
15 grans idees per sentir-te alegre i afrontar els  
petits reptes diaris al 2018% d’energia

CARREGA LES PILES!

TE’L PODEM  
REGALAR GRÀCIES  
ALS NOSTRES  
ANUNCIANTS

#488
18 - 24  
DE GENER  
2018
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Sumari
Del 18 al 24 de febrer del 2018

Reportatges Seccions
14. Dispara’t
El Blue Monday, la pujada de gener... No us 
deixeu endur pel desànim: la Maria Junyent té 
15 maneres de retornar-vos l’energia positiva.

20. Un boig
Josep Maria Pou es posa en la pell d’Ahab, el 
capità obsessionat per Moby Dick. L’Andreu 
Gomila l’entrevista. 

04. Ara i aquí
22. Coses per fer
27. Cinema
30. Teatre i dansa
34. Música i nit
37. LGBTI
38. Art
39. Menjar i beure
43. Tendències

CONVERSA AMB NOSALTRES

facebook.com/timeoutbcn

@timeoutbcn

@timeoutbcn

Reportatges. Maria Junyent sobre què farà aquest cap de setmana. Em conformaria amb anar al Teatre 
Lliure a veure què ha fet Jan Lauwers amb un guió de Cassavetes a Begin the beguine i passar la resta de nits 
llegint La mort i la primavera, de Rodoreda, al llit, però segur que algun vespre vaig al cine a veure alguna de 
les pel·lis que tinc pendents, com Tres anuncios en las afueras i El museo de las maravillas.

LA TRIA 
DE L’STAFF 

‘Begin the beguine’ Teatre, pàg. 30Nahuel Pérez Biscayart Cine, pàg. 27 Parking Pita Menjar, pàg. 39

Albert Guinovart Música, pàg. 35
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Què feies tu el 77? Gràcies a l’exposició 
Montserrat Roig 1977. Memòria i utopia al 
Born Centre de Cultura sabreu què feia ella: 

un repàs de l’any clau de la seva carrera (de la 
Transició), amb fotos, vídeos i llibres. Gratis.

Caustic Roll Dave, virtuós electrocutador del 
blues, s’ajunta amb Mike Mariconda –de NYC, 
productor i músic de petites llegendes com The 
Devil Dogs– per fer repertori comú. Al Sidecar el 

dv. 19: garatge d’or a 8 euros! Caliu i arrels. 

El 30 de gener s’acaba Pantalla Barcelona, un 
cicle de cinema en què, pel preu de 3 euros per 
sessió, podeu gaudir de la millor producció de 
cinema barceloní dels darrers anys: Truman o 

La propera pell, i també curtmetratges. 

Descobreix! Escolta! Mira!

DESPRÉS DE REIS, a l’escola: els adolescents 
branden orgullosos l’smartphone nou, i l’alumnat 
més jove –ja des de P3– sospira pel trasto (previ 
massatge cerebral de pel·lícules com Emoji). A França 
un president tan business-friendly com Macron ha 
fet el que va prometre: els menors de 15 anys tindran 
prohibit fer servir el mòbil a l’escola, fins i tot a l’hora 
del pati. Un ministre francès: “Volem evitar que els 
nens hi estiguin enganxats des dels 7 anys d’edat”. Es 
queda curt: fins i tot amb 3 tres anys, els amorrem als 
vídeos massa sovint. Els desdramatitzadors opinen 
que també es va predir que la tele fondria el cervell 
de la joventut (però la tele no tenia una connectivitat 
amb éssers vius que afecta l’estat d’ànim!). Qui 
més qui menys, frueix –o s’hi ha tornat addicte– de 
les minixutades de dopamina del like, el retuit, la 
interacció 2.0. Els nens fan el que veuen: no pots 
dir “deixa el mòbil” mentre t’hi aferres. El 34% dels 
espanyols reconeixen una repercussió negativa 
del mòbil en la seva vida social. I tu? Si la manera 
preferent d’escampar la boira trista del diumenge a 
la tarda és refrescar el teu timeline, planteja-t’ho. La 
xarxa connecta, però atrapa.  Ricard Martín

Xarxa

ELS IMPERDIBLES Tres coses que has de fer aquesta setmana
IR

IS
N

EG
R

O

Ara i 
aquí

Per Andreu Gomila, Maria Junyent 
i Ricard Martín

timeout.cat/barcelona
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Ara i aquí

Islàndia es va convertir aquest gener en el 
primer estat del món a admetre oficialment que 
homes i dones cobren sous diferents per fer 
la mateixa feina i també en el primer país que 
lluita contra aquesta injustícia mitjançant una 
llei. No us sembla increïble que la notícia sigui 
del 2018? Per aconseguir-ho, les islandeses 
van fer aturades en quatre ocasions, la darrera 
l’octubre del 2017, quan van sortir dues hores 
i 22 minuts abans del seu lloc de treball per 
denunciar el temps extra que pencaven gratis 
respecte del sou dels companys de feina. A 
casa nostra, la UGT va publicar un informe 
l’any passat que deia que les treballadores 
espanyoles cobren de mitjana un 14,9% menys 
que els homes, o, el que és el mateix, treballen 
54 dies gratis. Glups.  María José Gómez

Els homes i les 
dones cobraran el 
mateix a Islàndia

Grans coses que envegem d’altres llocs

GRRRR!

Aquest any sí 
Qui em coneix sap que soc una 
dona clàssica, a la meva manera. 
I a l’hora d’escollir els bons 
propòsits també tinc predilecció 
pels que mai no passen de moda. 
Per exemple, un dels més favorits: 
arribar més d’hora a la feina. 
M’agrada tant que cada any em 
proposo matinar més per sortir 
abans de la feina. Fins ara no he 
tingut èxit –estic convençuda que a 
casa meva hi ha una alteració de la 
línia espai-temps–, però tinc plena 
confiança en aquest 2018. Tampoc 
no falten en el meu fons d’armari 
motivacional dos clàssics absoluts: 
apuntar-me al gimnàs i millorar 
l’anglès. No em negareu que són 
superelegants i que combinen 
amb qualsevol altre objectiu, com 
ara dues novetats d’enguany: 
menjar menys carn i ballar més. 
Un propòsit és com la fantasia d’un 
psicòpata: moltes vegades no passa 
d’allà, però d’altres és el primer pas 
que impulsa les nostres accions 
futures. Aquestes petites metes 
són la nostra maldestra voluntat de 
millorar: l’altra opció, com molt bé 
ens va dir un company, és deixar-se 
caure per l’autocomplaent i suau 
pendent de la decadència.

Despropòsits i frustracions
Bons propòsits d’any nou? 
Estem segurs que són bons? Soc 
d’aquelles que fan llistes i més 
llistes cada setmana, no només a 
principis d’any. De llibres per llegir, 
de pel·lícules per veure, de coses 
que hauria de fer... i normalment 
acabo llegint poc, veient les pel·lis 
que trien els meus fills i fent 
moltes menys coses de les que 
m’agradaria. I tinc claríssim que 
els bons propòsits, i sobretot si van 
en llista, no serveixen per res més 
que per generar frustracions! No sé 
la quantitat d’anys que fa que estic 
deixant de fumar cada 2 de gener. I 
tampoc recordo la quantitat d’anys 
que fa que cada dia 3 hi torno. Pel 
que fa al gimnàs, ja en fa molt que 
va saltar dels meus propòsits, 
perquè els cops que ho havia 
intentat complir només m’havia 
servit per pagar la matrícula 
d’inscripció i la quota mensual 
amb molta il·lusió... i deixar-ho 
després de comprovar que només 
hi havia anat el primer dia! A la 
meva vida, s’han acabat les llistes 
de propòsits, ara les faig només 
de desitjos. I per l’any vinent, 
l’objectiu és que em toqui la loteria. 
M’hauré de proposar comprar-ne!

Ens barallem per: els propòsits del nou any

FIGHT!

(i la setmana que ve... Els perfums)

María José Gómez Begoña Garcia Carteron
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Ara i aquí

Una mare s’ha colat 
amb una nena al metro 

i vol evitar la multa: 
–Soc bona persona. 
No veu que vaig amb 

diadema?

En un restaurant italià, 
un nen petit a la mare:   
–Mare, jo de gran vull 

ser immortal. 

En el mateix 
restaurant: 

–Doncs jo em 
pensava que focaccia 

era un insult. 

A la seva filla, al bar: 
–El Puigdemont és 

un cupaire de dretes.

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

Barcelona

Has sentit alguna cosa que 
t’ha fet aixecar la cella  

i que no et deixa dormir?
Tuiteja’ns-ho a  
@timeoutbcn 

#sentitalcarrer

SENTIT

AL

CARRER

Ets experta en xarxes socials i has muntat Cafè 
Social Media. Què és?
Sorgeix el 2013, amb una companya de màster. 
En aquell moment el vocabulari era molt 
tècnic i vam decidir muntar una comunitat per 
als usuaris i oferir formació a petites empreses. 
I vam començar en cafeteries, fent un cafè 
mentre parlàvem de xarxes.

Us heu especialitzat en nens. Abusen massa de 
les xarxes?
Els nens fan el que veuen, és la societat la que 
abusa de les xarxes. Nosaltres fem 
formació a pares i mares, mestres i a 
tota la comunitat educativa, i també 
als nens i adolescents. S’ha d’educar 
de forma conscient i en l’autocontrol, 
que cada nen tingui la capacitat 
d’autogestionar-se i sàpiga quin risc té. 

Quins són aquests riscos?
Des del ciberassetjament, perquè 
els adolescents utilitzen moltes 
aplicacions només per insultar-se, 
fins a les addiccions, cada cop n’hi 

ha més casos. També el grooming, el fet que 
coneguin un adult o un pederasta... I a més, 
el risc dels pares de donar un dispositiu sense 
responsabilitzar-se’n. No pots eliminar el risc, 
però sí minimitzar-lo. 

Quin és el vostre projecte de 
futur?
No volem que sigui una 
empresa sinó una associació 
i que s’hi apunti més gent. 
Qualsevol interessat en 
el projecte que s’hi vulgui 
implicar i tingui una mínima 
experiència en el món educatiu 
i les xarxes socials, està 
convidat a sumar-s’hi! 

  Begoña Garcia Carteron

Iris Roch 
Comunicadora, 29 anys. 
cafeisocialmedia.cat

“Els nens 
fan el que 
veuen, la 
societat 
abusa de 
les xarxes”

M’HO 

MEREIXO

Explica'ns  
per què et 
mereixes sortir 
a Time Out a: 
redaccio@
timeout.cat
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FE D’ERRADES
A la pàgina 26 de la revista 
de la setmana passada, vam 
cometre un error lamentable 
en situar el dramaturg Josep 
Maria Benet i Jornet entre 
els morts de l’última dècada. 
Demanem disculpes a la seva 
família i als seus amics.
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Ara i aquí

ELS HOMES I ELS DIES
David Vilaseca

 L’Altra Editorial. 752 pàgines. 25 €.

1.
Un descobriment enlluernador
David Vilaseca (Barcelona, 
1964-Londres, 2010) va morir 
amb 45 anys envestit per un camió 
mentre anava amb bicicleta. Era 
catedràtic d’Estudis Hispànics i de 
Crítica Literària a la Universitat de 
Londres, i havia publicat estudis 
sobre l’homosexualitat a les 
autobiografies. El 2007 va guanyar 
el Premi Andròmina de Narrativa 
amb la novel·la L’aprenentatge de 
la soledat, que ara l’Altra Editorial 
reedita juntament amb la novel·la 
inèdita El nen ferit.

2.
Amor, pors i sexe als lavabos
Els homes i els dies vol dir 
submergir-se en 700 pàgines 
d’amor, pors, sexe i torna a 
començar, des d’un dissabte 
d’agost del 87, amb 23 anys i acabat 
de sortir del niu amb la intenció de 
convertir-se en un gran escriptor, 
fins als últims dies de desembre del 
2009, quan l’autor s’adona (o diu 
adonar-se) que el més important, 
sigui com sigui que es faci, és estar 
bé amb un mateix i fer allò que toca 
fer a cada moment.

3.
No estem sols
En un atac d’ira, romanticisme 
i teatralitat, Vilaseca envia una 
corona de morts a l’amor de la 
seva vida. L’amor fa de nosaltres 
meravelles i abjeccions, i veure-
les en els altres, és del més 
reconfortant que hi ha.  

 Maria Junyent

 3 RAONS PER LLEGIR...

Anteposant l’article al nom comú que designa el marit de la filla en relació als pares 
d’aquesta, l’intrús pren títol de cortesia per l’estat civil i queda denominat com a 

criatura informe d’índole perversa (‘engendro’).

DICCIONARI URBÀ

ARGOT PER A BARCELONINS XERRAIRES

En Gendre
Per Josep Pedrals

Què tenen en comú Gianni Versace i 
Ricky Martin? El cantant porto-riqueny, 

que fins ara només havia sortit en serials 
argentins, fa el salt a Hollywood interpretant 
Antonio d’Amico, company sentimental del 

dissenyador.

Ricky Martin, Gianni Versace… i Lady Di. Què 
és això? Una portada de la premsa del cor dels 
90? No aneu tan ràpid. La princesa Diana serà 
protagonista de la nova entrega de Feud, l’altra 

antologia de Ryan Murphy, que explorarà la 
relació entre ella i el príncep Carles.

Ricky Martin Lady Di

SÈRIES
PRIMER VA SER O.J. Simpson 
i ara arriba el torn de Gianni 
Versace. La fórmula que 
planteja l’antologia American 
Crime Story és de les més sexis 
del moment. Ryan Murphy, el 
rei Mides d’aquest format basat 
en fets reals (American horror 
story, Feud i la història que ens 
ocupa), centra la nova edició 
d’aquesta minisèrie a explicar 
els fets que van provocar 
l’assassinat del xeic de la moda 
i del disseny a finals dels anys 
90. La cosa pinta a sèrie de 
luxe. I amb Penélope Cruz 
encarnant la seva germana, 
Donatella. Molt apte per a 
voyeurs de morro fi.

 S’estrena a FX el 17 de gener. 

Versace
Per Serielizados
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El 21 de desembre vam arribar a Porto. Quant 
cal allunyar-se de Lisboa per no sentir Pessoa? 
N’hi ha prou amb posar rumb al nord, com 
mirant de vèncer una força gravitatòria 
imaginària, fins a topar amb el següent gran riu 
portuguès? En realitat, no fugíem de Pessoa, 
sinó dels temuts formulismes nadalencs (i no 
era només una fugida: havia de treballar en una 
traducció). D’altra banda, de Pessoa no se’n pot 
fugir només pel fet d’abandonar el radi d’acció 
de la capital lusitana: el seu heterònim Ricardo 
Reis va néixer a Porto. Però això ho sé ara. 

Vam arribar a Porto per carretera una 
nit humida d’hivern. Jo volia entrar 
sigil·losament, però la foscor no es va 
conxorxar amb mi per guardar-me’n el secret. 
Les barreres de peatge estaven avariades, i un 
vehicle, en fer marxa enrere per no quedar-hi 
atrapat, va impactar contra el nostre.

A Pessoa li costava agafar el son i escrivia 
amb una cal·ligrafia endimoniada. Llibre 
del desassossec, del seu heterònim Bernardo 
Soares, és una mena d’obra de l’insomni, 
com va dir Tabucchi. El son que no arribava 
el traduïa en línies de paraules que, com els 
fils d’una xarxa, apressaven la ciutat i els 
afores. “No dormo ni espero dormir. Ni en la 
mort espero dormir... Tinc son i no dormo, 
sento i no sé què he de sentir. Oh, alba, trigues 
tant... Vine”, implorava un altre dels seus 
heterònims. A nosaltres la nit també se’ns 
escapolia tot esperant la policia de trànsit per 
redactar el comunicat de l’accident.

