
L’autor està convençut que si pogués viatjar 
al segle XIX com els personatges del conte 
L’iceberg de la teoria per trobar-se amb Melville i 
matar-lo per robar-li Moby Dick, cap editor voldria 
aquesta novel·la. “No ho veig clar”, “l’hauries 
de retallar”, “vols dir que això de l’esperma 
funciona?”, serien les respostes. “I és que va 
en contra de tot el que t’expliquen a qualsevol 
escola d’escriptura”, afegeix. García Tur, 
tanmateix, inventa una màquina del temps que fa 
col·lisionar les vides de Melville i Dickens, i crea 
un Borges que és un exiliat català, el qual, avisa, 
“no seria el que és ara l’argentí: no el tindríem al 
pedestal i potser no el coneixeria ningú”. Ell, per 
ordir el conte El país dels cecs, va posar dins una 
coctelera les peripècies d’un Calders o un Tísner 
i hi va afegir l’obra magna de Borges. El resultat 
és inquietant.

Sempre entre la novel·la i el conte, García Tur 
defensa el caire lúdic de la forma breu, encara 
que hagi superat reptes estilístics com escriure 

m per 
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Sumari
Del 18 al 24 d’abril del 2019

Reportatges Seccions
16. Autors / lectors
Andreu Gomila ens facilita la tria de llibres per 
Sant Jordi. Ha entrevistat sis autors en estat 
de gràcia –Anna Gual, Cristina Morales, Enric 
Casasses, Marta Orriols, Toni Sala i Víctor 
García Tur– perquè ens parlin de la seva última 
obra i els ha demanat que ens recomanin un 
llibre. El resultat? Dotze llibres magnífics per 
encertar-ho de ple per la Diada i qualsevol dia.

04. Ara i aquí
24. Coses per fer
30. Cinema
33. Teatre i Dansa
36. Música i Nit
39. LGBTI
40. Art
41. Menjar i Beure
44. Tendències

CONVERSA AMB NOSALTRES

facebook.com/timeoutbcn

@timeoutbcn

@timeoutbcn

Reader’s digest Busqueu inspiració per a la Diada? En aquesta revista trobareu 36 llibres de tots els estils: des 
de La noche fenomenal (pàg. 10) a la novel·la gràfica El cantar de Aglaé (pàg. 45). Entrevistem autors, esclar, i 
també valents que han obert llibreries (pàg. 24), romàntics que treballen a impremtes artesanals (pàg. 44) i uns 
bessons editors i il·lustradors (pàg. 45). I no us perdeu el relat de Sebastià Portell sobre Dan Brown (pàg. 4)!

MIRA AIXÒ!
Per María José Gómez

Bar Central Menjar, pàg. 41

Taller 57 Tendències, pàg. 44Un, ningú i cent mil Teatre, pàg. 33Gracias a Dios Cinema, pàg. 30
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Aquest Sant Jordi tenim paradeta a la Rambla, 
49-51. Hi trobaràs les nostres Time Out Box, 
la Guia de restaurants i, naturalment, revistes 

gratis. Visita’ns de 12 a 17 h. Atenció a les 
xarxes: també farem sorteigs.

El ballarí i coreògraf Cesc Gelabert fa una 
conferència sobre els seus processos 

creatius i al voltant de la relació entre el cos i la 
imaginació. Habitar-se a un mateix per crear. El 

dimecres 24 a les 18.30 h al CCCB.

Ni escandinaus ni saquejadors, però sí molta 
violència sonora. La [2] de l’Apolo acull la 
primera edició de The Viking’s Rage Fest; 

metal català i de la resta d’Espanya. 
El dissabte 20 a partir de les 19 h. 

Conèixer-nos Inspirar-te Cridar

EM VAS DIR que el teu escriptor preferit era Dan Brown 
quan gairebé no t’escoltava, però amb això ja em vas matar.

Va ser després que et preguntés si t’agradava llegir i que em 
diguessis que sí, però que era una llàstima perquè no llegies 
tant com volies, i que cada cop et costava més trobar llibres 
que t’interessessin per dedicar-los gaire temps. Que llegir és 
fantàstic i que ho feies quan anaves a l’institut i als primers 
anys d’universitat, però–

És curiós: la gent sempre diu que li agrada llegir, però. Que 
no és racista, però. Que no és masclista, però. Que el tal o la 
qual és una bellíssima persona, i que se l’estima molt de fa 
segles, però. Que la nostra relació ha estat meravellosa i un 
raig de llum a la meva vida que sempre recordaré i portaré 
ben a propet del cor, però. I, esclar, tu i jo compartíem una 
primera cita que fins aquell moment havia estat força 
prometedora, però.

Que ho sentin els àngels i els dimonis: el nostre però es 
deia Dan Brown i s’acabava de plantar al bell mig d’aquella 
taula per a dues persones en un raconet apartat d’un italià 

Dan Brown

caríssim del Born. No sabia si em coïa més el picant o la 
cartera, i dins el meu cervell Dan Brown ballava sobre les 
estovalles de quadrets blancs i vermells, sobre les miquetes 
de grissini gairebé d’atrezzo que havíem escampat només 
arribar, feia saltironar els pinyols d’oliva siciliana que 
havíem deixat dins un petit bol de fusta moderníssima.

–És que els capítols solen ser molt curts i així fa que 
t’enganxis i que pensis que llegeixes com més ràpid, 
saps? –vas deixar anar, la boca plena d’espaguetis amb 
tòfona ratllada a la mínima expressió i pecorino mig fus, 
mig mastegat. Jo vaig tossir i vaig aprofitar per fer un glop 
generós d’aigua clara.

–Amb El código Da Vinci vaig flipar amb la de coses de la 
història que ens han amagat –i aquí vaig veure que per molt 
que ho intentés l’aigua no em serviria de res i vaig decidir 
atracar aquell priorat d’etiqueta simpàtica i preu desorbitat. 
Em va ajudar a reunir forces per somriure’t–. És fort, eh?

Però jo ja no t’escoltava, criatura dolcíssima, àngel, 
dimoni, infern meu, Sophie, personatge de Tom Hanks, sinó 

que observava com al teu darrere 
un escriptor d’èxit desfilava amb 
una pancarta canviant que ara deia 
“Cultura de masses”, ara “Soc un 
best-seller”, ara “He escrit sobre 
Barcelona i m’haureu de veure a 
les notícies us agradi o no” o “Per 
què segueixo escrivint, si els diners 
em surten per les orelles?”. Ell 
també es devia haver passat amb 
el priorat.

 –No sé si ho saps, però hi ha 
una cançó molt ben parida dels 

Amics de les Arts inspirada en aquesta novel·la i que –i en 
aquest punt l’evidència de la meva cara ja no et va deixar 
acabar–. Ei, tot bé? He dit res que t’hagi molestat?

I ho vaig fer, Leonardo, Magdalena, actriu que també feia 
d’Amélie, tresor meu. Vaig aclarir la gola, vaig deixar les 
estovalles sobre la taula, em vaig armar de valor i:

–No voldria semblar el típic elitista repel·lent, però–
 La setmana que ve... ‘Cafè amb ell’ per Tina Vallès

Però jo 
ja no 
t’escoltava, 
criatura 
dolcíssima, 
àngel

Un relat de Sebastià Portell

Tria de què escriuen Tina Vallès, 
Maria Cabrera, Sebastià Portell i 
Gonzalo Torné a @TimeOutBCN

QUÈ FER SI VOLS... Tres coses que has de fer aquesta setmana

Ara i 
aquí

Per Andreu Gomila, Maria Junyent i Ricard Martín
timeout.cat/barcelona
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Dos miren el 
Manchester-Barça:  
–¿Estos son los del 
himno de Together 

we walk alone?

Al Saló del Còmic, una 
parella debat sobre el 
seu net superdotat. 

Ella: 
–Doncs no és cap 

xollo, això que el nen 
surti superdotat.  
–No, però és molt 
pitjor que et surti 

tonto de solemnitat. 

Un home es lamenta 
de la clatellada 

d’Hisenda:  
–Hisenda és el 

dimoni i el meu 
gestor és l’exorcista!

Una noia a la Bodega 
d’en Rafel:  

–M’agrada la calma, 
però quan estic molt 

cansada.

A la cua d’una botiga 
de roba:    

–Ese jersey, solo de 
mirarlo ¡ya se hace 

bola!

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

Barcelona

SENTIT

AL

CARRER

Reconeixes qualsevol autobús només pel so 
del motor.
Sí, puc saber el model i fins i tot el número de línia 
que és. Fa molts anys que els observo. També em 
sé totes les línies d’autobusos de Barcelona, les 
actuals i fins i tot les antigues. I en col·lecciono 
bitllets i targetes antigues, tinc unes 180 
maquetes d’autobusos del món, fotos...

Com va néixer aquesta passió?
Gràcies al meu pare, que és conductor 
d’autobús i em va transmetre la passió 
per l’ofici. Amb ell vaig cada any a 
una fira especialitzada a Bèlgica i 
agafo tanta informació que fins i tot 
després passo documentació a TMB. 
I també m’hi vaig apassionar perquè 
els autobusos de Barcelona tenen una 
singularitat que no tenen altres... 
 
En quin sentit?
Doncs perquè l’edat mitjana de la 
flota és molt jove, ara gairebé són tots 

autobusos híbrids, en tenim uns 500, s’estan 
incorporant autobusos elèctrics, n’hi ha uns set, 
i també tenim autobusos de gas natural... I, a 
més, també hi ha vehicles històrics. 

N’hi ha algun encara en ruta?
No, aquests estan guardats a les 
cotxeres. TMB té una flota de 
nou d’històrics i la resta estan en 
mans d’associacions implicades. 
I surten en cites com el Ral·li 
Internacional d’Autobusos 
Clàssics, que es fa el 8 i 9 de juny 
a la plaça Espanya. Un, que 
m’encanta, és anglès i de doble 
pis i funcionava aquí als anys 40. 

  Begoña García Carteron

Quique Cepeda
Aficionat als autobusos, 20 anys.  
www.miniautobusero.com

Una destinació:
Londres, pels 
transports!
Una línia:
La 62, de plaça 
Catalunya a 
Ciutat Meridiana

Vas néixer després del 92? Has sentit alguna cosa curiosa al carrer? Escriu-nos a redaccio@timeout.cat

QUEDA’T

AMB ELL

Van néixer després dels Jocs 
Olímpics i ja es fan sentir. 
Recorda els seus noms

IR
EN

E 
FE

R
N

Á
N

D
EZ



7

Ara i aquí

18 - 24 d’abril 2019  Time Out Barcelona

Jo sí que vull
Jo vaig ser capellana. Quan 
tenia 11 anys vaig casar la meva 
germana amb la nostra amiga 
Maria del Mar a una masia del 
Montseny. Entre els amics dels 
meus pares n’hi havia un que havia 
estudiat per capellà i que va aturar 
automàticament la cerimònia 
acusant-nos de blasfèmia. En 
aquella època, l’emperadriu 
Sissí era un dels referents de la 
meva vida. Somiava casar-me 
amb un vestit com el seu i trobar 
un príncep blau a l’estil Tony 
de West Side story que em fes 
cantar I feel pretty envoltada de 
tul. Tot i que em falta la parella, 
tinc el més important: el vestit. 
Em vull casar amb un tutú blanc 
i llarg de ballarina i unes All 
Star fúcsies. Tot i que encara no 
m’he casat, m’agrada pensar 
que hi ha persones disposades 
a comprometre’s en la salut i 
la malaltia, en la riquesa i en la 
pobresa, fins que la mort les separi, 
i a cridar-ho als quatre vents 
envoltats dels amics, que ho són 
tot. Podeu haver perdut la màgia, 
però no aconseguireu matar la 
meva il·lusió. Ni vosaltres, ni cap 
capellà. Et vols casar amb mi?

Teatre del dolent
Tota boda és, al cap i a la fi, una 
gran representació, una obra de 
teatre on els nous esposos volen 
ser els protagonistes i els convidats 
és el públic groupie que es pensa 
que entra gratis a la sala, però que 
abans ha passat per caixa via sobre 
o transferència bancària –quant 
diner negre, ministra d’Hisenda!–. 
Tot és una gran representació 
de l’amor, més fals que un duro 
sevillano. Ni els petons d’aquell 
gloriós dia, dalt d’una cadira, són 
de debò.  Si hi hagués un crític de 
teatre en cada casament, em jugo 
un pèsol que la funció no passaria 
de les dues estrelles. Quantes 
vegades heu anat a un casament, 
heu donat la propina de 150 euros 
i al cap d’un any, potser dos, la feliç 
parella ha partit peres? “Que em 
tornin la pasta”, exclames, com 
quan surts de veure teatre del 
dolent.

Si la vostra excusa per casar-vos, 
cínics, és el què passarà si un es 
mor, heu de saber que passant pel 
notari i redactant testament en 
teniu prou. Gaudiu de la vida, de 
l’amor, amics, sense passar ni per la 
vicaria (antics!) ni per l’ajuntament 
(moderns de pa sucat amb oli).

Aquesta setmana: Casar-se

FIGHT!

A Clapham, un municipi al sud-oest de Londres, 
han convertit un antic refugi antiaeri a 33 metres 
sota terra en un hort urbà on creixen brots i 
fulles d’amanida amb un sistema hidropònic 
–solucions químiques de nutrients minerals, 
sense terra– i amb llums de LED, sostenible 
energèticament i totalment lliure de pesticides. 
El fet de cultivar en un túnel, expliquen, evita que 
les plantes es malmetin pel clima o els canvis 
estacionals. Per una altra banda, tenir l’hort a 
la mateixa ciutat evita emissions de transport i 
abarateix costos. Richard Ballard, impulsor del 
projecte, va guanyar el BBC Future Food Award 
el 2017 per aquesta proposta d’alimentació 
sostenible.  Maria Junyent

Un hort urbà 
subterrani com a 

Londres

Grans coses que envegem d’altres llocs

(i la setmana que ve... Mark Knopfler i els Dire Straits)

GRRRR!

