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MÚSICA

La soprano Juliane Banse a la
Schubertíada de Vilabertran
Vilabertran, Alt Empordà
Fins al 3 de setembre

L’AGENDA
COORDINA: BERTA VILANOVA

Aquest dijous la soprano alemanya Juliane Banse ha inaugurat la 24a edició de la
Schubertíada, que se celebra a l’espai monumental la Canònica de Santa Maria de
Vilabertran. Es tracta d’una de les artistes més destacades del cartell de la cita
d’enguany, que torna al festival dues dècades després de la seva primera actuació, ja
consagrada com una de les màximes figures internacionals de lied. Banse tornarà a
actuar aquest dissabte en un concert on compartirà escenari amb Wolfram Rieger i el
baríton austríac Adrian Eröd. Un espectacle que inclourà duos de Robert Schumann i
Felix Mendelssohn i una selecció de cançons italianes d’Hugo Wolf. Aquest cap de
setmana també és el torn de la pianista Khatia Buniatishvili, que avui interpretarà els
impromptus de Schubert per primera vegada; la violinista Lina Tur Bonet, demà; i el
duo format per Arnau Tomàs, violoncel, i Kennedy Moretti, clavicèmbal, diumenge.
Després, però, encara quedaran deu concerts més per gaudir d’artistes de la talla del
baríton Matthias Goerne, el Quartet Casals o la Camerata 432.

MÚSICA

GIRACIRC

CIRC

Arrenca la 2a edició del
Giracirc de Collsuspina

Jazz i flamenc
al Mas i Mas Festival

Collsuspina, el Moianès
Del 19 al 21 d’agost

Barcelona
Fins al 4 de setembre

El 14è Mas i Mas Festival, que
va començar al juliol, ofereix
actuacions diàries en diversos
espais de Barcelona. Aquesta
setmana destaca, entre d’altres,
el concert de Ray Gelato i Claire
Martin al Jamboree (demà) i el
de Zalon i The Gramophone All
Stars (dimarts 23), amb un
homenatge a Amy Winehouse,
al Palau de la Música. A més, la
sala Los Tarantos oferirà
diversos concerts de flamenc i
la sala Moog una àmplia
programació de música
electrònica.

Llegir al jardí de la
Biblioteca de Catalunya
Barcelona
Fins a l’11 de novembre

MÚSICA

Torna el festival de teatre
amateur de Girona

Cicle de concerts
Romànic en Viu

Girona

Toses, Ripollès

Del 23 al 27 d’agost

Fins al 10 de setembre

Les ombres xineses
de Ramon Casas

Aquesta setmana Girona s’omplirà d’il·lusió i
creativitat amb l’arribada de la 16a edició del
Fitag, el Festival Internacional de Teatre
Amateur, que manté un any més la seva filosofia i
valors socials. L’espectacle inaugural d’enguany,
Revolution, a càrrec de la companyia I Per Què
No, vol ser una crida a la revolució personal,
contra la intolerància i la marginació. Al festival
hi actuaran companyies del Brasil, l’Argentina,
Egipte, l’Iran i set països més d’arreu del món.

Romànic en Viu és el cicle de
concerts a les esglésies de la
baronia de Toses que se celebra
des del 2003 en diversos punts
de la vall de Ribes. El cicle
presenta any rere any una
oferta musical de qualitat
enmig d’un entorn
incomparable, que inclou
espais naturals protegits i
imponents elements de l’art
romànic català. Demà és el torn
de la soprano Mireia Latorre,
juntament amb Peter Krivda,
viola de gamba, i William
Waters, viola de gamba i llaüt,
que presenten Celebrem
Shakespeare a l’església de Sant
Cristòfol de Toses. Més
endavant el cicle també
comptarà amb Carta de clàssics,
un concert de la soprano
Montserrat Cristau i el pianista
Santi Escura, a l’església de
Sant Vicenç de Planoles, i amb
l’actuació del Rai Castells
Quintet a l’església de Sant
Cristòfol de Nevà.