Pessoa va deixar un bagul amb 27.513 
documents. Quan els poetes moren, gairebé 
sempre deixen pocs béns materials. L’estudi 
que vam llogar també semblava el d’un 
poeta: només hi havia espai i llum. Les 
ciutats silencioses ens deixen esbalaïts. Porto 
sembla que n’és, de silenciosa, tret d’alguns 
sorolls molt propis: la gatzara dels estudiants 
desvetllats, apinyats a la plaça colze amunt, 
amb els qui ens creuàvem quan sortíem a 
esmorzar cafè i pastéis de nata; l’esgarip de les 
gavines, que remunten la ciutat des del riu i 
s’assemblen als miols histèrics d’un gat o als 
brams d’un nadó, i la tos carregada de flegma, 
de pulmons mal curats. A la llibreria Lello vaig 
llegir que els portuencs són gotes del Duero i 
que, com el poeta que escriu a llapis, apaguen 
la memòria dins les seves aigües.

Els habitants de Porto tenen brànquies i 
la ciutat es mou com un vaixell a la deriva. 
Sense cartes de navegació, ens guiàvem 
per les llibreries antigues, tan nombroses a 
aquesta ciutat. A la paret d’un restaurant vaig 
trobar unes paraules de l’historiador Hélder 
Pacheco: “La ciutat és un enorme receptacle 
d’emocions, de somnis, de tendreses i 
desespers... Lloc on naixem i vivim; la ciutat 
també ens construeix i ens dona sentit”. 

Després de deixar Sud-àfrica, on va passar 
la joventut, a Pessoa 
només li va caldre 
Lisboa per omplir un 
bagul de literatura. 
Ell, que concebia la 
vida com un viatge, 
va fer camí amb els 
seus heterònims, en 
què trobava ànimes 
i rostres perduts, 
i així deambulava 
pel seu propi ésser 
laberíntic. D’altres, 
però, necessitem 
anar a l’encontre 
de nous paisatges 
per completar el 
trencaclosques de 
la nostra geografia 
íntima.

QUÈ LLEGEIXES?

TIMEOUT.CAT/
LLIBRES

Quan els 
poetes 
moren, 
gairebé 
sempre 
deixen 
pocs béns 
materials

Els escriptors tenen la paraula

LA COLUMNA

L’autora ha publicat el llibre ‘En 
la ciudad líquida’ (Caballo de 

Troya). 416 pàg. 20,90 €.

EL BAGUL 
DE PESSOA

PER MARTA REBÓN 
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DEBAT

Festes amb 
animals o festes 
per a animals
Dintre de les festes 
dels Tres Tombs, 
aquesta taula rodona 
analitza festes de 
tot Catalunya on 
els animals són els 
protagonistes. La 
polèmica està servida!

 La Casa dels Entremesos.

M: Jaume I. Dj. 18. 20 h.

CINEMA

Cinema Lliure a 
les Biblioteques
Projecció del 
documental 
Frightened. El preu 
real del transport 
marítim, de 
Denis Delestrac, 

Gaudeix de la ciutat per la cara

GRATIS BCN

CONFERÈNCIA

Michiko Nitta
L’artista i dissenyadora i el seu 
soci Michael Burton imparteixen 
una conferència dintre del cicle 
Mazda Creators, que explora la 
relació entre l’ésser humà i la 
màquina i el potencial de les 
noves tecnologies en el nostre dia 
a dia. 

Espai Mazda. M: Jaume I. Dj. 18. 19 h. Gratis i amb dues 

consumicions. 

on es revelen els 
mecanismes i els 
perills del transport 
marítim, i del curt 
d’Alberto Utrera El 
vals del autónomo.

 Biblioteca Sant Gervasi/

Joan Maragall. FGC: El Putxet. 

Dt. 23. 19 h.

TEATRE

Les Mamies
Anna Castells i Alice 
Sorin interpreten 
la Joséphine i la 
Madeleine, dues 
germanes que reben 
una notícia que 
canviarà les seves 
vides. Un espectacle 
on teatre i dansa 
conflueixen i que 
forma part del cicle 
Dones a escena!

 Centre Cívic Urgell.

M: Hospital Clínic. Dv. 19. 20 h.

ART

Estràbica 
harmonia
El col·lectiu pictòric 
GòticSur, format 
pel cantant Manolo 
Garcia (ex-El Último 
de la Fila) i l’artista 
Montse Clausells, 
exposa la seva 
primera mostra 
conjunta i on veureu 
un diàleg entre dos 
mons imaginatius 
molt diferents. 
També s’exposen 
peces individuals de 
cadascú.

 Tat Art. M: Espanya. De dt. a 

ds., d’11 a 20 h.

NO T’HO 
PERDIS 
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08003 Barcelona | 
Comercial i màrqueting  T. 93 295 54 00
entrades@timeout.cat
Redacció T. 93 310 73 43 
redaccio@timeout.cat
Administració T. 93 667 78 90

La nostra portada 

Il·lustració d’IRISNEGRO

Impressió Rotocayfo Impresia Ibérica | Distribució Suscripress | Dipòsit legal B-44772-2010   
ISSN 1888-3850  | Time Out Digital ISSN 2462-3385 | Exemplar gratuït, prohibida la venda

Amb la col·laboració de la 
Generalitat de Catalunya

Difusió controlada per:

Conseller Executiu Eduard Voltas | Directora General Financera Judit Sans | Directora General de Negoci Mabel Mas | Directora María José Gómez | Director d’art Diego Piccininno | Disseny Anna Mateu Mur | 
Edició gràfica Maria Dias | Cap de redacció Marta Salicrú | Redacció Andreu Gomila, Josep Lambies, Ricard Martín, Eugènia Sendra; Aleix Cabau i Sebastià Portell (agendes) | Web en català Manuel Pérez | Web en 
castellà Erica Aspas | Web en anglès Jan Fleischer  | Notícies Pau Roca | Col·laboradors: Xavier Amat, Marcelo Aparicio, Laia Beltran, Javier Blánquez, Òscar Broc, Gerard Casau, Irene Fernández, Santi Fondevila, 
Violeta Kovacsics, Ivan Giménez, Maria Gorgues, Eulàlia Iglesias, Carlos Losilla, Oriol Malet, Beatriz Martínez, Ricard Mas, Aina Mercader, Iván Moreno, Juan Carlos Olivares, Miqui Otero, Josep Pedrals, Javier Pérez 
Senz, Marta Porter, Bàrbara Raubert,  Martí Sales, Sergi Sánchez, Pere Vall, Daniel Vázquez Sallés, Nuria Vidal | Correcció textos Txell Coll, Rafel Soler | Subdirectores de negoci Carlota Falcó, Aroa Cervantes i 
Clara Narvión | Cap de Branded Content Begoña García Carteron | Branded Content Anna Pruna | Màrqueting i Comercial Mercè Llubera, Mercedes Arconada, Yolanda Muñoz, Esther Andrés, 
Jordi Caballé, Marina Quer, Germà Bustamante, Judith Gutiérrez, Albert Méndez | Coordinació de publicitat Carme Mingo Fabregat | Administració i Finances Eduard Poch, Maria Jurado | Edita Time Out Spain 
Media SL. Reservats tots els drets. | Aquesta publicació no pot ésser reproduïda ni totalment ni parcialment sense consentiment del propietari. Tampoc no pot ésser transmesa per cap mitjà o mètode, ja sigui 
electrònic, mecànic o d’altre tipus. La revista no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors. 



13 Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

Plans per viure els hotels!

Un sopar de set estrelles
Us ve de gust compartir una vetllada diferent 
amb la parella? Us proposem un sopar per a 
dos al restaurant Blanc de l’hotel Mandarin 
Oriental. Sota la batuta de la xef Carme 
Ruscalleda, que compta amb set estrelles 
Michelin, degustareu una cuina curosament 
elaborada amb productes naturals i molta 
inspiració. Per començar, brindeu amb una 
copa de cava de benvinguda. A continuació, 
extasieu-vos amb un menú degustació de 
quatre plats acompanyats d’un vi a l’altura. A 
més, podreu triar  les vostres postres d’entre 
les que trobareu en un carro ben llaminer. 

Hotel Mandarin. Passeig de Gràcia, 38-40. M: Passeig de 

Gràcia. 180 € per a dues persones.

Vermut amb tapes i DJ 
El cap de setmana és per sortir de casa! Amb 
el pla que us suggerim, fusionareu un bon 
pica-pica de tres tapes amb dos vermuts, 

cerveses o refrescos i la millor música amb 
alguns dels punxa-discos del moment. Si 
us agrada la idea, no trigueu a comprar les 
entrades! Aneu a l’hotel Pulitzer, pugeu a la 
seva impressionant terrassa i gaudiu d’aquest 
fabulós aperitiu musical. A més, també 
trobareu la premsa dominical i les revistes 
més cool per posar-vos al dia. 

Hotel Pulitzer. Bergara, 8. M: Universitat i Catalunya.

25 € per a dues persones.

Un ‘brunch’ de luxe
Un àpat ple de delícies a mig camí entre 
l’esmorzar i el dinar. És el que us ofereixen 
en el brunch especial La Esquina, que té 
lloc cada cap de setmana a l’hotel Regina. 
El brunch està especialment pensat per als 
egg lovers: inclou una gran varietat d’ous 
preparats de diverses maneres: benedict, 
royal, poché, al forn i remenats. Ja saliveu, 
oi? L’experiència culmina amb un bon 

assortiment de postres i dolços artesanals, 
suc especial La Esquina i cafè. Bon profit!

Hotel Regina. Bergara, 4. M: Universitat i Catalunya.

48 € per a dues persones.

Nit d’hotel per a dos
Tant si teniu alguna cosa a celebrar com si 
us voleu regalar un homenatge, tingueu 
present el Gallery Hotel, un quatre estrelles 
superior. Passareu una nit d’hotel i tindreu 
una ampolla de cava i un detall VIP. A més, si 
ho preferiu, podeu accedir a una habitació de 
categoria superior i a un esmorzar. L’hotel, al 
cor de l’Eixample, compta amb habitacions 
reformades recentment i també podeu pujar 
a The Top, la meravellosa terrassa de la sisena 
planta on tastareu uns còctels increïbles des 
de les altures. Sorpreneu la vostra parella i 
gaudiu d’una estona només per a vosaltres.

Gallery Hotel. Rosselló, 249 . M: Diagonal. 

149 € per a dues persones.

Els hotels de Barcelona no són 
només per als turistes! Time Out i 
MésQHotels us ofereixen diverses 
experiències per fer que els gaudiu 
d’una manera sorprenent!

Contingut patrocinat

Compra aquestes experiències a timeout.cat/reservabcn

Brunch 
a l’hotel 
Regina

Carme Ruscalleda 
a l’hotel Mandarin

Vermut al PulitzerGallery Hotel
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NETEJA I ACTIVA

Te de gingebre i mel
És arribar a la cantonada de Sant 
Domènec del Call i notar les olors 
delicioses que surten de Caj Chai, 
una de les millors (i més boniques) 
teteries de la ciutat. No és fàcil 
decidir-se per un sol te dels de la 
seva carta, però si busqueu una 
xutada d’escalfor, antibiòtic i 
energia, demaneu que us serveixin 
un got fumejant de gingebre i mel, 
espès com l’ambrosia.

 Caj Chai. Sant Domènec del Call,  

12 (Gòtic). 3,50 €. 

PREPARATS PER AL FUTUR

Recicla’t
Canviar de feina, tirar endavant 
una idea de negoci i millorar les 
eines professionals poden ser 
una gran injecció d’energia. Si 
voleu aprendre’n sense gastar 

calés, consulteu l’oferta de cursos 
de Barcelona Activa: n’hi ha 
d’enfocats a treure tot el suc a les 
xarxes socials, a treure la pols al 
currículum, a parlar en públic i al 
que cal saber per tirar endavant un 
projecte d’economia col·laborativa. 
Segur que en trobeu algun que us 
interessa.

 Consulteu els cursos i els preus a  

www.barcelonactiva.cat.

MOU EL COS

L’hora de ballar
Res com música a tot drap i balls 
descontrolats per activar-se. O 
com una nit de club i suada entre 
centenars de cossos. Però si el 
que voleu és aprendre o millorar 
la vostra tècnica, doneu una 
ullada als cursos de ball del Centre 
Cívic Barceloneta, on fan des de 
butoh  fins a iniciació a la dansa 

contemporània, a preus amics 
i impartits per bons ballarins i 
coreògrafs.

 Centre Cívic Barceloneta. Conreria, 1-9 

(Barceloneta). 

ALTA TEMPERATURA

Bikram ioga
Dos punts a favor. El primer, el ioga. 
Aprendre a coordinar respiració 
i moviment. Estirar, sentir el 
cos i donar-li el temps i espai 
necessaris. El segon, la bona suada. 
La característica fonamental del 
bikram ioga és que es practica a 
una temperatura de 40 graus, que 
fa que els músculs s’escalfin amb 
més facilitat–preveu el risc de 
lesions– i que el cos elimini toxines 
a tot gas. Podeu provar deu classes 
de bikram ioga per 25 euros.

 Bikram Yoga. Centre principal a Pau Claris, 97 

(Eixample). www.bikramyoga.es. 

Dis- 
para’t!

El gener és el dilluns dels mesos. Fred, 
feixuc i interminable. Però ara que ja 
s’acaba, hem reunit les forces necessàries 
per proposar-vos una pila d’idees 
enèrgiques, energètiques i energitzants 
per motivar-vos a sortir de casa i encarar 
la vida com si cada dia tingués l’alegria 
d’un dissabte de juliol. 

Per Maria Junyent
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ESTIMULA’T

Vitamina en 
ampolla

A mig camí entre la tradició catalana i la 
cuina d’autor, Teresa Carles és sinònim 
de menjar saludable i gustós. Des de fa 
un parell d’anys també es dediquen a 
fer uns sucs i batuts naturals. D’entre 
la gran varietat que fabriquen, si el que 
voleu és una bomba d’energia, teniu 
dues opcions infal·libles: l’Energy 
Boost (cogombre, aigua purificada, 

llima, mel, aigua de tarongina i pol·len 
d’abella) i el Turmeric Chai (aigua 

purificada, ametlles, carn de coco jove, 
cúrcuma, gingebre, vainilla, canyella, 

pebres, anís i mel).
 Teresa’s Healthy Fast Casual. Argenteria, 31 (Born). 

01.
Despertes, saltes del 
llit i prems el play per 
escoltar Deceptacon 
de Le Tigre. No hi ha 

cos que es resisteixi a 
ballar-la.

02.
True story: una noia 

escolta el tema Triomf 
de Vàlius mentra 

camina per la ciutat. 
En un moment donat, 

arrenca a córrer. 
Escolteu-lo i ho 

entendreu.

03.
Seguim amb Five get 
over excited de The 
Housemartins. Fun, 

fun, fun.