Més coses que voldríem tenir a BCN a timeout.cat/grrrr
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Maria Dias
Fotografia

Andreu Gomila
Teatre i dansa
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BCNQUIZ!
Personatges literaris 

 SOLUCIONS: 1. 1. L’informe va servir d’excusa perquè Casavella construís un monumental i al·lucinogen –i a estones plumbi– retrat coral de la Barcelona recent. 2. MAX RIERA, 
guionista de còmics fracassat, nostàlgic de la Barcelona enrotllada. FLANAGAN d’Andreu Martín i Jaume Ribera, a l’inoblidable No demanis llobarro fora de temporada. CARVALHO. 3. 
Fals! A més de l’obra de l’escultor Xavier Medina, instal·lada el 1984, trobareu en Manelic als jardins de Laribal i la Caputxeta Vermella al passeig de Sant Joan. 4. 1. El 1991 era l’espanyola 
més popular del planeta. Soldados del amor (1990), coescrita per Nile Rodgers, va aconseguir que Olé Olé venguessin cinc milions de discos en dos anys. IDENTI-KIT: El Pijoaparte. 

1. Quin va ser l’encàrrec 
que va rebre Atienza a 
El día del Watusi?
01. Redactar un informe 
confidencial sobre un 
personatge fosc de les altes 
esferes.
02. Boicotejar la candidatura 
de Barcelona als Jocs 
Olímpics.
03. Fer saltar pels aires 
les primeres eleccions 
democràtiques municipals de 
Barcelona. 

Per Sant Jordi tot estarà 
agombolat de gent, però 
pareu atenció: hi ha rastres 
de ficció literària per tota la 
ciutat. Quant en sabeu?

4. Quina forma de dona 
adopta l’extraterrestre 
de Sin noticias de Gurb?  
01. La de Marta Sánchez, 
aleshores en la cresta de 
l’onada amb Soldados del 
amor.
02. Un estrany ésser femení 
canviant: si la miraves pel 
perfil dret era Núria Feliu, i per 
l’altra banda, Pilar Rahola. 
03. La de Marta Ferrussola; 
perquè aterra al Vallès des de 
l’OVNI en paracaigudes. 
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2. Detectius de casa nostra

3. Cert o fals?

 L’estàtua de la 
Colometa, a la plaça 
del Diamant, és l’únic 
monument dedicat a 
un personatge literari a 
Barcelona.  

 L’investigador hippy d’en Xavier Moret

 Va demanar llobarro fora de temporada. 

 És EL detectiu gastronòmic. 

Troba més inspiració per descobrir Barcelona i gent al·lucinant a timeout.cat

Sempre m’ha agradat escriure: trobar la paraula 
precisa, el ritme perfecte, la sonoritat idònia. 
Però alhora em sento tan despullada quan 
escric! Em poso davant la pantalla en blanc i la 
idea, la trama, els personatges i tot el que va 
apareixent, per molt que m’hi oposi, té massa 
a veure amb mi. I m’agrada, però em fa molta 

vergonya que algú ho pugui arribar a llegir. 
Així que una escriptora que no vol ser llegida 
no pot ser una escriptora, però sí que podria 
omplir pàgines i pàgines per a un tercer que 
em donés el material, totalment aliè al meu 
món, i s’endugués la fama i la foto (ai, que 
poc que m’agraden les càmeres...).

Si no treballés a 
Time Out seria...
Escriptora 
fantasma
Anna Mateu Mur 
Disseny

Per Ricard Martín

Ángel Alcázar va ser l’actor que 
el va encarnar en una pel·lícula 
dirigida per Gonzalo Herralde; com 
de totes les seves adaptacions, 
Marsé va dir que era “molt dolenta”. 

Aquest personatge de ficció ha 
passat a formar part del cànon 
literari barceloní: és el paradigma 
de l’arribista de classe baixa 
fascinat per la burgesia catalana.

KIT!

IDENTI-
IR
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LA NOCHE FENOMENAL
Javier Pérez Andújar

 Anagrama. 272 pàgines. 17,90 €

1.
El misteri
L’equip d’un programa de tele local 
dedicat als casos paranormals topa 
de morros amb un gran misteri: 
uns forats fugissers comuniquen 
amb una realitat alternativa on 
els ciutadans es transformen en 
celebrities. Per Barcelona campen 
Starsky i Hutch, Walt Disney, el del 
mig dels Panchos... Però a París 
estan ben fotuts: absolutament 
tothom és clavat a Jacques Brel!

2.
Els personatges 
Sovint se us farà difícil aguantar el 
riure, però les situacions d’humor 
mai són a costa dels protagonistes, 
personatges tan friquis com 
tendres als quals voldreu convidar 
a casa a berenar galetes Maria. Els 
escenaris també són familiars: 
el bar Ski de Laietana, la Saltó, la 
llibreria Taifa... I les tres xemeneies 
de la central tèrmica de Sant Adrià.

3.
Les paraules
Azufaifas, singonio, toloroto, 
estoraque, pucias, jalapa, 
zuzón... La noche fenomenal està 
farcida de mots que resulten una 
delícia en aquest temps de gifs i 
emoticones, com també ho són 
les classificacions semàntiques 
que fa el personatge del senyor 
Comajuán. Descobrireu, per 
exemple, què és una paraula 
clepsidra.  María José Gómez

 3 RAONS PER LLEGIR...

Els showrunners es van nodrir d’històries 
reals publicades al setmanari ZETA. D’aquí 

en surten les trames i els personatges d’una 
història dirigida per dos catalans: Clara Roquet i 

Hammudi Al-Rahmoun Font.

Diàlegs trufats de microdosis de filosofia 
barata i algunes actuacions un pèl postisses. 
La sèrie podria ser molt més transcendent, 
però no arriba a ser-ho. No és The wire. Una 

llàstima, perquè la temàtica s’ho val.

Ben fet No cola

SÈRIES
UNA DENÚNCIA A una de les 
grans xacres socials a Mèxic: 
l’assassinat de periodistes. Una 
sèrie necessària que es planteja 
a través de la ficció però que ben 
bé podria ser un documental. 
Segons la fundació Artículo 19, 
Mèxic és el país més perillós 
d’Amèrica on exercir aquesta 
professió, amb 544 agressions 
en contra de la premsa l’any 
2018. La sèrie agradarà més o 
menys, però posa sobre la taula 
una situació absolutament 
esgarrifosa. Supura actualitat 
per tots els porus. 

 Serielizados
 Disponible a Netflix.

Tijuana

Paraula de doble sentit que, al mateix temps que exposa el fet d’estar privat de llibertat 
(captiu), constata com l’empresonament comporta la proscripció i l’exclusió (cap) en 

l’assaboriment d’àpats opípars i suculents (tiberi).

DICCIONARI URBÀ

ARGOT PER A BARCELONINS XERRAIRES

Captiberi
Per Josep Pedrals

Troba més lectures apassionants a timeout.cat/llibres
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 GRANS PORTADES

COM ANEU DE MEMÒRIA? Recordeu aquell 
joc a què jugàvem de petits en què havíem 
de trobar parelles d’iguals? Doncs us reptem 
a tornar a jugar-hi! Time Out i la marca de 
mobles i decoració Kave Home ho tenim tot 
preparat perquè jugueu en parella, rigueu molt 
i, a més, guanyeu premis. I cada parella haurà 
de demostrar com està de compenetrada. 
Aquesta serà la quarta i última cita que, cada 
dimecres d’aquest mes d’abril, estem fent en 
un barri diferent de Barcelona. Si us animeu 

Joc del Memory amb Kave Home
a jugar-hi, només cal que us hi apunteu en 
parella a través del nostre web. La parella que 
més punts guanyi s’endurà a casa un val de 
500 euros per gastar a Kave Home. I afanyeu-
vos a fer les inscripcions, perquè només hi ha 
50 places! La cita serà el dimecres 24 d’abril a 
Tuset Studio, a Sant Gervasi, a les 19 h. Entre 
els participants es farà un sorteig per triar les 
25 parelles guanyadores i contactarem amb els 
seleccionats el dimarts 23. Inscriviu-vos-hi!  

 www.timeout.cat/kave-home 

El passatge de Madoz amb la 
plaça Reial al fons.

  @fontarei    @lalbertet    @vitomataro 

L’Edifici Colón fa 100 metres i 
té 28 plantes. 

El primer mercat cobert de la 
ciutat va ser el de Santa Caterina.

Londres
Amb la primavera arriben un munt 
de propostes a la capital anglesa.

Lisboa
Dones inspiradores i locals en 
femení que fan millor la ciutat.

MÓN

TIME OUT

Escaneja l’etiqueta a Instagram 
per seguir-nos.

TRES D’INSTAGRAM Una tria del que compartiu a #timeoutbcn
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VISITA

Portes obertes
Aprofiteu la Diada per 
visitar l’Ajuntament 
i escoltar el pregó de 
Mia Couto (19 h). I si 
us dieu Jordi, Jorge, 
Jordina o Georgina, 
teniu entrada gratis a 
la Sagrada Família! 

 Ajuntament. M: Jaume I. 

Dt. 23, de 10 a 18 h.

 Sagrada Família.

M: Sagrada Família. Dt. 23, 

de 9 a 20 h. 

FESTA

Off Sant Jordi
Per celebrar el 16è 
aniversari de l’Antic 
Teatre i l’Off Sant 
Jordi, aquest espai de 

Gaudeix de la ciutat per la cara

GRATIS BCN
creació s’alia amb La 
Calders, la llibreria 
On The Road i El 
Culturista en aquesta 
festa amb paradetes 
de llibres, signatures 
d’autors i recitals.

 Antic Teatre. 

M: Urquinaona. 

Dt. 23, d’11 a 20 h.

FIRA

Festival de Llibre 
d’Artista i la 
Petita Edició
A la plaça de Sant 
Just trobareu obra 
inèdita d’autors 
internacionals que 
fan llibres únics amb 
llenguatges artístics 
molt diferents.

 Pl. Sant Just. M: Jaume I. 

Dt. 23, de 10 a 20 h.

LGTBI

Petonada
Estima com 
vulguis és el lema 
d’aquesta petonada 
reivindicativa. Hi 
haurà tallers, música i 
concurs de petons! 

 Plaça Universitat.

M: Universitat. Dt. 23, de 12 

a 23 h.

NO T’HO 
PERDIS 

Trobareu moltes més 
idees per celebrar la 
Diada de Sant Jordi 
a Barcelona a 
timeout.cat/
sant-jordi

FESTA

Sant Jordi Musical
La festa a la Fàbrica Damm és un 
clàssic de Sant Jordi. Hi podreu 
comprar la rosa, llibres i vinils, 
tastar-hi les propostes dels food 
trucks i veure-hi 30 concerts, com 
els d’Oques Grasses, Lax’n’Busto, 
Pavvla, Lildami i The Crab Apples.

 Antiga Fàbrica Estrella Damm. M: Sant Pau-Dos de Maig.

Dt. 23, d’11.30 a 21 h.
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Time Out per a l’hotel El Palace

L’hotel El Palace compleix 100 anys i ho celebra cada dijous amb vespres de 
còctels, swing i moltes més sorpreses. Celebreu amb ells l’aniversari!

I a més, tindreu l’oportunitat 
d’elaborar-ne un de propi. Des de 
les 19.19 h fins a les 20.19, l’hotel 
proposa el repte Shake & Swing, 
perquè aprengueu a fer un còctel 
de la mà dels millors bartenders. 
És molt fàcil: només heu de 
demanar un còctel Shake & Swing 
i l’aprendreu a elaborar in situ! A 
més, després us n’emportareu un 
altre de preparat pel bàrman de la 
terrassa. Qui serà el millor mestre 
cocteler? 

Música sense parar
Tots els dijous la música dels 
anys 20 acompanyarà les vostres 
creacions. Un gran nombre de DJs 
punxaran en directe a la terrassa les 
millors versions d’electroswing per 
donar un toc fresc i despreocupat 

US VE DE gust fer un viatge 
en el temps cap als feliços anys 
20? Aquest 2019 fa 100 anys 
que l’etern elegant i emblemàtic 
hotel El Palace es va inaugurar i, 
per celebrar-ho, ha preparat una 
experiència única! A la terrassa 
Jardín Diana de la setena planta 
de l’hotel tocareu el cel de la 
Barcelona dels anys 20 perquè 
arriben les Nit’s19: un plat fort de 
música swing i una ambientació 
d’època en què podreu assaborir 
una gran varietat de còctels i 
elaborar el vostre propi.

Repte cocteler
Cada dijous l’hotel oferirà sessions 
d’electroswing perquè pugueu 
gaudir de la bona música mentre 
assaboriu un deliciós còctel. 

als vespres. A més, els divendres 
i els dissabtes també es podran 
escoltar sessions de DJs de diversos 
estils: deep house, nu disco, soulful 
i el clàssic chill-out. 

Molt més que còctels
Durant el dia, la terrassa estrena 
temporada amb una gastronomia 
renovada on trobareu els millors 
plats saludables com el gaspatxo 
de síndria o el poke bowl de salmó 
o clàssics com un bistec tàrtar o 
un wrap de pollastre i alvocat. Si 
sou més de brasa, també podreu 
assaborir un deliciós entrecot o 
peix de llotja passat pel foc. I per 
acabar amb el dolç a la boca, no 
us en podreu anar sense tastar les 
profiteroles amb vainilla o el gelat 
de cafè moca.

DE QUÈ VA…
L’hotel El Palace 
proposa vespres 
de còctels i swing 
els dijous a la seva 
terrassa.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè podreu 
elaborar el vostre 
propi còctel. 

 Hotel El Palace. 

Gran Via de les Corts 

Catalanes, 668.  

M: Passeig de Gràcia. 

Reserves: 93 510 11 30.

