 60,
cap treballador de TMB volia vigilar
l’estació de Rocafort de nit. Els
caps d’estació que s’hi quedaven
asseguraven haver notat presències
estranyes. El cas és que en aquella
dècada, l’estació es va posar de
moda entre els suïcides. I per si
això no fos prou, els treballadors de
TMB recordaven que anys abans
de ser part de la xarxa de metro,
aquell espai havia servit de refugi
durant la guerra. Qui sap si hi havia
(hi ha, potser) un excés d’ànimes
atrapades en aquell solc, que de
nit busquen contacte amb els vius.
Aquesta història, un clàssic entre
els treballadors de TMB, l’explicava
el guia cultural Manuel Marina, en
un itinerari subterrani que va fer fa
uns anys l’empresa CultRuta.
Æ M: Rocafort (L1). Gran Via de les Corts
Catalanes (entre els carrers Rocafort i Calàbria).
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Contemporània i experta en
la història dels moviments
socials contemporanis,
Dolors Marín és autora
del llibre Espiritistes i
lliurepensadores (Angle
Editorial), una investigació
sobre dones pioneres en
la lluita pels drets civils,
de mitjans del segle XIX a
mitjans del XX.

Quina és la relació
entre espiritisme i
lliurepensament?

A l’Espanya del XIX,
que només permet el
catolicisme, l’espiritisme
(el fet d’intentar comunicarse amb el més enllà) és una
manera d’anar a la contra
del gran relat.

Com era aquell espiritisme?
El d’aleshores era un
espiritisme molt familiar,
de contacte amb el més
enllà però sense cap
afany materialista. De
fet era una forma de
dissidència, una mena de
front comú alternatiu on
també s’aplegaven els
evangelistes, els primers
vegetarians...

I la relació entre
l’espiritisme i les dones?
Les dones van trobar en
l’espiritisme un sistema
filosòfic igualitari, on, al
contrari que a l’Església
catòlica del moment
(que els negava fins i
tot l’educació), se les
escoltava.

Quins són els fruits que va
donar aquesta relació?

Sobretot, un munt de
publicacions on dones de
l’època van poder llançar
campanyes antiesclavistes,
pacifistes i sobretot a favor
de l’educació igualitària.

COSES QUE PASSEN A GRÀCIA

Màgia al carrer
Fa uns 10 anys, Víctor Nubla
(escriptor, músic, savi popular
i més gracienc que la campana
de la Torre del Rellotge) va
publicar un llibret meravellós
que es diu Màgia tridimensional
perenne (que podeu trobar també
recopilat dins d’un altre que es
diu Cómo caza un dromedario). Hi
recull històries extraordinàries
viscudes i/o sentides al barri
de Gràcia. Històries de pedres
magnètiques i brolls d’aigua que
bull entre la neu i episodis de
màgia quotidiana a la Bodega
Marín, també coneguda pels
experts com a ‘centre místic de
l’univers’.
Æ Màgia tridimensional perenne. Víctor Nubla.
Biblioteca para misántropos, 2007.

HI HA VIDA A MART?

Els ufòlegs
Per segon any consecutiu,
els grans experts en vida
extraterrestre es reuneixen
a Barcelona per celebrar The
Ufology World Congress. Entre
els ponents d’aquesta edició hi
ha el peruà Sixto Paz Wells, autor
i teòric que assegura haver viscut
experiències de contacte des
del 1974, i Erich von Däniken,
eminència en les teories
d’extraterrestres a la Terra.
Æ Hotel Alimara. Berruguete, 126.
M: Mundet. Del dv. 22 al dg. 24. A partir de
75 €. www.theufologyworldcogress.com

EL MERLÍ CATALÀ

Fructuós Canonge
LES MANS PARLEN

Quirologia
Fa 40 anys que en Josep
Fàbregas es dedica a la
quirologia –l’art de la lectura de
la mà–, però va ser cap als 2000
que en va descobrir els orígens
i el seu veritable objectiu:
conèixer el nivell d’evolució de
cada persona i el seu present.
Res a veure amb preveure el
futur. Als seus estudis i cursos
combina aquesta pràctica amb
la grafologia, la fisiognomia i
l’astrologia, com a angles totals.
Æ Escola de Psicologia Evolutiva i Teràpies
Naturals. www.psicoevol.com
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A mitjans del segle XIX, les
gestes de Fructuós Canonge
s’escampaven per Ciutat Vella
com el pol·len a la primavera.
Que si al mercat havia convençut
al personal de la frescor d’unes
sardines que estaven clarament
passades. Que si havia fet sortir
monedes d’or de dins dels ous
d’una parada. Que si una vegada
que havia d’actuar davant de la
reina Isabel II, arribant tres hores
tard, va aconseguir que tots els
rellotges de la sala retrocedissin
alhora. Però ni tota aquesta
gràcia el va salvar de l’exili per
republicà. A la plaça Reial (quina
contradicció!) una placa el
recorda pel menys impressionant
dels seus oficis: enllustrador de
sabates.
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Si ‘Loops’ era una història
de la música electrònica al
segle XX, Javier Blánquez
publica el segon volum de
la seva bíblia del gènere per
seguir allà on ho va deixar.
Se li va girar feina: el digital
és el nou ‘mainstream’
Per què una història de la música
electrònica al segle XXI si només
en portem dues dècades? Hi té
a veure l’èxit massiu de l’EDM,
Skrillex, Deadmau5 i companyia?
La divisió és accidental, perquè
el primer volum va sortir el
2002. El que divideix un volum i
l’altre és la irrupció d’internet i la
digitalització i desmaterialització
del món. L’EDM és un reflex
d’aquest procés, una música que
gairebé no existeix en format
físic, un símptoma de com s’ha
transformat la producció i la
difusió. Musicalment no és un dels
gèneres que més m’interessi, però
socialment és l’acceptació de la
cultura rave als Estats Units, que
havia ignorat aquesta tradició. I
ho fa a la manera nord-americana:
a Europa era underground, allà és
com si fos Hollywood.

LLIBRES

El ‘beat’ va
matar el
‘rock star’
Per Marta Salicrú
Fotografia Laia Collet

Que el mainstream s’hagi
hipertrofiat dona molta força
als moviments de resistència
underground, que plantegen
un discurs musical més atrevit i
honest. Aquestes tensions han
mantingut viva la música. Però
també han danyat la seva vocació
exploradora de possibilitats:
quan entra al mercat
això queda relegat a un
segon pla. La música
s’ha popularitzat
SAMPLEJATS
de tal manera i tan
Daft
Punk i Burial
globalment, que ha estat
són, segons l’índex
inevitable l’entrada en
onomàstic de Loops
joc dels diners.

T’has qüestionat el caràcter
efímer d’algun dels artistes o
fenòmens que menciones?
No és que patís una crisi de fe,
però el 2014 vaig percebre que
molta música se m’escapava,
que era impossible estar al dia
de tot. Començava a sorgir molta
música interessant a Soundcloud,
a YouTube. Potser hem entrat en
un període en què la música flueix
com un riu amb un gran cabal
on tu et capbusses a veure què hi
trobes, i en què et perdràs aigua
contínuament. La música és com
obrir l’aixeta, una cosa que circula.
L’aigua que se’n va pel desaigüe
ja no la pots recuperar, però no
importa perquè en sortirà més.
Aquest canvi de paradigma fa que
la música estigui sotmesa a un
cicle constant de renovació. Què en
quedarà de tot això? No ho sé, però
potser hem de pensar que ja no som
en l’era de les grans obres, sinó en
la de la producció constant i en la
del gaudi infinit, que tampoc sona
malament.

2, els més rellevants
en l’electrònica del
segle XXI. I YouTube.

Abans era una economia de
resistència, i el seu star system
no era comparable al del rock,
el cine o la moda, i ara sí. Abans
el rànquing dels DJs el feia DJ
Mag, una revista anglesa, amb
votacions dels lectors, però ara ja
no és rellevant. El rellevant és el de
Forbes: qui cobra més.
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No sé si és massa aviat per dir-ho,
però en aquesta dècada hi ha
hagut un canvi de paradigma, de
reequilibri dels ingredients més
importants en la creació musical.
Veníem d’una etapa de predomini
del bombo, en què la música de
ball ha estat guiada per un patró
rítmic de 4 x 4, el clàssic bombo
a negres del techno-house. Però
sobretot arran de la irrupció del
dubstep, la palpitació del so del
baix esdevé més important. Ni el
dubstep, ni l’R&B, ni el hip-hop
tenen bombo a negres, i són els
gèneres que dominen el marc
cultural en el present. Si hi ha un
element que pot unificar trap,
reggaeton, dubstep, dancehall,
músiques àrabs, etc., és el baix.
Aquella arrel molt primitiva que va
sorgir a Jamaica ha acabat sent la
fracció d’un llenguatge que ara té
molta preeminència.

“Ja no som en
l’era de les
grans obres
sinó en la de
la producció
constant”

La tensió entre l’underground i el
mercat és molt present a Loops.

L’èxit global de
l’electrònica va en
paral·lel a la conversió
del DJ en superestrella.

Un altre canvi important és la
irrupció del so bass.

Æ Reservoir Books. 688 pàg. 24,90 €.
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REFUGI

La ciutat que
va acollir la
manifestació més
massiva d’Europa
en defensa
dels refugiats
dedica aquesta
edició del Pride
a les persones
migrades i
acollides de la
comunitat LGBTI

All my loving és el lema
de la campanya de
visibilització de les
persones refugiades LGBTI.

Per Sebastià Portell

Que l’Orgull és una arma política no és un secret
per a ningú. El que serà indiscutible a partir
d’ara és que aquesta arma, a més d’impactar
contra les pitjors formes de l’LGBTI-fòbia, pot
tenir un efecte en altres àmbits socials. Arriba
l’edició més compromesa i activista del Pride
BCN, dedicada íntegrament a les persones
refugiades LGBTI.
La campanya comunicativa pren el nom
d’una cançó dels Beatles, All my loving, i és
tota una declaració d’intencions: la celebració
de l’amor des de la distància. Segons el nou
director del Pride, Eloi Morte, “les persones
refugiades LGBTI s’enfronten a una situació
doblement difícil”, ja que abandonen el seu país
i ho fan per causes vinculades a la seva identitat
sexual i de gènere. És per això que el Pride s’ha
proposat “enderrocar els murs amb què aquesta
comunitat es troba en arribar al nostre país,
perquè volem fer de casa nostra casa seva”.
L’organització ha posat en marxa tot un
seguit d’activitats dedicades al tema i també ha
fet públic un manifest, “Orgull és acollir”, que
defensa la necessitat de “potenciar les veus” de
les persones refugiades LGBTI i visibilitzar-les.
I si una cosa tenen clara és que la lluita no es
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limita a Barcelona o al país: “A molts països la
societat i les lleis criminalitzen, persegueixen i
castiguen les expressions i identitats de gènere i
les orientacions sexuals no normatives”.
Així, si el passat 14 de juny es va celebrar
una conferència amb defensors dels drets de
les persones LGBTI en contextos adversos,
provinents de Rússia, Tunísia i el Regne Unit,
el divendres 22 es farà una taula rodona sobre
Catalunya com a refugi de famílies LGBTI, a la
seu de l’FLG – Famílies LGTBI, i el dimecres 27
tindrà lloc la conferència internacional Passes
cap a una millor acollida de persones LGBTI amb
necessitat de protecció internacional, amb la
participació de Juan Carlos Arnáiz, d’ACNUR,
Laura Serrano, de l’equip jurídic de CEAR
Melilla, i José María Oñate, de la fundació La
Merced Migraciones. També hi haurà dues
jornades dirigides a experts, una biblioteca

Munir (Marroc).
Perseguit per haverse enamorat de
l’Oudalid.
ALTRES ACTIVITATS

No només
d’activisme
viu el Pride

Paula (Guatemala).
Torturada per haver-se
atrevit a ser dona.

vivent, on els assistents podran parlar de tu
a tu amb persones migrades sobre la seva
experiència, i un contacontes que posarà
paraules i imatges a la qüestió.
Són actes organitzats amb l’ajut de
l’associació ACATHI, Migració, Refugi i
Diversitat LGBTI+, una de les entitats que han
col·laborat històricament en la coordinació
del Pride i que van proposar a l’organització de
dedicar-lo al tema.
“Era una realitat que no s’estava visibilitzant
i ara era el moment per fer-ho”, afirma
Rodrigo Araneda, president de l’associació i
responsable de l’àmbit social internacional
del Pride. L’associació, que va ser fundada El
2003 per persones migrades, va ser la primera
amb aquesta missió a l’Estat i ha viscut amb
preocupació extrema el drama dels últims
anys. L’Estat no ofereix estadístiques sobre
aquest tema, però només el 2017 l’associació va
brindar els seus serveis a més de 200 persones,
que reberen suport en el procés de migració
o que van requerir ajuda per millorar la seva
qualitat de vida.

El Pride d’enguany és la mostra de
com un mateix esdeveniment pot
combinar celebració i activisme:
més de cent activitats envairan la
ciutat per celebrar la diversitat de
la comunitat LGBTI amb tot el seu
ventall de matisos.
Exposicions d’art eròtic,
conferències, una mostra de
comerç, orgull al Tibidabo, esport
amb les Panteres Grogues, jornades
professionals, presentacions de
llibres, clubs de lectura, exhibició
de voguing i altres delícies són el
precedent del Village, que arriba
carregat d’opcions.
La inauguració oficial, que serà el
dijous 28 a plaça Universitat, anirà a
càrrec de La Terremoto de Alcorcón,
Sharonne i la cantant Roser. Serà el
tret de sortida perfecte per a un cap
de setmana farcit de plans adreçats
a tots els públics: al Village, a Maria
Cristina, haureu de triar entre curses
de tacons, una mostra drag, tallers
per a nens, desfilades i animació
de la mà de festes com Pop Air,
Mordisko, Allioli Olé, Churros con
Chocolate, Ultrapop, Pervert o Melon
Party, entre d’altres.
Però el que ens fa plorar purpurina
de l’emoció és el cartellíssim que
han preparat per a les nits del 29
i el 30. Divendres podreu ballar
a ritme de Ms. Nina i King Jedet,
les reines del reggaeton urbà,
sentir Camela entonant hits d’ahir
i d’avui o demostrar que sou els
més eurovisius de la colla amb les
actuacions de Conchita Wurst (canvi
de look inclòs) i l’etèria i divina
Loreen.
Dissabte no serà menys: l’artista
electropop La Prohibida obrirà la nit
i prepararà la pista al grup mallorquí
d’indie pop Papa Topo, a qui seguiran
la triunfita Natalia i Gala, creadora
d’alguns dels temes dance més
mítics dels noranta.
Æ Consulteu tota la programació a
www.pridebarcelona.org
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De Rússia, del Marroc, de Veneçuela, d’El
Salvador, d’Hondures… I així fins a noranta
països d’arreu del món. Són els punts d’origen
de persones que busquen una vida millor a
Barcelona per causes vinculades a la seva
identitat sexual o de gènere, i Araneda
adverteix que el panorama que es troben aquí
tampoc és gaire esperançador: “Hi ha molts
elements que queden desprotegits a la Llei
d’estrangeria, i la Llei d’asil acull alguns temes
LGBTI però a l’hora d’aplicar-los tot depèn del
govern de torn”.
El que queda clar amb aquest Pride és que
Barcelona vol acollir i que la comunitat LGBTI,
amb una història de persecució i dificultats,
està preparada per cridar-ho amb tot l’orgull
del món.