La banda 
sonora 

d’un salt 

TEMPS BEN INVERTIT

Projectes de voluntariat
Ajudant els altres també ens 
ajudem a nosaltres mateixos, 
i molt. De maneres d’ajudar a 
Barcelona, no en falten. Només 
calen ganes, compromís i saber 
on l’ajuda és més necessària. La 
Generalitat té un programa de 
voluntariats on trobareu un munt 
de bones opcions i plataformes 
com la Fundació Avismon, que 
ajuda la gent gran, per exemple 
acompanyant-los al metge; 
i l’AREP, l’Associació per a la 
rehabilitació de persones amb 
malalties mentals.

 www.voluntariat.org

ALIMENTAR-SE BÉ

Taller de cuina macrobiòtica
Sobre el que vol dir alimentar-se bé, 
hi ha tantes teories com receptes 
de pasta. Una de les que guanya 
adeptes és la cuina macrobiòtica, 
que es basa en el principi filosòfic 
d’equilibri del yin i el yang i 
l’adapta a les combinacions 
d’aliments per tal que siguin tan 
digeribles i nutritives com sigui 
possible. Si voleu saber-ne més, 
consulteu els cursos d’Esmaca, 
l’Escola Macrobiòtica de 
Catalunya.

 Esmaca. Xifré, 11 (el Clot). 

www.esmacrobiotica.com 

TORNAR A LA VIDA

Escapa de la teva mort
Si hi ha res de més enèrgic que 
aconseguir sortir d’un taüt on t’han 
enterrat viu, que baixi Dràcula 
i em clavi les dents a la jugular. 
Aquesta proesa és la que proposen 
a Catalepsia Extreme Escape, 
l’escape room més petit del món 
(passa, literalment, dins d’un taüt) 
de la factoria d’Horror Box, també 
autors dels brillants escape rooms 
Jigsaw i Ouija. Tremoleu.

 Catalepsia Extreme Escape. Indústria, 268. 

(Camp de l’Arpa). www.vivetuentierro.com. 40 

euros (dues persones). 

ACCIÓ A LA PANTALLA

Quatre hores de Kill Bill 
La millor oportunitat per veure 
les dues primeres parts de Kill Bill 
juntes, tal com Tarantino les va 
concebre. I, a més a més, de fer-ho 
en una pantalla ben grossa, amb 
crispetes sota el braç i amb permís 
de cridar amb Uma Thurman quan 
l’acció ho requereixi. Única data 
d’una sessió que fa pinta de ser 
memorable.

 Phenomena. Sant Antoni Maria Claret, 168 

(Eixample dret). Dijous 25. 20 h. 10 euros. 
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Salta al buit
Els batecs del cor es disparen, la respiració es 

talla, el cos tremola i de sobte... el buit: saltar d’un 
pont. Per 35 euros podreu llançar-vos d’un pont 
de Saldes, comarca del Berguedà, amb els guies 

professionals de l’empresa Pèndol. 
 www.pendolguies.com

Agafa’t fort
No tenim cap atracció de velocitats 

supersòniques i altures infernals però ens queda 
el Tibidabo, que és ben bonic, a on hi ha  

l’Hurakan, mítica atracció que et fa voltar fins  
que l’estómac gira com un mitjó. 

www.tibidabo.cat

Empassa-t’ho
Podríem recomanar un gotet de mescal, de tequila 

o d’absenta en fred, però ja que hi som,  
proposem l’aiguardent macerat amb xili, només 
apte per a valents i inconscients. Més picant que 

el Paral·lel fa un segle. 
Absenta del Raval. Pes de la Palla, 5 (Raval).

ADRENALINA

IMMEDIATA
Tres remeis fulminants i poc 

ortodoxes contra la fatiga 

QUE ET DONIN CANYA

Un entrenador personal
Anar al gimnàs deu ser un dels 
propòsits d’any nou més fallits. 
Cal molta força de voluntat. Però 
i si hi hagués algú, un expert, 
que us motivés de debò i que us 
proposés els exercicis que més us 
convenen? Aquesta és la tasca dels 
entrenadors personals de DiR, amb 
més de vint centres a la ciutat. El 
preu per persona i hora és de 45 
euros, però si aconseguiu ser més 
de dues persones, us sortirà per 
18 euros.  Poseu-vos una meta (la 
marató de març?) i compliu-la.  

 www.dir.cat

FES SOROLL

I desfoga’t
Les propietats de la música són 
inesgotables però pel que fa a 
la descàrrega d’energia, hi ha 
nivells de gèneres i instruments 
incomparables. Per entendre’ns: 
no és el mateix la intensitat 
enèrgica que es desprèn de tocar 
el flautí que de fer-ho amb una 
bateria fins a sentir com el cos 
s’electrifica de cap a peus. Una 
bona opció per provar-ho és 
l’escola de música Àrtic, on tenen 
professors particulars.

 Àrtic. Gomis, 62 (Vallcarca).  

www.articmusica.com.
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Com el 
menjar 
afecta 

l’energia

NUTRICIÓ

Victòria Pons és llicenciada 
en Medicina en l’especialitat 
d’Educació Física i Esport i 
assessora d’esportistes al 
Centre d’Alt Rendiment (CAR) 
de Sant Cugat del Vallès. Qui 
millor que ella per dir-nos 
què hem de fer per tenir més 
energia?

01.
Energètic/energitzant
Confondre aquests dos 
termes és un error comú. Els 
aliments energètics són els 
que aporten energia física 
(els hidrats, per exemple), en 
canvi els energitzants són els 
que estimulen el rendiment 
intel·lectual, com, per exemple, 
el ginseng, la guaranà i la 
cafeïna. 

02.
L’equilibri necessari
Una bona dieta, que ens 
proporcioni l’energia 
necessària per al dia a dia, és 
aquella que inclou aliments 
vegetals, proteïnes i hidrats 

de carboni. I en la mesura del 
possible, l’ideal és equilibrar 
tots els àpats. 

03.
L’esmorzar, gran aliat
Com la resta d’àpats, 
l’esmorzar ha de ser equlibrat. 
Pot funcionar una base vegetal 
de fruita, uns flocs de civada o 
cereals integrals pel que fa als 
hidrats i uns fruits secs o una 
llet de vaca, soja o civada per a 
la proteïna.

04.
Bons per al cervell
Si voleu que el vostre cervell 
funcioni al màxim, anoteu 
anous, anacards, ametlles, 
nabius, maduixes, mores i 
xocolata a la llista de la compra.  

05.
Què passa amb la ressaca?
Deixeu-vos de miracles: el que 
el cos i el cervell necessiten 
és molta aigua, moviment (res 
de quedar-se al sofà) i un àpat 
equilibrat. 

Experta 
Victòria Pons 
treballa amb 
esportistes 
d’el·lit.  

EXPERIMENTA

Realitat virtual
El que proposem aquí és volar 
sobre d’un drac de Joc de trons,  
fer submarinisme entre peixos de 
colors i bèsties colossals (19-20 
de gener), flotar per l’espai (26 i 27 
de gener) i escalar una muntanya. 
Tot, sense sortir de Barcelona i 
gràcies a un simulador de realitat 
virtual que han instal·lat al Centre 
Comercial Las Arenas fins al maig. 
Una aventura gratis i per a tots els 
públics.

 www.arenasdebarcelona.com

L’ENERGIA DE L’ORDRE

Fengshui bàsic
Per tenir energia cal estar bé i 
sovint estar bé és sinònim de posar 
ordre a la vida, que és tan fàcil de 
dir com difícil de fer. Un primer 
pas per posar les coses a lloc pot 
ser, literalment, posar-les a lloc. 
A l’Escola Europea de Feng Shui 
fan cursos introductoris i també 
per als professionals sobre l’art i 
la pràctica del fengshui, tècnica 
xinesa mil·lenària que es basa en 
la recerca de l’equilibri a través de 
l’ordenació dels objectes que ens 
envolten segons les forces de la 
natura. 

 Escola Europea de Fengshui. Passeig de Sant 

Joan, 134. (Eixample dret). fengshuieuropa.com

ACCELERA

Al volant d’un kart
Si voleu ser Ryan Gosling a Drive 
sense que us calcin una bona 
multa i us treguin el carnet, podreu 
fer-ho lliurement a Indoor Karting 
Barcelona, una pista coberta de 
500 metres d’asfalt d’alta qualitat 
on podreu agafar corbes com si us 
perseguís el dimoni. També tenen 
pista de karts per als més petits i 
–redoblament de tambors– la pista 
de làser tag més gran de l’Estat 
espanyol.

 Indoor Karting Barcelona. Polígon Industrial el 

Pla. Laureà Miró, 434. Sant Feliu de Guíxols. 19 

euros per persona i sessió. 

ESTICS AMUNT!

Hoquei sobre patins
Segurament jugant-hi, la 
descàrrega d’energia és més alta, 
però déu n’hi do de fer d’espectador 
a un partit d’hoquei sobre patins 
professional, on l’acció no s’atura 
ni un sol segon. Podeu comprovar-
ho anant a veure un partit del 
Barça, en plena lliga, i amb 
entrades molt ben situades a partir 
de 9 euros.
 www.fcbarcelona.cat/seccions/hoquei-patins

04.
La banda sonora 

perfecta tant per iniciar 
una conga com per 
moure el cul tot sol: 
Jump in the line de 
Harry Belafonte.

05.
Una cançó que es diu 

Sunshine, lollipops and 
rainbows no pot fallar. 

Escolteu a Lesley 
Gore.

06.
 I en un altre ordre 

espiritual, Motörhead 
amb The ace of spades.  

A moure la 
cabellera.

La banda 
sonora 

d’un salt 
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Entrevista Time Out

Per Andreu Gomila  
 Iván Moreno

Josep Maria Pou es posa en 
la pell del capità Ahab per fer 
un viatge shakespearià per la 

gran ‘Moby Dick’

El boig
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Josep Maria Pou

‘MOBY DICK’ NO és una novel·la només per 
a nens. No és només el llibre entretingut 
que en edicions sinòptiques redueixen el 
capità Ahab i els seus mariners a uns simples 
navegants a la recerca d’aventures. Són més 
de 700 pàgines que el nord-americà Herman 
Melville va escriure el 1851 i que és, per 
molts, com William Faulkner, la gran novel·la 
americana. Josep Maria Pou, als 72 anys, es 
materialitzarà al Goya com a capità Ahab, 
amb direcció d’Andrés Lima i dramatúrgia de 
Juan Cavestany. 

Recordes quan vas llegir per primer cop Moby 
Dick?
Tenia 10 o 11 anys, i me’l van regalar els meus 
pares. La vaig devorar i des de llavors sempre he 
dit que Moby Dick era la meva novel·la favorita, 
sense saber que no havia llegit Moby Dick, sinó 
una miniedició abreujada, que és el que s’ha fet 
sempre amb Moby Dick, cosa que és el que li deu 
passar al 90% de la gent... Ja quan es va publicar 
va ser un fracàs absolut.

De fet, necessites llegir més de 150 pàgines 
fins que surt el capità Ahab!
Això devia desorientar molt el lector, amb 
diferents narradors, amb el capità Ahab que 
s’adreça directament al lector... És una novel·la 
inclassificable.

Era un personatge, el d’Ahab, que desitjaves 
fer des de fa molt de temps?
De cap manera. Vaig veure, quan es va 
estrenar, la pel·lícula de John Huston. Ja tinc 
una edat. I l’he vista moltes vegades, me la 
sé de memòria. Mai m’havia cridat l’atenció, 
però quan vaig fer d’Orson Welles, em va 
sorprendre molt descobrir declaracions seves 
en què deia que s’havia quedat amb les ganes 
de fer de capità Ahab, que era un personatge 
shakespearià.

Hi ha moltes cites d’obres de Shakespeare a 
la novel·la.
Crec que és el personatge que Shakespeare es va 
oblidar d’escriure... Welles em va posar sobre la 
pista. Vaig veure unes gravacions domèstiques 
en què, de nit, desvetllat, llegeix fragments de 
la novel·la fent de capità Ahab... També, quan 
estava fent el Rei Lear, amb Calixto Bieito, en un 
sopar amb ell i el productor, Daniel Martínez, va 
sortir Moby Dick a la conversa i algú va dir que 
tots dos personatges 
tenien molt a veure. 
Allò es va quedar allà, 
però Daniel Martínez 
fa tretze anys que 
vol fer un espectacle 
sobre Moby Dick.

Com t’has fet teu el 
capità Ahab?
L’he abordat com si 
fos un personatge 
de Shakespeare. 
Les cites no són 
gratuïtes. Hi ha 

‘Moby Dick’
Andrés Lima dirigeix l’obra 

al Goya amb Josep Maria 
Pou, Jacob Torres i Oscar 

Kapoya, amb versió de Juan 
Cavestany de 90 minuts.

monòlegs on surt el Rei Lear, Macbeth i Otel·lo! 
Ray Bradbury, que va fer el guió de la pel·lícula 
de Huston, va dir que Melville va escriure la 
novel·la fent servir Shakespeare de ouija... Es 
veu que Melville va escriure-la i la va deixar 
reposar. Durant aquest temps, va rellegir el 
Rei Lear. Aleshores, va reescriure-la i això 
es nota en el capità Ahab, que és un home 
crepuscular, que només es pot abordar des del 
convenciment absolut que és un malalt mental, 
un obsessiu compulsiu que arriba a la bogeria. 
Té alguna cosa de possessió demoníaca. Una 
egolatria absoluta. S’oblida que és un ésser 
humà arran de l’obsessió per la venjança. En 
Shakespeare, no hi ha cap personatge amb 
aquestes característiques... Per fer-lo, t’has de 
llançar al buit.

Dius que és un personatge crepuscular.
Diria que jo estic en aquest estat d’ànim. Tinc 
72 anys. 72 anys! Si quan feia de rei Lear ja em 
sentia vell! Fent de Sòcrates, també. Ara, amb 
això, tinc una sensació curiosa: aquest capità 
Ahab és el final d’un cicle de grans personatges 
que he fet.

Te’n queda un: Falstaff.
Tots els que he fet tenen una mica de Falstaff... 

Ahab té uns trets molt característics: una 
cicatriu que li travessa el cos, una cama 
postissa...
Hi ha molta iconografia al voltant seu. No pots 
obviar la pota de pal, que no és de pal, sinó 
d’ivori. L’han fet els DDT, que tenen dos Oscars 

de Hollywood. És una gran dificultat fer Moby 
Dick en un teatre, precisament per la pota de 
pal. Potser per això no s’ha fet gaire. S’ha fet 
molt per a nens, estil L’illa del tresor, quan n’hi 
ha que la comparen amb la Bíblia.

Qui és la balena?
Ahab és el clàssic personatge que es vol suïcidar 
i busca un altre que el mati. La balena és la 
justificació de la seva vida. Ell sap que se’l 
menjarà. És la conquesta de l’impossible, 
l’abisme... Hi ha un component sexual, de 
fondre’s amb l’altre. Ahab vol ficar-s’hi dintre, 
penetrar-la. Saps que és la novel·la de tota la 
història on està escrita més vegades la paraula 
‘esperma’?

Ahab ha seduït grans actors?
Va ser un dels últims personatges que va fer 
Vittorio Gassman, amb 200 persones, en un 
vaixell de veritat. Orson Welles el va acabar 
fent en teatre. Va escriure’n una versió teatral. 
Nosaltres l’hauríem pogut fer, però ha quedat 
antiga.

Quins personatges tens al teu abast amb la 
teva edat?
Encara n’hi ha molts... L’altre dia, mentre 
provava la cama, deia: en lloc del capità Ahab, 
em sento l’avi de Galdós. Quan vaig fer de 
rei Lear, en acabar-lo, recordo que em vaig 
conjurar amb el Calixto per tornar-lo a fer en el 
futur. T’he de dir que aquest Ahab és com un 
segon rei Lear. 