Barcelona

FITAG

La Biblioteca de Catalunya
ofereix, des del març, la 7a
edició de Llegim al jardí, amb
l’objectiu de donar un ús
cultural als Jardins de Rubió i
Lluch, i alhora convertir-los en
un punt d’interès de Barcelona.
Durant aquests mesos el jardí
es converteix en un autèntic
saló de lectura a l’aire lliure, on
es disposen taules i cadires
perquè els usuaris puguin llegir
o fer servir l’ordinador.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ART

Fins al 31 d’octubre

Encara es pot veure l’exposició
Ramon Casas i les ombres xineses
d’Els Quatre Gats, al MNAC. Un
conjunt únic d’onze ombres
xineses dibuixades per Casas i
retallades i mecanitzades per
Josep Meifrèn, germà del
pintor Eliseu Meifrèn i
membre del cercle d’amics
d’Els Quatre Gats.
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STEFAN NIMMESGERN / SCHUBERTÍADA

Després de l’èxit de la primera
edició del Giracirc de
Collsuspina, aquest any el
primer festival de circ de la
Catalunya Central fa un pas
endavant i triplica les
companyies convidades, i ha
passat de durar un dia a tres. A
més, ha creat un nou espai
dedicat a infants de 0 a 3 anys,
i un taller de circ per a nens de
3 a 12 anys. Els espectacles,
però, segueixen sent gratuïts.
Destaquen el muntatge Cabarè
Paròdia de la companyia Circ
Los, l’espectacle Sidecar de
Pessic de Circ i la funció The
Vals Paper de la Cia. de Moi
Jordana, el director artístic
del festival (demà), i els
espectacles de clown Karoli
l’home roda i La Bella Tour
(diumenge), entre molts
altres.
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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 19 D’AGOST DEL 2016

AGENDA
VILABERTRAN

BARCELONA

TOSES

XXIV Schubertíada de
Vilabertran

‘Llegim al jardí’, a la
Biblioteca de Catalunya

‘Romànic en viu’, XIV cicle de
concerts a la baronia de Toses

A mig camí entre Figueres i Peralada, es troba la
canònica de Santa Maria de Vilabertran, la més ben
conservada d’origen medieval a Catalunya. Des del
1992, els seus murs s’omplen de música amb la
celebració de la Schubertíada, que evoca les reunions que el mestre Schubert convocava a la Viena del segle XIX. La recuperació del monument per
part del Departament de Cultura ha permès que
avui dia es pugui gaudir d’un escenari ideal per celebrar la Schubertíada.

La Biblioteca de Catalunya continua amb la seva
proposta titulada Llegim al jardí, que enguany arriba a la setena edició. Aquesta activitat, que es fa
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, té
com a objectiu donar un ús cultural als jardins Rubió i Lluch de la biblioteca. Així, es fan servir com a
espai de lectura a l’exterior, col·locant taules i cadires destinades als usuaris. Préstec de llibres i revistes, accés gratuït a una selecció de la premsa, internet a través de Wi-Fi...

L’antiga baronia de Toses ofereix cada estiu el cicle
de concerts Romànic en viu. Aquest afluent del riu
Freser vertebra una profunda vall amb desnivells
de més de dos mil metres, al peu de l’imponent
Puigmal, entre els dos espais protegits de la serra
de Montgrony i les capçaleres del Ter i del Freser, i
amb cinc bucòlics pobles amb importants elements
de l’art romànic català. Així, la vall de Ribes i el Ripollès, a tocar de la Cerdanya, gaudeixen des de
l’any 2003 d’un cicle de concerts.

 Canònica de Santa Maria de Vilabertran
 Fins al 3 de setembre
 www.schubertiadavilabertran.cat

 Biblioteca de Catalunya
 De dilluns a divendres, de 10 a 19.30 h
 www.bnc.cat

 Diferents espais de Toses (Ripollès)
 Fins al 10 de setembre
 www.toses.cat

BARCELONA

EL VENDRELL

AMPOSTA

TARRAGONA

Activitat ‘Vacances a
Tàrraco’, al MNAT
En el marc del programa d’activitats
Estiu al Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona (MNAT), aquesta proposta permet als seus participants,
convertits en exploradors, conèixer
com era la vida a la ciutat de Tàrraco
al segle II dC, visitar els monuments,
les botigues, passar una estona al
circ... Una visita diferent. Tàrraco és
la capital de la província romana més
important de l’antiga Hispania.
 Museu Nacional Arqueològic de Tarra-