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

Coses
per fer
Coordina Erica Aspas
www.timeout.cat/que-fer

La ciutat
està de
revetlla!
Cada 23 de juny Barcelona s’entrega a la nit
de Sant Joan. Hi ha plans més enllà de les
discoteques i el Pau Roigé us ho demostra

ARRIBA LA REVETLLA de Sant Joan, el
moment en què tots els grups de WhatsApp
s’omplen de debats sobre què fer la nit del 23
de juny. Doncs bé, fora de les sales de festa,
Barcelona s’omple d’activitats de tot tipus.
Tant si el que busques són les tradicions més
arrelades com les més noves,
segur que trobes algun lloc on
estaràs a gust.

La Flama del Canigó
No hi ha nit de Sant Joan sense
la Flama del Canigó. La tradició,
de fa més de 50 anys, consisteix
a encendre torxes al cim de la
muntanya la nit del 22 de juny
i, en poques hores, portar-les
a les diferents regions de parla
catalana per poder encendre les

fogueres el dia 23. A Barcelona s’ha preparat
una festassa per rebre-la a la plaça de Sant
Jaume. Començarà a les 17 h amb sardanes
i l’aniran seguint actes amb els Gegants de
la Ciutat, l’Àliga i lectures diverses. L’acte
s’acabarà a les 19 h amb el repartiment de la
flama als diferents representants
dels barris de la ciutat.

Sigui com
sigui, per
Sant Joan,
com més
germanor,
millor!

Les festes als barris
La gran majoria de districtes de
Barcelona celebren la revetlla
amb la tradicional foguera de
Sant Joan, encesa amb la Flama
del Canigó, i amb festa i xerinola
estiuenca. En trobaràs al Raval
(rambla del Raval), la Barceloneta
(plaça del Poeta Boscà), Sant
Antoni (carrer Viladomat), Gràcia
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(plaça del Sol), Nou Barris (plaça Virrei Amat)
i el Poble-sec (plaça del Sortidor), entre molts
(moltíssims) d’altres. I si no us convencen les
fogueres, teniu moltes altres celebracions de
barri a la fresca, amb sopars populars, concerts
i bengales. Una de les que pot agradar més és la
que s’organitza a la plaça Anna Frank, a Gràcia,
on l’únic que s’ha de portar és una carmanyola
amb el sopar i ells abastiran tothom dels
imprescindibles per allargar la nit més màgica.
Sigui com sigui, per Sant Joan, com més
germanor, millor!

Revetlla amb musclos i cava
Per aquestes dates, no només és temporada de
petards, coques i borratxeres a la platja, sinó
que els musclos estan en el seu millor moment.
Tres mercats de Barcelona oferiran aquesta
delícia del Mediterrani acompanyada amb una

Coses per fer

EL TOP 3

Coques per
a tothom

La Flama del Canigó

La clàssica

Els més tradicionals ja deveu tenir el
vostre forn de referència on comprar
la coca de Sant Joan, però per als
que viviu a la parra us recomanem
les que fan al Forn Baltà, que mai
deceben.
Æ Forn Baltà (Sants, 117-119). M: Plaça de Sants.

L’exòtica

Si busqueu ser els més originals de
la revetlla, podeu apostar per la coca
de Sant Joan japonesa que s’ha tret
de la màniga Daniel Jordà: te matcha,
yuzu, xocolata i maduixa, inspirat pel
pa de llet nipó, el Hokkaido.

Mercat del Ninot

Æ Panes Creativos (pl. de Garrigó, 5). M: Fabra i Puig.

copeta de cava de manera totalment gratuïta.
Començarà el Mercat de Sant Antoni el dia
22 i seguiran els del Carmel i la Concepció el
23. I si us en quedeu sense (o us agrada massa
endrapar), ho repetiran el 27 de juny (al Ninot
i Sants) i el 28 (a l’Abaceria i la Llibertat) per
celebrar la revetlla de Sant Pere.

Fira’t per Sant Joan
Si necessiteu començar l’estiu amb estil,
s’han organitzat mercats especials el cap de
setmana del 23 i 24 de juny plens de moda,
food trucks i concerts. Per una banda, torna
el Palo Market Fest al Port del Fòrum, amb
una revetlla on no hi faltarà ni jazz, flamenc,
reggae, funk ni dancehall, ni les més de 50
botigues i 20 llocs de street food. Per altra
banda, tindrem el Barcelona Vintage Market
a la Nau Bostik, amb infinitat d’objectes i roba

de segona mà, DJs, menjar i ambient per anar
preparant la nit.

Amb gossos
I acabem amb els que menys il·lusió els fa la
pirotècnia: els gossos. Per als més porucs,
el millor és que es quedin a casa tranquils,
amagats on ells vulguin i aïllats del soroll
(encendre la ràdio és una bona opció); per als
casos més extrems hi ha medicació especial,
però sempre consulteu-ho amb el veterinari. Si
el vostre quisso no té gaire problema per sortir
de casa, s’organitzen festes especials pel seu
confort, com la que fan al Perros al Agua, un
parc aquàtic per als nostres amics canins a la
Roca del Vallès; allà tenen piscines
on gossos i humans es poden banyar
sense problemes, i una zona de bar/
restaurant on descansar.
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La refrescant

El gelat amb gust de coca de Sant
Joan del DelaCrem és espectacular.
Entre llepada i llepada us anireu
trobant pinyons i fruita confitada.
Perfecte per conservar tradicions
sense passar calor.
Æ DelaCrem (Enric Granados, 15). M: Universitat.
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat
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NO T’HO PERDIS

Capital ‘gamer’
EL GAMELAB ÉS un dels

esdeveniments mundials més
interessants del món del videojoc.
Imagineu-vos els principals
responsables d’aquesta indústria
davant una audiència reduïda
explicant la seva experiència
professional. Podeu preguntar
el que vulgueu. Encara més: en
aquestes distàncies tan curtes,
podeu contactar-hi i, qui ho sap,
atreure la seva atenció cap al
vostre projecte.
Per primera vegada el 45% de
les conferenciants són dones.
Sí, la dona va començar a jugar
massivament al Tetris i ara lidera
la cúpula directiva de moltes
desenvolupadores de videojocs.
Al Gamelab podrem escoltar,

DE QUÈ VA…
Un congrés per
conèixer les ments
més creatives del
món dels videojocs.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Per estar al dia
de les empreses
punteres del mercat
i per practicar el
networking (mai se
sap).
Æ Hotel NH Barcelona
Tower. M: Hospital de
Bellvitge. Del dc. 27 al dv.
29 de juny.

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

entre d’altres, Amy Hennig
(directora de la saga Uncharted),
Angie Smets (productora
executiva de Guerrilla: Horizon
zero dawn), David Jones
(Lemmings, Grand theft auto),
Todd Howard (The elder scrolls)
i Mark Cerny (arquitecte en
cap de PS4). I un gran tema: el
blockchain.
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Barcelona, d’altra banda, és
una ciutat líder europea en la
creació de videojocs, i factura
més que la resta de l’Estat.
Aquest fenomen creix a la
velocitat de la llum: el 2012
aquí hi havia 74 empreses de
videojocs, amb 983 treballadors.
L’any passat, 130 empreses amb
12.500 treballadors. QRicard Mas

Coses per fer

A LA FRESCA
Culturitzeu-vos amb música i cinema
mentre us toca l’aire

Ç Nits de blues al Poble Espanyol
Tots els dijous d’estiu, pel Poble Espanyol passarà una
selecció de músics de blues escollits per Capibola Blues i el
Festival de Blues de Barcelona. Per exemple, Big Dani Pérez
& Marc Ferrer Trio, Big Mama Montse i A Contra Blues.
Æ Poble Espanyol. M: Espanya. A partir del dijous 21. 21 h. 5,50- 6,50 €.

Ç Cortos en femenino
La Mostra Internacional de Films de Dones surt al carrer
amb el bon temps i omple les places de la ciutat. Aquesta
vegada han programat una selecció de curtmetratges de
realitzadores espanyoles.
Æ Plaça de Sant Pere. M: Arc de Triomf. Dijous 21. 21.45 h. Gratis.

Ç Gòspel a la fresca
La força, el misticisme, l’energia i els ritmes de les
cançons de gòspel se us ficaran a dins en aquest concert
a càrrec de Ninusingers i Salgospelians, Gospel Feelings i
Ramones GospelChoir.
Æ Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx. M: Collblanc. Dj. 21. 20 h. Gratis.
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CAP
DE SETMANA
IDEAL

ALBERT ARMENGOL

Divendres

Æ

Poetry Slam
Els poetes més àgils es veuran les cares
al pati d’armes del castell de Montjuïc
tot tancant el cicle Nits al Castell. Serà
una competició ràpida que donarà el
protagonisme tant als poetes com al públic.
La nit anirà acompanyada de food trucks i
les millors vistes nocturnes de Barcelona.
Æ Castell de Montjuïc. M: Espanya. 20 h. Gratis.

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

JORNADA

CINEMA

CONCERT

Fotofesta

The Marcs

Un dia ple de xerrades,
activitats, exposicions
i projeccions
relacionades amb la
fotografia. Un bon
punt de trobada entre
professionals del
sector i públic general.

El col·legi Sant Marc
de Sarrià s’ha tret de la
màniga un festival de
curtmetratges fets per
joves de l’ESO, i cada
any es fa més gran.
Faran una gala plena
de convidats de luxe.

Joan Miquel
Oliver

Æ Espai de Fotografia Francesc
Català-Roca. M: Espanya. 17
h. Gratis.

Æ Cinemes Full (Centre
Comercial Splau). M: Cornellà
Centre. 20 h. Gratis.
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Descobriu els tresors
d’Atlantis amb el
compositor d’Antònia
Font en aquesta nova
cita amb el Telefèric
Fest, que porta música
a Badalona i Montgat.
Æ Sarau08911. M: Badalona
Pompeu Fabra. 22.30 h.
16,20 €.

Coses per fer

Dissabte
CONGRÉS

The Ufology
World Congress
Ponències, xerrades,
activitats i tallers al
voltant de l’existència
alienígena en un
congrés per a experts i
entusiastes del tema.
Æ Hotel Alimara. M: Mundet.
Del dv. 22 al dg. 24. 9 h. Des
de 75 €.

VISITA

Terrasses de
Santa Maria del
Mar
Visita un dels temples
més estimats de la
ciutat i gaudeix de la
vista sobre el Born i el
Gòtic. Podràs entrar a
llocs normalment no
visitables i gaudir-ne
com mai.
Æ Santa Maria del Mar.
M: Jaume I. 11-17.15 h. 10 €.

Nits de Jazz
a la Pedrera
The Bop Collective conquerirà
un dels escenaris més
especials de l’estiu barceloní,
el terrat de la Casa Milà, amb
un repertori de versions i
originals. L’entrada inclou una
visita a l’Espai Gaudí i una
copeta per amenitzar la nit.
Æ La Pedrera. M: Diagonal. 20.15 h. 35 €.

Diumenge
LGBTI

Pride al Tibidabo
El parc d’atraccions
de Barcelona obre
les seves portes per
celebrar l’orgull
LGBTI en una jornada
molt familiar.
Æ Tibidabo. 12 h. 16,50 €.

MENJAR

Mirador del CCCB
Un parell de diumenges al
mes obre aquest espai a la
cinquena planta amb vista
sobre Barcelona des d’una
perspectiva poc usual.
Æ CCCB. M: Universitat. 11-20 h. Gratis.

GastroRuta
Venezolana
Últim dia per
gaudir d’aquest
tour gastronòmic
per catorze bars
i restaurants
veneçolans de la
ciutat, amb tapa –en
diuen pasapalo– i
quinto per 3 euros.
Æ asocaven.org/gruve2018
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FIXA-T’HI

El passatge
Camil Oliveras
ELS PASSATGES S’HAN convertit en l’aristocràcia
dels carrers de Barcelona i, ja només pel seu
llinatge, fan olor de casa bona. A dalt de tot del
districte de Gràcia, al barri del Camp d’en Grassot i
Gràcia Nova, entre els carrers del Secretari Coloma
i d’Alegre de Dalt, hi neix el passatge Camil Oliveras
fet de casetes baixes amb jardinets de cabellera
tranquil·la, i d’altres, més arruixades. És un tros de
carrer amb el paviment aixecat i fesomia de principi
de segle passat. Qui hi passeja pensa: que bé que
viuen alguns a Barcelona, i quan hi torna a caure,
ja s’ha perdut a Travessera de Dalt i tot és soroll de
cotxes, serpentines de fum i caravanes de turistes en
peregrinació al Park Güell.
Val la pena aturar-s’hi perquè el passatge dedicat
a l’arquitecte modernista, arquitecte provincial de la
Diputació de Barcelona des del 1877 que va construir
l’edifici de la Maternitat de Barcelona, està ple de
curiositats. Només endinsar-nos al camí, entre les
males herbes, hi treu el cap una
escultura d’un bomber que té
alguna cosa de talla romànica feta
ahir. Més endavant, en una altra
paret, uns altres veïns llueixen un
mosaic de colors d’un deixeble de
Miró esgarriat. Passem-hi la tarda.
QMontse Virgili

MARIA DIAS

Qui hi
passeja
pensa:
que bé
que viuen
alguns a
Barcelona

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat
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RESERVA ARA
COMPRA LES ENTRADES A
TIMEOUT.CAT/RESERVABCN

Vins i astronomia
Us proposem un pla per transformar un vespre
d’estiu en una experiència estel·lar i màgica.
Es tracta de les Nits d’Estrelles al celler Família
Torres, una vetllada amb tots els ingredients
per convertir-se en inoblidable: un concert
de música en viu a càrrec d’&Swing, un menú
gastronòmic amb tres plats i postres maridats
amb vins de Família Torres, una visita a la
vinya i una explicació dels astres a càrrec de
dos astrònoms de l’Observatori Astronòmic
del Garraf. Si no us voleu perdre aquest
esdeveniment, afanyeu-vos a reservar-hi plaça!
Æ Celler Família Torres. Finca el Maset. 7, 14 i 21 de juliol. 65 €.

Concerts secrets

Viatge musical

Voleu viure la
bohèmia barcelonina?
Acqustic ofereix
concerts secrets per
tota la ciutat. Sabreu
el lloc 24 hores abans
i gaudireu de directes
de músics locals!

El cicle 100% jazz,
un segle d’història
omplirà de música
la terrassa del
Museu d’Història
de Catalunya. Lluís
Coloma obrirà el cicle.

Æ Barcelona ciutat. Del 8 de
juny al 22 de setembre. 18 €.

Æ Museu d’Història de
Catalunya. M: Barceloneta.
4 de juliol. 13 €.