 Teatre Goya. M: Universitat. Fins al 4 de març. 24-28 €.

“Aquest 
capità Ahab 
és el final 
d’un cicle 
de grans 
personatges 
que he fet”
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Coordina Erica Aspas
www.timeout.cat/que-fer

DANSA, FESTES POPULARS, 
esport... Hi ha molta gent que 
s’està esforçant perquè aquest 
hivern no parem. Els haurem de 
fer cas, no? 

L’any del gos
El dissabte 17 de febrer, els xinesos 
s’acomiadaran de l’any del gall per 
donar la benvinguda a l’any del 
gos. Si voleu participar d’aquesta 
tradició –la celebració més 
important a la Xina–, es farà una 
gran desfilada pels carrers del Fort 
Pienc. És una crida a la diversitat 
i a la convivència i on no faltarà la 
música i més mostres del folklore i 
la gastronomia xinesa. 

Grans cites amb l’esport
La Magic Line tindrà lloc el 25 
de febrer i és molt més que una 
caminada solidària. Per participar-
hi heu de formar part d’un equip 
–sense limitacions d’edat–, 

aconseguir recollir tants diners 
com pugueu i acabar la cursa. 
Podeu triar entre caminar 10, 15, 
20, 30 o 40 km. Els recorreguts 
comencen a Nou Barris, creuen 
Collserola i acaben a la plaça de 
la Catedral amb una gran festa. 
Tota la recaptació es distribueix 
entre les iniciatives solidàries de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu.
I no ens oblidem del gran 
esdeveniment esportiu de la 
ciutat. El diumenge 11 de març 
tot es paralitza: és la Marató! 
Enguany celebra la 40a edició, 
consolidada com la quarta més 
important d’Europa, i amb un 
munt d’activitats paral·leles a la 
prova esportiva. 

Tot val
L’arribo de Carnestoltes, un 
centenar de globus a la Taronjada, 
les rues infantils... Ens encanta, 
però el Carnaval és bogeria, 

disbauxa i volíem una gran festa! 
Dit i fet. Els organitzadors del 
Cruïlla munten un gran sarau el 9 i 
10 de febrer al Poble Espanyol amb 
tot allò indispensable  
–concursos de disfresses, 
màscares, elements tradicionals 
del Carnaval barceloní–, i amb 
la música dels Mambo Jambo i 
Shantel & Bucovina Club Orkestar 
(dv. 9) i The Slingshots i de The 
Sweet Life Society (ds. 10). 

El dia més dolç
No, no és una convenció de 
cupcakes, és Sant Medir! Cada 3 de 
març, els barris de Gràcia, Sarrià i 
la Bordeta recorden el màrtir amb 

A l’hivern, 
música i festa 

de valent
No hiberneu! Tots aquests plans faran que els 
mesos de fred siguin també la millor època de 

l’any! L’Erica Aspas s’abriga i us fa de guia

DE QUÈ VA...
Un resum de 
l’hivern cultural a 
Barcelona.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè passen 
tantes coses 
aquests mesos 
que és un sacrilegi 
quedar-se a casa!

Mambo Jambo

Flamaradas

M
A

R
IA

 D
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Nits molt creatives
Cansats de fer sempre el mateix? Si us agrada 
l’art i us ve de gust viure un capvespre diferent, 
tenim un pla per a vosaltres! Us proposem 
descobrir les Paint Nites: nits on traureu 
l’artista que porteu dins i al mateix temps 
podreu degustar una deliciosa copa de vi en 
una localització immillorable, el Palau Moja. 
Les Paint Nites van néixer als Estats Units 
i, actualment, ja se celebren a més de 3.500 
locals del món. Sona bé, oi? Aconseguiu ja la 
vostra entrada amb Time Out i deixeu que la 
creativitat flueixi.

 Palau Moja. M: Catalunya. Fins al 23 de gener. Des de 19 €. 

Amor peculiar
Un cop l’any narra 
la relació de dos 
amants que viuen 
un idil·li intens però 
intermitent. Vols 
descobrir la seva 
història? 

 Teatre Poliorama. 

M: Catalunya. Fins a l’11 de 

febrer. Des de 10 €. 

Una vetllada amb 
ritme!
El grup de percussió, 
música i dansa 
Mayumana porta 
al Teatre Victòria el 
seu nou espectacle, 
Rumba!. 

 Teatre Victòria. M: Paral·lel. 

Fins a l’11 de març. Des de 

24,90 €.

COMPRA LES ENTRADES A 
TIMEOUT.CAT/RESERVABCN

Benvinguts al Kit 
Kat Club
Torna l’icònic 
musical Cabaret! 
Submergeix-te en 
l’encant i glamur dels 
anys 20.

 Teatre Victòria. M: Paral·lel. 

Fins a l’11 de febrer. Des de 

17,90 €.

una cercavila i una missa, al matí. 
Però és al vespre quan a Gràcia 
plouen tones de caramels –sense 
gluten– que segurament menjareu 
durant tot l’any. 

Dansa i teatre
Són moltes les propostes 
escèniques que trobareu aquests 
mesos. El Sâlmon us porta un 
espaterrant programa al Mercat 
de les Flors (El Conde de Torrefiel, 
Aimar Pérez Galí, Bea Fernández, 
Societat Doctor Alonso...) però 
també s’expandeix a la Fabra i 
Coats, el MACBA i la Fundació 
Joan Miró, entre altres espais, amb 
xerrades, tallers, performances i 

trobades. Serà del 8 al 25 de febrer! 
I de l’1 a l’11 de febrer arriba la 
segona edició del OUI, festival de 
teatre en francès, que programa 
nou espectacles inèdits a Espanya, 
lectures i taules rodones. 

Músiques emergents
El festival Emergència celebra 
el 10è aniversari amb una edició 
especial per on passaran algunes 
de les bandes que s’hi han pogut 
veure durant aquesta dècada: 
Joe Crepúsculo, Oso Leone, 

Flamaradas, Marina 
Gallardo i moltes 
més. El dissabte 10 de 
febrer al CCCB! 

Bea Fernández

Marató de Barcelona
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Divendres

CONFERÈNCIA

Cristina de 
Middel
Trobada amb aquesta 
fotògrafa, la segona 
espanyola en entrar 
a l’agència Magnum, 
i la cinquena dona 
en guanyar el 
Premi Nacional de 
Fotografia, el 2017.

 CaixaForum. M: Espanya. 

Dv. 19. 20 h. 4 €.

CINEMA

Sampler Sèries
Projecció del 
documental No ideas 
but in things, de 
Viola Rusche i Hauke 
Harder, i que ens 
endinsa en el món del 
compositor i artista 
sonor nord-americà 
Alvin Lucier.

 Macba. M: Universitat.  

Dv. 19. 19 h. Gratis.

CAP

DE SETMANA 

IDEAL

Christina 
Rosenvinge

La cantautora és la convidada 
d’una nova sessió del Music 

Spy Club, trobada amb músics i 
crítics on es punxen i comenten 

deu temes publicats en els 
últims dotze mesos.

 Biblioteca Vapor Vell. M: Badal. Dv. 19. 19 h. Gratis.

Dissabte

CINEMA

La la land
Si no la vau veure o no 
us canseu de repetir-
la, la Filmo projecta 
aquest musical dins 
del seu cicle dedicat a 
les millors pel·lícules 
del 2017. 

 Filmoteca. M: Liceu. Dg. 21. 

19 h. 4 €.

TEATRE
Orlando BOOM
Els Lluïsos de Gràcia 
segueixen apostat 
per les residències 
artístiques. Ara podeu 
veure aquesta obra 
escrita i dirigida per 
Dobrin Plamenov.

 Lluïsos Teatre. M: Lesseps. 

Dv. i ds., 21 h i dg., 19 h. 12 €.

CINEMA

En tierra de 
hombres
El cicle Cinema 
d’Igualtat programa 
aquesta pel·lícula 
protagonitzada per 
Charlize Theron on un 
grup de mineres són 
assetjades pels seus 
companys.

Centre Cívic La Cadena.  

FGC: Magòria - La Campana. 

Ds. 20. 18 h. Gratis.

DANSA
Maldà enDansa
Primer programa 
d’aquest festival de 
peces curtes de dansa, 
amb les obres Entre 
viatges i flors, de la Cia. 
A les golfes; Aye-Nah, 
d’Aina Lanas; i Dosis, 
de la Cia. UNAiUNA.

 Maldà. M: Liceu. Dv. i ds. 

20.30 i dg. 19 h. 10 €.

On the garage
Primer On the garage de 

l’any seguint la seva fórmula 
habitual: més de 100 expositors 

de segona mà, vintage, 
col·leccionisme i artesania. 
 L’Ovella Negra. M: Marina. Dg. 21. D’11 a 20 h. Gratis.

Fira de cervesa 
artesana de Sant 

Antoni
Un altre dels imperdibles 
de la Festa Major de Sant 
Antoni és la seva fira de 

cervesa artesana, on podreu 
tastar el millor llúpol local i 

internacional. 
 Urgell (entre Floridablanca i Tamarit). M: Sant Antoni. 

D’11 a 23 h. 2 €.

Diumenge
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LLUM, FOC... ANIMALS! No és 
una nova versió de la capçalera 
de Bola de drac, són tres paraules 
que resumeixen les festivitats 
de Sant Antoni. La diada és 
el dimecres 17, però la festa 
s’avança fins al dia 12 amb 
l’inici de les festes del barri al 
qual dona nom –i que duren 
fins al diumenge 21– i també 
es trasllada a Sant Andreu de 
Palomar, que ja ha viscut els 
seus Tres Tombs. Però encara 
queda marxa! El dissabte 20 
es farà la cavalcada dels Tres 
Tombs de Sant Antoni, la més 
antiga de la ciutat: enguany 
celebra l’edició 193! A partir 
de les 10.30 h, a la confluència 
dels carrers de Floridablanca 

i Calàbria, podreu veure els 
carruatges que hi participen, que 
vora les 11 h enfilaran cap a la 
plaça de Sant Jaume. Ja fa uns 
anys que el Clot també se suma 
a la festa amb la seva Porkada, 
que inclou tallers infantils, una 
ruta de tapes, una cercavila i un 
correfoc pels voltants del Mercat 

Sant Antoni 
s’expandeix

NO T’HO PERDIS

del Clot. Recupereu-vos durant 
la setmana, perquè el dissabte 
27 de gener són els mallorquins 
Foguerons de Sant Antoni de Sa 
Pobla, a Gràcia. Al matí, Folk als 
mercats del districte; a la tarda, 
cercavila i encesa de les fogueres 
a les places de Gràcia, a les 
21.30 h.  E.A.

DE QUÈ VA…
Sant Antoni celebra 
la seva diada el 17 
de gener.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè és el patró 
dels animals 
domèstics, segur 
que us els estimeu!

 A Sant Antoni, el Clot 

i Gràcia.  

barcelona.cat/trestombs
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Amb
nens

LA VUITENA EDICIÓ del FLIC, 
Festival de literatures i arts 
infantil i juvenil, se celebra del 
dissabte 20 de gener al diumenge 
4 de febrer amb un programa llarg 
que tindrà lloc a molts dels grans 
centres culturals i artístics de la 
ciutat. Una llista de propostes 
nascudes d’experiències literàries 
originals i lúdiques que busquen 
“disparar la imaginació del 
receptor i convertir-lo en un lector 
i, si es dona el cas, en un nou 
creador”, afirmen.

La inauguració serà a la 
Filmoteca –el ds. 20 i el dg. 21– 
amb la projecció de Le petit monde 
de Léo i La boîte à malice, dues 
pel·lícules amb la il·lustració 
com a eina narrativa. David 
Ymbernon porta al Mercat de les 

DE QUÈ VA…
Del FLIC, Festival 
de literatures i arts 
infantil i juvenil.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per convertir els 
petits en lectors, 
i qui sap si en 
creadors...!

 Del dissabte 20 de 

gener al diumenge 4 de 

febrer. 

www.flicfestival.com

Flors, el ds. 27, Latung La La diu 
que el pes més petit és el pes més 
gran de tots, obra teatral amb 
una gran càrrega poètica i apta 
per als més petits. Al MNAC, per 
la seva banda, hi trobareu deu 
experiències literàries a través 
del joc –microhistòries, llibres 
musicats, mots encreuats i 
relectura de clàssics– i Envà, obra 
de circ contemporani. L’últim cap 
de setmana del festival anem al 
MACBA, que acull la programació 
dedicada a la creació amb sis 
tallers, per a nens i nenes a partir 
dels 7 anys, guiats per creadors 
com Laia Estruch, Anna Roig i Pere 
Faura. La clausura serà al Born 
CCM, el dg. 4, amb el Fliquets, 
on els nadons descobriran la 
literatura al seu ritme i on se’ls 
explicarà a través de peces de 
dansa, música i veu.  Erica Aspas

Kinosaure
Cinemes Girona. M: Verdaguer. Diumenges 

fins a l’abril. 12 i 17 h. 4,50 €.

Els Cinemes Girona i Pack 
Màgic proposen una forma 
diferent de gaudir del cinema en 
família. Abans de veure la pel·li, 
us endinsareu al bosc màgic 
del Kinosaure, on viu la Fiona, 
una aventurera que us explicarà 
les peripècies que ha viscut 
per tot el món. Es tracta d’una 
programació doble que variarà 
cada diumenge i fins a l’abril! 
Aquest cap de setmana toca 
veure Neu i els arbres màgics, 
al matí, i El regal de la Molly 
Monstre, a la sessió de tarda. 

EL TOP 3

Cinema infantil Tienda de locos
CaixaForum. M: Espanya. Ds. 20. 11.30 h. 4 €.

Els germans Marx arriben al 
cicle Petits Cinèfils, on els nens 
descobreixen gèneres, directors 
i pel·lícules de tots els temps. 
Aquest és el darrer film de 
Groucho i companyia, i fan de les 
seves a uns grans magatzems. La 
diversió familiar està assegurada!

Maldanins
Cinemes Maldà. M: Liceu. Dg. 21. 12 h. 6 €. Per a nens de menys de 15 mesos.

Una sessió de cinema en VOSE per a adults però pensada 
per anar amb nadons. Aquí no us posaran mala cara si 
alleteu el vostre fill, si plora o si us heu d’aixecar de la 
cadira per calmar-lo. Es fan el primer dissabte i el tercer 
diumenge de mes i el dg. 21 es projectarà El sentido de un 
final en un entorn totalment babyfriendly. 

Literatures 
en joc

Coordina Erica Aspas
www.timeout.cat/nens
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Urgència 
de viure

PRINCIPIS DELS 90, París. L’epidèmia de 
sida s’estén entre els joves de França, més que 
a cap altre país d’Europa. Les farmacèutiques 
s’omplen les butxaques amb el negoci de 
l’esperança. Aquest és l’escenari de 120 
pulsaciones por minuto, de Robin Campillo, 
una pel·lícula de ritme incombustible sobre la 
militància i l’activisme d’un temps de pànic. 
L’argentí Nahuel Pérez Biscayart es posa en la 
pell d’un noi seropositiu, membre fundador 
d’Act Up, que entrega el seu cos a la lluita 
diària mentre la malaltia el va consumint. “La 

perspectiva de la mort és, per ell, la urgència 
de viure”, diu l’actor.