Feu-vos el bàrman!
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Sis autors d’aquí que llegeixen els seus contemporanis, que han 
excel·lit amb la seva obra i que tenen un gran llibre per oferir-nos 
per Sant Jordi, són les nostres apostes per a la Diada

Quan un autor recomana un altre autor 
està fent un exercici de generositat, 
però també d’autoafirmació, ja 
que, a través de les seves lectures 
de capçalera, dels seus referents, 
clàssics o contemporanis, també està 
explicant el seu món. El nostre sextet 
de Sant Jordi, una petita big band 
que va d’Enric Casasses a Cristina 
Morales, interpreta un repertori 
molt heterogeni: contes, poesia, 
novel·les... Des del punk al thriller, de 
l’apropiació al sentiment de pèrdua i 
descomposició, de la metafísica dels 
líquens a l’enamorament esbojarrat. 
Però ells també són lectors que no 
han hagut de pensar gaire quin llibre 
recomanar-vos. Escolteu-los, llegiu-los 
i seguiu les seves dèries. Alguns d’ells 
estaran al capdamunt de les llistes de 
més venuts. Si no hi són, segur que 

faran felices moltes persones que 
s’hauran acostat a ells amb els ulls 
clucs per sentir com bateguen les seves 
paraules. A nosaltres, lectors hipòcrites, 
tots i cadascun d’aquests llibres que 
trobareu explicats pels seus autors ens 
han tornat bojos, i no trigarem, si no ho 
hem fet ja, a entrar en els textos que ens 
recomanen. 

Com diu C.S. Lewis, l’admirable autor 
de Les cròniques de Nàrnia, “llegim 
per saber que no estem sols”. I, en 
conseqüència, un escriptor llegeix 
altres escriptors per saber que no està 
sol, que forma part d’una comunitat 
artística de lectors que, com vosaltres, 
com nosaltres, busca en la literatura 
diversió, coneixement, personatges 
que l’acompanyin, paraules boniques 
per posar música a la vida i aprendre, 
també, a parlar amb les plantes.

Autors/
lectors

“Llegim 
per saber 
que no 
estem 
sols”
C.S. Lewis

Per Andreu Gomila  Fotografia Iván Moreno

Més recomanacions a  
www.timeout.cat/llibres-sant-jordi-2019
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Una nova era
Enric Casasses

El nus la flor, Premi de la Crítica 
al millor llibre de poemes del 
2018, és, com diu el mateix 
Enric Casasses, “la crònica d’un 
enamorament”, un volum amb 
més de 200 poemes que és del 
més bell que llegireu en anys.

Quan estava escrivint els poemes 
d’aquest llibre, Casasses va 
tenir la sensació que estava 
engegant alguna cosa nova. Feia 
de professor de poètica a l’Esmuc 
i va començar a relacionar-se 
amb la música clàssica, el lied 
i la cançó popular, ell que ve del 
rock, de gravar discos i pujar a 
l’escenari amb Pascal Comelade 
i Don Simón i Telefunken, entre 
d’altres. “Amb la clàssica, ets 
més lliure”, assegura. I continua: 
“Amb els cantadors, passa que 
agafen motlles i hi posen la lletra; 
Schubert o Daniel Ariño, en canvi, 
ho fan tot expressament”. 

I així va néixer un volum que fa 
referència al ‘nus’ que ho lliga 
tot i a la ‘flor’, “la cosa guapa 
que garanteix la reproducció 
de l’espècie”. L’amor hi és 
present com mai, en la poesia de 
Casasses, tot i que aquest tema 
ja era molt present, per exemple, 
a D’equivocar-se així (1997). Un 
amor que comença, que esclata i 
tot ho fa miques.

Aquest és un llibre amb poemes, 
cançons, proses, dibuixos, 
aforismes, maquetat durant dies 
per Èric Coll, on la tipografia i la 
composició són també elements 
decisius. I que, segur, marcarà 
un abans i un després, així com 
ho va fer un altre gran llibre total, 
Uh (1997). Si algú us diu que 
Casasses és el millor autor català 
viu no feu una ganyota, perquè 
segurament no va mal encaminat.

EL NUS LA FLOR
Un prodigi de bellesa, 
de tipografies, 
d’edició, amb sentit de 
l’humor, classicisme i 
avantguarda. És un tot, 
on Casasses hi parla 
sobretot de l’amor. 

ESTIGMES
De la novel·la de Ramon 
Mas, editada per 1984, 
Casasses diu que és 
“un llibre fondo sense 
fer-se profund, dotat 
d’una gran imaginació, 
fantasia i veritat”.
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El que no veus
Anna Gual

Anna Gual tanca amb Altres 
semideus una brillant trilogia 
sobre l’invisible món natural que 
és també una passa endavant de 
la jove poeta tant estèticament 
com expressivament, ara 
centrada a “anar més enllà 
dels ídols mediàtics que ens 
envolten”.

Després de Molsa i El tubercle, 
Gual buscava pujar un graó cap a 
una certa metafísica, que la seva 
poesia “tingués més volada”, 
diu, i connectar-se amb la vida i 
la mort. “Volia que aquest llibre 
fos més impactant”, confessa. I 
potser per això ha estat més temps 
escrivint-lo, reescrivint, triant, que 
cap dels seus volums anteriors. 
Uns dos anys, en total. La seva 
tasca principal ha estat depurar els 
versos, “passar de més a menys”. 
Ella diu que ha estat com cuidar 
un bonsai. Per, al final, “donar més 
feina al lector”.

Al llarg del llibre, l’acompanyen 
poetes com Marianne Moore, 
Chantal Maillard, John Milton i 
Ezra Pound. Autors que omplen 
la seva cambra pròpia, molt 
diferents, però que, segons ella, 
“troben revelacions”, una cosa que 
li agradaria que passés amb la 
seva poesia. Gual s’ha guanyat a 
pols una gran quantitat de lectors, 
cosa que fa que pensi en ells sense 
fer-la canviar de sentit. Hi pot 
arribar directament a través de les 
xarxes socials. “Tots els camins 
s’han escurçat i ja no és tot tan 
piramidal”, assegura. Diu que no 
es pot ser exescriptor com no es 
pot ser exalcohòlic. I el cert és que 
la poeta manté el to concís, de 
versos que s’ho juguen a tot o res, 
de metàfores silvestres, però ara 
surt del sotabosc i sembla mirar el 
paisatge des de les capçades.

ALTRES SEMIDEUS
“L’angoixa té un benefici 
secret: t’enlaira”. Aquest 
vers de Plus ultra fa una 
síntesi sobre de què parlem 
quan diem que un poeta fa 
una passa transcendent, 
pletòrica, en la seva carrera.

ANCESTRAL
El cim poètic de Lluís 
Calvo, “un volum que 
va a la recerca del 
primordial per mostrar-
nos el futur de la 
poesia catalana, amb 
revelacions constants”.
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La pèrdua
Marta Orriols

Premi Òmnium de Novel·la i amb 
traduccions tancades ja a sis 
idiomes, Aprendre a parlar amb 
les plantes és un dels fenòmens 
de la temporada per mor de la 
història d’una dona que perd el 
marit alhora que descobreix que 
l’enganyava.

Després de passar per una 
situació semblant, Orriols tenia 
ganes de “posar distància” i “fer 
una reflexió sobre la pèrdua” a 
través d’una dona sense fills, la 
Paula, que és “una apassionada 
de la feina” (és pediatra) a 
qui li fan por els lligams. Res 
a veure amb ella, que té dos 
fills, cap feina que l’apassioni 
i que és un nou producte de 
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès, d’on va sortir el 
seu primer llibre, de contes, 
Anatomia de les distàncies curtes 
(2016). “Escric per ordenar-me”, 
assegura.

L’autora diu que volia narrar la 
mort de la persona estimada 
d’una manera més ajustada a 
com és de veritat, quan tot és 
“molt més físic” del que s’explica 
normalment, més de sensacions 
que no de paraules, de patir 
físicament l’absència de l’altre. I 
no volia caure ni en el melodrama 
ni en la llàgrima fàcil ni en el 
sentimentalisme.

Tampoc volia que la seva Paula 
necessités una persona al seu 
costat per refer-se, una manera 
de lluitar contra el tòpic de la dona 
malaguanyada a qui li cal un home 
per tirar endavant. Ella se sent 
traïda i al mateix temps es plany 
per l’home a qui va estimar i que 
no podrà tornar a veure mai més. 
“Que ell l’hagi deixat, la salva de 
la desesperació”, afirma.

APRENDRE A 
PARLAR...
Orriols debuta amb una 
novel·la brillant, basada 
en els contrapesos 
entre la memòria i el 
present, entre el desig 
de venjança i l’amor.

AMA
La història que explica 
José Ignacio Carnero 
amb “ironia fina i molta 
tendresa” és la d’un noi 
d’origen humil de Bilbao 
que arriba a dalt de tot. 
És un impostor?
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Viatger del 
temps
Víctor García Tur

Més que imitar Ursula K. Le Guin 
o Jorge Luis Borges, el que ha 
intentat fer Víctor García Tur en 
els magnífics contes d’El país 
dels cecs és portar-los al seu 
terreny en un exercici d’imitació 
prodigiós.

L’autor està convençut que si 
pogués viatjar al segle XIX com els 
personatges del conte L’iceberg 
de la teoria per trobar-se amb 
Melville i matar-lo per robar-li Moby 
Dick, cap editor voldria aquesta 
novel·la. “No ho veig clar”, 
“l’hauries de retallar”, “vols dir 
que això de l’esperma funciona?”, 
serien les respostes. “I és que va 
en contra de tot el que t’expliquen 
a qualsevol escola d’escriptura”, 
afegeix. García Tur, tanmateix, 
inventa una màquina del temps 
que fa col·lisionar les vides de 
Melville i Dickens, i crea un Borges 
que és un exiliat català, el qual, 
avisa, “no seria el que és ara 
l’argentí: no el tindríem al pedestal 
i potser no el coneixeria ningú”. 
Ell, per ordir el conte El país dels 
cecs, va posar dins una coctelera 
les peripècies d’un Calders o 
un Tísner i hi va afegir l’obra 
magna de Borges. El resultat és 
inquietant.

Sempre entre la novel·la i el conte, 
García Tur defensa el caire lúdic 
de la forma breu, encara que 
hagi superat reptes estilístics 
com escriure un relat llarg com 
L’iceberg de la teoria d’una tirada, 
en un bloc únic de text. “El conte 
és més còmode, més agradable, 
et permet entrar i sortir, i que 
t’ho puguis passar bé”, diu. Ell el 
que vol és que les imatges que 
incorpora a la narració impactin el 
lector, que siguin “importants”.

EL PAÍS DELS CECS
Un homenatge a Jorge Luis 
Borges, Ursula K. Le Guin o 
Charlotte Perkins Gilman. Un 
àlef que et transporta a altres 
dimensions, que et permet 
fruir de la lectura com un nen 
dins un parc d’atraccions.

MEMORIAS DE... 
Doris Lessing fa “ciència-
ficció literària que no 
agrada ni als puristes ni 
als altres”. I més quan 
parla de la fi de les 
democràcies capitalistes 
tan finament.
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Novel·la punk
Cristina Morales

Aquesta barcelonina nascuda 
a Granada, ballarina a banda 
d’escriptora, ha aconseguit que 
Lectura fácil sigui la novel·la més 
genuïna, divertida, compromesa 
i poca-solta de la temporada. I ve 
amb l’aval del Premio Herralde.

Si un dia ha de triar entre la dansa 
i la literatura, Morales ho té clar: 
prefereix ballar. De fet, Lectura 
fácil va començar com una crítica 
a com s’ensenya la dansa en 
tallers, centres cívics, etc. Ella, 
que havia fet flamenc a Granada 
(“una cosa pitjor que l’exèrcit”, 
diu), volia parlar de “la dansa des 
d’una perspectiva democràtica, 
sense jerarquies”. I així va néixer 
la Nati, protagonista, que no té 
res a veure amb ella, encara que 
a Morales li agradaria assemblar-
s’hi, per “pocavergonya”. Com que 
necessitava més personatges 
que li fessin de contrast, va crear 
l’Àngels, la Patri i la Marga, que 
alhora, com a discapacitades 
intel·lectuals, li permetien 
anar en contra dels “discursos 
normatius”. No buscava donar 
veu a quatre dones amb un 
coeficient intel·lectual baix, sinó 
tot el contrari, que elles li donessin 
veu a ella, i aprofitar “la potència 
crítica de la gent que no està 
socialitzada”.

Morales va venir fa set anys a 
Barcelona a cursar un màster 
de relacions internacionals: 
volia ser diplomàtica! I ha 
acabat d’escriptora i integrant 
del col·lectiu Iniciativa Sexual 
Femenina, que va presentar la 
seva primera peça, Catalina, a 
l’últim festival Sâlmon. Va ser 
de les primeres a obtenir la beca 
Montserrat Roig, que va aprofitar 
a fons construint el fanzín que 
forma part de la novel·la. Una joia.

LECTURA FÁCIL
Una novel·la polifònica, 
divertidíssima, que és 
alhora un tractat sobre 
el feminisme sense pèls 
a la llengua, un retrat 
generacional de les 
dones nascudes als 80. 

COSAS VIVAS
La novel·la de Munir 
Hachemi, diu Morales, 
“porta al terreny literari 
el thriller laboral i 
ecològic, gèneres 
tractats pel cinema amb 
espectacularitat”. 
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I tu, què faries
Toni Sala

Al principi de Persecució, Toni 
Sala posa les cartes damunt 
la taula: després d’un any de 
relació, ell li confessa a ella que 
fa deu anys va matar la seva 
parella. L’Èlia el fot al carrer i 
l’Albert Jordi sembla que marxa 
per sempre, però...

Aquesta és una novel·la que et 
manté hipnotitzat, que fa que 
et preguntis moltes coses i que 
visquis un viatge psicotròpic de 
gran magnitud. Tot, diu Sala, neix 
d’una conversa amb una amiga 
que li va explicar que coneixia 
un cas com el que explica a 
Persecució. A la vida real, la dona 
va engegar a dida l’home. Però 
el nostre autor necessitava que 
l’Èlia es preguntés per què havia 
viscut un any amb un assassí, 
que dubtés, que es demanés què 
hauria passat si ell no li hagués 
dit res. L’atracció pel mal.