Blink és un conte
d’amor disfuncional
sense prínceps ni
princeses. Només
amb dos protagonistes
solitaris i autèntics.
Una obra tendra i real.
Æ Tantarantana. M: Paral·lel.
Fins al dg. 24. Des de 12 €.

MIQUEL CAROL

Amor d’antiherois
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Amb
nens
Coordina Erica Aspas
www.timeout.cat/nens

Els secrets
dels faraons
EL CAIXAFORUM TANCA
curs amb una exposició de
redoblament de tambors. Faraó.
Rei d’Egipte és la tercera mostra
que fan en col·laboració amb el
British Museum i on s’exposen
més d’un centenar d’obres
–moltes d’elles no s’han mostrat
mai al públic general– que
repassen les diverses facetes dels
faraons, des del seu vincle amb
els déus, passant per la intimitat
de palau, fins a la relació amb
altres països, les guerres i com es
preparaven per a la vida eterna.
Dins de la mostra s’ha habilitat
un espai perquè els més petits
reconeguin els elements que
distingien els faraons, ja que les
peces, d’una bellesa i valor històric
incalculable, necessiten una

DE QUÈ VA…
Activitats familiars
de l’exposició Faraó.
Rei d’Egipte.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Per entrar a una
tomba faraònica i
resoldre jeroglífics.
Æ CaixaForum.
M: Espanya. De 10 a
20 h. Gratis amb l’entrada a
l’exposició.

explicació extra per als nens. Aquí
entraran a una tomba faraònica i, a
partir de les pintures de les parets,
hauran d’escollir els elements,
vestits, joies i altres atributs
amb els quals vestir el faraó que
l’ocuparà. És una activitat per
a nens a partir de 5 anys que els
ajudarà a identificar i a entendre
el significat dels símbols de l’antic
Egipte.

A més, el dimarts 10 de juliol (18
h. 4 €) tindrà lloc la conferència
Veig coses meravelloses!, també
per a un públic familiar, en què
l’arqueòloga Núria Rosselló us
explicarà secrets i detalls de com
eren aquestes ‘cases’ en què els
faraons es preparaven per a la vida
eterna amb jeroglífics, pintures i
els objectes que formaven l’aixovar
del faraó. Q Erica Aspas

EL TOP 3

Llibres infantils

Herbari
Æ Adrienne Barman. Libros del Zorro Rojo.
200 pàg. 23,90 €.

Com va fer amb Bestiari, la
il·lustradora belga ara presenta un
senzill i divertit catàleg botànic que
us farà oblidar que esteu davant d’un
llibre científic, tot i que és per a nens
a partir de 4 anys. Sabeu quines són
les plantes indecises?

Pippi Calzaslargas
Æ Astrid Lindgren. Blackie Books.
288 pàg. 19,90 €.

Pippilotta Viktualia Rullgardina
Krusmynta Efraimsdotter
Långstrump, més coneguda
com a Pippi, és una nena forta,
valenta, descarada, divertida
i aventurera que no necessita
ni prínceps blaus ni ningú que
li digui què ha de fer. Només
acompanyada d’un cavall, un
mico i els seus amics, viurà
mil i una aventures. Blackie
Books reedita el llibre d’Astrid
Lindgren, amb portada
il·lustrada per Olga Capdevila,
per a delit de grans i petits.
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

Come, crea y dibuja
Æ Louise Lockhart. Coco Books.
176 pàg. 17,50 €.

Això deu ser el més similar a la Bíblia
per als nens i nenes aficionats a la
cuina i a dibuixar, dues arts que no són
incompatibles! Coneixeran aliments,
utensilis i rutines de mig món. Podran
dissenyar un menú i saber com
funciona la digestió. Deliciós!
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Time Out per a Nike

El mes de juny
més esportiu
Nike BOXBarcelona organitza sessions gratuïtes dels Sports Talents
perquè no perdeu la forma i viviu la ciutat de la manera més esportiva

DE QUÈ VA...
Una gran trobada
que dona accés
gratuït a l’esport.
SI EL JUNY és mes de festivals,
també és un mes dedicat a l’esport.
I si no, fixeu-vos en la proposta
que fa Nike BOXBarcelona: el BCN
Festival of Sports, que neix amb la
voluntat de complementar l’oferta
cultural (i musical) de la ciutat
amb un toc esportiu, saludable i
de diversió a parts iguals.
Com s’aconsegueix fusionar
tot això? Uns quants gurus de
l’esport i les noves tendències
ofereixen els seus coneixements
en una programació repartida al
llarg de tot el mes de juny. Voleu
provar diferents modalitats de
ioga o fer burpees i dominades
davant del mar? Voleu vorejar la
platja amb uns patins o a sobre
d’un longboard? Voleu connectar
l’esperit i el cos, al mig del
Mediterrani, mentre feu una sessió
de pilates? Tot això, i molt més, són
les propostes del BCN Festival of
Sports, que Nike BOXBarcelona
celebra a la platja de la Barceloneta.

Però encara va més enllà. Si
per a vosaltres les samarretes són
alguna cosa més que una simple
peça de roba amb uns quants
tocs de color i un escut, i sentiu
que tenen cos i ànima, podreu
customitzar-ne una i convertir-la
en una peça única de la mà d’un
dissenyador o d’un estilista!

Un colofó final d’altura
Per arrodonir el mes i acabar amb
molt bon gust, el BCN Festival of
Sports Day marcarà el punt final
d’aquesta primera edició. Apunteu
bé la data: el dissabte 30 de juny.
Des de quarts de set del matí (sí, sí,
per als més matiners: recordeu que
el ioga a trenc d’alba és purificador
en tots els sentits) i fins que es
pongui el sol, viureu l’esport
com mai. L’agenda d’activitats
és ben àmplia: futbol, bàsquet,
functional training, running...
Igual que en un festival de música,
hi haurà activitats paral·leles en
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PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Perquè viureu
l’esport de manera
divertida i a l’aire
lliure.
Æ BCN Festival of Sports.
Pontevedra, 51.
M: Barceloneta.
Cal registrar-se a:
go.nike.com/JUSTDOITDAY

un munt d’escenaris, distribuïts
als voltants de BOX Barcelona. A
més, en un d’aquests escenaris hi
haurà un MC animant la jornada
que rebrà invitats especials,
cares conegudes del món de
l’esport i la cultura que, de ben
segur, us encantarà trobar de
prop. Tot plegat, un magnífic dia
per gaudir de l’esport arran de
mar. Reserveu-hi plaça i no us ho
perdeu! Q
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Coordina Josep Lambies
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Notes d’un
foraster
L’argentí Guillermo Pfenning
parla amb en Josep Lambies del
que li va passar a Nova York
LA GRAN ALEGRIA d’en Guillermo Pfenning
va ser rebre el premi al millor actor del festival
de Tribeca de mans de Willem Dafoe, “un
mestre, un animal”. Però explicar això, i no la
resta, és començar la casa per la teulada. “Un
dia, a Nova York, em van enviar a un bar en un
terrat on tot costava molts diners i jo només
duia cinc dòlars a la butxaca i cap targeta, així
que em vaig dedicar a anar escurant copes per
no morir de pena”, explica, rient. El rodatge
de Nadie nos mira va ser una experiència
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

trepidant. De fet, ni tan sols tenien permisos i
havien d’anar fugint de la policia, corredisses
amunt i avall.
Ell en parla així, a batzegades. Parla d’una
habitació que va llogar al Bronx i de la soledat de
ser cambrer a Manhattan en un restaurant en
què els companys el miraven amb
gelosia i li feien la traveta. “Tenien
por que anés allà per treure’ls
les propines, la cosa estava molt
fotuda”, diu. Tot i això, va decidir
viure la ciutat a fons. “Jo soc actor
argentí i a la pel·lícula faig d’un
actor argentí que s’ha afartat de
sortir a telenovel·les i se’n va a
Amèrica a provar sort en el cine
indie”, segueix. El cas és que només
li faltava tenir les vivències d’un
immigrant que arriba a la terra de
les oportunitats i no es troba més
que una porta que li esclata als
morros.
Xerra pels descosits, somriu
i gesticula, i és encantador. “El
que entén el personatge és que
està bé fracassar, que no totes

les aventures han de ser exitoses, que potser
tornarà a casa molt abans del que tenia previst i
tots els seus amics l’estaran esperant per rostir
un bon tros de carn”, engalta. Quan veiem
Nadie nos mira, assistim a una mena de descens
als inferns metropolitans, on tot és caríssim i
l’única manera que un foraster té
de sobreviure és recollint paraigües
trencats i fent de mainader
dels nens de famílies riques. La
conversa va així, amb entusiasme,
parlant d’ofici, de camaraderia i
d’amor. “Una de les coses que li
passen al personatge és que fuig
d’una relació tempestuosa, amb un
altre home que estava casat i tenia
família, i que no volia deixar la dona
i assumir la seva sexualitat”, explica
Pfenning. El record d’aquest amant
es veurà ofegat en habitacions
fosques, claus de mitjanit, clubs
fumejants i racons humits, en una
urbs que tan aviat et
consent com t’arrenca
els budells sense
clemència. Q

“Em vaig
dedicar
a anar
escurant
copes per
no morir de
pena”
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“És bo que
expliquem
la veritat
sense
preocuparnos dels
estigmes”

ENS
AGRADA
El millor de la
cartellera

BASADA EN
HECHOS REALES


En un ambient
claustrofòbic que fa
pensar en el Ben Kingsley
emmordassat de La mort
i la donzella, Roman
Polanski dirigeix un thriller
vampíric.

EN TRÁNSITO


En els amarradors del
port de Marsella, un
home intenta fugir de la
França ocupada amb la
documentació que li va
robar a un mort.

PARLEM AMB...

MARGUERITE
DURAS

Charlize Theron
L’HAN DESCRIT COM una versió de Mary
Poppins per a millennials, però Tully és molt
millor que això. Charlize Theron hi interpreta
la Marlo, una mare que espera el seu tercer
fill, una nena. Desbordada, un dia rep la visita
d’una mainadera que li salva la vida.
La maternitat no es representa gairebé mai d’una
manera tan realista. Senties que era una història que
havia de ser explicada?
El meu fill petit tenia sis mesos quan vaig
llegir el guió. Després d’haver pujat dos nens,
la història em resultava familiar. És bo que
s’expliqui la veritat sobre com ens sentim de
vegades, sense preocupar-nos dels estigmes.
Els diàlegs que ha escrit Diablo Cody són molt afilats.
Quines línies del guió t’agradaven?
Oh, sí, és molt graciós. M’agrada quan diu allò
de: “Les noies no ens curem, si ens mires de
prop estem cobertes de maquillatge”. Després
et fa pensar sobre aquelles coses que diem les
mares com “és una benedicció” o “és el millor
del món”. Jo també dic aquestes coses tot el

temps. I per primer cop em vaig preguntar: per
què les dic, aquestes coses?
Et vas sotmetre a una transformació física, vas haver
de guanyar pes. Com et va ajudar?
El pes que vaig guanyar és el mínim que guanya
una dona embarassada. No n’hi ha per tant. Jo
interpretava aquesta dona i m’havia de sentir
a prop d’ella. No crec que ens hàgim de centrar
tant en aquest tipus de coses.


Un porticó que s’obre, les
xemeneies de París, una
dona que fuma i ens mira
fixament. Així comença
aquesta aproximació als
diaris de Marguerite Duras.

WESTERN


Uns obrers alemanys són
enviats a construir una
ciutat hidràulica a un
poblet búlgar, on adopten
el perfil d’uns cowboys
desitjosos de conquerir
paisatges desconeguts.

Com és treballar amb nens acabats de néixer?
Teníem dues parelles de bessons. Dos d’ells
van treballar amb mi tota la pel·lícula, així que
els vaig arribar a conèixer molt de prop. De fet
eren dos nens els que feien de Mia, i eren molt
dolços. No va ser difícil.
Canviem de tema. El teu personatge a Mad Max,
Imperator Furiosa, ha sigut descrit com la millor
heroïna d’acció des d’Alien. La tornaries a encarnar?
És molt bonic que ho diguis. Ripley sempre ha
sigut un dels meus personatges favorits. La
resposta és que sí, m’encantaria. Q Gail Tolley
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Hereditary

Nadie nos mira




DE QUÈ VA…
En Nico és un actor
argentí que busca la
seva oportunitat
a Nova York.

ESTRENA DE LA SETMANA

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Perquè té un
protagonista
magnífic.
Æ Dir. Julia Solomonoff
(Argentina, Espanya i EUA,
2017). 102 min.

DE QUÈ VA…
Un drama familiar
sobrenatural, on hi
ha una presència
diabòlica.
PASSAREU NITS SENSE dormir,

Tully


PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Perquè és un dels
films més temibles
de tots els temps.

mirant a la foscor i rosegant-vos les
ungles. Perquè aquesta pel·lícula té
efectes temibles sobre aquell qui la
veu. És una història sobrenatural,
destinada a prendre el relleu a
Æ Dir. Ari Aster (EUA,
L’exorcista en el rànquing del cinema
2018). 126 min.
de terror més angoixant de tots els
temps. Aquí també hi ha caps que
giren, i d’una manera encara més
salvatge. Però el més important és que conté la memòria
dels grans clàssics del gènere, des de La llavor del diable
fins a Babadook, sobretot pel que fa a la figura femenina que
la protagonitza, en aquest cas Toni Collette. Si la recordeu
a El sisè sentit començareu a fer-vos una idea de fins a quin
punt és capaç de portar el seu personatge a l’extrem.
Collette fa d’Annie, una artista que construeix diorames
increïblement realistes. En les seves creacions trobem
una successió d’habitacions en miniatura, on rau la idea
d’horror del film: l’amenaça d’una entitat que és gran i
malèvola, i que juga amb els humans com si fossin els seus
ninots. L’Annie es recupera de la mort de la seva mare,
que era una dona severa, i en aquest dol l’acompanyen el
seu marit i els seus tres fills (Gabriel Byrne, Alex Wolff i una
al·lucinant Milly Shapiro), tots vestits de funeral.
La mort de l’àvia que tot ho enfosqueix, un ocell que
s’estavella contra el vidre de l’escola i deixa un rastre
de sang, la nena que li talla el cap amb unes tisores.
Hereditary avança a un ritme inexorable, i a mesura que la
cosa es va tenyint de negre sentireu que el món s’esquerda
sota els vostres peus, i que el monstre us agafa pel coll i
obre la boca i us crida a la cara, amb ferotgia diabòlica, fins
que caieu en l’abisme. QJoshua Rothkopf
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

LA TERCERA PEL·LÍCULA de Julia Solomonoff
té un títol que funciona en diferents direccions:
d’una banda, parla dels secrets i les mentides
que s’han fet habituals en la vida d’en Nico des
que va decidir deixar l’Argentina, on era actor
de televisió, per provar sort a Nova York amb la
promesa d’un projecte cinematogràfic que mai
no arriba a concretar-se. De l’altra, constata
la invisibilitat dels immigrants a la gran ciutat,
on fins i tot aquells que no encaixen en els
estereotips (com el protagonista, que amb els
seus cabells rossos ni tan sols dona el perfil
de ‘llatí’) malviuen de feines precàries i malden
per aconseguir el permís de residència. Però,
més que un film de denúncia social, és una
reflexió sobre la relativitat de termes com
‘èxit’ i ‘fracàs’, moguda pel retrat de Nico; un
cúmul de contradiccions interioritzat per l’actor
Guillermo Pfening. QGerard Casau