La pressa per esprémer cada segon d’un 
temps que s’esgota. Les reunions de l’associació, 
en una aula plena de gent que fa petar els 
dits com a mostra de consens. Les accions de 
protesta, amb globus de sang 
falsa i xiulets intermitents. “Vam 
estar revisant gravacions de les 
assemblees d’Act Up de l’època, 
per impregnar-nos de la teatralitat, 
de la intensitat dels gestos, de les 
maneres que el col·lectiu tenia de 
relacionar-se, sempre enèrgic”, 
explica Pérez Biscayart. “Hi havia 
discussions, sí, però també una 
necessitat d’acompanyar-se els 
uns als altres que estava per sobre 
de tot”.

Volien parlar d’un moment 
històric, però encara era més 
important explicar l’energia de 
l’època, quan el VIH era una ruleta 
russa i s’havia d’estar a totes. “Tant 
el director, com el productor i el 
guionista van ser militants d’Act 
Up en els anys del seu naixement 

–engalta–, i volien que nosaltres, els actors 
de la pel·lícula, ens apropiéssim de la seva 
lluita des d’un punt de vista de generació”. 
Es tractava de portar el passat cap al present, 
de donar sensació d’immediatesa, filmant la 
mobilització, la massa en actiu obrint portes 

a cops de colze, saltant tanques, 
trepitjant amb la força d’un exèrcit.

Però també hi ha la pèrdua, el 
dol, la por. La micosi als llavis, el 
sarcoma erosionant la pell, les 
plantes dels peus plenes de ferides. 
“El personatge és valent, però 
la malaltia sempre guanyava”, 
diu Pérez Biscayart. És el nano 
somrient que apareix al cartell 
de la pel·lícula, amb els cabells 
destenyits i el braç aixecat, sota 
una pluja de confeti. Un somriure 
a voltes poca-solta, d’altres cínic 
i colèric, i que de mica en mica 
veurem com es debilita, en un llit 
d’hospital. 120 pulsaciones por 

minuto es va endur el 
Gran Premi del Jurat a 
Canes, amb una ovació 
brutal. 

En Josep Lambies parla de ‘120 
pulsaciones por minuto’ amb el 

seu actor protagonista

“El 
personatge 
és valent, 
però la 
malaltia 
sempre 
guanyava”

Coordina Josep Lambies
www.timeout.cat/cine

Cinema
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TRES ANUNCIOS 
EN LAS AFUERAS

�����

Martin McDonagh signa un 
thriller rural que reflexiona 
sobre quins són els efectes 

de la violència en la 
nostra manera de veure el 
món amb una magnífica 

Frances McDormand.

COCO
�����

En la seva última aventura, 
Pixar ens porta de la mà a 
un poble mexicà en plena 

celebració del Dia dels 
Morts.

WONDER WHEEL
�����

L’última pel·lícula de 
Woody Allen té com a 
protagonista un nen 

piròman i Kate Winslet fent 
d’heroïna tràgica 
(i també traïdora).

EL MUSEO DE LAS 
MARAVILLAS

�����

Després de Lluny del 
cel i Carol, Todd Haynes 

revalida, una vegada més, 
el seu bon ull per recrear 

el passat dels Estats 
Units en un nou treball 

protagonitzat per Julianne 
Moore. 

ENS

AGRADA
El millor de la 

cartellera

AMB EL PRÒLEG de Los archivos 
del Pentágono, Steven Spielberg 
sembla haver concentrat tot el 
cinema d’Oliver Stone: comença 
a la Guerra del Vietnam i culmina 
amb polítics estatunidencs 
reconeixent off the record que 
la campanya és un desastre... 
per, tot just després, embafar el 
públic amb paraules triomfals. 
La mentida hauria continuat 
indefinidament si algú no hagués 
pres el risc de filtrar a la premsa 
els documents classificats 
sobre l’assumpte. En aquest 
sentit, el més obvi hauria sigut 
explicar el cas dels Papers del 
Pentàgon des de la perspectiva 
del New York Times, el diari que 
va publicar la primera exclusiva 
sobre el tema, però la pel·lícula se 
centra en com va afectar el cas al 
Washington Post, potser perquè 
tenia al capdavant dues figures 
significatives: la propietària Kay 
Graham i l’editor Ben Bradlee 
(Meryl Streep i Tom Hanks, 
punta de l’iceberg d’un sòlid 
repartiment), amics dels polítics 
implicats en el cas, i desenganyat 
paradigma de la relació entre el 
poder i la informació. L’evolució 
dramàtica de Graham, que escena 
a escena va superant els nervis 
per enfrontar-se als homes 

Los archivos del Pentágono 

�����

que la rodegen i la qüestionen, 
permet a Spielberg sumar-se a 
l’empoderament feminista. I amb 
la figura de Bradlee, essencial 
en l’afer Watergate i que va ser 
encarnat per Jason Robards a Tots 
els homes del president, el director 
d’E.T. fa una picada d’ullet a les 
inquietuds polítiques d’aquell Nou 
Hollywood que, al principi de la 
seva carrera, semblava quedar-li 
tan lluny. Gerard Casau

DE QUÈ VA…
El Washington 
Post desafia el 
govern en exposar 
les mentides de la 
Guerra del Vietnam. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Spielberg no deixa 
caure la pilota ni un 
segon.

 Dir. Steven Spielberg. 

(EUA, 2017). 115 min.

COM ESTIU 1993, el tercer 
llargmetratge de Robin Campillo 
es remunta a principis dels 90 
per rememorar els temps de 
la sida. Però en aquest cas la 
malaltia és al centre de tota la 
pel·lícula. 120 pulsaciones por 
minuto recorda la militància 
d’Act Up París, una de les 
organitzacions que més va lluitar 
per posar llum sobre el VIH i 
per l’existència de polítiques 
sanitàries adients. Com ja 
passava a La classe, el film de 
Laurent Cantet del qual Campillo 
és guionista, 120 pulsaciones por 
minuto reconstrueix les trobades 
i les accions dels membres de 
l’organització amb una vivesa 
gairebé documental, en un retrat 
de l’activisme com una àgora 

120 pulsaciones por minuto

DE QUÈ VA…
Lluita, mort i amor en 
temps de la sida. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè emociona 
com una cançó de 
Jimmy Somerville.

 Dir. Robin Campillo 

(França, 2017). 143 min.

oberta, heterogènia i divergent. 
Fins al punt que, en una 

història de protagonisme 
col·lectiu, els dos personatges 
amb més pes, Thibauld (un dels 
capdavanters del grup) i Sean 
(personificació dels estralls de 
la malaltia), mantenen postures 
ideològiques i personals 
confrontades. La militància 
pública dels protagonistes 
s’entrellaça amb la forma que 
tenen d’encarar les relacions i el 
VIH en les seves vides privades, 
en una manera d’entendre la 
quotidianitat des de l’activisme 
que manté plena vigència. 
Campillo fa memòria viva 
d’aquells dies en un film que 
batega al ritme de l’emoció i la 
revolta. Eulàlia Iglesias

�����

ESTRENA DE LA SETMANA
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Cinema

DIEGO DE ZAMA podria ser un dels bojos 
de Herzog, una mena d’Aguirre condemnat 
a representar el paper de l’heroi en un 
teatre sense públic. Amb la casaca vermella 
i el barret tricorni, aquest oficial de la 
corona espanyola a les Amèriques sobreviu 
i desespera en un racó perdut del Paraguai, 
confiant que algun dia arribarà una carta 
del rei que doni l’ordre de transferir-lo a 
Buenos Aires. Silenciós i empudegat, per 
la calor i la brutícia, s’arrossega com un 
fantasma en aquest cul-de-sac, on la gent 
mor de febres i els salvatges estan sempre 
a l’aguait, amb les fletxes a la mà. Algú ens 
explica la història d’una esclava que es va 
escapar d’una plantació, nedant amb el 
corrent del riu durant dies i dies. Quan la van 
trobar, li van arrencar un tros de cada peu i li 
van cobrir el monyó de fulles. Mentrestant, 
una aristòcrata promíscua beu copetes de 
vi dolç mentre fa equilibris per aguantar 
sobre el cap una perruca molt pesada, que 
se li torça a un costat. L’argentina Lucrecia 
Martel firma una cinta d’època estranya, 
misteriosa, terrorífica. Josep Lambies

DIRECTOR D’UN NOTABLE documental, 
I am not your negro, Raoul Peck s’enfronta 
ara a la figura de Karl Marx sense que li 
tremoli el pols. Era complicat, sobretot 
per la mítica i els tabús que envolten 
el personatge, però El joven Karl Marx 
aconsegueix rigor i lleugeresa mitjançant 
dues estratègies complementàries. D’una 
part, evita qualsevol temptació de fer un 
film d’època convencional, aborda la vida de 
Marx i la seva relació amb Friedrich Engels 
–des dels primers temps d’Alemanya fins a 
la publicació del Manifest Comunista– tot 
transmetent una càlida proximitat. D’una 
altra, aborda aquest microcosmos com 
si es tractés d’un grup d’amics i els seus 
amors, la seva vida quotidiana, etc. En 
els millors moments, som davant un film 
sobre la joventut i el seu caràcter efímer, 
amb un final més melancòlic que triomfal. 
En els pitjors, Peck no pot evitar una certa 
pedagogia política que sovint desemboca 
en pompositat. Sigui com sigui, però, es 
tracta d’una proposta original i sorprenent. 

Carlos Losilla

Zama

�����

DE QUÈ VA…
Un oficial del rei a 
les Amèriques, al 
segle XVIII.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè la seva 
atmosfera solemne 
us tallarà la 
respiració.

 Dir. Lucrecia Martel 

(Argentina, 2017). 

113 min.

El joven Karl Marx

�����

DE QUÈ VA…
Els primers anys de 
l’activitat política (i 
la vida quotidiana) 
de Marx (i d’Engels). 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
No s’estrena cada 
dia un film sobre la 
Revolució.

 Dir. Raoul Peck (França, 

Alemanya i Bèlgica, 2017). 

118 min.

TAMBÉ S’ESTRENA

PLAN DE CHICAS
�����

El film de Malcolm 
D. Lee resulta 
més transgressor 
i humorístic que 
altres títols similars, 
sobretot pel que fa 
als gags sexuals, 
psicotròpics i racials, 
a més de descobrir-
nos Tiffany Haddish 
com a una actriu 
còmica de primera. 
Eulàlia Iglesias

MAZINGER Z INFINITY
�����

Un exercici 
revisionista gestat 
als estudis de Toei 
Animation que es 
mostra profundament 
respectuós amb les 
formes originals del 
mite de Mazinger. 
Violeta Kovacsics

ME ESTÁS MATANDO, 
SUSANA
�����

Basada en la 
novel·la Ciudades 
desiertas, de José 
Agustín, el tercer 
film del mexicà 
Roberto Sneider 
és una interessant 

comèdia agredolça 
protagonitzada per 
Gael García Bernal i 
Verónica Echegui.
Nuria Vidal

EUROPA
�����

Miguel Ángel Pérez 
Blanco ens transporta 

a un món de ciència-
ficció on un home i 
una dona caminen, 
agafats de la mà, per 
indrets subterranis. 
Josep Lambies

UNIVERSAL I 
FARAONA
�����

Ventura Pons recorda 
Ocaña, Gato Pérez 
i Pepe Rubianes en 
un conjunt que pot 
semblar dispers, però 
que està tocat per 
una gràcia íntima i 
entranyable. Gerard 
Casau 

Me estás matando, Susana

LES CRÍTIQUES A...

TIMEOUT.CAT/
CINEMA

‘La noche americana’ al 
Phenomena

Mentre preparen el rodatge 
d’un drama romàntic, els actors 

i l’equip tècnic comencen a 
veure’s afectats per l’argument 

de la pel·lícula que estan rodant. 
Truffaut signa aquest imperdible 
homenatge al cinema. La cita és 

el diumenge 21 a les 13 h. 

PREN-NE NOTA!
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Teatre 
i dansa

Jan Lauwers torna al Lliure 
després de més de vuit anys 

d’absència. Per Andreu Gomila

Coordina Andreu Gomila
www.timeout.cat/teatre

Cardar fins 
a la mort

HA PLOGUT MOLT des del pas pel Lliure 
de The deer house, tant que potser hi ha 
molts espectadors que no recorden el xoc 
que va produir la manera de fer teatre 
d’una companyia belga, la Needcompany, 
capitanejada pel director i dramaturg Jan 
Lauwers, que entén les arts escèniques com 
un art total i íntim. Concretament, han passat 
vuit anys i un mes des que vam poder veure 
l’última part de la trilogia Sad face / Happy 
face, un temps en què, ens explica Lauwers, 
han treballat molt a Àsia i no han parat de 
créixer, d’investigar nous mons. Fa tot just 

mig any que s’han traslladat a 
Molenbeek, el barri de Brussel·les 
tristament famós per ser ‘bressol’ 
del jihadisme europeu. “Volem 
crear-hi bellesa”, assegura el 
director. “Necessitàvem tornar 
al centre i durant el temps que hi 
hem estat, ja hem percebut una 
energia diferent”, afegeix.

Lauwers ens porta, a més, una 
peça única, Begin the beguine. 
Aquest adjectiu potser sembla ranci, gastat, 
però adquireix sentit si tenim en compte que 
es tracta d’un guió mai filmat del realitzador 
nord-americà John Cassavetes, que la fundació 
que gestiona els seus drets li va oferir per dur-lo 
a escena. “No podia dir que no, sobretot perquè 
Cassavetes és una mena de mentor per a mi: va 
ser molt important quan era jove, ja que als anys 
60 i 70 va canviar la manera d’actuar”, afirma. 
Fa quatre anys, Lauwers va estrenar Begin 
the beguine al Burgtheater amb la companyia 
del teatre vienès, però, diu, no va connectar 
amb els actors alemanys. El gener del 2017 va 
tenir una segona oportunitat, gràcies al teatre 
Humain trop humain de Montpeller, amb 
dos actors flamencs i dos actors hispans de 

la tropa de Carnicería Teatro de 
Rodrigo García, Gonzalo Cunill i 
Juan Navarro, “a qui necessitava, 
perquè són d’una altra escola”. I és 
que estem parlant, diu Lauwers, 
d’una “peça estranya, fosca i trista”. 
“L’obra té molt a veure amb els 
temps tristos que vivim”, rebla el 
director. Cassavetes la va escriure 
amb el tema de Cole Porter al cap i 
perquè Peter Falk i Ben Gazzara, els 

seus actors predilectes, la interpretessin.
Gito Spaiano i Morris Wine són dos homes 

grans, amics de tota la vida, que es troben al 
final dels seus dies, i que, segons Lauwers, 
“decideixen tancar-se en un apartament i 
cardar fins a la mort”. El director relaciona la 
peça amb La grande bouffe, el film de Marco 
Ferreri en el qual els personatges decideixen 
menjar fins a morir. I veu l’apartament com 
“una mena de purgatori”, on aniran passant 
prostitutes de tota mena, amb dos amics que 
busquen acomiadar-se de la vida per la mateixa 

via, però d’una manera radicalment 
diferent. 

 Teatre Lliure: Montjuïc. M: Poble Sec. Del 

dimarts 23 al dijous 25. 13,50-24 €.