Com deia Primo Levi, ens recorda 
el novel·lista, “s’ha de vigilar, 
amb el mal, ja que entendre és 
perdonar”. Per ell, sens dubte, el 
repte més gran de l’obra ha estat 
posar-se en la pell d’un psicòpata. 
Fer-lo fins i tot entranyable.

Sala fa parlar tots els 
personatges, però ens hem 
d’aturar en el Mercury, un dels 
pinxos que protegeix l’Albert Jordi 
durant la seva estada a la presó, 
perquè amb ell viurem en la pròpia 
pell el que l’autor, apropiant-se 
d’una cançó d’Albert Pla, en diu 
“farra catalana”. Sala deixa clar, 
citant Casasses, que no hi ha cap 
efecte que causin les drogues 
que no puguis tenir de manera 
natural. I Persecució és una 
xutada tan bestial que cada lector 
es construirà el seu final.

PERSECUCIÓ
L’estiu de l’atemptat 
de la Rambla, una 
dona entra en el pis 
d’un assassí. Ell és a 
Riudellots rebolcant-se 
en la mentida.

EL LLIT DELS ALTRES
La novel·la d’Anna Punsoda 
és “un llibre molt valent, 
molt dins la tradició de 
l’autobiografia novel·lada feta 
per dones que va de Víctor 
Català a Mercè Rodoreda”.
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Coses
per fer

ALGÚ VA DIR que una ciutat 
sense teatres ni llibreries no és 
una ciutat, és una urbanització. I a 
aquest pas, amb cadenes de moda 
ocupant els locals d’antigues 
llibreries, Barcelona semblarà 
Marina d’Or. Però entre la foscor 
es veuen un parell de fanalets 
salvadors, dos projectes que 
demostren el poder de la gent.

L’única de la Barceloneta
L’Associació Barceloneta Alerta va 
aparèixer el 2003 per tenir cura, 
principalment, de la gent gran i 
amb pocs recursos, però el 2011 
passa a gestionar el pla comunitari 
del barri i, amb ell, a fer una tasca 
més global al voltant de l’habitatge, 
la salut i la solidaritat. Per això, 
quan a finals de l’any passat van 
saber que el propietari de La 
Garba es jubilava i que tancaria la 
llibreria després de 45 anys van 
posar fil a l’agulla per impedir-ho. 

“La Garba és l’única llibreria de 
la Barceloneta. Al barri ho estem 
perdent tot per la pressió turística 
i econòmica. La gent marxa i 
els comerços de sempre estan 
desapareixent, tot són restaurants 
i botigues de conveniència”, ens 
explica en Luis Monzón, president 
de l’Associació. Gràcies a 130 
avaladors –principalment del 
barri, però també de la resta de 
la ciutat– van aconseguir 40.000 
euros de crèdit a través de Coop57, 
entitat de finances ètica i solidària. 
I des de l’1 d’abril que La Garba 
torna a obrir les portes cada dia 
i amb moltes ganes de fer xarxa 
amb la Casa de la Barceloneta, 
la biblioteca, el centre cívic i les 
escoles. 

“La Garba no és una llibreria 
privada, és de tothom”, afegeix 
Monzón. L’especialitat està 
encara per decidir, però hi ha força 
oferta infantil i juvenil perquè en 

Les llibreries 
seran sempre 

nostres
No tot són espais que tanquen. La Garba, a la 

Barceloneta, i La Tribu, a Sant Andreu, demostren 
que hi ha futur. L’Erica Aspas en serà clienta

Xavi, el llibreter, domina el tema. 
Hi estan posant tot l’esforç i la 
il·lusió perquè es facin un munt 
d’activitats al voltant dels llibres, la 
literatura i la solidaritat.

La joventut empeny
En Marc Pons sempre havia volgut 
muntar una llibreria infantil a 
Sant Andreu, però va veure que 
el projecte seria més factible si 
creixia amb oferta per a adults, per 
això es va buscar dos companys 
més de viatge, l’Enric i la Dàlia. 
Cadascú ve de mons diferents: 
en Marc de l’editorial, la Dàlia de 
la comunicació cultural i l’Enric 

de gestió empresarial, i junts han 
engegat La Tribu en una antiga 
masia a Sant Andreu que estan 
rehabilitant. Obriran per Sant Jordi 
encara que sigui amb les obres a 
mitges, al maig ja estarà llesta i l’1 
de juny serà la festa d’inauguració. 

“Sant Andreu és un barri amb 
molt moviment veïnal i associatiu 
però que no té llibreries de 
proximitat i independents que 
surtin dels best-sellers. La Tribu 
neix com a llibreria generalista 
i amb la voluntat de ser una 
referència literària i que estigui 
molt relacionada amb el teixit 
del barri, amb els centres cívics i 
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culturals”, ens explica la Dàlia, 
que ens avança que es faran 
clubs de lectura, presentacions 
i activitats per dinamitzar la 
lectura. El nom de La Tribu també 
és una declaració d’intencions. 
“Volem que tothom tingui el seu 
espai, que fem tribu, comunitat, 
que sigui un punt de reunió per a 
gent amb els mateixos interessos 
culturals”, comenta. 

El 60% del seu catàleg és 
infantil-juvenil i un 40% per a 

adults, però tot això 
pot anar variant 
segons les demandes 
de la tribu. 

Trobaràs mil llibres a 
timeout.cat/llibreries-culte

DE QUÈ VA…
Dues llibreries que 
demostren que hi 
ha futur! 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per donar suport a 
aquests projectes 
tan necessaris.

 La Garba. Maquinista, 

19. De dl. a ds., de 10 a 

14 i de 16 a 20 h.

 La Tribu. Pons i 

Gallarza, 30. De dl. a ds., 

de 10 a 14.30 i de 16.30 

a 20.30 h.
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Divendres

VISITA

El dibuix dels 
temps
Visita teatralitzada al 
castell de Montjuïc on 
descobrireu el passat 
de la ciutat des d’una 
altra perspectiva.  

 Castell de Montjuïc. 

M: Espanya. Del dj. 18 al dl. 22, 

a les 13 i a les 16 h. 12 €.

CINEMA
Quadrophenia
Mods i rockers 
s’enfronten en aquest 
film de culte del 1979 
basat en l’òpera rock 
dels Who. Flipeu amb 
la música i l’estètica!

 Phenomena. M: Sant Pau-

Dos de Maig. Dl. 22, 20 h. 7 €.

TRADICIONS

Divendres Sant
Si busqueu tradició, 
a la catedral es farà 
el Sermó de les Set 
Paraules (15 h) i el Via 
Crucis per l’avinguda 
de la Catedral amb el 
Cos de Portants (19 h).

 Catedral de Barcelona.

M: Jaume I. Dv. 19.

CINEMA
Els germans 
Grimm
Terry Gilliam dirigeix 
aquesta pel·lícula on 
comparteix la seva 
visió particular dels 
germans Grimm. 
“Els seus contes són 
foscos, em feien por de 
petit”, diu. Aquí teniu 
un conte dins d’un 
conte. 

 Filmoteca. M: Liceu. Dv. 19, 

19 h. 4 €.

De flor en flor
El Poble Espanyol celebra la 
primavera amb decoracions 
florals repartides pel recinte, 

exposicions d’orquídies i 
bonsais, curts ambientats en 

la natura, activitats familiars i 
música en directe. 

 Poble Espanyol. M: Espanya. Del dv. 19 al dv. 22, 

d’11 a 19 h. 7 €. Menors de 4 anys, gratis.

DillunsDissabte
CINEMA
Baby doll
Aquest film d’Elia 
Kazan va trigar 26 
anys a estrenar-se als 
nostres cinemes per la 
seva càrrega eròtica. 
No en trigueu 26 
més a veure aquesta 
comèdia moderna 
–per l’època–, carnal i 
cínica.

 Filmoteca. M: Liceu. Ds. 20, 

21.30 h. 4 €.

ART
Bermejo. El genio 
rebelde del siglo 
XV
Els dissabtes es fan 
visites comentades a 
la mostra de Bermejo. 
Un gran pla si us 
quedeu a Barcelona. 

 MNAC. M: Espanya. 

Ds. 20, 11 h (castellà) i 12.30 h 

(català). Inclosa amb l’entrada.

Marga Mbande
Mbande presenta el seu 

primer treball en solitari, 
Mbande Sound, amb temes 

soul, pop i afrobeat cantat en 
anglès, català, castellà i en la 

llengua de l’ètnia kombe.
 Jamboree. M: Liceu. Ds. 20, 22 h. 15 €.

SETMANA

SANTA 

IDEAL

COMÈDIA

David Guapo
Sí, David Guapo 
segueix al Club Capitol 
amb el seu Que no 
nos frunjan la fiesta. 
Encara no l’heu vist? 

 Club Capitol. M: Catalunya. 

Dg. 21, 17.45 h. 23 €.

FESTA
Churros con 
Chocolate
Una Feria de Abril 
molt particular i 
petarda. La diversió 
està assegurada!

 Sala Apolo. M: Paral·lel. 

Dg. 21, 19 h. Gratis.

La vida de Brian
Deixeu que els Monty Python 

us expliquin la vida de 
Jesucrist. És molt més divertit! 

 Phenomena. M: Sant Pau-Dos de Maig. Dg. 20, 20 h. 7 €.

Tens moltes més idees a timeout.cat/cap-de-setmana

Las hermanas del 
desorden

Música, cabaret i recital a 
l’espectacle de presentació del 
disc-poemari La musa suicida.

 Meteoro. M: Paral·lel. Dl. 22, 20 h. 7 €.

D
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CIENTÍFICS I ARTISTES tenen 
en comú una imaginació inquieta 
i una curiositat difícil de satisfer. 
Tots dos, d’alguna manera, 
comparteixen també un mateix 
objectiu, que és entendre el misteri 
de la vida. El CCCB presenta 
Quàntica, un projecte internacional 
comissariat per Mónica Bello –
comissària i directora del Centre 
Europeu per a la Recerca Nuclear i 
Genòmica (CERN) a Ginebra– i 
José-Carlos Mariátegui, científic, 
escriptor i comissari que ha 
treballat durant vint anys en 
projectes relacionats amb art, 
ciència i tecnologia. També hi ha 
participat el catedràtic de física 
teòrica a la UB, José Ignacio 
Latorre, que equipara l’esclat de 
la quàntica –que vaticina a la 
segona meitat d’aquest segle– 
amb el descobriment del foc i 
la invenció d’internet. Però què 
és la quàntica i com s’explica al 
públic general d’un museu sense 
ser reduccionista? La quàntica 
estudia el funcionament de la 
natura des del pla microscòpic: 
des de per què brilla el sol fins 
per què un vidre és transparent. 
Convivim amb ella en tecnologies 
com el làser o el GPS, ordinadors, 
sensors... però encara és una 
ciència que està en la infantesa: 

Tot el que no 
saps de la 
quàntica

EXPOSICIÓ

DE QUÈ VA…
Una exposició 
dedicada a la 
física i la mecànica 
quàntica. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per entendre una 
mica més el món 
i per admetre que 
mai l’entendrem 
del tot. 

 CCCB. M: Universitat. 

Fins al 24 de setembre. 

Entrada general: 6 €. 

de les 50.000 generacions d’éssers 
humans que han viscut a la 
Terra, només tres han conegut la 
mecànica quàntica. “Ens marcarà 
com a espècie i, per tant, genera 
interrogants filosòfics de primer 
ordre”, diu Judit Carrera, directora 
del CCCB. 

L’exposició s’articula com 
un diàleg entre deu projectes 
d’artistes que van fer una estada 
al CERN i nou projectes de recerca 
de laboratori que informen de la 
història i actualitat de la física i la 
mecànica quàntica. A l’entrada, 
una peça que desafia les lleis de 

la física tradicional convida a 
deixar tots els prejudicis fora de la 
sala. Això va d’una nova manera 
d’entendre el món on l’atzar 
–que la ciència ha negat fins fa 
poc– té un paper fonamental i la 
simultaneïtat –que un fenomen 
es doni alhora en dos espais-
temps, com si fóssim al país de les 
meravelles d’Alícia– és possible. 

Quàntica es complementa amb 
activitats paral·leles, també per al 
públic infantil, que volen incidir 
en la ciència com a espai obert, 
col·laboratiu i ciutadà.  
  Maria Junyent

No t’avorriràs si mires timeout.cat/que-fer
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PUNT DE LLIBRE

Realitats de Barcelona

Un dia de setembre i uns 
quants d’octubre
Jordi Sierra i Fabra. Rosa dels vents. 320 pàg. 17,90 €.

La desena entrega de la sèrie protagonitzada 
per Miquel Mascarell ens trasllada a 
Barcelona, al setembre del 1951, en plena 
postguerra espanyola. El detectiu David 
Fortuny –que ja apareixia al llibre anterior de la 
saga– li demana ajuda al seu amic Mascarell, 
expolicia republicà, per resoldre tres casos que 
posaran la vida de Fortuny en perill. 

Horta desapareguda
Carlota Giménez. Efadós. 184 pàg. 22 €.

Dins de la col·lecció Catalunya desapareguda 
de l’editorial Efadós, trobem aquest volum 
dedicat al barri d’Horta escrit per Carlota 
Giménez, gran coneixedora d’aquesta part 
de la ciutat més amagada. Repassa la 
transformació d’aquest barri muntanyós a 
través de 165 imatges d’entitats i veïns del 
barri i on veureu les cases senyorials, masies i 
jardins que ja no hi són, o que han canviat.

Barcelona-Madrid. Decadencia 
y auge
J.M. Martí Font. ED Libros. 111 pàg. 20 €.

Quina és la ciutat en decadència i quina en 
apogeu? Malauradament, segons J. M. Martí, 
la nostra ciutat és la que pitjor paper juga en 
aquest assaig que analitza la lluita durant 
dècades d’aquestes dues ciutats per liderar 
Espanya en diversos àmbits. Dos models 
diferents, amb urbanismes oposats i polítiques 
també molt diverses, però amb nexes d’unió.

Especial

Sant 
Jordi
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de la història. I és un dels 
preferits de grans i petits! 