DE QUÈ VA…
Charlize Theron
fa d’una mare
desbordada.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Pel sarcasme i
la mala llet que
desprèn un guió
aparentment
inofensiu.
Æ Dir. Jason Reitman
(EUA, 2018). 96 min.
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ALGUNA COSA MÀGICA passa quan Jason

Reitman, Diablo Cody i Charlize Theron
decideixen ajuntar-se. Ja ho vam comprovar a
Young adult, ara fa uns anys, i torna a passar en
aquesta pel·lícula que és una carta d'amor a la
maternitat, tenyida amb el sarcasme habitual
de la guionista, el nervi del director i sobretot
el talent d’una actriu en estat de gràcia, en un
paper que és còmic però també real i honest.
Ella és la Marlo, una dona embarassadíssima i
destruïda pels seus dos nens, que ha caigut en
una resignació domèstica despreocupada: per
exemple, si un dels fills li taca la samarreta a la
taula, a l’hora de dinar, ella se la treu i segueix
menjant. L’arribada del nadó no hi ajuda
gaire, però és aleshores que el seu germà li
regala els serveis d’una mainadera nocturna
(Mackenzie Davis), que sap exactament què és
el que la Marlo necessita. QJoshua Rothkopf

Cinema

TAMBÉ S’ESTRENA
PREN-NE NOTA
Comença el cine a la fresca
de Sala Montjuïc

Compte enrere per un dels
esdeveniments cinèfils més
esperats de l’estiu. La primera
sessió de cine al fossat de Santa
Eulàlia del castell de Montjuïc és
el divendres 29, amb la projecció
de Tierra firme, de Carlos
Marques-Marcet (10.000 km).
Aneu-hi d’hora, que abans de la
projecció hi ha concert de Mazoni.

l’homosexualitat en
l’adolescència. I ho fa
a través de la mirada
del jove Simon, que
es va enamorant mica
en mica d’en Blue,
un xicot misteriós
de la seva escola,
amb qui comença a
intercanviar-se una
sèrie de cartes.
Nuria Vidal

78/52


Tot i que el títol és
poc esclaridor, això
és un documental
minuciós, brillant,
sobre l’escena de la
dutxa de Psicosi. 180
segons de metratge
icònics no només
per la violència que
contenen les imatges,
sinó sobretot per
l’acte de valentia que
va suposar matar la
protagonista a la mitja
hora de pel·lícula. J.R.

LAS GUARDIANAS


El francès Xavier
Beauvais transforma
la història de tres
dones que es
queden treballant
en una granja
durant la Primera

EL MUNDO ES SUYO
78/52

Guerra Mundial
en un melodrama
rural solemne i
grandiloqüent. El
film es construeix
a través d’imatges
belles, però sovint
encarcarades, tot
i que saben com

copsar el pas del
temps. Carlos Losilla

CON AMOR, SIMON


Una comèdia
romàntica que tracta
amb naturalitat
el tema de


Alfonso Sánchez
i Alberto López
abandonen el xandall
que els caracteritzava
a El mundo es nuestro
pel vestit de senyoret
andalús, en aquesta
nova pel·lícula que
compta amb més
pressupost. És el seu
bateig en la indústria.
Beatriz Martínez

EL MILLOR DE LA

CARTELLERA ALTERNATIVA
DE LA SETMANA

7

Puta y amada

Ja ha començat
el cinema a la
fresca que organitzen
des del Zumzeig.
La pel·li d’aquesta
setmana és Puta
y amada, de Marc
Ferrer: aventures
de gent jove i cameo
estel·lar de Yurena.

6

Tres dones

Ingmar Bergman
ens explica la
història de quatre
dones que esperen
en una casa d’estiu
l’arribada dels seus
homes, mentre
comparteixen cafè,
històries de fracassos i
desil·lusions.

5

Memòries
reversibles

Amb la
voluntat de rescatar
les pel·lícules
domèstiques fetes
en super-8, la Casa
Elizalde convida a
participar en una
projecció conjunta al
pati del centre cívic.

Æ P. Joan Pelegrí. Dimecres 27.
21.30 h. Gratis.

Æ Filmoteca. Dimecres 27.
20 h. 4 €.

Æ Casa Elizalde. Dijous 28.
21.30 h. Gratis.

4

3

2

El resplandor

Obra mestra
de Kubrick
i retrat esfereïdor
de l’esquizofrènia
maníaca i de la
pertorbació mental.
El somriure maliciós
de Jack Nickolson
convertit en icona del
cinema.

Æ Phenomena. Diumenge 24.
21.45 h. 7 €.

Akira + Ghost
in the shell

El Phenomena
proposa doble
sessió d’animes
representatius de
postapocalipsi i
cyber-punk. Tres
bones hores de manga
animat de qualitat per
Sant Joan.
Æ Phenomena. Dissabte 23.
21.45 h. 8 €.

1

Esplendor en
la hierba

Call me by your name

En una localitat
rural de Kansas, dos
joves que pertanyen
a ambients socials
diferents s’estimen
davant de la
desaprovació del seu
entorn. Una de les
joies d’Elia Kazan.

Si us la veu perdre quan la van estrenar, no
deixeu escapar l’oportunitat de veure-la ara.
La pel·lícula de Luca Guadagnino té el gust del
primer amor, de la fruita madura i de quan els
estius eren eterns.
Æ Cinema Maldà. Confirmeu els horaris i els preus a www.cinemamalda.com.

Æ Filmoteca. Dimecres 27.
21.30 h. 4 €.
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Teatre
i dansa
Coordina Andreu Gomila
www.timeout.cat/teatre

Quin és el
teu preu?
Pere Arquillué debuta com a director
amb el díptic de Havel ‘Audiència’ i
‘Vernissatge’. Per Andreu Gomila

FA DOS ANYS, quan Pere
Arquillué va dirigir a la Sala
Beckett una lectura de Protesta,
de Václav Havel, poc es podia
imaginar que estaríem on som,
amb presos polítics, censura
a tot drap, exiliats... Aquella
peça forma amb Audiència i
Vernissatge una trilogia de l’autor
txec sobre la influència del poder
en els intel·lectuals i alhora
són les obres que faran debutar
l’actor en la direcció d’escena, a
La Villarroel, amb Joan Carreras,
Josep Julien i Rosa Gàmiz. “Les
tenia a casa i una tarda de sol, de
bon temps, de cop i volta les vaig
entendre, em van arribar”, diu
Arquillué.
Enguany, recorda, fa 50 anys
de la Primavera de Praga i, com a
finals dels 70 a Txecoslovàquia,
a Espanya hi ha músics amb
sentències de presó sobrevolant
pels seus caps. Havel va escriure
la trilogia aleshores, a mitjans
d’aquella dècada. La mateixa

que retratava Tom Stoppard en el
recordat Rock’n’roll que va dirigir
Àlex Rigola al Teatre Lliure fa deu
anys.
A Audiència, tenim un mestre
cerveser que conversa amb un
escriptor represaliat, Ferdinand
Vanek, alter ego de Havel. A
Vernissatge, el mateix personatge
pateix l’atac d’una parella burgesa
que vol que abandoni els seus
ideals amb la promesa d’una
vida més còmoda. A la primera,
ens explica Arquillué, veurem
la relació dels intel·lectuals amb
la classe obrera. I a la segona,
amb la burgesia que s’ha venut al
poder i que vol “comprar” Vanek.
Un personatge que “escolta més
que parla”, l’objectiu del qual és
“recuperar el sentit primigeni
dels mots”. Carreras l’encarnarà,
així com es va posar en la pell del
Jan, el protagonista de Rock’n’roll.
“L’havia de fer ell, aquest paper,
està en un moment esplèndid”,
assegura el director, que, si hagués

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

hagut de pujar a l’escenari, diu,
hauria preferit ser el cerveser
d’Audiència. O el burgès Misha, de
Vernissatge.
“Havel va més enllà del teatre de
fer preguntes: no és un moralista,
però proposa petites maneres de
fer”, diu Arquillué, que no s’està
de criticar “cert teatre d’esquerres
actual, que es despulla, però
que es queda en l’estètica sense
proposar res de nou”. I en aquest
díptic, ens pregunta, ni més ni
menys, quant valem, quin és el
preu dels nostres ideals. O, dit
en paraules del director, “com el
poder et pot arribar a alienar fent
servir paraules maques”.
Havel, avança Arquillué,
proposa un joc, amb un sentit de
l’humor que ratlla l’absurd, fill
del teatre de Ionesco o Beckett.
“Juga amb el llenguatge, el ritme,
són obres molt musicals, sense
oblidar-se de parlar de la dignitat
humana i de ser molt crític amb el
poder”, afirma.

38

Aquesta temporada,
Arquillué està completant una
complicadíssima quadratura del
cercle. Ha fet Blasted, de Sarah
Kane, un text de culte dels 90.
Ha recuperat Art, una comèdia
espaterrant, i Primer amor,
un experiment beckettià. I ara
debuta com a director amb un
Havel. “Volia canviar l’eix, el de
l’actor que sap el seu camí, i girar
el mirall, no tant per necessitat,
sinó per curiositat”, diu respecte
al seu nou rol a l’altra banda de
l’escenari. Afirma que és un amant
de la història del teatre, que té un
calaix ple de textos que li agradaria

38

MARIA DIAS

muntar, però que no pretén
“descobrir la sopa d’all”.
Fa anys que, com a productor, ha
pogut tirar endavant els projectes
que li venien de gust, fer les obres
que volia fer. Només li faltava
agafar la batuta. D’aquesta banda
del món, ha tingut el privilegi de
treballar amb els millors i coneix
l’ofici. De fora, admira Declan
Donnellan, amb qui va fer un stage,
i Krystian Lupa, però també Jan
Lauwers i Thomas Ostermeier.
“Em sento com un
xavalet”, somriu. Q

“Volia
canviar
l’eix, el de
l’actor que
sap el seu
camí, i girar
el mirall”

Æ La Villarroel. M: Urgell. Del 26
de juny al 29 de juliol. 22-28 €.
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Teatre i dansa

Morpheo 115

Strange fruit




DE QUÈ VA…
Un recorregut
musical del dolor
i la submissió
a l’alliberació i
l’esperança.

ESTRENA DE LA SETMANA

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
La veu de Virgínia
Martínez recupera
el gran repertori
afroamericà.
Æ El Maldà. M: Liceu. Fins
al 8 de juliol. 14-20 €.

DE QUÈ VA...
La història de Robert
Polsøn, l’home que
va canviar el destí de
la publicitat.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per comprovar la
diferència entre
una idea i la seva
plasmació escènica.

UN FOCUS EMMARCA el rostre de Virgínia

Martínez, coronat pel turbant reivindicatiu
de dives contemporànies de la música negra
com Erykah Badu. Canta la brutal metàfora de
Strange fruit. Així comença el viatge musical,
sentimental i polític que la vocalista, el músic
Dani Campos i el director Xavi Casan s’han
construït per explicar gairebé un segle de lluita
de la dona afroamericana, començant per les
primeres expressions de llibertat contingudes
en les cançons de Billie Holiday, per acabar
amb el soul alliberador de Tina Turner.
Un format mínim (veu i piano) que evoca
el cabaret novaiorquès, gènere dedicat a
mantenir el gran catàleg de la música popular.
Però cada tema està construït com un capítol
vital, públic i privat. Martínez busca en cada
frase de les lletres el personatge. Cançons
traduïdes perquè el seu missatge arribi millor.
Excepte dues –molt blanques– que es deixen
en anglès amb tota intenció. I a més hi ha
detalls. Moments com el de Norma Desmond
–la protagonista de Sunset Boulevard– davant
del mirall, les ombres projectades per Stormy
weather i el gir dramàtic que adquireix Hit me
with a hot note. Q Juan Carlos Olivares

SEMPRE M’HE PREGUNTAT per

què determinats projectes teatrals
arriben als escenaris sense que
algú que assisteix als assaigs,
algun conegut, algun amic o fins
i tot algun passavolant, no hagi
il·luminat els qui dins del núvol
Æ Teatre Tantarantana.
de la creació són incapaços de
M: Paral·lel. Fins al 29 de
distingir allò que és bo per a la
juny. 10-22 €.
funció i allò que li va a la contra.
Aquella mirada externa de qui
des de fora planteja les preguntes necessàries perquè el
projecte respongui a les idees creatives que el generen
o simplement esbossa dubtes sobre les decisions del
director o directora. No seria de bon amic dir-li a un director
o directora que el que ha explicat, allò que diu al programa
de mà o al dossier de l’espectacle no es correspon amb
els resultats, que una cosa és la idea i una altra de molt
diferent la seva plasmació escènica?
Els impulsors d’aquest Morpheo 115 o bé no tenen
autèntics amics, o els que tenen són molt tímids, o no han
tingut la sort de trobar una ànima sincera que posés llum
sobre l’obscuritat d’una proposta clarament fallida. La
joint venture de la companyia Kaddish i Kolmanskop Project
ens diu que l’obra és “una reflexió onírica sobre la fi de les
utopies i la construcció d’un món a base de la manipulació
d’imatges que consumim cada dia. Una al·legoria en forma
de thriller sobre un somni comú anomenat lliure mercat”.
Tant de bo hagués estat així, però no hi he sabut veure ni
reflexió, ni al·legoria ni thriller, i en canvi he vist una història
mal vestida i mal explicada d’un noi obsessionat amb les
pel·lícules de James Bond que ha viscut en carn pròpia
l’assassinat dels seus pares, espies soviètics a Berlín, a
mans d’agents de la CIA. QSanti Fondevila
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

Josefina la gallina puso...

DE QUÈ VA…
El dolor i la gràcia
d’un home que sap
que és una gallina.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Per conèixer un
teatre ritualista que
barreja l’atàvic i el
contemporani.
Æ Sala Atrium. M: Tetuan.
Fins a l’1 de juliol. 6 €.
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EL COL·LECTIU MEXICÀ Vaca 35 ens va
sorprendre molt favorablement fa cinc anys
amb una explosiva i carnal visió de Les
criades de Genet. Posteriorment van triomfar
a la Fira de Tàrrega i a La Villarroel amb un
joiós espectacle de participació amb el qual
s’homenatjava els familiars morts. La nova
proposta estrenada a la Sala Atrium connecta
amb l’imaginari de la companyia relligat
indefectiblement a la cultura mexicana, però
amb menys encert.
Josefina la gallina puso un huevo en la
cocina és un monòleg amb atractives arrels
atàviques que denota el seu procés de creació
col·lectiva en la disparitat dels fragments i
l’escassa cohesió dramatúrgica del muntatge
amb un resultat certament caòtic. Una
mena de ritual en què conflueixen apunts
de vida d’un transsexual, la impunitat dels
assassinats de dones a Ciudad Juárez, la
reivindicació de la individualitat i la immensa
solitud que ens acompanya. Tot plegat sobre
una metàfora que ve a ser, amb la música
d’acordió, l’aportació més interessant, per
més que no acabi d’esprémer el seu últim
sentit. I és que el protagonista, el José, és una
gallina. Q S.F.