“Cassa-
vetes és un 
mentor, als 
anys 60 i 70 
va canviar 
la manera 
d’actuar”
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NIXIE ÉS UNA fada d’aigua en el folklore nòrdic 
“i també és una sirena, la part demoníaca de la 
feminitat”, apunta l’Eulàlia Bergadà. Vam descobrir 
la jove coreògrafa mallorquina fa tres anys amb una 
matança del porc a Flying pigs, després va continuar 
ballant la febre de l’or a Gold dust rush i ara ens 
submergeix en les aigües profundes del seu abisme. 
Queda clar que li agrada mirar els marges. Ens parla 
de canalitzar la bogeria de manera possible per 
traspassar la catarsi al públic. “Mai no he necessitat 
cap droga per divertir-me o per plorar, el nostre cos és 
capaç de segregar totes les que necessitem”. I ella 
ha treballat a fons el cos, fins a fer-lo capaç d’integrar 
formes clàssiques amb estructures lliures. 

Després de dues peces de gran format, Nixie és 
un solo de recerca personal. “Estic en l’edat d’estar 
fent-me dona, de cara a la societat i a la professió”. 
Per això repassa els seus referents –Whitney 
Houston, Nadia Comaneci i la seva mare– i 
diu que cal que marxin per poder ocupar el 
seu lloc: “Blindar-me i descobrir quin és el 
cant de la meva sirena”. La sirena del conte 
d’Andersen buscava unes cames per poder 
anar amb el seu príncep. “Aquí les busca per a 
ella mateixa. Per poder anar de festa!”.  

Bàrbara Raubert

Eulàlia Bergadà: 
“Estic en l’edat de 
fer-me dona”

NO T’HO PERDIS

DE QUÈ VA…
D’un viatge des de 
les profunditats més 
fosques fins al desig 
més brillant.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per saber què és fer 
apnea en un teatre 
i acabar amb una 
expulsió festiva.

 Hiroshima.  

NitBus: N0, N6.  

M: Paral·lel. Del divendres 

19 al diumenge 21. 13 €.
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Teatre i dansa

LA PARAULA QUE millor encaixa 
amb el cúmul de sensacions i 
impressions que deixa Blasted és 
incomoditat, no per la cruesa amb 
què una jove i debutant Sarah Kane 
representa la violència (física, ètica, 
psicològica, ideològica), sinó per 
l’eliminació d’aquest personatge 
o situació que serveix de refugi a 
l’espectador quan el teatre fa explícit 
que l’exposició a l’inassumible no es pot interrompre amb 
el fàcil gest d’un dit. Un text que gairebé 20 anys després 
de l’estrena demostra que l’experiència teatral és la menys 
innòcua que pot tenir un espectador. És un cas extrem, amb 
totes les variables possibles: des que t’expulsi i t’abandoni 
a la teva freda sort des de la primera escena, fins que 
et generi un malestar físic que t’acompanyi, instal·lat a 
l’estómac, fins a casa.

La incomoditat com aquest element que explica la 
complexa relació d’Alícia Gorina amb el text. Manifesta a la 
primera part (concentrada en la pertorbadora relació entre 
Pere Arquillué i Marta Ossó) i desapareguda en la segona, 
quan Kane trenca amb les convencions d’espai, temps i 
lògica. La primera es percep com un peatge ineludible per 
la directora per arribar finalment a aquest lloc dramàtic 
sense coordenades en què expressar-se lliurement amb 
aquests detalls que fan de Gorina una creadora amb un 
univers i un llenguatge escènic molt personal i atractiu, que 
reformulen des d’una visió contemporània la radicalitat de 
l’autora. Falta la incomoditat –potser més frívola– d’aquest 
públic que assistirà innocent a un espectacle que és un 
exercici voluntari i valent d’un potentíssim Pere Arquillué 
de desconstrucció de la seva pròpia imatge, més que 
consolidada en l’imaginari comú. Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA...
Un relat cru sobre la 
violència de Sarah 
Kane.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per comprovar que 
el teatre no sempre 
és amable amb el 
públic.

 TNC. NitBus: N3.  

M: Glòries. Fins a l’11 de 

febrer. 23 €.

Blasted

�����

DE TANT EN tant és agradable tornar al bàsic, 
gaudir d’allò que alguna vegada ens va fer 
volar la imaginació amb la senzillesa d’un 
conte ben explicat, si mai va ocórrer miracle 
tan apreciat en el nostre passat. No és corrent 
que t’expliquin un conte. La perdiu és de qui la 
caça busca aquesta connexió amb la picada 
d’ullet explícita al públic adult i la maduresa 
del plaer com a mitjà per submergir-se en la 
pèrdua de fantasia de la paraula. Montse 
Bonet, Ariadna Pastor i Laia Capdevila potser 
no inventen en aquest espectacle la roda en 
un escenari, però transmeten molt bé l’encant 
i l’erotisme conservat en antics textos sense 
endolcir per la cultura de masses (Les mil i 
una nits, el Decameró), tots protagonitzats 
per dones que controlen el seu destí i el seu 
cos. Una proposta clara, vivament clàssica i 
musical. J.C.O.

PODRIA SER UNA reflexió sobre l’ésser 
humà i alguna breu puntada d’això hi ha en el 
text de Roc Esquius, però és una comèdia de 
ciència-ficció escrita amb l’objectiu, força ben 
assolit, d’entretenir i divertir. Al nou conseller 
de Sanitat se li fica al despatx una dona que 
vol que li solucioni els seus problemes per 
legalitzar el que assegura que és una nova 
tècnica per curar. Aquesta primera escena 
recorda la confrontació d’El crèdit, però l’obra 
agafa un camí diferent que obligarà els dos 
intèrprets, magnífics Mireia Portas i Enric 
Cambray, a assumir altres personatges. Un 
camí en el qual ja no hi haurà sorpreses sinó 
una certa reiteració que minva la frescor i 
originalitat inicial. Amb la proverbial verborrea 
exhibida a Claqué o no i Mars Joan, Esquius 
proposa un text més ben lligat amb una àgil 
direcció de Sergi Belbel. Santi Fondevila

La perdiu és de qui la caça

�����

Sàpiens

�����

DE QUÈ VA…
Contes eròtics 
clàssics amb 
acompanyament de 
viola.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per tornar al vell 
i senzill plaer 
d’escoltar un conte.

 La Seca. NitBus: N0, 

N6. M: Jaume I. Fins al 4 de 

febrer. 10-17 €.

DE QUÈ VA…
Una comèdia de 
ciència-ficció sobre 
l’ésser humà.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per l’àgil direcció 
de Sergi Belbel i les 
interpretacions de 
Mireia Portas i Enric 
Cambray.

 Sala Flyhard.  

NitBus: N1, N13, N15, N16, 

N17, N18. M: Hostafrancs. 

Fins al 29 de gener. 14 €.

ESTRENA DE LA SETMANA
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Teatre i dansa

Back Àbac
L’última creació 
d’Àngels Margarit i 
la cia. Mudances. Un 
títol que visualitza els 
elements que entren 
en joc com a punt de 
partida de la peça: 
l’infinit, els nombres, 
la música de Bach. 

 Mercat de les Flors. 

NitBus: N0. M: Poble Sec. Fins 

al 28 de gener. 12 €.

Daral Shaga
Òpera 
contemporània. 
Circ. Teatre. Cinema. 
Fragments de vida 
entre Melilla, Tijuana 
i Lampedusa. I 
imaginar el relat 
mític d’un déu 
dels emigrants i la 

possibilitat de passar 
les fronteres sense 
haver de deixar 
res a l’altra banda. 
Amb una obstinació 
extrema. 

 T. Lliure: Montjuïc. NitBus: 

NO. M: Poble Sec. Del dv. 19 al 

dg. 21. 13,50-24 €.

IF (L’últim desig)
Viatge emocional on 
el cos i la paraula ens 
porten de la mà cap 
a un ambient sòrdid 
i oníric , carregat de 
records, flashbacks 
i personatges 
imaginaris que 

simbolitzen la 
complexitat d’un dels 
màxims motors vitals: 
el desig.

 Sala Atrium. NitBus: N1, N4, 

N7. M: Tetuan. Del 24 de gener 

al 18 de febrer. 19 €.

Rebota, rebota y 
en tu cara explota
Les dones no perden 
la vida, a les dones les 
assassinen. Cal perdre 
la por a paraules com 
assassinat, suïcidi, 
mort, acudit fàcil, 
merda seca, metàstasi, 
leucèmia, calvície, 
grossor, gra de pus...
Un espectacle d’Agnès 
Mateus.

 Antic Teatre. NitBus: N4, N8, 

N28. M: Urquinaona. Del 18 de 

gener al 4 de febrer. 12 €.

LES ESTRENES DE

TEATRE I DANSA
D’AQUESTA SETMANA

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.

Back Àbac
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Pit i 
collons

ELS MUJERES S’ABRACEN. Fan pinya. Ho 
fan al vestíbul del mateix hotel en què Pol 
Rodellar (baix) balla al pàrquing al vídeo de 
Siempre eterno, mentre Yago Alcover (guitarra 
i veu) i Arnau Sanz (bateria) se’l miren i 
somriuen. “La foto resumeix molt bé com 
estem i el que volem projectar cap a fora”, 
diu Alcover. Entre l’anterior LP, 
Marathon (2015), i el nou, Un 
sentimiento importante (2017) 
–el quart des que fa deu anys es 
van erigir en l’aportació des de 
Barcelona a l’onada garatgera 
global–, Mujeres han patit 
una baixa respecte del quartet 
fundador. Però a les penes, 
punyalades, i el trio supervivent 
n’ha sortit enardit. 

“A partir d’aquí tot és un repte”, 
creu Alcover. Si poden atrevir-se 
a continuar com a trio, poden 
atrevir-se amb tot. “Hem perdut 
subtilesa però hem guanyat 
múscul”. I d’aquest pit i collons surt 

també el canvi de l’anglès pel castellà, que tan 
bon resultat els havia donat en l’EP Aquellos ojos 
(2014) i en un parell dels temes de Marathon. 
“Cantar en anglès tenia sentit perquè ens 
movem molt per fora, el projecte té vocació 
internacional, i perquè devem molt als ianquis, 
d’allà venim –diu Alcover–. Però l’anterior disc 

el vam passejar molt per Espanya, 
vam veure com el públic anava 
creixent de sala en sala. L’idioma 
era una barrera”. 

I el trio no vol que res s’interposi 
a l’hora de compartir aquest 
sentiment important que serveix 
de fil conductor a l’àlbum. Quin? 
L’escalfor que resulta de seguir 
junts deu anys després. “Sents que 
t’has enfonsat i que tornes a sortir 
–afirma Alcover–. És una victòria 
sense ser un guanyador. Mantenir-

se ja és molt. Què en 
queda, del garatge del 
2007?”. Mujeres. I el 
sentiment. 

DE QUÈ VA…
Mujeres estrenen 
en viu i a casa 
Un sentimiento 
importante.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
És la festa del seu 
desè aniversari i hi 
haurà sorpreses.

 Mujeres + Kokoshca 

+ La Plata. Sala Apolo. 

M: Paral·lel. Dv. 19. 21 h. 

10-14 €.

Mujeres fan 10 anys i ho 
celebren amb ‘Un sentimiento 
importante’. Per Marta Salicrú

Música 
i nit

Coordina Marta Salicrú
www.timeout.cat/concerts
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Música

LA CASA AZUL
Mentre esperem La gran 
esfera, el seu nou LP, ens 
conformarem amb el seu 
nou xou en viu... i amb el 
seu imminent nou single!

Sala Apolo. M: Paral·lel. 

Ds. 20. 20.45 h. Entrades 

exhaurides.

JOE CREPÚSCULO 
+ PACOSAN

Connexió Baix Llobregat-
Garraf en aquesta nova 
festa de presentació del 

festival Vida en una fàbrica 
que aquest cop serà de ball.

Antiga Fàbrica Estrella 

Damm. M: Encants. Dj. 18.  

19 h. Gratis amb l’abonament 

del Vida 2018.

ELS AMICS  
DE LES ARTS 

Un estrany poder (2017) 
porta el quartet al teatre de 
l’òpera en la primera data 

del Suite Festival.
Gran Teatre del Liceu.  

M: Liceu. Dt. 23. 21 h. 15-40 €.

NÚRIA GRAHAM
La cantautora presenta 

Does it ring a bell? (2017) 
i, si el concert és com el 

que va fer al MMVV, no us el 
voldreu perdre.

L’Auditori 3. M: Marina.  

Dv. 19. 20.30 h. 7 €.

Els concerts on  
has de fitxar

PARLEM AMB...

Albert Guinovart

“Com 
que ja he 
acabat el 
rèquiem, 
ja no em 
puc morir 
mentre el 
componc”

PIANISTA I COMPOSITOR, Albert Guinovart 
és l’artista resident d’aquesta temporada al 
Palau de la Música amb aquesta doble faceta. 
Aquesta setmana hi ofereix un concert de 
piano (dc. 24) i l’estrena del seu Rèquiem amb 
el Cor Jove de l’Orfeó (dg. 28).

Està sent una residència molt profitosa.
I tant! De moment ja hem fet dos concerts, un 
amb la Simfònica del Vallès on jo tocava obres 
de Gershwin i musicals meus, i al Concert de 
Sant Esteve on vaig estrenar peces escrites 
per als cors del Palau. I a més dels concerts 
d’aquesta setmana, hi haurà molts músics 
que tocaran obra meva: l’Orquestra Nacional 
Clàssica d’Andorra, la Laia Masramon, el Dalia 
Quartet, la soprano Núria Rial, el Quartet Alart i 
el Cor de Cambra Femení Scherzo.

En el recital de piano combines obra teva i clàssics.
Volia tocar obres de compositors-pianistes 
com jo i que m’han influït tant en un àmbit 
com en l’altre. En el recital estrenaré algunes 
peces meves per a piano que sortiran en el 

meu proper disc amb Sony, a més d’obres de 
Chopin, Rackmàninov i Poulenc.
 
Nou disc amb Sony després de guanyar el Premi Ciutat 
de Barcelona amb el teu primer àlbum.
Sí, aquell era amb orquestra i va agradar 
molt, o sigui que me’n van demanar un altre. 
Aquest és piano sol amb cinc Nocturns meus 
més peces com Estampes, Fantasia vocació i 
Arlequino.
 
Impressiona estrenar un rèquiem?
Un rèquiem sempre sembla una obra cabdal 
per a un compositor; espero que no sigui 
premonitori, però com que ja l’he acabat, ja no 
em puc morir mentre el componc com Mozart 
(riu). És un rèquiem bastant clàssic, en llatí 
però seguint la litúrgia actual. Pel que fa a 
la música, no he volgut experimentar gaire i 
només buscar la bellesa, que és subjectiva. És 
trist, dramàtic però alhora esperançat.

 Entrevista de Marta Porter
Palau de la Música. M: Urquinaona. Dimecres 24, 20.30 h, 20 €. 

Diumenge 28, 17.30 h, 20-25 €.
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Recitals, concerts, òpera... Una tria de la 
millor música clàssica de la setmana

TOP 3 CLÀSSICA

The King’s Consort
El conjunt de música antiga que lidera Robert King, un dels més 

destacats del Regne Unit, interpreta les composicions de Händel, 
Purcell, Blow, Farmer, Tallis i Child que van sonar en la coronació del rei 

Jordi II d’Anglaterra, l’any 1727.
L’Auditori. M: Marina. Dj. 18. 20 h. 10-58 €.

Yuja Wang + Chamber Orchestra of Europe
La pianista xinesa torna acompanyada per una de les formacions de 
cambra més destacades del vell continent. La dirigirà des del violí la 

concertino Lorenza Borrani. El programa que presenten inclou obres de 
Mendelssohn, Beethoven i Chopin.
L’Auditori. M: Marina. Ds. 20. 19 h. 20-55 €.