Per fer-lo encara més deliciós, el 
carrot cake que preparin els petits 
xefs tindrà un toc modern. Els 
nens aprendran a fer buttercream, 
la crema elaborada amb mantega 
i sucre llustre que acompanya 
habitualment el pastís. I per fer 
que a més de bo el pastís quedi 
preciós, el decoraran amb flors 

Amb
nens

Coordina Erica Aspas
timeout.cat/nens

QUAN UN NEN TÉ una passió 
com la cuina, només podem fer 
que fomentar-la! Si teniu un petit 
xef a casa i voleu que s’ho passi 
súper bé i aprengui a cuinar un 
deliciós carrot cake, aquesta 
proposta us encantarà tant a 
vosaltres com a ells. Time Out 
i Roc35 hem preparat un taller 
d’allò més sorprenent, divertit 
i especial, en què la xef Sandra 
Szasz de l’Atelier del Poblenou 
ensenyarà als joves cuiners 
tots els secrets per fer el millor 
carrot cake. Suau, esponjós i amb 
un lleuger gust de pastanaga i 
canyella, aquest pastís deliciós és 
un dels més aclamats en el món 
de la pastisseria i és considerat 
per molts com la millor recepta 

Petits Xefs 
a Roc35

DE QUÈ VA…
Un taller de cuina 
per a nens i nenes 
d’entre 6 i 11 anys. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè els nens s’ho 
passaran súper bé i 
aprendran a cuinar 
un carrot cake.

Roc35. Passatge de 

Masoliver, 8. Ds. 27, d’11 

a 13 h. 25 €. timeout.cat/

petitsxefs

comestibles. Qui s’hi pot resistir? 
I un cop preparat, assaboriran la 
seva creació en el mateix espai i 
amb els seus companys de taller. 
Hi poden participar petits xefs 
d’entre 6 i 11 anys (els pares o 
familiars no poden quedar-se 
durant el taller). I cal afanyar-se 
per tenir-hi plaça, perquè només 
hi podran participar 25 nens! 

 Begoña García Carteron

Jughead 3
Ryan North, Mark Waid, Ian Flynn, Derek 

Charm. Norma Editorial. 132 pàg. 18 €.

Els fanàtics de l’Univers Archie 
coneixeran en Jughead, el seu 
col·lega, que també té la seva 
pròpia sèrie. Una divertidíssima 
manera que els més joves 
s’aficionin als còmics. En 
aquest tercer volum, en Jughead 
i en Reggie competeixen per 
ser el millor de Riverdale jugant 
a videojocs. A la victòria d’en 
Reggie, i tot el que comporta, 
se li ha de sumar l’aparició 
de la Sabrina Spellman, la 
bruixa adolescent, que també 
l’emprenyarà.

 PUNT DE LLIBRE

Llegir jugant
Cinc minuts més

Marta Altés. Blackie Little. 32 pàg.

14,90 €.

Marta Altés torna amb un llibre 
que és una delícia entranyable 
que us robarà més d’un somriure 
i aprendreu que, per als petits, 
el temps és relatiu. Els minuts 
poden passar molt lents per a uns 
i mooooolt ràpid per a altres. Cada 
pàgina és un exemple!

Qui soc?
Tristan Mory. Combel. 24 pàg. 14,90 €.

Els llibres pop-up i amb solapes 
de Combel ens tenen captivats. 
Aquest Qui soc? ajudarà els 
més petits de tots a conèixer 
un bon grapat d’animals com la 
granota, el mussol, el conill, la 
guineu, l’elefant i les abelles. 
Estireu les orelles o el caparró i 
l’animal apareixerà! 

Especial

Sant 
Jordi

Més idees pels petits a timeout.cat/nens
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Davant la 
justícia

FA POQUES SETMANES que el cardenal 
Barbarin, màxima autoritat eclesiàstica 
de la ciutat de Lió, va ser declarat culpable 
d’haver estat encobrint durant dècades un 
capellà pedòfil de la seva diòcesi, el pare 
Preynat, i condemnat a presentar la seva 
dimissió al Vaticà. La notícia segueix fresca 
a tota la premsa francesa. Ara fa quatre anys, 
el cineasta François Ozon, a qui recordareu 
per títols com A la casa i Jove i bonica, es va 
posar en contacte amb algunes de les seves 

víctimes, tots homes ja adults 
que lluitaven per portar el cas 
davant d’un tribunal. En secret, 
Ozon va començar a rodar una 
pel·lícula que explicava la seva 
història. “El tema és conegut 
per tothom a Lió i jo sabia que, 
si no era discret, em trobaria 
problemes i se’m tancarien 
moltes portes”, declara, 
per telèfon. “Per això, si em 
preguntaven, jo deia que el guió 
anava d’uns amics de 40 anys. Així, sense 
mentir del tot, no despertava sospites”.

La pel·lícula ja existeix. Es diu Gracias a 
Dios i va guanyar el Gran Premi Especial del 
Jurat al Festival de Berlín, on la van presentar 
com l'Spotlight francès. Té una estructura 
tríptica que ens acosta a la vida de tres 
d’aquests homes, impulsors de l’associació La 
Parole Libérée, des de la qual han ajudat altres 
víctimes del pare Preynat a compartir el seu 
testimoni. “Ser víctima de pedofília suposa 
una doble pena, d’una banda, pel trauma al 
qual t’enfrontes i, de l’altra, perquè és una 
bomba d’efectes retardats que quan explota 

té un efecte expansiu sobre la 
família, els pares, els germans, els 
fills si n’hi ha...”, segueix Ozon. 

Sòbria i molt ben articulada, la 
pel·lícula és una crònica a temps 
present del drama d’aquests tres 
personatges. “La meva intenció 
era parlar de les seqüeles que 
un abús deixa de per vida, per 
això vaig mantenir el punt de 
vista en l’actualitat. Només 
he recorregut a flashbacks per 

evocar les circumstàncies en les quals van 
passar aquestes atrocitats i per ensenyar en 
quina situació es troba el nen, que no entén 
res, però que confia en l’adult i per tant obeeix 
encegat”, rebla Ozon. El cineasta assegura, 
lacònic, que aquesta és la pel·lícula més 
compromesa que ha rodat fins ara. “Si el seu 

èxit a França i la seva repercussió 
al món han servit per fer justícia, 
aleshores tot l’esforç que hem fet ja 
està compensat”. 

Parlem amb François Ozon 
de les dificultats de fer ‘Gracias 

a Dios’. Per Josep Lambies

“Sabia 
que si no 
ho portava 
amb 
discreció 
tindria 
problemes”

Coordina Josep Lambies
timeout.cat/cine

Cinema

El més nou a timeout.cat/estrenes-cine
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LES ESTAMPES DECADENTS 
de Krotkaya (2017), l’anterior 
pel·lícula de ficció de Sergei 
Loznitsa, semblaven caricatures 
grotesques de George Grosz, 
pintades per un hereu de 
Dostoievski. Podríem dir que 
Donbass n’és la seqüela realista. 
El director de Maidan segueix 
obsessionat a obrir en canal 
una societat corrupta i violenta 
en el marc d’un conflicte, el de 
Rússia i Ucraïna, que és un dels innumerables forats de la 
vergonya europea. Ho fa dibuixant una mena de cercle de 
l’infern, a partir d’una estructura narrativa que lliga cada 
seqüència amb la següent en una ronda infinita i tancada 
en si mateixa. A la manera del clàssic de Max Ophüls, hi ha 
sempre un personatge que serveix d’anella perquè aquesta 
cadena de l’horror empresoni l’espectador. La creació 
d’una notícia falsa per demostrar un atac terrorista inventat 
per ser televisat té el mateix valor que un casament 
esperpèntic i que la humiliació pública, amb pluja de 
cops i escopinades, d’un pària per una improvisada colla 
d’ucraïnesos indignats.

Amb exemples semblants, no cal dir que ens trobem 
davant d’una pel·lícula-denúncia, i malgrat que Loznitsa 
utilitza un mètode que ens pot recordar el del cinema 
directe, que grava un tros de realitat en brut perquè el públic 
el digereixi amb ossos i tendrums, i la càmera d’Oleg Mutu 
mai no defalleix, ni rebolcada en el fang, el tremendisme 
d’algunes de les situacions ens fa enyorar una mirada una 
mica més humanista sobre el món. I arribem a la conclusió 
que, en definitiva, Sergei Loznitsa és més trampós del que 
intenta aparentar. Sergi Sánchez

DE QUÈ VA...
Tretze postals de 
l’horror enviades 
des d’una ciutat de 
l’est d’Ucraïna.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR...
Per gaudir d’un 
treball de càmera 
excepcional.

 Dir. Sergei Loznitsa 

(Ucraïna i Alemanya, 

2018). 121 min.

Donbass

�����

ESTRENA DE LA SETMANA

LA POLICIA ES planta davant de la casa 
de la Joan per arrestar-la per espionatge i 
col·laboració amb els soviètics. Fins aquí, 
tot sembla normal, si no fos perquè som al 
segle XXI i la Joan és una dona de cabells 
blancs, amb les faccions amables de Judi 
Dench. L’actriu interpreta aquest personatge 
basat en la figura real d’una científica que va 
ser decisiva en el transvasament de secrets 
nuclears. Era l’època de la guerra contra el 
nazisme i de la bomba devastadora sobre 
Hiroshima. Aquest fet es presenta crucial en 
la pel·lícula a l’hora d’entendre per què una 
jove Joan decideix convertir-se en espia, però 
els motius continuen sent un misteri, i això 
que s’intenten explicar mitjançant flashbacks. 
Entre les imatges del passat, apareixen el 
present i Dench, una gran actriu perduda en la 
simplicitat de la proposta. Violeta Kovacsics

EN LA SEVA estrena a la Berlinale, la pel·lícula 
de François Ozon va recollir un conjunt de 
males crítiques que no fan justícia ni a la 
valentia del tema que tracta, els abusos a 
menors per part d’un sacerdot de Lió i el silenci 
culpable de l’Església francesa durant més 
de 30 anys, ni a la forma en què el director 
desplega aquesta història. Desplegar és la 
paraula clau per entendre la pel·lícula, que 
comença amb una frase casual i de mica en 
mica va obrint-se com un ventall, dibuixant un 
paisatge d’horror, d’hipocresia i de silenci. 
Gracias a Dios, frase fonamental que resumeix 
la postura de l’Església, està basada en el cas 
real del pare Bernard Preynat, acusat el 2016 
d’abusar sexualment de desenes de nens.  
És terrible pensar que el seu cas encara 
segueix obert. I més encara imaginar com 
s’estén la taca d’oli. Nuria Vidal

La espía roja

�����

Gracias a Dios

�����

DE QUÈ VA…
Una espia soviètica 
és detinguda en ple 
segle XXI.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè Judi Dench 
és capaç de salvar 
els mobles.

 Dir. Trevor Nunn 

(Regne Unit, 2018). 

101 min.

DE QUÈ VA…
Tres homes 
denuncien que 
de petits van ser 
víctimes d’abusos 
per part d’un 
sacerdot.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè és important 
que se sàpiga.

 Dir. François Ozon 

(França, 2019). 137 min.
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Cinema

EL MILLOR DEL

BCN FILM FEST
FESTIVAL DE CINE DE BARCELONA-SANT JORDI

7
Pintores y 
reyes del 
Prado

Un recorregut per la 
història del Museu 
del Prado conduït per 
l’actor Jeremy Irons a 
través de la col·lecció 
d’art i de la història de 
l’edifici.

 Cines Verdi. Ds. 27, 16 i 22 

h, i dg. 28, 12.30 h. 2,90 €.

4
Buñuel en el 
laberinto de 
las tortugas

Adaptació de la 
novel·la gràfica de 
Fermín Solís dirigida 
per Salvador Simó 
sobre el documental 
que Buñuel va rodar a 
Extremadura.

 Cines Verdi. Dc. 24, 18.30 

h. 2,90 €.

6
Litus
Un grup d’amics 
es reuneixen 

mesos després del 
suïcidi d’un d’ells. 
Litus és l’adaptació 
cinematogràfica 
de l’obra que Marta 
Buchaca va estrenar el 
2011 a la Flyhard.

 Cines Verdi. Dl. 22, 21.30 h 

i dg. 28, 16.15 h. 2,90 €.

3
El país de las 
maravillas
Si us va agradar 

Lazzaro feliç, d’Alice 
Rohrwacher, us 
recomanem veure 
la seva pel·lícula 
anterior; també un 
retrat dels àngels que 
viuen entre nosaltres.

 Cines Verdi. Dv. 26, 19.45 

h. 2,90 €.

5
Varda by 
Agnès
El testament 

d’Agnès Varda és 
un documental 
autobiogràfic en què 
la cineasta repassa 
la seva filmografia i 
reflexiona sobre l’art, 
la vida i la mirada. 

 Cines Verdi. Dj. 25, 18.30 

h i dg. 28, 16 h. 2,90 €.

2
El 
maquinista 
de la general

S’ha dit que és dels 
millors títols de la 
filmografia de Keaton 
i també que és una de 
les pel·lícules mudes 
més divertides de la 
història.

 Cines Verdi. Dj 25, 20.15 

h. 2,90 €.

La balada de Buster Scruggs
L’última pel·lícula dels germans Coen, un 

western en sis capítols independents, es va 
estrenar a Netflix però encara no l’hem vista 

en pantalla de cine. Al BCN Film Fest tindrem 
l’oportunitat de fer-ho.

 Cines Verdi. M: Fontana. Dt. 30, 21 i 21.30 h. 2,90 €. 

1

PUNT DE LLIBRE

Tres propostes cinèfiles

Cómo acabar con la contracultura
Jordi Costa. Taurus. 332 pàg. 20,90 €.

És el llibre que Nora Navas treu del fons de 
la seva bossa vermella a l’última pel·lícula 
de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria. El crític de 
cinema Jordi Costa, autor de títols tòxics com 
Mondo bulldog i expert en cultura pop i trash, fa 
aquí un recorregut electritzant per la història de 
l’underground espanyol, que comença en els 
anys de la Transició i arriba fins a productes de 
l’era youtuber com Soy una Pringada.