Teatre i dansa
LES ESTRENES DE

TEATRE I DANSA

PREN-NE NOTA
Dagoll Dagom torna
amb ‘Maremar’

Serà al setembre, al Poliorama,
amb una adaptació de l’obra
Pèricles, el príncep de Tir de
William Shakespeare, inspirada
en la música i les lletres de Lluís
Llach i amb la direcció musical
d’Andreu Gallén, la coreografia
d’Ariadna Peya i sota la direcció
de Joan Lluís Bozzo. Aquesta serà
la nova proposta de la històrica
companyia de teatre musical.

D’AQUESTA SETMANA
Aquí no paga ni
Déu, el musical

Atomic 3001

Pot Teatre presenta
una comèdia àcida
original de Dario Fo.
Una sàtira crítica
de la nostra societat
molt pertinent en
el context de la crisi
mundial actual i
que reflecteix els
comportaments
d’uns personatges
extrems.
Æ La Seca. M: Jaume I. Del
27 de juny a l’1 de juliol.
12-20 €.

Atomic 3001
La coreògrafa,
ballarina i actriu
belga Leslie
Mannès tancarà
la temporada de la

emprendre un
aparentment
innocent joc de
veritats i mentides
que acabarà per
canviar les seves
vides.
Æ El Maldà. M: Liceu. Fins al
8 de juliol. 14-20 €.

Lorca que te
quiero Lorca

sala Hiroshima amb
l’espectacle Atomic
3001, un ritual
futurista on un ésser
se sotmet a un pols
perpetu que l’aliena
físicament.
Æ Hiroshima. M: Paral·lel. Dj.
21 i dv. 22. 13 €.
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Les cigonyes
venen de
Tailàndia
La dramaturga Blanca
Bardagil presenta
una obra que ens
explica la història de
quatre personatges
que decideixen

Obra que mostra com
la poesia pot canviar
les persones i com
70 anys després de
la mort de Federico
García Lorca encara
patim situacions de
repressió per raons
ideològiques.
Æ Sala Muntaner.
M: Universitat. Fins a l’1 de
juliol. 20-22 €.
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Música
i nit
Coordina Marta Salicrú
timeout.cat/concerts

El ritme
de Ringo
Els bateries Jorge Rossy, Axel
Pi (Sidonie) i Alfons Serra
(Mishima) parlen amb la Marta
Salicrú del seu homòleg Beatle

UN DELS TÒPICS associats als
Beatles és el menyspreu per les
habilitats de Ringo Starr com a
bateria. A propòsit del concert
de l’ex-Beatle al festival Guitar
BCN, hem volgut confirmar-lo o
desmuntar-lo per sempre parlant
amb Jorge Rossy, les baquetes
més internacionals del jazz català,
requerides entre molts altres per
Brad Mehldau; Axel Pi, que marca
el ritme a Sidonie, i Alfons Serra,
que ho fa a Mishima. I sabeu què?
Que potser us ho penseu dues
vegades abans de dir que Ringo
era el punt feble dels Beatles.
“Per mi és un mestre”, diu Jorge
Rossy, que explica que el primer
cop que va fer “una cosa semblant
a tocar la bateria, amb una caixa
de galetes i dues culleres”, va ser
amb A hard day’s night. “És el
culpable que jo toqui la bateria”,
afirma. Ringo també és a la gènesi
de Sidonie. Rain, cara B del 1966,
i una de les cançons on el bateria
dels Beatles més va influenciar el

DE QUÈ VA…
Ringo Starr debuta
a Barcelona amb la
seva banda.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
El bateria dels
Beatles torna
després del concert
del 1965.
Æ Guitar BCN: Ringo Starr
and his All Starr Band.
Palau Sant Jordi. Dimarts
26. 22 h. 60-120 €.

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

del trio pop barceloní, els va ajudar
a trobar el so del grup. “Ningú
m’ha influenciat més que ell i m’ha
ajudat a entendre on hi ha llocs
per fer redobles –diu Axel Pi–. És
el meu màxim referent”. “La seva
concepció de la bateria és la del
músic, no la del malabarista, no
de tocar de manera espectacular,
sinó buscar què fa que la cançó
tingui un caràcter i una identitat
pròpia”, en diu Rossy. “I això és el
que no tenen un munt de bateries
virtuosos. Sents un redoble fora de
context del Ringo i el reconeixes”,
coincideix Pi. “És molt original.
Té idees minimalistes, fer menys
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del que altres bateries farien”,
fa Rossy. “La seva gran virtut és
fer una cosa molt efectiva sense
artifici”, afirma Pi, que considera
les bateries de Ringo “les més
modernes de la història del pop”.
Com seria seure al fons de
l’escenari en un xou dels Beatles?
Explica Alfons Serra que “als
concerts, la bateria és l’esquelet
de la cançó: perquè l’estructura no
trontolli, és bo mantenir el cap una
mica fred”. A ell encara li tremolen
les cames en alguns bolos de
Mishima, admet. “Però per sort el
geni que va inventar la bateria va
decidir que tocaríem asseguts”. Q

Música

2

Jukebox Party

Esteu tips de renegar cada
cop que sona Despacito?
Us treu de polleguera la cara de
fàstic que us fa el DJ cada cop que
li demaneu una cançó? Ja n’hi
ha prou! Revolucioneu la vostra
revetlla, preneu les regnes de la
música que sona! L’encert de la
Jukebox Party és que el públic
té el control de gairebé tot el que
sona, una sessió col·lectiva viva
i oberta a la bogeria sonora més
desenfrenada. Dues selectores
de luxe intentaran canalitzar els
desitjos musicals del personal,
Flaca i Tita Desustance.

TOP 7...

Revetlles de
Sant Joan
Plans musicals per a la nit més
curta, dels màgics als ‘petardos’.
Manuel Pérez encén la metxa

Æ Upload Barcelona. Poble Espanyol.
NitBus: N1, N13, N14, N15, N16, N17,
N18, N28... M: Espanya. 24 h. 15 €.

3

5

Us ve de gust una revetlla al carrer
però us espanta el fet que el DJ
acabi posant el Boig per tu de Sau?
Tranquils, hi ha opcions per poder
trobar una revetlla amb gent de
la vostra edat, amb música que
moli i, a més, al cor de Gràcia.
La gent de la travessia de Sant
Antoni celebren la seva tradicional
revetlla gratuïta i de barri, en el
bon sentit. Porteu menjar per
compartir i a càrrec de la casa anirà
la coca, el cava i els preus populars.
La música la posa la
il·lustre punxadiscos i
veïna Muerta Sánchez.
Æ Plaça d’Anna Frank. NitBus: N4,
N5. M: Fontana. 21 h. Gratuïta.

Mandanga
Berbena

6

Sant Joan és la festa
dels petards, i Mandanga
Berbena, la del petardeig.
I des del tron efímer del
megatrendy senyoregen
Glitch Gyals, la gang
familiar que formen Lapili
i el seu cosí Jirafa Rey, que
han trencat el comptador
de visites de YouTube
amb Cómeme el donut! No
estaran sols: la princesa
MS Nina demostrarà el seu
domini del noble art del
twerk, i posarà el personal
a fruir del Traqueteo
–“Sacude, papi, sacude”–,
i King Jedet, artista total,
que farà fluir els gèneres en
tots els sentits.

Æ Rosalia de Castro, 11 (L’Hospitalet
de Llobregat). M: Can Tries | Gornal.
Gratuït.

Revetlla Queer

A tall de clausura de les
jornades de Municipalisme
Queer, aquesta revetlla serà el
gran far que guiarà els més valents
capitans de l’ambient LGBTI.
Entre el hip-hop i el reggaeton,
l’electrònica i el rap, el pop i el
dubstep, la diversitat de l’ambient
també s’aplica a la selecció
musical. Aquí el solstici se celebra
amb les aportacions de dos grups.
D’una banda, Ascensa Furore,
la unió dels reivindicatius MCs
Turo i Bittah i, de l’altra, Las Bajas
Pasiones, retrats electrònics de la
part més canalla de la nostra ciutat.

On/Off Sant Joan

Ni la coca ni les xulles
torrades a la foguera
són sant de la vostra
devoció? Necessiteu teca
més elaborada i creativa?
Imagineu una revetlla en
què la gent de l’Eat Street
posa el menjar, deliciós! I
si a més us diem que Flea
Market desplegarà el seu
mercat vintage i de segona
mà? Dos punts. Encara
n’hi ha més. Grafitis en
directe amb la il·lustradora
Maga i el col·lectiu Monkey
Fingers, àrea de dansa
urbana amb els ballarins
més acrobàtics i, esclar,
música, amb una selecció
de DJs d’Ameba. Vinga,
tots cap a l’Hospi.

Æ Razzmatazz. NitBus: N8, N11.
M: Bogatell. 1 h. 13 €.

4

La revetlla de la
travessia de Sant
Antoni

1
La revetlla del BeGood
El vostre cervell confon els conceptes ‘farra’ i ‘Sant Joan’’.
Per això la vostra agenda anual té un espai reservat per
a tot un clàssic del solstici festiu, la revetlla del BeGood.
Enguany han buscat uns mestres de cerimònies a l’altura.
Los Ganglios agitaran el seu delirant còctel de punk, cúmbia
i balades. Remataran la feina els DJs d’Ultra-Local Records.
Æ BeGood. NitBus: N8, N11. M: Bogatell. 23 h. 10-13 €.

Æ Fabra i Coats. NitBus: N3, N9. M: Sant Andreu.
20.30 h. 5 €.

7

Telefèric Fest

El festival estiuenc
Telefèric, que es fa entre
Badalona i Montgat, viu la
seva nit més màgica amb una
clausura santjoanenca que no
podreu rebutjar. Els infal·libles
Fundación Tony Manero seran els
protagonistes amb el seu discofunk i el seu segell de bon rotllo, la
banda sonora perfecta a la nit més
curta de l’any. La sala Sarau 08911
posa l’ambient dels 70, vosaltres
les ganes i la gresca. Una proposta
als confins del Barcelonès per als
festers més valents.

Æ Sarau 08911 (Badalona). 24 h. 12 – 15 €.
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Música

LA CANÇÓ DE BCN

ELS MILLORS

‘Hombre lobo en la
Barceloneta’
Æ F.A.N.T.A.

CONCERTS
DE LA SETMANA
Chico Trujillo
Una de les orquestres
més importants de
Xile: la seva barreja
de cúmbia, reggae,
bolero, música
llatinoamericana i
balcànica sempre ens
dona alegries.
Æ Razzmatazz. NitBus: N8,
N11. M: Bogatell. Dv. 22.
21 h. 14 €.

Dia de la Música

“Potser ens
estaven
advertint
del canvi
de molts
barris amb
l’esclat del
turisme”

ESTEM MOLT FAMILIARITZATS amb
les pel·lis de zombis que, en realitat, són
una metàfora del cataclisme ecològic. Ja
ho sabeu, la ciència-ficció entesa com un
gènere de crítica social. Potser aquesta
cançó del trio de Santa Coloma de Gramenet
tenia la mateixa intenció i nosaltres la veiem
com l’enèsim exercici de punk ramonià amb
referents de sèrie Z. L’Óscar, el Gabi i el Beto
ja en tenien altres com Instituto sangriento
i Yo quiero ser un zombi, quan van publicar
aquest acceleradíssim crit d’alerta punk-pop
sobre l’existència d’un home llop que corria
pels carrers de la ciutat.
“Le gusta el barrio chino y la moda oriental / pero
cuando ataca lo hace junto al mar / lo han visto
por el puerto”. Potser els F.A.N.T.A. ens estaven
advertint del canvi que patirien molts barris amb
l’esclat del turisme. Si fos així, aquesta rima seria
la pista definitiva: “Se mueve en bicicleta / por
la Barceloneta”. La cançó és del 2010, però vuit
anys després, quan arriba el cap de setmana,
algunes veïnes entenen el missatge que amagava
la tornada: “No te muevas de aquí / No, no, no, no,
no / Hoy no podré dormir / No, no, no, no, no / No
salgas por ahí / Un lobo acecha”.
Q Nando Cruz
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

A banda dels concerts
al Poble Espanyol
(vegeu pàg. 14),
podeu celebrar-lo
també amb els artistes
residents a la fàbrica
de creació com
Blood Quartet (amb
Mark Cunningham),
Afrikemet (afropop),
Luis Tabuenca
(percussió, impro),
Messengers College
(gospel), del Taller
de Músics i de
Josep Xortó + The
Congosound.

Chico Trujillo

Emeli Sandé

Demi Lovato

Cantant i compositora
escocesa de soul i R&B,
defensa l’EP Kingdom
coming (2017).

Eterna aspirant a diva
pop mundial, Tell me
you love me (2017) ens
mostra la seva faceta
més R&B i soul.

Æ Festival Jardins del Palau
de Pedralbes. NitBus: N12.
M: Palau Reial. Dv. 22. 22 h.
28-168 €.

Æ Sant Jordi Club. NitBus:
N16, N17, N18... M: Espanya.
Dj. 21. 12-20.30 h. 50 €.

Æ Fabra i Coats. NitBus: N3,
N9. M: Sant Andreu. Dj. 21. 17
h. Gratis.

Andrea Motis &
Joan Chamorro
Big Band
La jove bufadora
i cantant i el seu
descobridor creixen
exponencialment
amb una big band
formada per un all
stars del jazz català.
Æ Festival Jardins del Palau
de Pedralbes. NitBus: N12.
M: Palau Reial. Dv. 22. 22 h.
18-48 €.

Tom Jones
Amb gairebé 80 anys,
encara pot fer els aguts
d’It’s not unusual i
What’s new pussycat?
i remenar amb Sex
bomb. Comproveu-ho.
Æ Festival Jardins del Palau
de Pedralbes. NitBus: N12.
M: Palau Reial. Dv. 22. 22 h.
58-248 €.
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Ara, desplaçar-te per l’àrea
metropolitana és molt més fàcil.
Perquè l’app AMB Mobilitat et dona
aquestes funcions:
Planificador de rutes
Sistema d’avisos i incidències dels
transports públics metropolitans.
El servei Bicibox, la xarxa
d’aparcaments segurs per a
bicicletes particulars.
Integració de tots els transports
públics metropolitans.
Rutes i temps d’arribada dels
autobusos i el TRAM.

Música

TOP 3 CLÀSSICA

ESTHER HAASE

Recitals, concerts, òpera... Pere Andreu
Jariod tria el millor de la setmana

Ç Khatia Buniatishvili
La jove pianista georgiana torna a Barcelona per actuar de nou
al Palau de la Música Catalana, aquest cop en solitari, dins del
cicle Palau Piano. El repertori que presenta inclou peces de
diversos autors, com Johannes Brahms, Franz Liszt,
Piotr Ílitx Txaikovski i Ígor Stravinski.
Æ Palau de la Música. NitBus: N8, N28. M: Urquinaona. Dl. 25. 20.30 h. 15-35 €.