14è San Miguel Mas i
Mas Festival 2016

36è Festival de
Música Pau Casals

Activitats familiars
d’estiu a MónNatura

Sota la filosofia d’oferir una activitat
cultural de primer ordre durant el
mes amb menys activitat de la ciutat,
el Grup Mas i Mas, amb l’ajuda de la
cervesera San Miguel, va engegar el
2003 un festival que avui ja és un
clàssic de les nits d’agost a Barcelona. El 14è San Miguel Mas i Mas
Festival 2016 presenta un extens
programa de concerts per a les nits
d’estiu repartits per diversos espais
de la Ciutat Comtal. Jazz al Jamboree, música techno al Moog, trenta
minuts de flamenc cada nit als Tarantos i altres propostes musicals
al Palau de la Música i al Born Centre Cultural.

Amb la voluntat de retre homenatge
a Pau Casals, músic genial i profund
humanista, va iniciar-se l’any 1981 el
Festival Internacional de Música Pau
Casals, que, des del primer dia, ha
reunit els millors intèrprets i formacions del país i d’arreu del món. L’atenció pel violoncel n’és el fil conductor. El festival ha passat a ser una
trobada imprescindible de l’estiu i un
certamen musical de referència a tot
el país. Els dies de juliol i agost són
plens de la millor música que es pot
escoltar just davant de la casa on va
viure Pau Casals. Aquest dissabte,
Arran de Terra: Música i vi, a càrrec
de la Cobla Maricel.

MónNatura ofereix diferents activitats
estiuenques. Entre altres, La visita
dels menuts i L’espavilat del Delta.
La primera és una visita familiar per
conèixer la història del pirata de les
salines Xeic Tu Xic Mano: veureu aus
fascinants, com els flamencs, i practicareu activitats tradicionals úniques
del Delta, com tirar el rall o navegar
amb pontona. Es fa els dissabtes i
diumenges. I també els divendres,
fins al 9 de setembre. Una altra proposta és L’espavilat del Delta, una
gimcana participativa on cada grup
haurà d’aconseguir la quantitat de
sal adequada per comprar un viatge
amb una barca de perxar.

 Diferents espais (Barcelona)
 Fins al 4 de setembre
 www.masimas.com

 Auditori Pau Casals (el Vendrell)
 Fins al 27 d’agost
 www.auditoripaucasals.cat

 MónNatura Delta de l’Ebre (Amposta)
 Diferents dates, vegeu web
 www.monnaturadelta.com

Generalitat
de Catalunya

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

gona (MNAT)
 Dimecres d’agost, a les 11 h
 www.mnat.cat

LA TORRE DE L’ESPANYOL

Aplec de la Sardana a
la Torre de l’Espanyol
El 36è Aplec de la Sardana porta a la
Torre de l’Espanyol les cobles La
Principal de Tarragona i Vents de
Riella. Les ballades es fan al Pati de
les Escoles. Si fa mal temps, a la sala
polivalent municipal. Com el nom indica, l’origen de la població probablement prové d’una torre de vigilància i defensa de la ruta que comunicava Lleida i Tortosa, travessant
l’Ebre, per la part d’Ascó. Probablement ja existia en època romana.
 Pati de les Escoles
 20 d’agost
 fed.sardanista.cat
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gs temps de terrasses!
NO~S EL MATEIXFERUNWHISKY
EN UNHOTELDE LUXEAMBVISTESQUEUNVERMUT
INFORMALI
HIPSTER:
AOU[TENlU
ALGUNES
PROPOSTES
PERSEURE
FORAIAPROFITAR
ELSDARRERS
DIES DE CALOR
A LA ClUTAT

Laterrassa
deI’Antic
leatre
s’ubica
enu npalauet
neoclassic
delsegle
XVll(FOTO:A LESSIA
BOMBACI).Asota,I’espectacular
terrassa
delGranHotel
LaFlorida.