Orquestra Simfònica de Vallès 
Nova cita amb la temporada de l’OSV al Palau amb James Ross, 

el titular, al capdavant, i el flautista Matthieu Dufour com a solista 
convidat. Al programa, el Concert per a flauta i orquestra núm. 1 de 

Mozart i una versió semiescenificada de Peer Gynt, de Grieg.
Palau de la Música Catalana. M: Urquinaona. Ds. 20. 18.30 h. 18-68 €.

MÉS INFO A TIMEOUT.CAT/CONCERTS
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NO CAL VIATJAR a Brussel·les 
per a veure el twink més viatger 
i eixerit de la història del còmic. 
L’11 de gener es va inaugurar el 
Gingin Gay Bar, un local dedicat 
íntegrament a Gingin, un reporter 
intrèpid i ben atractiu que ara ha 
decidit fer estada a Barcelona per 
revolucionar el panorama LGBTI 
local.

L’espai, que es troba al carrer 
d’Aribau, està tot decorat amb 
fotos d’aquest personatge, que 
no és rosset sinó pèl-roig (des 
d’aquí els reivindiquem, visca el 
gingebre!), en enquadraments 
clau de la ciutat. Imaginar títols 
com Gingin a la plaça del Diamant, 
Gingin a la Sagrada Família i 
Gingin i la bomba de la Barceloneta 
ara és possible gràcies a aquest 
bar que ja neix amb personalitat. 
Segons Xavier Franquesa i Abramo 
Malaguti, els propietaris del local, 
“el personatge evoluciona amb el 
bar i a l’inrevés”, com si fossin una 
mateixa cosa.

Però la mitomania no queda 
aquí: cada mes, l’artista plàstic 
Ismael Álvarez (autor, entre 
d’altres, del llibre Art, sex, life) 
farà una il·lustració que ajudarà 
a dibuixar la manera de ser 
d’aquesta figura nova, però alhora 

Gingin al 
Gaixample

Neix el Gingin Gay Bar,  
ginebra i gingebre a parts iguals.  

Per Sebastià Portell

tan nostrada i universal. També 
les dels seus amics i coneguts: qui 
no s’ha imaginat mai la Castafiore, 
opulenta i excessiva, com una 
drag de talla extragran? O el capità 
Haddock, aquell vell os de mar, 
com un amant dels suspensoris 
i els locals més extremats? 
Llamp de llamp de rellamp de 
contrarellamp.

A més d’acomplir les fantasies 
juvenils dels amants del còmic i 
dels jovenets més bufons, aquest 
bar situat just davant de l’Axel 
Hotel està disposat a oferir el 
millor de cada casa en ginebres, 

que per això hi està especialitzat, 
i cada dijous celebren una happy 
hour amb aperitiu en la franja de 
l’afterwork.

Gingin, a més, és un noi 
acostumat a viatjar i per això el 
local també és un punt de trobada 
per a la tolerància. “Al Gingin no 
ens agraden els guetos”, defensen 
els propietaris d’aquest petit 
temple de la ginebra i els pèl-rojos, 
obert a la comunitat LGBTI i a 
tothom que hi vulgui passar, a qui 
desitgem tots els èxits i moltes 
aventures al Congo, al Tibet… i al 
Gaixample barceloní.  

LGBTI
Coordina Sebastià Portell

www.timeout.cat/lgbti

DE QUÈ VA…
Un bar dedicat a 
Gingin, una versió 
desacomplexada i 
queer de Tintín.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè tenen gràcia, 
bona ginebra i millor 
personalitat!

 Gingin Gay Bar (Aribau, 

40). M: Universitat. De dg. 

a dj., de 17 a 2.30 h, i dv. i 

ds., de 17 a 3 h.
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L’ECOSISTEMA DE LES arts plàstiques és 
un dels més desagraïts del món. I en aquesta 
cadena d’oblits i despropòsits el rei no és pas 
l’artista, el crític o el col·leccionista. No. El 
gran oblidat és el galerista. Qui posa, si no, els 
diners, el local, i aposta per acompanyar els 
creadors en el seu camí vers qui sap on?

 Fernando Vijande (Barcelona, 1930-Madrid, 
1986) era un barceloní de casa 
bona que, a l’edat de 41 anys, 
va decidir, sense pràcticament 
cap coneixement previ, llançar-
se de cap al galerisme d’art 
contemporani. I a més a més en 
un Madrid que no es distingia, 
precisament, per les apostes 
d’avantguarda. Va ser el primer, 
aquí, a pagar un sou mensual 
als artistes. Pintors com Luis 
Gordillo s’havien de guanyar 
el pa ensenyant idiomes... I en 
la seva aventura la va encertar: 
va arriscar amb Gordillo, però 
també amb el videoart d’Antoni 
Muntadas. I per escultors 
d’estètiques tan dispars com 

Miquel Navarro, Susana Solano i Sergi Aguilar. 
Precisament Aguilar és un dels responsables 
d’aquesta exposició homenatge, que té lloc a 
la Fundació Suñol perquè Josep Suñol va ser 
un dels col·leccionistes quevan  nodrir les dues 
iniciatives de Vijande: la galeria Vandrés (1971-
1981) i la Fernando Vijande (1981-1987). 
Malauradament, va morir de leucèmia als 56; 

però aquests quinze anys truncats 
van servir per internacionalitzar 
l’art espanyol contemporani i 
dur aquí, en persona, artistes 
com Warhol, Mapplethorpe, 
Kounellis... 

La mostra ocupa totes les 
plantes de la Fundació Suñol. 
S’exhibeix un quadre d’època 
de tots els artistes que van tenir 
exposició individual; però els que 
més van freqüentar can Vijande 
tenen, també, una obra actual. 
Són els casos de Gordillo, Navarro 
i Zush. Al costat de les obres, 
enganxats a la paret, retalls de 
premsa i fotos dels artistes i les 
seves exposicions. Ricard Mas

DE QUÈ VA…
Un homenatge al 
galerista Fernando 
Vijande.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè Vijande va 
internacionalitzar 
l’art espanyol i va 
apropar-nos grans 
artistes de fora.

 Fundació Suñol. 

M: Diagonal. Fins al 7 

d’abril.

Fernando 
Vijande

�����

EXPO DE LA SETMANA

Coordina Eugènia Sendra
timeout.cat/art

Art

Fernando Vijande 
retratat per Alberto 
García-Alix.
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Coordina Ricard Martín
www.timeout.cat/restaurants

Menjar

Pites, 
pites... 
Plaers manuals, bons, bonics i 

barats: pites gurmet i entrepans 
toscans! Per Ricard Martín 

PREOCUPATS PEL FANTASMA 
dels fosfats al kebab? Que va. Els 
eurodiputats el van exorcitzar, 
i a més tenim el primer kebab 
gurmet sense digestions en 
tecnicolor. I cuina excel·lent. 
El Parking Pizza va impulsar la 
renovació pizzera a la ciutat: 
aires de garatge i cafeteria 
d’especialitat i pizzes excel·lents. 
Ara obren el Parking Pita al 
passeig de Sant Joan, literalment 
un aparcament. “Volíem alguna 
cosa un xic més gran per estar 
més còmodes”, explica en 
Marcos Armenteras. 

I la van trobar en “el pàrquing 
privat d’una finca reconvertit de 
zero en restaurant”, explica la 
seva dona i sòcia, la Berta Bernat. 
‘Un xic més gran’ vol dir 500 m²: 
hi ha espai per a 130 comensals 
ben estirats i llum natural de 
la claraboia. Pura comoditat 
minimalista entre ciment i acer, 
i les places encara dibuixades. 
Fengshui en un espai que n’és 
l’antítesi. Una ala allotja la 
pizzeria. L’altra, la seva visió del 
Mediterrani libanès. “M’agraden 
les coses senzilles i bones, ens 

sembla que la tendència és 
simplificar”, diu Armenteras. 
A fe que ho aconsegueixen: la 
breu carta disposa set entrants, 
tots vegetarians, i quatre pites. 
L’aparent senzillesa amaga bona 
cuina: per al kebab fan servir 
només espatlla i cuixa de xai a 
cocció lenta –també hi ha pites de 
falàfel, pollastre eco i vedella amb 
ras-alhanut–, el pa el fornegen els 
pizzers, tot és de primera i plats 
com la coliflor rostida amb fonoll 
i curri justifiquen el viatge. Maco, 
ben fet i bo. I sense carn a sabre, ni 
sablazos: 15 euros de mitjana.  

I del maximalisme a la capsa 
de bombons. El toscà Francesco 
Giusti i el colombià Javier 
Pedrosa han refet una piadineria 
ruïnosa en un bar italià, 
especialitzat en entrepans de 

schiacciata, focaccia toscana que 
vol dir ‘comprimida’. El Narciso 
és un cop de puny cantoner (a 
Princesa!) preciós: evoca un pati 
toscà dins una cocteleria, amb 
una nevera/taulell de xarcuteria 
italiana top. “Cada entrepà es fa 
des de zero davant teu, en diem 
art fast food”, diuen orgullosos. 
Amb raó: un dels grans forns de 
la ciutat els fa el pa segons la seva 
recepta. I de les nou schiacciata, 
no puc oblidar la de porchetta 
amb crema de nous. L’horari és 
intensiu, tan apte per al take 
away frenètic com per a 
l’slow food: taules d’embotits 
i formatges selectes, vinets i 

còctel. Aquest Narciso 
no és egoista: també 
projecta el seu amor 
cap a vosaltres. 

DE QUÈ VA...
Dos nous locals 
de menjar ràpid 
excel·lent. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per la pita gurmet 
i la schiacciata, 
dues delícies 
quotidianes i 
populars. 

Parking Pizza / Parking 

Pita. Pg de Sant Joan, 56. 

M: Tetuan. 

T. 93 633 96 45. 15 €.

Narciso. Princesa, 9. 

Cada dia de 12 a 2.30 h. 
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Menjar

L’HOME DELS NASSOS de Tarragona va 
tancar i la Georgina i en Robert el van traslladar 
a Sants, un dels barris emblemàtics de la 
ciutat. La seva concepció culinària transmet 
passió per un ofici que necessita passió a dojo. 
La seva ideologia culinària és apassionada i 
això ho volen transmetre en uns menús dels 
quals jo trio el Vol Sense Motor, que a mi em 
fa venir la imatge de l’avió de Saint-Exupéry 
sobrevolant les dunes. Es divideix en quatre 
escenaris, brisa, aire, vent i tempesta, que 
busquen captivar el comensal com les millors 
llums del capvespre. Si bé transmeten passió, 
no tots els plats aconsegueixen equiparar-se 
a la imaginació del Petit Príncep. No és un 
demèrit. Quan eliminin cert barroquisme 
d’algun plat, Sants tindrà un restaurant 
a l’altura de la seva història. 

De la brisa, em quedo amb el pa 
amb una Nocilla de trompetes de 
la mort d’una vitalitat extrema. De 
l’aire, els panellets salats de segona 
oportunitat, maridatge entre unes 
sardines i un pesto de poma, conviden a 
segones núpcies. Del vent, l’homenatge a la 
verema, carn de Girona macerada amb vermut 
negre, és interessant però jo tornaria a l’aire 
per arrodonir el vol amb una sopa de pedres 
de tardor on la camamilla és un bé estomacal. 
I a la tempesta, unes postres magnífiques, la 
poma-mojito-after eight que fan honor al seu 
nom: els contes d’abans d’anar a dormir. 

 Daniel Vázquez Sallés 

L’Home dels Nassos
 Melcior de Palau, 62. M: Plaça del Centre.

T. 633 19 76 67. 50-60 €.

�����

DE QUÈ VA…
D’un restaurant de 
cuina d’autor basat 
en menús creatius.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè les 
metàfores dels plats 
es corresponen amb 
una cuina arriscada 
i excel·lent.

NO T’HO PERDIS!

Recordeu aquella cançó del 
Loquillo, eons abans de la 
tabarra moralista i la política? 
Enamorado de la dependienta 
de la tienda de patatas fritas. 
Doncs a nosaltres ens enamora 
el concepte i la posada en 
pràctica de Las Fritas: sobretot 
ara que la parada de patates 
fregides de la Barceloneta ha 
obert la seva primera cerveseria. 
A Argenteria hi serveixen 
canyes ben tirades i patates ben 
fregides, acompanyades per una 
varietat de fins a vint salses i 
cobertures de pernil ibèric, buti 
de Calaf o pebrots del piquillo al 
pil-pil. Hi triomfa la salsa saté 
de cacauet, la més exòtica.  

LAS FRITAS 
 Las Fritas. Argenteria, 70. M: Jaume I. T. 93 179 11 04. 

RESTAURANT DE LA SETMANA
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Menjar

1 
Big Kokka
L‘èxit de la petita barra nikkei del soterrani 
del Palosanto, el Kokka, va portar el Grupo 

San Telmo a obrir el seu local més ambiciós. 
Big Kokka ocupa l’espai d’aquell prodigi 
d’interiorisme que va ser el Big Fish, al Born. I de 
la barra nikkei n’agafa l’esperit d’encreuament 
japonès i peruà però amb molts més recursos. 
I val a dir que amb un dream team culinari: la 
cuina va a càrrec del xef peruà Juan Otivo (ex-xef 
al Ceviche 103) i la sushiwoman Kyoko Li, qui va 
ser mà dreta d’Albert Adrià al Pakta. Hi trobareu 
plats com una albergínia amb ají amarillo i 
tonyina seca, katsuobushi, que és un prodigi 
de concreció de sabor i que a ningú pot deixar 
indiferent, i sushi mestís d’altíssim nivell. 

 Passatge Mercantil, 1. T. 93 855 23 04. 30-40 €.

2
Nomo Sarrià
Expansió seriosa i pacient: el grup 
Nomo, en el seu desè aniversari, ha 

inaugurat el seu cinquè restaurant (el tercer a 
Barcelona). I ve a eixugar un dèficit de Sarrià, 
el de la fusió japonesa-mediterrània. El 
restaurant ocupa una casa sencera de Major de 
Sarrià, una finca catalogada del segle XIX. I la 
frescor i delicadesa del sushi s’equilibra amb 
l’excel·lència de l’immoble. 

 Major de Sarrià, 105. T. 93 280 03 93. 30-40 €.

4 
99 Sushi Bar 
Un festival. El restaurant d’importació 
madrileny 99 Sushi Bar instal·lat 

a Barcelona ha resultat una experiència 
espaterrant. Les gyozes i el gunkan són delícies 
subtils. I el wasabi fresc sobre un toro que 
es desfà a la boca és una troballa. Pel que fa 
al maki, hauríeu de descobrir el de cranc de 
closca tova. I si voleu trobar l’equilibri perfecte 
a l’hora de les postres, demaneu una sopa 
de yuzu i síndria. Ara, prepareu la cartera: 
aquest és un temple del sushi per a moments 
especials. 

 Tenor Viñas, 4. T. 93 639 62 17. 50-70 €.

5
Teik it
L’eclosió del sushi per emportar fa que 
sovint ens malfiem de l’asiàtic a domicili. 

Ara bé, a Teik It podeu fer la vostra comanda 
sense recança: fan servir productes de qualitat 
contrastada, i la delicadesa s’aprecia en el 
resultat final. I encara que en la seva identitat 
les receptes de sushi imaginatiu no falten, us 
portaran a casa un sushi clàssic impecable. I a 
bons preus: una caixa de 34 peces clàssiques 
de peix (makis, nigiris, ebis...) surt per 27,90 
euros. Transparència: a la botiga podeu veure 
com tallen el peix i fan la mise en place. 