Ç Festival de Bandes de Música de Catalunya
Tres destacades bandes de música tarragonines, la Unió Musical
Jaume Balmes de Santa Bàrbara, la Banda de Música de Benissanet
i la Banda i Orquestra de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, es
reuneixen per actuar a L’Auditori.
Æ L’Auditori. NitBus: N0, N11. M: Marina. Diumenge 24. 18.30 h. 6 €.

Ç Ximena Agurto + Jordi Romero
La soprano peruana, acompanyada al piano per Jordi Romero,
interpreta un repertori de cançons i romanços de sarsuela d’autors
com Eduard Toldrà, Enric Granados, Emilio Arrieta, Pablo Sorozábal o
Federico García Lorca, entre d’altres.
Æ MEAM. NitBus: N8, N28. M: Urquinaona. Dissabte 23. 17.30 h. 19 €.

MÉS INFO A TIMEOUT.CAT/CONCERTS
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LGBTI
Coordina Sebastià Portell
www.timeout.cat/lgbti

‘Hackejar’
el gènere
Diego Marchante altera
cossos i textualitats amb
‘Transcyborgllera’.
Per Sebastià Portell

DE QUÈ VA…
Trascyborgllera és la
mostra fotogràfica
d’un arxiu LGBTI
amb visió pròpia.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Us farà repensar
el vostre cos i les
lluites que l’han
precedit.
Æ Municipalisme Queer:
Transcyborgllera. Fabra i
Coats. Dv. 22, 18-20.15 h.
Ds. 23, 10-19 h.
municipalismequeer.cat
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DIEGO MARCHANTE

FA MÉS DE deu anys que Diego
Marchante, àlies Genderhacker,
treballa en el seu Archivo T.
Es tracta, diu, d’un “projecte
teoricoartístic en línia”, que
barreja la idea d’arxiu, d’exposició
i d’intervenció hacker. L’objectiu,
“aportar material a persones que
investiguen les identitats sexuals i
de gènere i explicar la història des
d’altres punts de vista”.
Ara, aquest arxiu format per
una part audiovisual, textos i
enllaços ha donat lloc a la mostra
Transcyborgllera, la seva “filla
fotogràfica”. És una selecció
cronològica d’imatges vinculades
a lluites de la comunitat LGBTI
que potser us sonarà per la
polèmica que es va desfermar
quan un regidor de l’Ajuntament
de Barcelona va demanar que fos
retirada d’un centre cívic per ser
“massa explícita”. Polèmiques a
banda, la proposta és una mostra
de la importància del punt de
vista en els imaginaris col·lectius.
Cada apartat parteix d’un lema:
així, Papeles para todos recorre
els moviments clandestins des

dels anys 70 fins a l’actualitat
per aconseguir avenços legals,
Ni porras ni pistolas, tijeras para
todas transita per la visibilitat i
la invisibilitat lèsbiques al país
des dels 80, o El eje del mal es
heterosexual repassa la crisi de la
sida a l’Estat.
Segons Marchante, “hackejar
pot ser tot un discurs, tot i que no
totes les estratègies hacker són
necessàriament discursives”. Diu
que treballa més amb l’apropiació
que amb la creació i és per això
que reconeix una constel·lació de
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referents: des de Jack Halberstam i
Monique Wittig fins a Lucas Platero
i el pornoterrorisme. Marchante
és també un arxiu de lectures
i vivències. “Vaig començar
hackejant el gènere, intentant
desconstruir els rols binaris i
donant visibilitat a experiències
intermèdies”, afirma. “Hackejar
documents i textos se m’ha fet
gairebé imprescindible per
visibilitzar cossos que
viuen al marge”. Ho
podreu jutjar amb els
vostres propis ulls.

Coordina Eugènia Sendra
timeout.cat/art

Art

Pintura
objecte
Els nous treballs de Guillermo
Pfaff s’exposen a la galeria Carles
Taché. Per Eugènia Sendra
QUAN I COM comença un quadre i en
quin moment l’artista el dona per acabat?
Davant de qüestions palmàries, el treball de
Guillermo Pfaff fuig de les obvietats. “Per
mi la pintura comença escollint la tela, el
seu gruix, el bastidor... ja pinto abans de
començar a pintar”, explica l’artista. La seva
tercera individual a la galeria Carles Taché
es titula Over easy i incorpora novetats: Pfaff
signa amb el cognom sencer i ha prescindit
de les dues as inicials, que eren resultat

d’una juguesca per aparèixer el primer de
O la peça Exili; pròximament reproduirà al
la llista en una exposició col·lectiva. Però hi
CaixaForum aquesta intervenció amb pintura
ha coses que no varien, com l’economia de
blanca sobre paret que, segons Pfaff, és una
mitjans i la producció racional. “Fa més de
peça “que es guarda al cap”. Amb 14 anys va
20 anys que pinto i tinc cinc o sis quadres
col·laborar amb un tiet artista per a l’exposició
acabats a l’estudi i una trentena a les tres
que aquest presentava a la galeria Ferran Cano
galeries amb qui treballo; soc
(“seguia les seves instruccions,
curós amb el fet de no generar
les obres les havia pintat jo!”, diu
DE QUÈ VA…
excedent”, reflexiona. Hi ha una
sorneguer) i recorda que la seva
Els nous treballs
raó conceptual al darrere, també,
mare va pintar, curiosament
d’un pintor amb 20
com és la voluntat de reinventar i
només durant el seu embaràs. Ha
anys d’experiència.
repensar la pintura.
treballat com a assistent d’artistes
Va optar per la disciplina en
(Sean Scully, entre d’altres) i amb
PER QUÈ HI HEU
un moment en què triomfaven la
ells ha après els processos de la
D’ANAR…
performance i l’audiovisual, i va
disciplina. “Entenc la pintura
Per contemplar la
veure clar que havia de canviar la
com a objecte, no crec que tingui
força i bellesa dels
manera de treballar i renunciar a
un missatge per transmetre,
llenços, fins i tot
la pràctica diària que fa virtuós.
però les meves lleis les he trobat
sense pintar.
Per això en lloc d’esbossos
pintant”, reflexiona. Reconeix la
escriu projectes pictòrics que
Æ Galeria Carles Taché.
transcendència i profunditat d’un
executa amb celeritat quan rep
quadre, aparentment senzill però
M: Espanya. Fins al 7 de
l’encàrrec de galeries o centres
ple de matisos, fins a afirmar que
juliol. Gratis.
d’art. Exemple: tenia anotat un
“una bona pintura et
quadre amb lli belga verge, pintat
canvia la vida”. Com ho
amb lleixiu i corregit amb oli de
fa la música, com ho fa
color i l’ha realitzat per a la Taché.
la cultura. Q
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Art

Les cicatrius ens recorden que...

EXISTEIX AL JAPÓ la tècnica
del kintsugi, que consisteix a
restaurar peces de ceràmica
trencades amb una mena
de vernís d’or. Es tracta de
transformar l’objecte esquerdat en
un element únic, ressaltant-ne les
fissures. Més que un procediment
de reconstrucció és una filosofia
de vida: enfrontar-se al trauma
com a via per fer catarsi i superar
el dolor. L’obra de Kader Attia,
guanyador de la darrera edició
del Premi Joan Miró, transita per
diferents escenaris històrics de
patiment i reparació. Les cicatrius
ens recorden que el nostre passat
és real, la primera monogràfica de
l’artista a l’Estat, és una exposició
d’alt voltatge emocional.
L’arquitectura apareix com
a cos que ensenya els seus
estigmes en l’espai públic, amb
la impressionant reproducció
de l’hotel Indépendance de
Dakar, feta a partir d’arxivadors
on la policia guardava informes
d’activistes, o la projecció
vertiginosa La tour Robespierre.
La intensitat augmenta amb Open
your eyes, en la qual denuncia el
mite de la perfecció que impera a
Occident i confronta imatges de
màscares tradicionals africanes
apedaçades amb elements
europeus, com un botó al lloc
d’un ull, amb dures fotografies
de soldats desfigurats durant la
Primera Guerra Mundial i tractats
amb una incipient cirurgia
plàstica. Per al creador, Europa
sempre ha provat d’esborrar o

EXPO DE LA SETMANA

DE QUÈ VA...
De llepar les ferides
de la història i del
paper catàrtic i
reparador de l’art.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per conèixer l’artista
algerià Kader Attia,
Premi Joan Miró
2017.
Æ Fundació Miró.
M: Espanya. Fins al 30 de
setembre. 7 €.

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

matisar els episodis més cruents
del seu passat colonial i bèl·lic, i al
vídeo Héroes heridos, realitzat a
Barcelona amb motiu de la mostra,
s’encara al present i recull alguns
testimonis de víctimes del racisme,
el classisme o els abusos de poder.
Diversos llenços esquinçats
i recosits són el preludi de la
colpidora instal·lació J’accuse,
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on un grapat de bustos de fusta
deformats acompanyen el film
homònim rodat el 1919 per Abel
Gance. El projecte compromès
d’Attia versa sobre el tractament
de les emocions, com a societat,
però també com a individus: “Les
obres d’art són miralls, per bé o per
mal, d’històries passades, presents
i futures”, diu. QAina Mercader

Art
LES

EXPOSICIONS
DE PINTURA

5

Biografia política

L’exposició és una ocasió
per retrobar una part de la
biografia política de l’artista i el
seu compromís amb la Transició, i
també per descobrir algunes peces
insòlites –o rares?– com el tríptic
de grans dimensions presentat a la
Documenta del 1964.

4

Museo robado

Últims dies per visitar
la mostra del barceloní
Julio Vaquero, autor d’una obra
figurativa que reprodueix relíquies
antigues i espais abandonats
envaïts per presències misterioses,
tot treballat amb tons freds i
polsegosos.

Æ Fundació Antoni Tàpies. M: Passeig de Gràcia.
Fins al 24 de febrer del 2019. 7 €.

Æ Galeria Marlborough. M: Passeig de Gràcia.
Fins al 23 de juny. Gratis.

3

2

Tragèdia-creació

Als anys 50 i 60, Antonio
Saura aposta fermament
pels gestos i moviment a base de
tons foscos (negres, blancs, grisos).
Aquestes obres, inspirades en
l’univers transcendent i combatiu
de Goya, es presenten a la galeria
de l’Eixample.

Æ Galeria Mayoral. M: Passeig de Gràcia.
Fins al 27 de juliol. Gratis.

Una cosa a fondo que...

El que penjat a les parets a
l’expo Una cosa a fondo que
probablemente no existe són acrílics
que funcionen com a fons per a
Instagram, o podrien ser quadres
abstractes? És el joc que proposa
Enric Farrés Duran, una reflexió
més profunda del que sembla.

Æ Bombon. M: Urquinaona. Fins al 28 de juliol.
Gratis.

1
Las formas del tiempo
La botànica i la natura enigmàtica, amb llums
i ombres, és un dels elements amb què ha
treballat l’artista Patricio Vélez durant més de
40 anys. Les seves sèries fetes amb diferents
tècniques són protagonistes d’una mostra
antològica a la Suñol.
Æ Fundació Suñol. M: Diagonal. Fins al 8 de setembre. 4 €.
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Una secció de Cerveses Moritz
www.moritz.com

Moritz

Una lliçó
de vida
#StayingAlive és la propera
xerrada del Club de Creativos.
Una història que us commourà
i us farà obrir els ulls

LA HISTÒRIA DE Gonzalo Figari

Fa un any i
mig, aquest
empresari
va estar en
contacte
amb la mort

és la d’una persona que ha viscut
un miracle en la seva pròpia pell.
Aquest peruà de naixement a qui
alguns defineixen com un geni
boig, és l’expresident i director
creatiu de l’agència D6, fundada
per ell mateix el 1999 i que va
arribar a convertir-se en un model molt sòlid.
Fa un any i mig, aquest empresari va estar
en contacte amb la mort, però després d’uns
minuts de desconnexió, va tornar a la vida.
Aquest fet va marcar un abans i un després en
ell i des d’aquell moment ha esdevingut un
autèntic guru amb teories molt interessants
sobre com el que passa a la vida d’una persona

pot condicionar les seves idees. Si
us interessa conèixer la història
d’un home amb molt a dir que ja ha
compartit les seves teories a Itàlia,
Xile, l’Uruguai, l’Argentina i altres
països, no us perdeu la propera
sessió del Club de Creativos el
dimarts 26 a la Fàbrica Moritz
Barcelona. #StayingAlive és el
títol d’aquesta xerrada que us
farà reflexionar sobre el procés
creatiu, el sorgiment de les idees i
la manera com aquestes es poden
vincular amb la fugacitat de la vida.
Després de la conferència brindareu amb
una Moritz ben freda. Una bona ocasió per
intercanviar opinions i reflexionar sobre temes
que no ens plantegem gaire sovint. Q
Æ Fàbrica Moritz Barcelona. M: Sant Antoni. Dimarts 26.
20 h. 4 € (socis Club de Creativos entrada gratuïta).
hola@clubdecreativos.com

Moritz. La primera cervesa de Barcelona. Des del 1856
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat
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Moritz

DE QUÈ VA...
El pack Sant Joan a
la Fresca i la Coca
Triticum.
PER QUÈ L’HEU
DE TENIR...
Perquè inclou tot el
que necessiteu per
celebrar la revetlla.

La revetlla més fresca i dolça
S’ACOSTA UNA DE les festes més
esperades i especials de l’any i
toca començar a pensar en tots els
preparatius per tal que no falti de
res en la nit més curta de l’any. Si
sou dels que celebreu la revetlla
de Sant Joan amb col·legues i a la
fresca, no cal que us trenqueu el
cap perquè Moritz us ha preparat
tot el que necessiteu per quedar
com uns autèntics especialistes
en festes. Primer podeu menjar
alguna cosa a la Fàbrica Moritz,
com la deliciosa flammkuchen

que ha preparat el director
gastronòmic de la Moritz, Jordi
Vilà. Una adaptació molt especial
de la pizza alsaciana, feta amb la
base de la flammkuchen clàssica
però amb pinyons, llardons i
cansalada embotida Maldonado,
ingredients que la converteixen en
l’àpat ideal per a aquesta vetllada.
Tampoc podeu prescindir del
pack Sant Joan a la Fresca per
emportar-vos-el a casa, format per
una Moritz original, una Epidor
i una Red IPA, la primera creació

del Moritz Beer Lab que ha tornat
per quedar-se per petició popular.
Totes tres són cerveses fresques
sense pasteuritzar, acabades de
sortir de les instal·lacions de la
Fàbrica Moritz Barcelona.
Per arrodonir un sopar de
deu, no hi pot faltar la coca
de Sant Joan Triticum de
fruita i crema, amb una
textura esponjosa i tendra,
un gust i unes aromes per
llepar-se’n els dits. Feliç
revetlla! Q

Æ Mortiz Store. M: Sant
Antoni. Pack Sant Joan a la
Fresca: 19,95 €.
Coca: 28 € (sencera o a
porcions). Flammkuchen:
8,85 €. Disponible el ds. 23
i el dg. 24.