NORIABONET
ICART
Aquest 4s un dels grans plaers de Barcelona: asseure’s
en una terrassa, prendre
alguna cosa i passar l’estona contemplant la gent que
passa. O senzillament per6
menys po6tic aprofitar que
s’hi pot fumar i que no empipa rant que els nens campin amunt i avall. L’estiu 6s
temps de terrasses i per als
que som mediterranis aix6
vol dir asseure’s a fora. Si, a
m6s, podem fer un arr6s arab
llam~ntol, pleat unes escopinyes o prendre una orxata
per berenar aprofitant que
potser passa una mica de brisa, qui es tanca a casa?
El Mercaderde I’Eisample
Aquest 6s el veritable luxe: asseure’s en una terrassa d’una torte modernista en un dels passatges de
m6s hist6ria de la Ciutat
Comtal, per tastar plats de

la cuina catalana de tota la
vida arab un toe espeeial.
E1 Mereader de l’Eixample
va obrir el desembre passat
arab una aposta clara pel
producte de qualitat,
sluw
Food i KM0.I aix6 vol dir
que els llegums i la verdura
v6nen d’un hort de Molins,
que els calamars s6n de
potera (reneguen de la pesca d’arrossegament) i que
el pa el porten cada dia del
mitic Baluard de la Barceloneta. Despr6s de l’6xit
assolit arab La Burg de Satrib i E1 Filete Ruso, Claudlo Hoyos aposta ara per
una cuina tradicional,
pensada per compartir iamb
un punt divertit i an~rquic.
No us perdeu el eanel6 a
la barcelonina (que segueix una recepta del segle
XVIII), el fricand6 i les croquetes de pollastre rostit
ecol6gic. E1 xuixo de Girona
amb xocolata calenta crea
addicci6. Esteu advertits.
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MALLORCA,
239. TEL.932720705.
¯ Elmercaderdeleixa
mple.com
Les"l’errassesBar& Lounge,
~,ranHotel La Florida
I~s, probablement, la millor
terrassa de Barcelona. Que
no us espanti el fet que el
Gran Hotel La Florida sigui un cinc estrelles gran
luxe. Una posta de sol al seu
bar de la piscina no t6 preu.

Situat a toear del Tibldabo, Barcelona queda literalment als seus peus. Des
del teu tamboret a la barra,
el coixl del chillout o l’hamaca, la vida es veu d’una
altra manera. ]~s aiM. Aqui
hi pots esmorzar, fer el verrout, dinar, berenar o sopar;
de 9 a 23 hores el seu servei superprofessional et fa
sentir coma casa. I no 6s an

t6pic. De la carta pots triar
entre un sandwich o unes
tapes, una selecci6 de pastisseria casolana i de tes o,
si la butxaca ho permet, un
arr6s cald6s de gambes i llagostins amb una ampolla de
champagne franc6s (des de
69 euros). No us desanimeu,
pagareu 4 euros per un caf~, per6, aix6 sl, acompanyat
d’un brownie de xocolata
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blanca let per ells gentilesa
de la casa. CTRA
VALLVlDRERA
ALTIBIDABO,
83-93. TEL.: 932593
000. ¯ Hotellaflorida.com
MorroFi
Qu~ fa tan especial el Morro Fi? Sons dubte el solet que
cada migdia toca de pie al
xamfrh de I’Eixample on
fan pelegrinatge els hipsters
de la ciutat per petar-hi la
xerrada i, de passada, for-hi
el vermut. No us enganyem:
aquest bar mintlscul t~ nom~s dues taules al carrer i
una barra que d6na a fora,
per6 aquest ~s un detall sense
importAncia en aquest temple de l’aperitiu, popular i
divertit.
Tothom hi troba un
rac6. E1 vermut ~s l’estrella
del local, per6 los canyes ben
tirades volen. El tiquet mitj~
El Mercader
deI’Eixample
ofereix
platsdecuina
catalana
amb
untocespecial.
oscil-la els 5 i 20 euros. I per
qua? Doncs perqu~ hi ha qui
es conforma a pleat unes oilyes per6 qui tamb~ sap gaudir d’unes delicioses navalles,
escopinyes, anxoves i altres
conserves de qualitat. C0NSELL
DECENT,
171. EL22 D’AGOST
TORNENDEVACANCES!
¯ MorroFi.cat