Espacio para soñar
David Lynch. Reservoir Books. 715 pàg. 24,90 €.

Les trompetes del Club Silencio de Mulholland 
Drive hi ressonen des de la primera pàgina. El 
cadàver de Laura Palmer embolicat en la seva 
crisàlide de plàstic sura al principi de cada 
capítol. I els conills satànics d’Inland Empire 
ens devoren amb els seus riures enllaunats. 
El cineasta David Lynch ens dona la clau per 
entrar en els seus mons onírics i ens condueix 
cap a un abisme de nocturnitat.

Buñuel en el laberinto...
Fermín Solís. Reservoir Books. 141 pàg. 17,90 €.

L’any 1933, Luis Buñuel filmava el documental 
Tierra sin pan a Las Hurdes, un dels racons 
més deprimits de la Península, vestit de monja. 
Aquest còmic ens explica la història del rodatge, 
repassant-ne els moments més bèsties, com 
l’escena dels homenots que arrenquen el cap 
dels pollastres vius d’una estrebada. Per cert, 
la setmana que ve s’estrena la magnífica versió 
animada que n’ha fet Salvador Simó.

Especial

Sant 
Jordi
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Laura Aubert torna a Itàlia 
amb ‘Un, ningú i cent mil’, a la 
Biblioteca. Per Andreu Gomila

Goldoni-
Pirandello

AMB NOMÉS 32 anys, Laura Aubert pot 
vantar-se de la seva experiència amb el teatre 
italià. Va saltar a la fama fent de Llucieta a Els 
feréstecs, de Carlo Goldoni. Ho va petar amb la 
Mirandolina de L’hostalera, del mateix autor. 
Va conèixer Eduardo de Filippo a A teatro 
con Eduardo. I ara fa front al gran repte de 
compartir escenari i rol amb Marc Rodríguez 

a Un, ningú i cent mil, del premi 
Nobel Luigi Pirandello. No pot 
amagar el plaer de posar-se en la 
pell de “personatges que beuen 
molt del teatre clàssic, de la 
commedia dell’arte, que és el punt 
de partida de tot el teatre”.

“Les obres italianes tenen 
aquesta cosa expansiva, aquest 
humor fosc, que no negre”, matisa 
l’actriu. Amb direcció de Ferran 
Utzet, la cosa va per aquí, ja que 
Pirandello ens parla del fill d’un banquer 
d’un poblet de la Ligúria (Richieri) que de cop 
observa el seu reflex. “És el típic que té una vida 
monòtona, que no s’ha plantejat res a la vida, 
un pusil·lànime”, diu Aubert. Però un bon dia 
es mira al mirall i té una crisi d’identitat. “Qui és 
ell? Qui és ell a ulls de l’altra gent?”, es pregunta.

Qui li posa el dit a l’ull a Vitangelo Moscarda, 
de fet, és la seva esposa Dida, que li recorda tots 
els defectes físics. “L’obra parla d’una ruptura, 
de quan descobreixes que l’altre et coneix d’una 

manera que no t’identifiques”, 
afegeix Aubert.

Tant Aubert com Rodríguez 
donen vida al fill del banquer de 
Richieri en un joc de transvestisme 
que sorprendrà els espectadors i 
que té fins i tot certa lògica. “Està 
tan perdut que no sap qui és; no és 
ningú, i tant és que l’interpreti un 
home o una dona”, indica l’actriu.

Ella, diu, ha tingut una sort en 
això del teatre que és difícil de 

trobar en actrius de la seva generació. Forma 
part de la companyia Els Pirates, que aquest 
Grec faran el gran salt amb una versió musical 
de L’amansiment de l’harpia, de Shakespeare, 
al Condal. Li agradaria fer més teatre social, i 
no mataria per encarnar Lady Macbeth: “Les 
firmes no serveixen per a res: no li demano al 

teatre un paper, ja que el bonic del 
teatre és la feina col·lectiva”. 

 Biblioteca de Catalunya. M: Liceu. A partir del  

dj. 25. 16-24 €.

Teatre 
i dansa

Coordina Andreu Gomila
timeout.cat/teatre

Les estrenes del mes a
timeout.cat/teatre-abril
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“Les
 obres 
italianes 
tenen 
aquest 
humor 
fosc”
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ERNESTO CABALLERO FA servir en el seu 
escrit justificatiu un dels principis de les arts 
marcials (aprofitar l’energia oposada) per 
defensar la proposta escènica d’El jardí dels 
cirerers de Txékhov. Té raó quan considera 
l’aura ‘txekhoviana’ un exquisit tòpic. El tòtem 
teatral rus fixat per a l’eternitat per la càmera 
de Nikita Mikhalkov. Un altre Txékhov és 
possible. Aquí hi ha les iconoclastes versions 
de Daniel Veronese i Christiane Jatahy, o 
reescriptures dramàtiques com la de Rebekka 
Kricheldorf. Lamentablement la seva pròpia 
mirada sobre l’autor rus no es troba entre ells.

No sembla ser conscient del convencional 
i fressat que resulta una vegada que es fa 
l’exercici d’eliminar tot el maquillatge de 
modernitat. Superficials gestos cosmètics 
d’un catàleg de recursos contemporanis 
aliens. Si aquest ‘jardí’ no sembla un Txékhov 
és perquè sembla mal interpretar els aspectes 
clàssics i els de presumpta ruptura. Hi falta 
coherència i serietat. Una producció perquè 
Treplev (l’inconformista de La gavina) assalti 
l’escenari com Crist el temple ocupat pels 
mercaders.  J.C.O

L’ÈXIT D’‘A.K.A.’ HA facilitat que La Villarroel 
recuperi un text de Daniel J. Meyer estrenat fa 
tres anys al Maldà amb el mateix repartiment 
(Laia Pallejà i Marc Pociello). Llavors jugava 
a favor seu la integració en l’entorn urbà del 
Gòtic. En sortir de les quatre parets d’una sala 
de teatre se subratllava el seu declarat caràcter 
de denúncia social. A La Villarroel aquesta 
personalitat queda més desdibuixada.

L’interès d’aquest títol es concentra en els 
successius monòlegs de dos germans que 
es veuen abocats a lluitar contra la violència 
de la precarietat econòmica. Encara que hi 
aparegui algun traç de dramatisme forçat, les 
seves històries convencen i responen molt bé 
a les angoixes de la generació post millennial, 
crescuda en la crisi. Una credibilitat també 
guanyada per les interpretacions de Pallejà 
i Pociello. No està tan aconseguit el capítol 
final que busca tancar les ferides entre els 
germans. Una escena que peca de certa 
precipitació i falta de desenvolupament en 
el seu intent de plantejar el present i el futur 
d’aquestes dues persones abassegades per 
les circumstàncies.  Juan Carlos Olivares

El jardín de los cerezos

�����

Abans

�����

DE QUÈ VA…
Una família que 
tenia diners 
s’arruïna.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per comprovar 
com un pressupost 
generós no sempre 
salva la proposta.

 TNC. M: Glòries. Fins 

al 21 d’abril. 29 €. 

DE QUÈ VA…
La història de dos 
germans tocats per 
la precarietat.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per retrobar-vos 
amb un text de 
Meyer d’abans de 
l’èxit d’A.K.A.

 La Villarroel.  

M: Urgell. Fins al 21 

d’abril. 12-18 €.
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Més enllà del teatre

La vigília
Marc Artigau. Destino. 320 pàg. 20 €.

Coneixem el Marc Artigau per ser l’autor 
d’un bon grapat d’obres de teatre, però 
també de grans llibres de literatura infantil 
i juvenil com Els perseguidors de paraules i 
dels thrillers escrits a quatre mans amb Jordi 
Basté. Aquesta és, tanmateix, la seva primera 
novel·la-novel·la, una història que té alguna 
cosa d’autobiogràfica i que parla sobre el 
poder infinit de l’amor.

El dolor
Marguerite Duras. Trad. de Blanca Llum Vidal i Arnau Pons. 

La Breu Edicions. 202 pàg. 17 €.

La gran autora francesa va escriure moltes 
obres de teatre. I això no ho és, però aviat 
pujarà a l’escenari del TNC amb direcció de 
Lurdes Barba i interpretació d’Ariadna Gil. El 
llibre és, sens dubte, un dels grans volums del 
segle XX, el d’una dona que, en els últims dies 
de la Segona Guerra Mundial, espera que el 
seu amor torni a casa.

L’ofici de dirigir
Katie Mitchell. Trad. de Carlota Subirós. Angle. 350 pàg. 

19,90 €.

Si vau veure Ombra (parla Eurídice) al Grec 
2018, potser sabreu per què la directora 
anglesa és un dels grans d’Europa. Aquest 
llibre és un manual de direcció teatral que 
s’ha convertit en una referència als països 
anglosaxons. Mitchell hi aporta unes pautes 
detallades i clares per al treball amb els actors, 
els diversos equips tècnics i el text mateix.

Especial

Sant 
Jordi
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Coordina Borja Duñó
timeout.cat/concerts

Música 
i nit

AMB EL PERMÍS d’Agustí 
Fernández, Marco Mezquida 
és segurament el pianista més 
internacional del nostre jazz, i 
també el més sol·licitat. La seva 
música és sempre un viatge 
líric a allò desconegut ja sigui 
en solitari o amb tot tipus de 
formacions. Entre els seus duos 
més cèlebres, trobem els que 
forma amb Chicuelo i amb Sílvia 
Pérez Cruz, amb els quals està 
girant actualment. Però en té un 
altre més car de veure amb el jove 
trompetista Fèlix Rossy que és un 
caramel per als amants del jazz 
sense xarxa de seguretat.

Mezquida, de 32 anys, i Rossy, 
de 25, es trobaran a l’escenari del 
Jamboree amb “composicions 
pròpies, d’altres de companys i 
amics i molta improvisació”. Qui 
parla és Mezquida, que també 
assegura que hi haurà músiques 
de pel·lícules o de grups que 
els agraden, com els Beatles: 
“Amb el Fèlix, sempre és tabula 
rasa, el que més m’agrada d’ell 
és la seva imprevisibilitat”. El 

Jazz sense 
xarxa

Marco Mezquida i Fèlix 
Rossy tornaran a buscar-se al 

Jamboree. El Borja Duñó indaga 
en el secret de la seva química

DE QUÈ VA…
Dos dels joves 
talents més 
impressionants 
del nostre jazz es 
repten en un viatge 
imprevisible.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Són cars de veure 
junts i encara no 
tenen disc: per ara 
l’única forma de 
gaudir-ne és en 
directe.

 Jamboree. M: Liceu. 

Dv. 19, 20 i 22 h. 18 €.

jove trompetista ve de família 
de músics –és fill de Jordi 
Rossy, un altre dels músics més 
internacionals del jazz d’aquí– i 
posseeix una veu pròpia marcada 
pel fet de començar a tocar a la 
més tendra infància amb grans 
jazzmen de l’òrbita del seu pare. 
Ell ho defineix com “una escola 
constant, un camí bastant únic”. El 
que més li agrada de Mezquida és 
que quan troben un límit es posen 
a jugar-hi, i com que no pot evitar 
el símil futbolístic, el compara amb 
Messi. “El Marco et fa una passada 
increïble al peu o a l’espai i fa que 
tregui el millor de mi”,  descriu. 

La llàstima és que després de 
deu anys de tocar junts de forma 

intermitent, encara no han 
publicat cap disc. Bé, en tenen 
un però no ha arribat a sortir mai. 
Mezquida no té pressa, però Rossy, 
més jove, es mostra una mica més 
impacient. “El disc es deia Elegía, 
però dos anys més tard ja tocàvem 
millor”, diu. Podria convertir-se 
en disc la gravació del concert 
d’aquest divendres? “Si queda 
bé, si no es talla el flow, si és un 
concertàs...”, aventura. De fet, 
té dos treballs emparaulats per 
aquest 2019, per a Fresh Sound i 
per a AM.A. Records. Un serà amb 

el seu quintet i l’altre... 
qui sap si assistireu a 
la seva gravació aquest 
divendres! 

Qui toca? timeout.cat/concerts
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 Las chicas son rockeras
Miguel Ángel Bargueño. Libros Cúpula. 456 pàg. 19,90 €.

Comença a ser urgent revisar la història del pop i del rock des 
d’una perspectiva de gènere i això és el que fa el periodista 
Miguel Ángel Bargueño, que no es limita a repassar el paper 
de les dones en aquest món hipermasculinitzat, sinó que 
també assenyala tics masclistes on gairebé no els veiem.

 Ellas cantan, ellas hablan
Toni Castarnado. Silex Ediciones. 490 pàg. 24 €.

El periodista musical Toni Castarnado, autor de Mujer y 
música (2011) i de Mujeres y música (2013), continua 
reivindicant el paper de la dona en el pop, el rock, el soul i el 
jazz a través de 101 entrevistes. De Mavis Staples a Jorja 
Smith, passant per Marianne Faithfull i Kristin Hersh.

 No olvides las canciones que te salvaron la vida
Carlos Pérez de Ziriza. Efe Eme. 224 pàg. 19,50 €.

La música sovint es resisteix a les anàlisis pretesament 
objectives i per això resulta molt més gratificant recórrer 
a la càrrega emocional de les cançons. Pérez de Ziriza 
les lliga a moments vitals i fila un relat generacional que 
repassa els 30 anys d’història de la música indie. 

Novetats editorials per llegir 
música sense pentagrama. 
Per Borja Duñó

Especial

Sant 
Jordi
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THE SEY SISTERS, Maria Arnal i 
Marcel Bagés, Lágrimas de Sangre 
i Za! posaran música a la lluita pel 
dret a un habitatge digne en la 
Primera festa per l’habitatge que 
es farà a l’Apolo la diada de Sant 
Jordi. El concert està organitzat 
per la PAH (Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca) i el Sindicat 
de Llogaters, amb la idea que 
activisme i cultura es donin la 
mà per alertar d’una emergència 
social.