Llegendes del rock progressiu i el metal
DE QUÈ VA...
La cinquena edició
del festival Be Prog!
My Friend.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Perquè flipareu
amb un cartell farcit
d’icones del gènere.
Æ Poble Espanyol.
M: Espanya. 29 i 30
de juny. 75-140 €.
beprogmyfriend.com

TORNA LA CITA per excel·lència

amb la música progressiva al
Poble Espanyol el divendres 29 i el
dissabte 30 de juny i ho fa amb un
cartell impressionant. El Be Prog!
My Friend és un dels pocs festivals
de tot Europa que abasteix l’ampli
espectre d’aquesta música
experimental. Si voleu saber
tot el que us espera en aquest
esdeveniment, que compta amb el
suport de Moritz, us ho expliquem.
El divendres 29, el festival
comptarà amb l’esperadíssima
actuació dels caps de cartell:
la formació A Perfect Circle que,

després de 14 anys de silenci,
torna als escenaris per presentar
el seu nou àlbum. També el mateix
divendres podreu gaudir de les
actuacions de Pain of Salvation,
Baroness, Persefone i Oranssi
Pazuzu.
El dissabte 30, la festa
s’escalfarà encara més amb
l’aparició de Steve Hacket,
guitarrista de Genesis, que
interpretarà els temes de la mítica
banda. També serà l’ocasió ideal
per escoltar el directe de Sons of
Apollo, Gazpacho, Burst i Plini. Si
voleu gaudir del rock progressiu
més pur, compreu les vostres
entrades i no us perdeu un festival
on gaudireu d’una música plena
d’energia mentre us refresqueu
amb una Epidor! Q
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Menjar
Coordina Ricard Martín
www.timeout.cat/restaurants

El mico
juganer
Fusió i sense confusió. The Last
Monkey us porta del sud-est asiàtic
a Itàlia. Per quatre duros i amb tot el
gust del món! Per Ricard Martín

D’ENÇÀ DE L’OBERTURA del nou mercat de
Sant Antoni, hi ha un corrent de pensament
pessimista que ja s’està posant la tireta davant
l’onada gentrificadora gastro que vindrà. Van
tard: això ja va passar quan van començar
a aparèixer croquetes a 12 euros i aigües
‘acabades de fer’ a 2,50. En tot cas, cal celebrar
l’èxit d'un lloc com The Last Monkey. Aquest
baret cantoner, a un any de la seva obertura,
ha fet una feina excel·lent, sense pretensions
i dedicada al barri: tapes asiàtiques i fusió
mediterrània pel mateix pressupost amb què
un aborigen pot anar a menjar
al Vilaró o al Rafel. El xef italià
Stefano Mazza –dels Alps, territori
de contundència i sabor– coneix
molt bé Barcelona i el mestissatge
amb Àsia. Va ser el segon de bord
de l’enyorat Mé, a les ordres de
l’huracà Thang Pham: “Ell tenia
un enfocament únic de la cuina,
amb el seu encreuament de
Nova Orleans i el Vietnam. Era
un mestre a l’hora d’aconseguir
que la fusió no es convertís en
confusió”, explica. Amb aquesta
actitud, Mazza ha bastit una carta
curta i saborosa on el sud-est
asiàtic s’empelta de tocs italians,

o a l’inrevés. “Molta gent em diu: ‘T’has posat
als peus dels lleons. Ets italià: per què no fas
un italià?’ Doncs perquè ja hi ha molts, bons i
dolents, i em calia un repte professional”, fa.
Els cuiners que no reneguen de l’etiqueta de
fusió són els que ho fan molt bé. Com Mazza
o els seus amics de Casa Xica. “Considero que
la meva és una fusió light. En el sentit que faig
servir el toc italià, no pas per portar un plat
al meu país per nassos, sinó per donar-li un
toc personal”, explica. D'exemples saborosos
en té a cabassos: uns esplèndids gyozellini:
tortel·linis cruixents, treballats
com si fossin gyoza, fets al vapor
i acabats amb un toc de fregit,
farcits d’espinacs, ricotta, soja
coreana i maionesa de kimchi (i tan
cruixents que recorden el wonton);
platàs a 5,80. També ho són les
galtes tagaloc (6,90 €): de vedella,
meloses, estofades a l’estil filipí,
amb gingebre, lemongrass i comí,
on la cuina catalana troba el punt
de frescor que a vegades manca al
sofregit lent. I el gran èxit de la casa
són unes albergínies confitades
amb soja i oli, amb salsa de xili
dolç. “La fórmula són plats petits
i amb molt de sabor. Cuino el que
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FOTOS: MARIA DIAS

“Ja hi ha
molts
italians,
bons i
dolents, i
em calia un
repte”

DE QUÈ VA...
Un baret a Sant
Antoni on un cuiner
italià fa tapes
asiàtiques amb el
toc del seu país.

m’agrada cuinar. No faig una cuina refinada
com la japonesa, sinó amb molt d’umami,
agripicant”. I popular: tapejar aquí us portarà
records de quan estàveu pelats i per mil peles
fèieu festa, a base de braves cabrones i xoriços
infernals. “El factor popular és molt important.
Que pugui venir gent jove i del barri a menjar i
fer uns tragos per 15 euros és bàsic”, valora el
cuiner. Al bar són quatre: a la minicuina, cúbica
i optimitzada al màxim, només ell: “No crec en
les cartes llargues, entre d’altres perquè no les
puc posar en pràctica”.
Un agafa confiança a l’ètica culinària
de Mazza. Sobretot quan explica que és
dissenyador industrial per la Politècnica de
Milà, i que va treballar 11 anys a TV3 com a
grafista. “Era una feina segura, no gaire difícil
i ben pagada”. Tant, que va aprofitar les tardes
per estudiar cuina a l’ESHOB. Tenir el segon fill
no el va portar al conservadorisme, al contrari:
va obrir La Piccolina. Aneu a fer el mico: “Vens a
fer una tapeta i surts content perquè
superem les expectatives”. Tan
senzill i tan difícil de trobar com
això. Q

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Per una cuina curta
en pretensions
i preu i llarga en
imaginació i sabor.
Æ The Last Monkey. Comte
Borrell, 70. M: Sant Antoni.
T. 93 532 89 95. 15-25 €.
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Menjar

Lecca Baffi

NO T’HO PERDIS

Æ València, 341.
M: Passeig de Gràcia. T. 93 528 76 93. 30 €.



S’ACABA, PERÒ S’ACABA BÉ
Æ Final Feliç (Marquès de Campo Sagrado, 27). Dv. 26. 20.30 h. 68 €.

RESTAURANT DE LA SETMANA

FOTOS: IRENE FERNÁNDEZ

ALEX FROLOFF

Els amics del Casa Xica van
obrir el Final Feliç a Sant
Antoni per tenir un espai on
poder vehicular la seva potent
i tècnica visió autoral de la
cuina asiàtica, els fumats i els
fermentats. Poc més d’un any
després, han decidit replegarse a la casa mare i tancar la
paradeta. Però en lloc de fer-ho
d’estranquis –allò més habitual
en el gremi–, ho celebraran
amb un sopar de degustació
a vuit mans el dv. 26, en què
cuinaran amb el Luli Marchesi
del Rioba i l’Stefano Mazza del
Last Monkey (amb un plat de
Rooftop). Experiència gastro
única per 68 euros. Q

QUAN ELS ITALIANS volen dir que alguna
cosa està per llepar-se els dits, apliquen el
de leccabaffi: per llepar-se el bigoti. Aquesta
expressió em va atreure a un elegant i sobri
restaurant a València amb Bailèn. A la cuina
hi ha Matteo Gavazzi i això és una garantia,
tal com ho va demostrar al Cúbica dos anys.
Experimentat a Itàlia i sobretot a Londres,
aquest xef marca la diferència amb una cuina
d’alt nivell. Em va sorprendre la presència
d’una panzanella, una exquisida amanida
toscana amb base de pa i tomàquet i amb
anxoves, tàperes, tomàquet sec i coberta
d’una estupenda stracciatella de burrata (la
part més cremosa del formatge). Ara només
falta que a l’hivern facin una altra de les
especialitats de la terra de Dante, la ribollita,
una sopa feta també per la plebs amb
sobres i mongetes blanques.
De segon, una especialitat del xef, uns
espaguetis de Gragnano (on s’elabora
la millor pasta napolitana del món) amb
ruca i una salsa de ‘nduja, una mena de
sobrassada calabresa de porc i bitxo. Per
una altra visita vaig deixar un plat de pasta
genovesa (trofie) amb pesto i un altre amb
musclos, gambes i cloïsses, molt prometedor.
Són molt bones les pizzes, i com que abans era
una botiga, us podeu emportar a casa el que
hàgiu tastat i més. Servei amable i eficient,
bona carta de vins italians, i el que ofereixen
a copes, un chianti toscà, va molt bé per a la
pasta. Per postres, tiramisú. Q Marcelo Aparicio
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat
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DE QUÈ VA…
En un ambient molt
agradable, pastes
i pizzes elaborades
per mans mestres.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Per aprofundir en
una cuina italiana
d’alta qualitat que
us podeu emportar.

Time Out per a Gastronosfera

PREN-NE NOTA

Viure la posta de sol
a Collserola
Menjar alguna cosa, relaxar-vos i veure el capvespre des d’una
terrassa excepcional. Tot això ho podeu fer a Sunset Barcelona
EN PLE PARC de Collserola,
abraçada per la natura i a només
15 minuts en cotxe de Barcelona
i Sant Cugat es troba la terrassa
Sunset Barcelona, un racó de
somni que acaba d’inaugurar-se.
La seva ubicació és el que la fa
tan especial, ja que es troba a una
altura perfecta perquè gaudiu
de bones vistes a Sant Cugat,
Terrassa, Sabadell, Montserrat
i la Mola. Si a això hi sumeu la
possibilitat de veure com el sol
es pon per Montserrat i la Mola
mentre preneu alguna cosa,
el resultat només pot ser una
experiència fabulosa.
Aquest espai compta amb
còmodes cadires i una zona de
chill-out amb un porxo cobert, on
podreu estirar-vos còmodament i
relaxar-vos. Si us agafa la gana, hi
trobareu una àmplia selecció de
plats, entre els quals destaquen
les hamburgueses, fetes a la

barbacoa i dissenyades pel xef
Claudi Cresccioli d’El Mirador de
Can Cases, un restaurant situat en
el mateix complex. També tenen
opcions per als vegans i els celíacs.
Per refrescar els vespres d’estiu,
podeu prendre una birra ben
fresca o decantar-vos per un
dels seus smoothies de fruites
tropicals; en tenen de tan exòtics
com el Let’s go (de pinya, mango i
papaia) o l’Oh la la! (de pastanaga,
fruita de la passió, mango i pinya).
En aquest espai també s’hi
poden celebrar esdeveniments
d’empresa, jornades de treball i
tot tipus de celebracions. A més,
els divendres i dissabtes compten
amb sessions de música en directe
o DJs, que faran que el vespre sigui
encara més especial. Aneu-hi i
enamoreu-vos d’una posta de sol
per recordar! Q

Tota una ‘food
experience’
A MÉS DE gaudir de les bones vistes,
a Sunset Barcelona també podreu
sopar com reis. Si només voleu
picar alguna cosa, tasteu l’hummus
amb verduretes o els nachos amb
guacamole i cheddar. També podeu
tastar la seva amanida verda de
ventresca de tonyina i la de l’hort, amb
formatge feta i iogurt grec. I si teniu
bona gana, demaneu una de les seves
hamburgueses: la Harvey’s està
elaborada amb 200 grams de secret
ibèric amb tomàquet, enciam, ceba
caramel·litzada i formatge emmental,
i la Monsieur Poirot porta 200 grams
de pollastre de corral, tomàquet,
enciam, ceba caramel·litzada,
formatge emmental i salsa teriyaki.
Acompanyeules amb
unes patates
fregides i una
bona cervesa.
I a viure, que
són dos dies!

Æ Camí de Can Cases, 15. Les Planes.
T. 616 131 768. info@sunsetbarcelona.com
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BAR DE LA SETMANA

IRENE FERNÁNDEZ

Tuxedo Social
Club
Æ Gombau, 12.
M: Urquinaona. T. 671 61 97 62.


L’ERUPCIÓ DE LA cocteleria
d’autor megacuqui, amb copes
que semblen parcs temàtics, ha
produït una reacció al·lèrgica.
Ara, els punks de la cocteleria
són arqueòlegs com Fabio Sinisi
i David Tan Bach, estudiosos que
neden contra corrent, recuperen
còctels antics i honoren les arrels.
Fa sis mesos, van obrir el Tuxedo
Social Club, un club victorià al moll
de l’os del Born, amagat al darrere
d’una falsa llibreria; un local secret,

DE QUÈ VA…
Una cocteleria
secreta on només
podreu entrar amb
un carnet que us
heu de fer a la web o
a la porta.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Un club victorià que
recupera còctels
antics, no permet
l’ús del mòbil i té
música en viu.

sense cartell, on només podreu
entrar si us heu fet socis a la seva
web (o a la porta d’entrada mateix).
El Tuxedo és un repel·lent
d’instagramers amb unes normes
de comportament inviolables:
no es poden fer fotos, no es poden
fer trucades, no es pot fer el
brètol... Tot forma part d’un ritual
d’invocació de còctels primigenis
que es remunten a finals del XIX.
La idea és recuperar clàssics de
veritat, els més coneguts i els més

VI DE LA SETMANA

EL CÒCTEL

XIXCO

Albet i Noya Spoonik

ELS INGREDIENTS

Æ DO Penedès. 12%.

Un trago senzill, fresc i
efectiu: pisco, aranja,
raïm i perfum de fruits
del bosc.


El Penedès ecològic clàssic es
marida amb la cuina de l’Spoonik.
Dos anys d’investigació donen
com a resultat un cupatge de 40%
de parellada, 25% de xarel·lo,
20% de chardonnay i un 15% de
macabeu. Criança de 15 mesos,
amb un perfil equilibrat de frescor
sedosa, ideal per combinar amb
menjar de Colòmbia i Catalunya.
Cuina experiencial per a un
vi tradicional. I a gaudir del
maridatge descontextualitzat!
Q Meritxell Falgueras
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

desconeguts, i descobrir al client
l’essència de tot això. El glop de
la casa, el mític Tuxedo del 1882,
és un exemple de l’artesania
d’aquest santuari: còctel sec, breu,
preparat amb minuciositat, servit
en cristalleria antiga, amb ginebra
Old Tom, vermut, bitter de taronja,
marrasquí, absenta i cireres
confitades. El Tuxedo Social Club
és un lloc per beure i aprendre a
beure. Molt més que un club o una
cocteleria: un somni. Q Òscar Broc

EL BAR
Només el trobareu al
XIXBar de Sant Antoni
(Rocafort, 19.
T. 93 423 43 14).
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EL TRUC
El XIX encara arrossega
la fama del temple del
gintònic, però és una
cocteleria genial.