MORROFI

Bar Mendiz~ibal
L’ambient canalla i informal
~s el sou punt fort. Aquesta terrassa pot presumir que
ja hi era abans de la llei antitabac, abans que s’obrls la
nova Filmo i quan el Raval
tot just comen~avaa interessat els arquitectes modernets
i els estudiants despistats.
El Mendizfibal ~s el punt de
trobada per als veins de tota
la vida, artistes que assagen
al Romeai, tamb~, algun guiri ben informat. Va comen~ar
sent aix6: una terrassa amb
nom~s una petlta barra que
d6na al carter. Els sucs de
fruita i els entrepans eren el
sou punt fort. Per6 des de fa
uns mesos han obert un petitlocaltancati
oh mygod!
ban obert cuina. I aix6 els
permet for entrepans tan incre~’bles corn el de tataki de
tonyina vermella amb guacamole, el de xai cult a baixa
temperatura arab ruca i figues o el de calamars arab la
seva tinta i salsa t~rtara. Per
postres, flare de mat~ caso1~_ o crema de formatge amb
mango. El MendizfibaI s’ha
fet encara m~s gran. NO~Pl
TAL,63. TEL.: 935667052.
¯ Mendizabal.cat
El lio Che
I en tota llista de recomanacions de terrasses com d~u
mana no hi pot faltar aquest
cl&ssic del Poblenou: l’orxateria El Tio Che, en plena
rambla, arab los seves taules

Toti serunpetitbardeI’Eixample,
el Morro
Fi halet cElebre
el seuvermut
i lesseves
canyes
bentirades.

L’orxateria
El TfoChe
dsunclassic
delPoblenou
quetamb~
ofereix
granissats
illet merengada.
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sempre plenes a vessar de families, veins i clientela fidel
vinguda expressament de tot
arreu. E1 reclam: l’orxata eada alia de I’any, els granissats, la llet merengada.., per6
tamb~ els seus entrepans. I
~s que E1 Tio Che va set un
dels primers frankfurts
que va obrir a Barcelona!
Aquesta ~s la quarta generaci6 que segueix el negoci, que
el 2012 va for cent anys! Ara,
per descomptat, el vermut ~s
el rei. RAMBLA
DELPOBLENOU,
44 TEL: 933 091 872,
¯ Eltioche.es
DelaCrem
Massimo
Pignata6s unartista.
I aixbhosapla clientelafidel de
la sevapetita (gran)geladeria,
DelaCrem,
obertafa sis anys
en unxamfr~privilegiat d’Enric
Granados.
Les cuesdelaten que
aquestaks consideradaunade
los millorsgeladeries
deI’Estat.I
no exagerem.
Aquitots els gelats
s6nartesans,cremosos,
fets el
mateixdia arabfruita natural.I a
m~s,es pot triar I’opci6senseIlet,
queell anomena
sorbet. Triomfen
els gelats de festucs,de maduixes
del Maresme
i unade les seves
creacionsestiuenques:arania
rosaambmenta.Nora,scal dir
queels italians diuenquela seva
8ianduia~sde les millors quehan
tastat. Tamb~
hi ha un assortiment
de pastisseriacasolana,
arabun
pastis deIlimonaquecreaaddicci& I cornqueaix6 va deterrasses, nora,sdir-vos queaquesta
~s unade les m~scobejadesde
I’Eixample: bonambient,sense
pressesi aquellaombra
natural
quea I’estiu s’agraeixrant. ENRIC
GRANADOS,
15. TEL.: 930 041
093. ¯ Delacrem.cat
Antic Teatre
Aquest 6s, sons dubte, un
dels racons de m~s encant
de la ciutat. I no exagerem. A
tocar del Palau de la Mfisica, unes escales ben dretes et
condueixen fins a un dels tiltimsjardins
rom&ntlcs que
es conserven a Barcelona.
Hi ha dos nivells de terrassa arab taules a tort i a dret
i, vigilant-ho tot, una figuera
centen~ria. ]~s l’avantsala de
l’Antic Teatre, un "centre
cultural i social" que des del
2003 s’ubica en un palauet
neoclhssic del segle XVII.
un dels escenaris m6s ereatius i independents del
panoramaactual i s’atreveixen amb tot. Potser per aix6
els qui van al bar de l’Antic
a fer una canya o un dels famosos c6ctels "del Paco" sdn
d’aquella gent que creen un
ambient especial. VERDAGUER
I CALL[S,
12. TEL.:933 282354.
¯ Anticteatre.com
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Reusesuna ciudad dondeel esti1o modernista catalan camina a
susanchas,yestoquedapatenteal
poder apreciar, aun siendo de
jos,la Casa Naves. Esta magnifica
construcci6n, considerada uno de
los mejores ejemplos del Modernismoa nivel europeo, es obmde
Lluls Dom~nech
i Montaner, uno
de los arquitectos modernistascatalanes m~is representativos de
aquella ~poca. Entre sus obras m~
destacadas tambi6n se encuentran el Palau de la MfisicaCatalaha, la CasaLle6i Moreray el Hospital de la Santa Creui Sant Pau.
La famosa edificaci6n modernista de la CasaNavb.s se encuentra en pleno nficleo antiguo, justo en el coraz6nde la ciudad,en la
emblem~ticaPla~a del Mercadal.