Borja Lozano, que és membre 
de l’organització, explica que 
cal entendre el concert com una 
més d’una sèrie d’accions, com 
la manifestació que es va fer el 6 
d’abril, que s’estan duent a terme 
per posar la causa al centre del 
debat en un moment important 
(les diverses convocatòries 
electorals que s’atansen). “No 
volem utilitzar només la cultura 
per visibilitzar un problema, 
també volem oferir als artistes 

Punxem la 
bombolla!

NO T’HO PERDIS

DE QUÈ VA…
Un concert amb un 
cartell de luxe per a 
una bona causa.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
És una gran manera 
d’acabar la diada 
de Sant Jordi.

 Primera festa per 

l’habitatge. Sala Apolo. 

M: Paral·lel. Dt. 23, 20 h. 

10-12 €.

totes les condicions tècniques 
de dignitat que podrien tenir 
en qualsevol altre festival”, 
explica. Hi haurà intervencions 
i una presentació, i segurament 
s’entonaran proclames com 
“punxem la bombolla!”, però el pes 
recaurà en la música. “Volem que 
sigui una espècie de gala, donar 
missatge però alhora passar-nos-
ho bé”, assegura Lozano, que 
ressalta com de receptius han estat 
els artistes i és que, segons ell, 
“tots comparteixen un rerefons”. 

“Amb la Maria Arnal potser hi ha 
una complicitat més especial, i 
això ens ha donat força per agafar 
l’Apolo”, diu. Dels Za!, els encaixa 
la seva forma d’autogestionar-
se, de les Sey Sisters els agrada 
“l’atmosfera gòspel que creen” i 
els Lágrimas de Sangre “han estat 
presents en moltes accions i festes 
alternatives”. És un cartell de luxe 
per a una bona causa: la recaptació 
es destinarà a la caixa de la 
resistència de les dues entitats. 

Borja Duñó

EL TOP 3

Clàssica

Gardiner
Sempre que John Eliot Gardiner 
dirigeix a Barcelona és tot un 
esdeveniment per al món clàssic de 
la ciutat. Ara torna al Palau per oferir 
l’última gran obra que va compondre 
Händel, l’oratori Semele. Serà al 
capdavant dels English Baroque 
Soloists i el Monteverdi Choir. 

 Palau de la Música Catalana. M: Urquinaona. 

Dc. 24, 20 h. 30-150 €.

Marta Puig
La pianista catalana, al costat del violinista Federico 
Piccotti i del violoncel·lista Carlos Sánchez, interpreten 
obres de Haydn, Montsalvatge, Xostakóvitx i Brahms, dins 
del cicle Residències Musicals, adreçat a joves talents 
del país i impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera.

 La Pedrera. M: Diagonal. Dg. 21,18 h. 13 €.

Barcelona Guitar Trio
Els guitarristes Manuel González, 
Xavier Coll i Luis Robisco, 
acompanyats del percussionista 
Paquito Escudero i els ballarins de 
Jose M. Álvarez i Carolina Morgado, 
ofereixen un concert amb músiques 
d’Isaac Albéniz, Manuel de Falla i  
Paco de Lucía. 

 Palau de la Música Catalana. M: Urquinaona. 

Dj. 18, 21.30 h. Ds. 20 i dl. 22, 21 h. 15-45 €.

Festivals i cicles de concerts a timeout.cat/festivals
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Sant 
Jordi i el 

drag
Tant si sou princeses, cavallers 

o drags, Sebastià Portell us 
proposa el llibre ideal

Lila. Història gràfica d’una lluita
Toni Galmés i M. Àngels Cabré. Comanegra. 160 pàg. 20 €.

La lluita feminista mira cap al futur, però 
també té un passat que la fa possible. 
Aquest llibre coescrit per M. Àngels Cabré, 
directora de l’Observatori Cultural de 
Gènere, i Toni Galmés, que també en signa 
algunes il·lustracions, és un bell recorregut 
gràfic per anys i panys de sororitat i 
progrés. Amb pròleg de Paula Bonet, abraça 
des de les Pussy Riot a les Femen, de les 
sufragistes al #MeToo.

Sons bruts
Carles Rebassa. Proa. 88 pàg. 15,50 €.

S’ha emportat el Premi Carles Riba i 
s’emportarà el favor del públic: Rebassa 
respon a Shakespeare, a Blai Bonet i a 
Àngel Terrón amb una veu rotunda com 
poques en el panorama literari català. 
Sonets que són sons bruts i que poetitzen 
la vida, l’amor, el desig, el ser un entre 
tants, les coses que donen gustet: 
“M’hauria agradat conèixer-te més, / obrir 
més solcs dins el tros del teu ventre”, diu.

Vernon Subutex I
Virginie Despentes. Trad. d’Anna Casassas. 

Sembra Llibres. 328 pàg. 19,50 €.

El boom de la Teoria King Kong i el festival 
de transgressió que són la novel·la i el film 
Fóllame l’avalen: ara Virginie Despentes 
torna al català i ho fa amb el primer volum 
d’una trilogia que ha arrasat a França. Els 
rebels al París dels 80 en crisi total al segle 
XXI, un antic propietari d’una botiga de 
discos que cau en l’abisme i deixa nafra a 
les vides de més d’un pobre diable.

LGBTI
Coordina Sebastià Portell

timeout.cat/lgbti

Terra llarga
Pau Vadell i Vallbona. LaBreu Edicions. 104 pàg. 13 €.

Per als que llegiu homoerotisme i brillantor 
poètica en un “aparell digestiu vertical / a galop 
de la pluja”, aquest és el vostre Sant Jordi. 
Ja fa dos anys que Pau Vadell es va emportar 
el Premi dels Jocs Florals de Barcelona amb 
Esquenes vinclades i ara torna amb el seu cant 
de maduresa definitiu, el crit estripat d’un 
poeta seminal i nostàlgic, homoeròtic i tràgic, 
més profund i postmodern que mai.

Troba bars i clubs a
timeout.cat/lgbti

Gent de ploma i marabú
Thais Morales i Carme Pollina. Ajuntament de Barcelona. 

231 pàg. 19,90 €.

Cal dir-ho més: la cultura marica de la ciutat 
no s’ha limitat sempre al Gaixample i així ho 
demostra aquest relat periodístic, que porta 
per subtítol Geografia LGTB+ de Barcelona. Un 
viatge excepcional de la mà de les travestis i 
les transformistes del Xino, les cupletistes del 
Paral·lel i les pioneres lluitadores de la Rambla i 
la plaça Reial, icones de transgressió i plaer.
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Coordina Eugènia Sendra
timeout.cat/art

Art

LA CONSOLIDACIÓ DEL vídeo va fer 
replantejar el cinema, com la tele la ràdio, i la 
implantació absoluta de l’entorn digital ha dut 
a la reconsideració del format imprès. “L’hem 
tornat a mirar amb uns altres ulls, ara ressalten 
les característiques físiques de l’objecte i la 
qualitat immutable del paper”, reflexiona Mela 
Dávila, comissària independent al capdavant 
de la desena edició d’Arts Libris. La fira d’edició 
contemporània és més longeva que altres cites 
del sector i compta amb les expansions a Arco 
Madrid i Arco Lisboa; per celebrar l’aniversari 
sobrepassen el claustre de l’Arts Santa Mònica 
amb un seminari sobre el fotollibre, el fanzín 
i la investigació acadèmica com a suports 
(Macba, dj. 25) i les projeccions dedicades al 
llibre d’artista (Fundació Tàpies, ds. 27). 

Les fronteres en el camp de l’edició són 
àmplies i difuminades, com reivindica i 
demostra la fira. Hi ha projectes ‘intangibles’ 
que només viuen en format digital al costat de 
llibres d’artista i fotollibres que tenen entitat 
pròpia des dels anys 60; en paral·lel hi ha els 
projectes que es materialitzen en formats 
més populars i assequibles, sovint resultat de 
l’autoedició i amb l’objectiu d’arribar al gran 
públic. Com les postals de les Guerrilla Girls; 
se’n reedita una amb motiu de l’aniversari d’Arts 

Curiositat 
i temps

Arts Libris celebra la desena 
edició amb noves activitats i 
col·laboracions amb artistes. 

Per Eugènia Sendra

Libris, i el cartell-manifest d’Àlex Gifreu i Cecilia 
Martín produït per a l’ocasió. “Les Guerrilla Girls 
s’han apropiat de tot tipus de suports, també 
fan tasses, i m’interessa especialment la idea 
de genealogia, ja que des dels anys 80 estan 
difonent missatges sobre gènere i feminisme”, 
indica la comissària. 

Per visitar Arts Libris calen sobretot temps i 
curiositat. “El llibre és un objecte universal i ens 
hi apropem amb convencions: tindrà textos, 
imatges, una seqüència... però els artistes 
treballen per frustrar les nostres expectatives”, 
afegeix Dávila, tot evocant exercicis com el de 
Mariana Castillo Deball, autora d’una traducció 
de poemes de Sun Ra que passarà a engreixar la 
sèrie AL, la col·lecció de llibres d’artista editats 
per la fira. 

DE QUÈ VA…
El festival de 
llibres d’artista i de 
l’edició es vesteix 
d’aniversari.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Per descobrir els 
autors i, sobretot, 
els molts suports 
disponibles.

 Arts Santa Mònica. 

M: Drassanes. Del dv. 25 

(entrada gratuïta) al 

dg. 27. artslibris.cat

Les mostres que vindran a
timeout.cat/expos-2019

Gèlès, de Biel Books

Books never die, d’Àlex 
Gifreu i Cecilia Martín
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Coordina Ricard Martín
www.timeout.cat/restaurants

Menjar

Xemei i Satan’s Coffee obren 
cafeteria a la Casa de la 

Misericòrdia. Per Ricard Martín 

Satanàs a 
la capella 

SATANÀS ÉS A la capella. No, no és cap 
cançó de Slayer, sinó una frase literal: el dia 
de Sant Jordi, la cafeteria Satan’s Coffee 
Co. i Stefano Colombo (Xemei) obriran una 
cafeteria-restaurant als jardins de la Casa de 
la Misericòrdia. Un fet transcendent; s’obre 
al barceloní un espai eclesial tancat durant 
dècades. I no és un espai qualsevol: El Bar 
Central, d’autoservei, té un jardí interior, 
dividit en dues parts. Una és el pati principal, 
una fantasia gòtica amb palmeres, troncs 
nuosos i tarongers, que van trobar envaïda 

de terra i males herbes, i han recuperat amb 
llambordes i rajoles centenàries. L’altra és un 
patí limítrof amb l’orfenat de les Germanetes 
de la Caritat, i és on hi haurà servei de taula 
formal. No espereu filigranes de rehabilitació 
sumptuosa, sinó el poder de la pedra i la fusta 
antiga. Al costat del bar, una sala de lectura/
menjadoret. Han acabat l’obra fa quinze 
dies, però sembla que estigui 
així des de fa cent anys. Marcos 
Bartolomé, del Satan’s, explica 
que “això era la casa del capellà, 
que va morir fa tres anys i ens ho 
vam trobar fet un caos”. 

La cosa promet: un espai de 
calma monacal a un minut de 
la Rambla, on el turista –però 
sobretot el local, client de la 
llibreria– podrà agafar un cafè, 
un entrepà o un bon vi en franja 
de 9 a 22 h i estar-s’hi tota l’estona 
que vulgui. S’hi pot accedir des 
d’Elisabets o des de la secció de 
gastronomia de la Central. Al 
matí, s’hi faran esmorzars estil 
Satan’s (Bartolomé explica que 
“no serà salvatge i purista com 
el Satan’s, podràs demanar un 

carajillo o sucre”). L’Ana Bleier, del Xemei i 
sòcia del projecte, explica que la teca consistirà 
en “entrepans, sopes i algun plat del dia, 
amb l’estàndard de qualitat que marquen 
els productes”. Espereu entrepans de rosbif, 
fermentacions, tapetes i una carta de cafè, vins 
i vermut curta però selecta. Qualitat per a les 
masses a preus populars: “No tothom entén 

esmorzar un porridge, però sí un 
bon iogurt amb cereals”, resumeix 
Bartolomé. 

La tercera pota del Bar Central 
és la gelateria Natas, portada 
per Manuela Rodríguez –ex-cap 
de pastisseria de Satan’s, amb 
mili amb els Adrià i els Roca–. Hi 
haurà gelats artesans tot l’any, 
alcohòlics, i combinacions de gelat 
i dolç inspirats en la pastisseria 
clàssica (nostàlgics del pijama, 
gaudireu). Un producte estrella 
seran els floats (o flotaors al País 
Valencià, vaja): gelats surant en 
refrescos i alcohol. No serà una 

geladeria italiana 
clàssica, sinó la idea 
d’una pastissera d’alta 
cuina del gelat. 

Tens gana? 
timeout.cat/restaurants

DE QUÈ VA...
Xemei i Satan’s 
Coffee obren una 
cafeteria i geladeria 
als jardins de 
La Central. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Perquè reuneix 
dues patums 
gastronòmiques. 

 Bar Central. 

Elisabets, 6. M: Catalunya. 

Cada dia de 9 a 22 h. 
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Menjar

PUNT DE LLIBRE

 Comimos y bebimos. Notas de cocina y vida
Ignacio Peyró. Libros del Asteroide. 264 pàg. 17,95 €.

Hi havia una època en què els llibres gastro no anaven 
plens de quinoa i sushi, sinó de reflexions literàries, 
quasi antropològiques al voltant del fet de menjar. Ignacio 
Peyró reprèn el camí de Pla, Perucho i Luján. I alleugereix 
l’inevitable factor heterazo del patró amb molt d’humor.

 Cuina mare
Joan Roca. Columna Edicions. 224 pàg. 22,90 €.

El següent pas d’un xef estratosfèric, després de revelar els 
trucs tecnoemocionals, és publicar el repertori de guisats 
familiars. El d’en Joan Roca té tot el sentit del món: recull 
les receptes de la seva mare a la fonda –oberta a finals dels 
seixanta– en versió original i també modernitzada.