 Travessera de Gràcia, 50. T. 93 514 90 90. teikit.es

Novetats 
asiàtiques 
i bon sushi

TOP 5

Repassem les obertures 
de cuina japonesa més 

recomanables i rellevants 
dels darrers temps: des del 
nipó d’avantguarda fins a 
un japonès en una mansió 

del vell Sarrià

3
Shibui by Shiaadi
El grup de restauració asiàtica Shiaadi 
acaba d’adquirir el Shibui, tot un clàssic 

de la gastronomia japonesa a Barcelona, que va 
obrir gairebé fa dues dècades. Segons explica 
el grup de restauració –amb establiments a 
Cardedeu i Blanes–, la intenció és “modernitzar 
la gestió i la carta, amb l’obertura a les noves 
tendències internacionals, i preus continguts i 
excel·lència, amb menú de migdia a menys de 
20 euros”. Hi entren les influències nikkei, però 
impecables clàssics marca de la casa com el 
sushi, el wagyu o el bacallà negre no en surten. 

 Urgell, 272. T. 93 321 90 04. 30-40 €.

1 4

2 5

3
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BAR DE LA SETMANA

Beure
Coordina Ricard Martín

timeout.cat/bars

LA CIUTAT LA fem entre tots: 
cada cop que algú obre un local la 
transforma, de la mateixa manera 
que amb els nostres hàbits, 
també la canviem. Darrerament 
han aparegut molts bars que 
ofereixen cafè de gran qualitat 
amb diverses noves opcions per 
prendre-te’l, sobretot, de filtre. 
Aquesta moda, malauradament, 
molts cops ve acompanyada 
d’uns preus excessius per una 
tassa de cafè (molt per sobre dels 
dos euros) i un ambient esnob 
i estirat, quan aquí, fer un cafè 

sempre ha estat una activitat 
popular i molt arrelada a fer barri. 
És una alegria comprovar que no 
tothom ho fa igual: en Xavier i la 
Raquel acaben d’obrir, al centre, 
el Departure Coffee, un racó 
lluminós de sostres alts, diàfan i 
amb tres premses de fuster grans 
i precioses al bell mig. “Abans 
això era una fusteria”, m’explica la 
Raquel, “i encara abans, l’estable 
d’un convent de monges”. 

Departure 
Coffee

 Verge, 1. M: Universitat. T. 93 250 98 56.

�����

Riallera, la Raquel representa el 
local: la cuina oberta (torrades, 
entrepans i dolços) també convida 
a relacionar-se i a sentir-s’hi com 
a casa. Tenen un cafè molt bo, 
d’Slowmov, a 1,60 l’exprés. La llet 
és ecològica, de La Selvatana, i 
serveixen cerveses artesanes com 
la 8 Reales i vins ecològics com el 
Gessamí. També és una galeria: hi 
podeu anar a presentar propostes 
artístiques.  Martí Sales

DE QUÈ VA…
Bon cafè (d’Etiòpia 
o de Colòmbia, 
principalment) i bon 
ambient i tranquil.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per agafar forces, 
apartar-vos un 
moment del brogit 
barceloní i tornar-hi 
carregats d’energia.

EL CÒCTEL

EL TRUC
Un clàssic que s’ha 
revalorat entre els 

bevedors modernets. 
Ja se’n fan variacions.  

EL BAR
Al clàssic dels clàssics, 
el Boadas (Tallers, 1), 
el fan molt bé (com 

quasi tot, vaja).

MOSCOW MULE

ELS INGREDIENTS
Vodka, cervesa de 
gingebre –picant i 

sense alcohol– i suc de 
llima. Trago fàcil i bo. 

VI DE LA SETMANA

Nit en Globus 
 DO Montsant. 13%. 9,30 €. 

�����

Un vi actual (fresc i fluid) per 
apropar-se amablement al 
Montsant. És el primer vi del nou 
projecte de Josep Grau Viticultor 
a Capçanes. Sense mètode 
preconcebut, tirant d’intuïció i 
la millor matèria primera: raïms 
ecològics veremats manualment 
a les Comes (Marçà). Fermentats 
amb mitja rapa en dipòsits de 
ciment deu dies i sis mesos i mig 
més en ampolla: brutal cupatge de 
70% garnatxa, 20% samsó i 10% 
sirà.  Meritxell Falgueras
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Tornar 
a les 
arrels

BARCELONA, NYC, ANVERS. La història de 
Revisited Matters també és el periple vital de 
la navarresa Adriana Sanz i el belga Joris Debo, 
una dissenyadora de moda i un dissenyador 
industrial que es van conèixer a la capital 
catalana. Aquí és on ella va començar la seva 
carrera professional, treballant per a grans 
empreses de moda. Fins el dia 
que va voler un canvi d’aires i 
tots dos van marxar a Brooklyn. 
Allà van sumar esforços i va florir 
Revisited Matters, una marca 
indie que reinterpretava peces 
vintage. Tot un repte, sobretot per 
la singularitat i exclusivitat del 
concepte.

Anar-se’n a viure a Flandes els 
va obligar a reformular el projecte, 
però sense perdre l’essència 
original. “Llavors ja fèiem 
col·leccions atemporals amb una 
paleta molt neutra”, rememora 
l’Adriana. Revisited Matters va 

presentar les seves credencials a diverses fires 
europees i el seu estil minimalista i acurat va 
triomfar. “La majoria de peces són talla única, 
ens agrada jugar amb la silueta oversize: jerseis 
amb espatlles caigudes, vestits llargs i amples, 
faldilles i pantalons que s’ajusten amb gomes... 
Fem un vestuari molt modular que convida a 

vestir-se per capes”.
Esgotada l’etapa flamenca, 

fa un any i escaig van tornar a 
Barcelona, on ja han traslladat 
tota la producció. “D’aquí ja no 
ens mourem”, confessa en Joris. 
Ell és qui s’ha encarregat de 
pilotar el vessant empresarial 
de la marca, que ja compta amb 
40 punts de venda a tot el món, 
sobretot als Estats Units i el Japó, 
on els adoren. “Però també venem 
a Colmado i ben aviat a Emma 
Pardos”, afegeix l’Adriana, feliç 
d’haver tornat a les arrels, allà on 
tot va començar. 

Revisited Matters, una aposta 
per la moda minimalista que ha 
conquerit el Japó i els EUA des 
de Barcelona. Per Laia Beltran

Coordina Eugènia Sendra
www.timeout.cat/botigues

Tendències

“La majoria 
de peces 
són talla 
única, ens 
agrada 
jugar amb 
la silueta 
‘oversize’”
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Lucy Davis
Doneu-li a aquesta il·lustradora de Londres un 

paper i un llapis i us captarà l’essència en segons. 
Per Laia Beltran

 @lv_illustrator

Adrenalina i ‘live 
sketching’ al 080
Quan arriba la BCN 
Fashion Week, sempre 
se situa on hi ha els 
fotògrafs per tenir 
una bona visió de les 
desfilades. En l’edició 
d’hivern anirà a 
dibuixar les de Miriam 
Ponsa, Txell Miras, 
Oscarleon...

Retrats a la carta
Vols sorprendre 
els teus convidats 
amb un regal únic? 
Contracta la Lucy 
Davis per a un sopar 
o una festa i els 
dibuixarà sense que 
ningú s’adoni que 
està sent radiografiat 
per la seva mirada 
incisiva.

Venda online
LVIllustrations és la 
botiga d’Etsy on ha 
començat a vendre 
prints de moda, des 
d’un retrat de Coco 
Chanel fins a dibuixos 
de desfilades de Saint 
Laurent, Versace... (a 
partir de 12 euros). 
www.etsy.com/uk/
shop/LVIllustrations

ENS

INSPIRA

ESTIL
Li agrada portar 
roba de colors vius, 
com aquest jersei 
de Mango.

ACCESSORIS
Quan dibuixa es 
posa ulleres Dior de 
l’Òptica Arense.

CALÇAT 
Fa poc va comprar-
se unes camperes 
de la marca anglesa 
Dune London.

APRENDRE A MIRAR com qui 
dispara una fotografia. Capturar 
un moment, caçar un instant. 
Això és el que fa Lucy Davis 
amb un llapis. O un boli. O uns 
quants retoladors. El seu paisatge 
favorit sempre és una passarel·la. 
“M’inspira el cos, el moviment, la 
moda”. Tres passions que plasma 
sobre el paper en pocs segons 
amb un traç intuïtiu que mostra 
tant com amaga. Filla d’escultors, 
la Lucy va criar-se a Londres 
en un ambient artístic. “Per a 
mi dibuixar era el més natural 
del món”, recorda. Com també 
recorda els regals que li enviava 
des de Yokohama el seu padrí. 
“Roba, papereria, còmics... Crec 
que hi ha una certa influència 
japonesa en el meu estil”, recorda. 
Tot i això, va llicenciar-se en 
Història de l’Art a la Middlesex 
University i ha fet un llarg camí 
com a dissenyadora gràfica. Des 
del 2003 viu a Barcelona. “A love 
story”, resumeix. Però no fa ni 
dos anys va tenir una necessitat 
salvatge de tornar a dibuixar. 
“Going back to the roots”, precisa. 
Tornar a les arrels, agafar paper 
i boli i sortir a caçar. Al carrer, a 
una cafeteria, a una festa, a una 
passarel·la. “M’interessa la gent i 
com va vestida. Un detall em crida 
l’atenció i ja em poso a dibuixar. 
Per a mi també és un exercici 
terapèutic, una connexió entre cos 
i ànima. Quan dibuixo m’oblido 
de tot, és un moment zen. I sí, s’ha 
convertit en una addicció. Per això 
vull anar a més”, rebla.  
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Tendències

SI EL QUE vols no existeix, 
crea-ho. Així comença la història 
de BlawStore, una concept store 
amb una selecció acurada que 
inclou tot el que a un home li pot 
agradar trobar en una botiga, 
segons el criteri de Xavi Burgell, 
ideòleg del projecte, viatger i 
figura clau en el món de la moda 
masculina, on hi està ficat des de 
fa vint anys. L’home del qual parla 
BlawStore viu a la ciutat i valora 
la qualitat, l’estil i la comoditat 
per sobre de tot. També l’ètica 
en el consum. Trobareu aquests 
valors a productes com els texans 
d’alta qualitat de Denham Jeans, 
a publicacions de referència com 
les de Monocle, als productes de 
cosmètica botànica de Grown 
Alchemist i a bàsics com les 
americanes i els pantalons de 
Rebel Basics, la marca pròpia de 
Blaw, amb dissenys propis i sense 
logos; peces netes que beuen dels 
clàssics. Això no és tot. La selecció 
de BlawStore inclou també 
productes extraordinaris de 
gastronomia com la pasta italiana 
Rummo i una tria de 90 vins amb 
l’accent posat en la producció 
natural.  Maria Junyent

BlawStore

BOTIGA DE LA SETMANA

DE QUÈ VA…
Un temple d’estil 
dedicat a l’home.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Hi descobrireu 
objectes de desig 
difícils de trobar.

 Ronda Sant Pere, 50. 

M: Urquinaona. 

Francesc Pérez Cabrero, 3. 

FGC: La Bonanova. 

Centre Comercial Arenas 

de Barcelona. M: Espanya. 

www.blawstore.com

D’actors secundaris a protagonistes 
absoluts: mitjons! Per Maria Junyent

L’APARADOR

Audiència als peus
Un grapat de personatges curiosos miren cap a on mireu 

vosaltres quan porteu aquests mitjons de cotó egipci 
(19 €) dissenyats i manufacturats a França. Amb aquesta 

gentada, mai no caminareu sols.
Bonne Maison. www.bonnemaison.fr

Terracota metàl·lica
Els turmells que brillen estan en alça i van bé amb tot, del 
vestit d’estiu a la roba d’esport. A COS en trobareu de color 
negre, gris, verd i també d’aquest taronja (7 €) que fa pujar 

uns graus la temperatura de l’hivern.

COS. Passeig de Gràcia, 27. M: Passeig de Gràcia. www.cosstores.com

Ho tenen tot 
Tenen rosa, blau cel, groc, verd. Tenen cercles, triangles, 

zig-zag. Tenen traços blancs i negres, i sembla que els 
hagin creat sota els efectes d’un àcid. Inspirats en el Grup 

Memphis, són de cotó i molt còmodes (14 €).
Zulu Zion. www.zuluzion.com. També a Chandal (Tantarantana, 16. M: Jaume I).
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Escapades
Amb:

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

QUAN LES PISTES tanquen 
al públic i els esquiadors 
recullen el material, l’estació no 
queda deserta i silent. Cal fer 
el manteniment necessari, els 
canons han de produir nova neu 
per a l’endemà... Per desplaçar-se 
amunt i avall sobre la capa blanca, 
el millor mitjà de transport són les 
màquines trepitjaneu, en aquest 
cas de la marca Ratrac. A la Vall 
de Núria, tots els dissabtes de 
la temporada d’hivern hi ha la 
possibilitat de fer un passeig amb 
aquest vehicle i anar a conèixer 
la feina diària quan s’ha acabat la 
jornada d’esquí. L’activitat, això 
sí, va dirigida als allotjats a Vall de 
Núria.

L’excursió comença a les 
18.15 h. El Ratrac s’enfila cap 
a la cota alta de l’estació, amb 
els participants gaudint de 
l’espectacle de la neu al capvespre 
o, en nits de lluna nova, xalant amb 

el cel estrellat. Si les condicions 
meteorològiques ho permeten, es 
pren una copa de cava al mirador 
de l’alberg del Pic de l’Àliga, i es fa 
una fotografia de grup a la Cabana 
dels Pastors. A cada Ratrac hi 
caben 8 persones, així que, si teniu 
previst fer aquesta activitat, és del 
tot convenient reservar-la amb 
força antelació. Entreu al web 
www.valldenuria.cat o truqueu al 
93 204 10 41.

Que en comptes de lluna nova 
us enamoren les nits de lluna 
plena? Sapigueu que també a Vall 
de Núria s’organitzen sortides 
nocturnes amb raquetes de neu 

aprofitant les nits més clares, 
aptes per a totes les edats i a un 
ritme tranquil. Es camina un parell 
d’hores, i després els participants 
sopen junts per recuperar forces i 
compartir l’experiència viscuda. 
El preu de l’activitat, que es 
reserva prèviament a través 
del web citat abans, inclou el 
transport amb Cremallera –anada 
lliure i tornada a les 22.30 h–, 
l’excursió acompanyats d’un guia, 
el material (raquetes de neu i pals) 
i el sopar. Aquesta temporada 
queden les nits de lluna plena del 3 
de febrer i del 3 i 31 de març.  

 Xavi Amat

Amb 
Ratrac per 

Núria
Passegem amb la màquina 

trepitjaneu per l’estació d’esquí i 
gaudim de l’espectacle de la neu 

al capvespre

COM ARRIBAR-
HI...
Amb el bitllet 
combinat Skitren, 
que inclou anada 
i tornada des de 
qualsevol estació 
de Rodalies de 
Catalunya, el 
Cremallera fins a 
Vall de Núria i forfet 
d’esquí d’un dia.

ON MENJAREM...
Al restaurant de 
l’Hotel Vall de Núria, 
que ofereix cuina 
clàssica amb un 
extens bufet de 
primes plats i brasa. 

 www.valldenuria.cat
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