Time Out per a SOFIA Barcelona

Seducció i misteri
La combinació ideal d’alta gastronomia i espectacle en directe és el que
trobareu al ZUU, la nova proposta d’oci per a les nits de Barcelona

LA TEMPTACIÓ ÉS a
Barcelona, té tons bordeus i
espurnes d’or i es diu ZUU.
Aquest local exclusiu basa
la seva oferta en el concepte
de live dinner experience i us
proposa viure una nit plena
de sorpreses i de misteri, amb
un sopar-espectacle que us
evocarà els clubs més cool de
les grans capitals mundials. La
nit arrencarà amb un sopar on
tastareu la seva singular oferta
gastronòmica i, mentre ho feu,
començarà el xou...

Com un cabaret parisenc
ZUU és un espai amb
personalitat pròpia on us
envoltarà una aura de seducció
i luxe des del primer moment.
Amb una posada en escena
transgressora, us despertarà
diverses sensacions. L’espai
està ambientat en els cabarets
parisencs, amb la gamma de
colors de la pantera negra,

Aquest mes
estrenen
un nou
espectacle
a la seva
‘live dinner
experience’

que van des del negre profund
fins al vermell fosc i que
us transportarà als clubs
clandestins de les pel·lícules,
llocs misteriosos on hi pot
passar de tot.

Tot comença a mitjanit
El xou amb què us sorprendran
a ZUU va molt més enllà de
l’escenari, s’allunya dels
focus i envaeix les taules dels
comensals per acostar-vos
l’esperit salvatge d’actors,
ballarins i cantants que
comparteixen protagonisme
amb l’oferta culinària. A més,
aquest juny estrenen un nou
espectacle per refrescar les nits
d’estiu de la millor manera.
A mitjanit, després de la live
dinner experience, ZUU es
converteix en un lounge club.
És el moment i el lloc ideal per
relaxar-vos, deixar-vos portar
per la música que omple l’espai,
ballar i prendre alguns dels

seus còctels. Serà l’ocasió de
deixar sortir el vostre costat
ocult –tal com reivindica el
lema de ZUU, Find your other
side. Aneu-hi i viviu una
nit molt especial i diferent
en què les performances, la
gastronomia i la música crearan
una atmosfera única. Atreviuvos a descobrir el vostre costat
canalla i deixeu-vos portar per
l’esperit de ZUU.
Æ Plaça de Pius XII, 4. M: Maria Cristina.
T. 93 508 10 10. impar.sofiabarcelona.com
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Tendències

Voltasol, de Bag
Disseny Studio
(mida mitjana,
68 €).
wearelivingthings.
com

Coordina Eugènia Sendra
www.timeout.cat/botigues

Volem veure
ballar el sol

Ulleres Larry, de Gigi
Barcelona (175 €).
gigibarcelona.com

El solstici d’estiu i les nits de revetlla ens fan mirar l’astre
rei, protagonista d’estampats i objectiu de creadors que
n’exploten els rajos. Per Eugènia Sendra

S’APROPA EL DIA més llarg,
el solstici, quan l’eix de rotació
de la Terra s’aproxima al màxim
a la línia Terra-Sol. Faran festa
grossa a Stonehenge, les pedres
neolítiques que, diuen, es van
erigir seguint els moviments de
l’astre rei. I després vindrà la
nit més curta, que no s’acabarà
fins que l’estel surti ballant per
l’horitzó. L’esperarem encenent
fogueres i cremant bengales,
allunyant els mals esperits i lloant
l’estiu que comença.
Ah, Sol! Voldríem aproparnos-hi des de les teories físiques

En la seva forma
més elemental,
el sol és rodó,
groc, força motor i
inspiració

i explicacions antropològiques,
però ens limitem a contemplarlo de la forma més elemental i
inofensiva: és rodó, groc, força
motor, incandescent i inspirador.
No estem sols: els dissenyadors
de Hey Studio treballen amb la
geometria, el color i les tipografies
aplicades a productes i missatges
publicitaris, i d’entre la sèrie de
làmines decoratives n’hi ha una de
solar. Sun juga amb la seqüència
i la paleta del sol ponent-se sobre
un horitzó neutre. El sol de matí,
per contra, s’intueix a la tovallola
circular de Kavka Designs; la fan en
verd, també, però aquesta forma i
color ens fa pensar en una dosi de
rajos que escalfen i eixuguen la pell
després del bany.
Us recordeu de quan en Tintín,
a El temple del Sol, invocava el
gran Pacha Kamaq per salvar-se
de la crema dels inques i, de sobte,
es feia de nit? Les arracades de
Missoni, un joc de tres esferes de
nacre superposades, suggereixen
aquell eclipsi i també els exercicis
de formes i colors essencials de

Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

Joan Miró, qui va reinterpretar
el sol nombroses vegades. I en el
vestit d’Antik Batik veiem una
referència a l’arc de Sant Martí,
l’espectre de la llum que aquí es
presenta en versió sofisticada, amb
unes formes que s’inspiren en les
túniques de l’antiguitat i les festes
rituals, com la del solstici.
Som éssers solars. L’hem de
mirar amb filtres (aquestes lupes de
muntura en tons mango són de Gigi
Barcelona) i en xuclem l’energia
fins que decidim que volem ombra i
ens hi tombem d’esquena. Aquesta
filosofia orgànica impregna el
Voltasol, un test de base cònica fet
amb fang a la Bisbal, que es mou
seguint el ritme de creixement de
les plantes. L’equip de BAG
Disseny Studio, editora de
Livingthings, ha obtingut molts
premis per una peça innovadora i
ben resolta que senzillament, imita
el moviment dels gira-sols (o voltasols, com els diuen
a l’Empordà). Here
comes the sun i aquest
no crema. Q
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Sun, de Hey
Studio (40 €).
heyshop.es

Tendències
Tovallola Yellow
Sunshine, de
Kavka Designs
(76 €).
kavkadesigns.com

EL TOP 3

Aromes de
Sant Joan

La colònia

Bravanariz és una fragància del
territori, una captura olfactiva dels
paratges de l’Empordà. Tant si veieu
ballar el sol al cap de Creus com si ho
feu en altres platges recòndites del
Mediterrani, ruixeu-vos Cala
(120 €; www.bravanariz.com).

Vestit Anaïs, d’Antik
Batik (185 €).
www.antikbatik.com

El repel·lent d’insectes

Si passeu la vetllada al ras i us
ataquen els mosquits, no oblideu el
repel·lent a casa. Hi ha la fórmula
d’Alfresco per als més romàntics
i els remeis tradicionals, típics de
campistes, com ara la crema de
Jaico (11 €; www.campz.es).

El protector solar
Arracades, de
Missoni (300 €).
www.missoni.com
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Tan aviat despuntin els primers rajos
de sol del 24 de juny, embetumeuvos. A Isdin trobareu diferents
solucions: la brotxa de fotoprotecció
solar mineral (29,55 €), l’oli que
activa el bronzejat (i protegeix) i la
clàssica loció factor 50.
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

Tendències

ENS
INSPIRA

CURIOSITAT I INTERÈS per la
roba. Amb això Vicenç Mustarós
en va tenir prou per muntar una
primera botiga a Sabadell el 1992.
Va portar-hi creadors japonesos i
belgues, buscava transgredir i va
repetir l’experiència comercial a
Barcelona. Després entraria en
contacte amb el Circuit, l’espai
alternatiu a la passarel·la Gaudí,
i amb el naixement del 080
Barcelona –en origen dedicat
al disseny independent– rebria
l’encàrrec d’internacionalitzar
la moda catalana. “La desfilada
és un mitjà més, però el més
difícil és el lloc on produir i com
comercialitzar”, sosté encara. Les
interferències polítiques el van
fer allunyar de la passarel·la (“no
és normal que n’hi hagi més a
Espanya que a la resta d’Europa”,
dispara) i va apostar per Silensi,
una botiga i consultoria de moda.
Ara ha tornat amb forces per
donar suport a Studio di Stile,
un centre de reunió de talent
i formació que vol fer a Vic un
Modenatie de Brussel·les, però
a petita escala. “Vestim pitjor
que els nostres pares perquè no
tenim criteri, ens falta cultura i
això fa que els consumidors no
siguem lliures”, exposa. Entre
els dissenyadors la problemàtica
sovint es troba en la producció i la
venda, per això Mustarós insisteix
que el futur passa per “comprar
teixits conjuntament i compartir
botiga”, com han fet Txell Miras,
Miriam Ponsa i Josep Abril,
primer a París i ara a NU#02.

Vicenç Mustarós
Força japonesa

El consultor en moda reapareix i reflexiona sobre
la col·laboració entre dissenyadors, el futur de les
marques independents. Per Eugènia Sendra

Per Mustarós, Yohji
Yamamoto i Rei
Kawakubo han
marcat un abans
i un després en la
moda; i recomana
les reflexions del
primer enregistrades
per Wim Wenders al
documental Notebook
on cities and clothes.

Æ www.studiodistile.com

Caçatalents
Mustarós i Meritxell
Balmes, la seva
sòcia a Studio di
Stile, remarquen
la importància
de cercar talent i
dotar-lo d’eines. Els
agrada la proposta de
ZAGV, amb botiga a
Barcelona.
Æ Avinyó, 29. M: Barceloneta.

VESTIT
Sempre de blanc o
negre; avui fosc i de
Josep Abril.

El missatge

SABATES
Trippen és una
marca berlinesa que
fa calçat sostenible
i km 0.

MARIA DIAS

ANELL
No és de joieria,
però no es va
resistir a l’anell dels
japonesos Detaj.
60

Què ens diuen les
etiquetes de la roba?
Mustarós proposa
entendre-les; lliga
amb la proposta de
transparència que
reivindica Honest
By, la marca de Bruno
Pieters: siluetes netes
i experimentació amb
missatge.
Æ www.honestby.com

Tendències

BOTIGA DE LA SETMANA

L’APARADOR

TCN

Les piscines, sempre tan suggeridores,
també sobre paper. Per Eugènia Sendra

Ç Oceans artificials
Una visió panoràmica de la piscina; arquitectura, escenari
de salts, arena de marques mundials, icona d’estatus i punt
de trobada de gernacions. Tot a través de les càmeres dels
grans fotògrafs del segle XX (40 €).
Æ www.hatjecantz.de

PARETS DE PEDRA, volta
catalana, i un exquisit mobiliari
minimalista. La nova imatge de
la botiga de TCN no és casual: és
un viatge a l’essència d’un espai
que ha volgut recuperar els seus
vestigis originals. És també la
plasmació física d’una aventura
que va començar fa més d’un
any, quan la marca catalana va
contractar com a director creatiu
Asier Tapia. Durant tot aquest
temps, el dissenyador basc ha
anat deixant la seva petjada a
TCN. Ho fa fet de manera subtil,
però amb una voluntat fèrria de
tornar-la a l’essència, d’amararla de Mediterrani i de feminitat
contemporània. La botiga marca
el nou camí, com també ho fa
la col·lecció d’aquest estiu, que
s’emmiralla en aquella placidesa
dels anys 70. Contempleu la topmodel Carmen Kass asseguda en
una cadira estil Emmanuelle. És
com si Sylvia Kristel ens digués
que sí, que amb un vestit llarg
i eteri de TCN pots estar tan
sensual com amb el tors nu. O més
i tot. A vegades només és qüestió
d’actitud, i TCN torna a tenir-la.
Q Laia Beltran

Ç Sirenes i tritons

DE QUÈ VA…
Aquí hi trobareu
ready to wear,
llenceria i roba de
bany.

En un exercici d’intimitat màxima, Deanna Templeton
va fer nedar amics i coneguts per retratar el cos dins
de l’aigua. El resultat és una dansa solitària, alliberada,
primigènia, en un mar d’aigua dolça ple de llum (42,45 €).
Æ umyeaharts.com

PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Per copsar el nou
esperit d’una marca
mítica.
Æ Rosselló, 222.
M: Diagonal.
ww.tcnbarcelona.com

Ç Tessel·les en silenci
L’arquitecte Richard Schmalöer proposa un relat més
silenciós i personal; les protagonistes són les piscines
aparegudes durant el període de reconstrucció d’Alemanya
i fins als 70, joietes entre el progrés i la decadència (28 €).
Æ www.verlag-kettler.de
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Amb:

Escapades
Perquè els barcelonins necessiten de tant en tant agafar aire
lluny de la millor ciutat del món

Amb
Mozart al
claustre
Anem a Sant Cugat per gaudir
de la seva orquestra simfònica
al seu monestir, tresor de l’art
medieval català

ARRIBA LA CALOR i és el
moment d’aprofitar els vespres
per fer activitats a l’aire lliure.
I si és en un lloc amb encant,
encara millor. La que nosaltres
us proposem en aquestes línies
tindrà lloc just el dia abans de la
revetlla de Sant Joan. Serà en un
dels millors claustres romànics
que pugueu veure, el del monestir
de Sant Cugat del Vallès. La
vetllada la protagonitzarà un octet
de vent format per components
de l’Orquestra Simfònica de Sant
Cugat (OSSC). Interpretaran la
Serenata en Mi b Major, K 375
de Mozart. Però això no és tot:
amb la mateixa entrada gaudireu
d’una visita guiada en la qual us
explicaran la rica iconografia dels
capitells del claustre. Si hi aneu
amb Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC), de l’estació
al monestir són poc més de 10
minuts de passejada.

COM ARRIBARHI...
Amb Ferrocarrils de
la Generalitat de
Catalunya (FGC),
línies S1, S2, S5,
S6 o S7 del trajecte
Barcelona-Vallès.
ON MENJAREM...
A la taverna Cal
Temerari, molt a
prop del monestir.
Bon ambient i
excel·lent relació
qualitat-preu. Una
de les seves tapes
estrella són els
croquetons.
Æ www.visitsantcugat.cat
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El conjunt monàstic data del
segle XI, és el símbol de la ciutat i
un dels més importants exponents
de l’art medieval a Catalunya.
Va arribar a ser el més poderós
de tot el comtat de Barcelona. La
joia de la corona és el claustre,
molt ben conservat, i destaca per
l’estructura i la decoració dels seus
144 capitells. Podeu aprofitar, ja
que aneu a Sant Cugat i al monestir,
per fer una visita completa a tota
la construcció, perquè també
mereixen la pena el Palau Abacial,
el Portal Major (actual Oficina de
Turisme) o la creu de terme que hi
ha a l’exterior, així com l’església,
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un excel·lent exemple de transició
del romànic al gòtic.
L’OSSC ha fet més de mig
miler de concerts des que va ser
creada l’any 1990. El titular és el
mestre Josep Ferré, i la formació
destaca pel seu ampli repertori,
ja que ofereix des de jazz fins a
òpera, música popular o peces
contemporànies. Al concert del
dv. 22 hi podreu escoltar els oboès,
clarinets, fagots i trompes. Si voleu
assistir a un recital de l’orquestra al
complet, consulteu la seva agenda
a www.simfonica.cat. Q Xavi Amat
Æ Monestir de Sant Cugat del Vallès. FGC: S1, S2,
S5, S6, S7. Dv. 22. 20.30 h. 15 €.
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