 Cuinant la memòria
Fundació Alícia, Fundació ACE i Fundació La Pedrera. 64 pàg. 9,95 €.

El subtítol Receptes perquè no se’ns en vagi l’olla és explícit. 
Aquest és un receptari dirigit a persones amb deteriorament 
cognitiu per prolongar la seva autonomia: 24 receptes fàcils, 
saludables i saboroses desglossades en tres passes per 
cuinar fins que ment i cos aguantin.

Fruits saborosos de 
l’edició gastronòmica. 
Per Ricard Martín 

Especial

Sant 
Jordi

Descobriu de prop la 
cuina catalana 
D’Aprop, el restaurant de l’hotel Yurbban, us 
proposa una carta amb la millor gastronomia 
de la terra i en un entorn únic

US VE DE gust conèixer un 
restaurant que superarà totes 
les vostres expectatives? Situat 
al centre de la ciutat i amb un 
disseny exclusiu, el restaurant 
D’Aprop us sorprendrà 
amb diverses propostes 
gastronòmiques que seran 
perfectes per a tots els gustos. 

Carta local
D’Aprop ofereix els millors 
productes i plats tradicionals 
del territori català en una cuina 
de proximitat liderada per 
l’assessor gastronòmic Xavier 
Franco. Amb una estrella 
Michelin dins la butxaca, 
el xef Franco ha ideat una 
carta lligada a les tradicions 
i els costums de la cultura 
gastronòmica de la nostra terra. 
Les seves propostes defensen 
la qualitat dels productes 
autòctons i reivindiquen les 
denominacions d’origen dels 
ingredients que hi podreu 
trobar. Obert els set dies de la 
setmana, al restaurant podreu 
assaborir tant sopars informals 
entre amics o trobades amb 
família, com ara dinars 

d’empresa. Tot en un entorn 
tranquil i acollidor. 

Què us sembla un guisat de 
crustacis amb cirereta o peix 
de la llotja rostit amb fonoll 
confitat, olives i tomacons? 
I una renovada versió de la 
crema catalana per acabar? 
Descobriu tots els plats que us 
hi esperen i prepareu-vos per 
degustar tot un nou món de la 
cuina tradicional catalana. A 
més, a partir del 26 d’abril, tots 
els divendres hi haurà música 
en viu. No us ho perdeu! 

Contingut Patrocinat

DE QUÈ VA...
D’Aprop, el 
restaurant de l’hotel 
Yurbban Passage 
Hotel & Spa. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per assaborir una 
cuina elaborada i 
molt local.

 Trafalgar, 26. 

T: 93 882 89 77. 

yurbbanpassage.com
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Tens set? timeout.cat/millors-bars

BAR DE LA SETMANA

Beure
Coordina Ricard Martín

timeout.cat/bars

LA CULTURA BALEAR té una 
catapulta al Raval que ja forma 
part del teixit social del barri. 
És l’Espai Mallorca, amb una 
terrassa que val trilions a un racó 
zen de la plaça Vicenç Martorell. 
Presentacions, exposicions, 
debats, concerts, classes de 
fandango i de ball de bot… L’Espai 
Mallorca és una centrifugadora 
d’activitats culturals que mai no 

Espai Mallorca
 Plaça Vicenç Martorell, 1. M: Catalunya.  

T. 93 172 84 60.  

�����

para. Al bar, hi trobareu viandes 
i pastissos balears (ensaïmades i 
panades sempre); uns llonguets 
de camallot o de sobrassada amb 
formatge i mel antològics; licors, 
vermut i vins de ses Illes i la 
beguda estrella, la reina del mam: 
la pomada, el gin amb llimonada 

DE QUÈ VA…
Un centre difusor 
de la cultura balear, 
amb llibreria, bar i 
restaurant i moltes 
activitats.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
La terrassa és 
idíl·lica, fan pomada 
de veritat i uns 
llonguets colossals.

o el ginet. Molt fàcil: gin Xoriguer, 
llimonada freda i joc de canell 
balear... El resultat és un dels 
millors còctels que existeixen, 
sobretot si el demaneu granissat. 
Acabareu agafant el primer ferri 
de Baleària per empadronar-vos a 
Ciutadella.  Òscar Broc

ADDICIÓ IMPORTANT AL 
mam musical: en Gabi Ruiz, 
codirector del Primavera Sound, 
fa el seu propi vi. Res de mitges 
tintes (allò de suggerir un nom 
o dibuixar una etiqueta): ell i 
la seva parella, la Sònia Saura, 
van comprar la masia Cal Pau 
de la Barquera, i van decidir 
fer rendir les dues hectàrees 
de ceps en lloc d’arrendar-les. 
L’enòloga Anna Baqués ha dirigit 
el procés –aquesta és la segona 
anyada de les vinyes primaverals. 
I el difícil segon disc s’ha resolt 
satisfactòriament amb el So de 
Tardor, un blanc monovarietal 
de xarel·lo, de vinyes velles 
sense emparrar, que combina 
l’acidesa i mineralitat pròpies 
del raïm amb una untuositat en 
boca sorprenent, que fa que l’arc 
combinatori vagi de gambes a 
secret ibèric. 2.000 ampolles! 

EL VI DEL PRIMAVERA SOUND! 
 So de Tardor. DO Penedès. 11,5 €. 12-14 €. 

NO T’HO PERDIS
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Temples de 
la gràfica

500 ANYS D’HISTÒRIA sintetitzats en 
màquines pesades, lletres de plom i papers 
impresos: l’estampa no pot resultar més 
emocionant. L’Automàtica (Legalitat, 18) va 
néixer com a associació el 2011 recuperant la 
maquinària del taller de Ferran Fandos, que 
tancava, i heretant-ne els coneixements, i s’ha 
especialitzat en la impressió no comercial, 
la recuperació de l’ofici i els materials i 
l’activisme cultural (fan cicles de cinema i 

oberts a projectes d’autor i a la reivindicació: 
col·laboren amb gent que fa serigrafia, 
com la Impremta Col·lectiva Can Batlló, un 
espai d’experimentació, autoaprenentatge 
i producció de gràfica, sobretot política, que 
funciona de manera assembleària. 

L’obra gràfica d’artistes admirats veu la 
llum en aquests tallers. A Quadrat 9 (passatge 
de Masoliver, 4) conserven la tècnica de la 
litografia amb pedra, “que permet més matisos 

que la planxa metàl·lica”, diu 
Alain Chardon, artista amb 40 
anys de trajectòria. Ha col·laborat 
amb Ràfols-Casamada, Jaume 
Roure i Gina Giménez, i acull 
artistes en residència. Si hi 

ha un terme que 
Alain reivindica és 
‘estampa’, acció i 
efecte d’imprimir. 

Supervivents, combatives, 
amb valor afegit. Amunt les 

impremtes! Per Eugènia Sendra

Coordina Eugènia Sendra
timeout.cat/botigues

Tendències
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poesia experimental, els vermuts tipogràfics i 
també volen promoure els sistemes educatius 
de la República). “La tipografia t’obre molts 
camps”, expliquen. D’aquí n’han sortit 
projectes per a Za!, Miralda, Mireia Sallarès i 
col·laboracions amb col·lectius del barri com 
Salvem l’Alzina, per dir-ne uns quants. 

L’ordinador ha quedat relegat al Taller 57 
(Coll i Vehí, 57). El seu fort són les pantalles per 
estampar la imatge una o infinites vegades, 
sobre paper, roba, etc. Com les 
serigrafies de Warhol, però aquí 
sonen els noms de Carmen Segovia, 
Jordi Colomer, Maria Arnal i 
Marcel Bagés i el BarnaSants (fa 
anys que n’imprimeixen el cartell). 
Sebastián Díaz i Luís Paadín, al 
capdavant del taller, defensen que 
la tècnica enganxa per la cosa física, 
el treball manual, la superposició 
de colors –i la capacitat per 
aconseguir els fluorescents– i fins 
i tot els errors d’impressió, que 
funcionen com a recurs. Estan 

L’obra 
gràfica 
d’artistes 
que admi-
rem surt 
d’aquests 
tallers

Taller 57 (a dalt) i 
L’Automàtica (a baix)

Més a timeout.cat/llibres-art
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Damien i Guillaume Filliatre
Són autors i editors de Misma, una aventura 

dedicada al còmic. Els germans es guanyen les 
garrofes com a il·lustradors. Per Eugènia Sendra

 @misma_editions 

Aliades
Anne Simon va ser de 
les primeres autores 
de Misma i continua 
acompanyant-los. 
Destaquen el seu títol 
El cantar de Aglaé, 
publicat recentment 
per La Cúpula, i les 
referències pop amb 
notes de mitologia de 
l’autora.

Premis ‘petardos’
Amb el col·lectiu 
Ilustation han creat 
els Golden Globos per 
reconèixer el còmic 
indie, un format que 
exportaran més enllà 
del festival GRAF. El 
gran premi d’enguany 
se l’ha endut Max per a 
El Rey carbón.

 @ilu_station

Al carrer
Són habituals a fires 
i cites de còmic com 
la d’Angulema. Per 
Sant Jordi s’estrenen 
amb parada al carrer 
(Pg. de Sant Joan, 
150), una oportunitat 
per conèixer els 
germans Misma, 
també presents a 
Fatbottom.

ENS

INSPIRA

SOBRI
Els negres i blaus 
són colors habituals 
de l’armari del 
Damien. Avui 
du camisa de 
Pull&Bear.

TOC DE COLOR
En Guillaume vesteix 
sovint amb colors 
i estampats vius. 
Enyora Topshop, 
on va comprar els 
pantalons.

ELS BESSONS FILLIATRE són 
editors per casualitat. En Damien 
va estudiar disseny gràfic a 
París; en Guillaume, belles arts a 
Angulema. La dèria pel còmic els 
ve de sempre –“als 5 anys fèiem 
fanzins casolans”, diuen– i en 
comptes d’esperar a trobar qui els 
edités, van llançar-se a la piscina 
amb Misma, recuperant el nom 
d’unes aventures de bessons que 
els Filliatre dibuixaven ja de més 
grandets a quatre mans. “Tenim 
el nostre gust, el compartim, 
i sobretot ens agraden les 
històries”, raonen al voltant de 
la proposta de la seva editorial 
que, tot i l’aparença amable, 
naïf i divertida, és per a públic 
adult. A Misma no treballen amb 
col·leccions sinó que cada llibre 
té un format diferent. “Amb cada 
producte comencem de zero i ens 
agrada el valor sensorial, per això 
ens esforcem a trobar el paper 
adequat”. Han descobert autors 
francesos, australians, finlandesos 
i americans, s’autopubliquen 
amb els sobrenoms d’Estocafich 
i El Don Guillermo –l’avi era 
espanyol– i celebren el llançament 
de cada títol amb un videoclip. 
Tenen un peu a França, on 
treballen com a il·lustradors, però 
viuen a Barcelona. Va ser arribar 
aquí, fascinar-se per Nazario 
i aconseguir la reedició de les 
vinyetes vuitanteres d’Anarcoma 
amb La Cúpula (2017); al juny els 
tres dibuixants viatjaran al festival 
de gènere negre de Frontignan: 
diversió assegurada. 
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Escapades

DESPRÉS D’UNS MESOS 
d’hibernació, aquest abril torna 
a circular el Tren del Ciment, 
conegut popularment com el 
‘carrilet’, un vehicle format per 
una locomotora dièsel i quatre 
vagons amb capacitat per a 25 
passatgers cadascun. Cobreix 
un recorregut de 3,5 km en 20 
minuts, i pujar-hi suposa tot un 
divertiment per a grans i petits, 
no només pel trajecte que fa sinó 
també perquè ens acosta a dos 
indrets molt interessants: els 
Jardins Artigas i el Museu del 
Ciment.

El tren, amb més d’un segle 
d’història i gestionat per 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC), té el punt de 
sortida a la població berguedana 
de la Pobla de Lillet, el primer 
tram el fa arran d’algunes cases 
del municipi, para a l’estació La 
Pobla Centre i uns centenars de 

metres més enllà ja s’endinsa a la 
muntanya. Els passatgers poden 
baixar a conèixer un magnífic espai 
a l’aire lliure dissenyat pel genial 
Antoni Gaudí, els Jardins Artigas. 
Una fusió perfecta entre natura i 
arquitectura que l’artista va voler 
fer realitat com a agraïment a la 
família Artigas, que el va allotjar a 
casa seva mentre treballava en la 
construcció del Xalet del Catllaràs. 
Ponts, escultures, torres, fonts 
i fins i tot coves formen part del 
paisatge modelat per Gaudí. Quan 
ho hàgim vist tot, pugem de nou 
al Tren del Ciment i anem fins al 
final del trajecte, on ens espera 

el Museu del Ciment. Es troba a 
l’antiga i espectacular fàbrica de 
ciment Asland, al paratge del Clot 
del Moro, i ens permet descobrir el 
primer conjunt industrial cimenter 
del país. De fet, el motiu pel qual 
va néixer el Tren del Ciment va ser 
per unir l’Asland amb Guardiola de 
Berguedà, i d’allí sortia un tren de 
via estreta cap a Berga i Manresa.

El també anomenat Ferrocarril 
Turístic de l’Alt Llobregat 
circularà els caps de setmana 
fins al juliol i durant l’agost farà 
trajectes cada dia. Per Setmana 
Santa també funcionarà totes les 
jornades.  Xavi Amat

Amb:

Tothom al 
Tren del 
Ciment!

Torna aquest tren que uneix la 
Pobla de Lillet i l’antiga fàbrica 

Asland, avui museu, amb 
aturada en uns jardins de Gaudí

COM ARRIBAR-
HI...
Agafeu la línia 
R5 d’FGC fins a 
Manresa i allà 
un autocar de la 
companyia ALSA 
fins a la Pobla de 
Lillet.

ON MENJAREM...
Al restaurant El 
Verger, a la Pobla de 
Lillet. Menjar casolà 
sense pretensions, 
amb una excel·lent 
relació qualitat-
preu. 

 www.trendelciment.cat

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