La Casa Navhsfue construida
entre 19Oly 19o7. Fue el matrimonio Navfis, formado por Joaquire Navfis y su esposa Josepa
Blanco, quienes encargaron a
Dom~nechi Montaner esta magnlfica construcci6npara poderalbergar alll su vivienday, por otra
parte, su propiatienda de tejidos,
situada en la planta baja de la casa. Noes de extrafiar que el matrimonio Naves pidiera una obra
de tal dimensi6nartistica a un conocido y famoso arquitecto del
Modernismo, ya.que los Navhs
eran unafamilia de la m~alta burguesla de la ciudadde Reus.El ~xito de este conocidomatrimonioradic6 en sus negociosdentro de la
industria textil. Pero Lluls
Dom~nech
i Montanern(~ fue el
6nico er/dejarimprenta de suarte entre aquellos muros,el mobi-
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Pot carretera
Parallegar a Reuspor carreteratenemos
variedad de opcionesdependiendodel
l ugardepartida. Estaciudadconectadirectamentecon las carreteras N-42oy
Cq4, que enlaza directamentecon SaIou. Perotambi~nes posibleir por laA-7
o AP-7 desvi~mdonos
despugshaciala C14.

Apie
pie hacia la CasaNavesestandoen
Reuses
f~cil. Tansolo hayqueseguirlas
indicaciones
hastalaPla~:adei Mercadal.

En bus
Reustieneconexi6ndirectaenbusconlas
principales ciudadesde alrededor.

Ndcleo Antiguo de Reus
Consolo salir delaCasaNaves
nosencontramosenpleno NdcleoAntiguode Reus,
en la Plata del Mercadal.Aqu[tenemos
accesoatodoslos monumentos
hist6ricos delaciudad otambi~ntenemosla
opci6ndeperdernos
pot las calles estre- .
chasy empedradas.

Cafeterias y restaurantes
liario es obra de Gaspar Homary
las vidrieras de Jeroni Ferran Granell i Manresa.
De esta manera,la casa rue construida sin ningfin altercado, al menos hasta el comienzo de la Guerra Civil espafiola. Durantela guerra, la famosa construcci6n de
estilo modernista sufri6 la detonaci6n de algunos artefactos explosivos que fueron lanzados por
la ciudad de Reus. Pese a esto, esta magnifica obra de arte no sail6
tan real parada teniendo en cuenta que fueron lanzadas centenares de bombas sobre la ciudad de
Reus. De hecho, esta famosa estruetura es afin m~ts famosasi cabe debido a que con~ervalos elementostalycomo quedarontras
la construcci6n en su 6poca; las
tapicerias, las Iuces, el mobiliario, los tejidos de seda, la ropa,
entre otros muchosobj eros m~.s.

tranquilidad a partes iguales. De
pie en el mismohalIno es compli
cado sentirse parte de la clientela de clase aha que confiaban en
la familia Navhsy sus textiles. La
siguiente estanciaes elcomedor.
Lo que m~isllama la atenci6n e s la
chimenea, separada del resto de
la estancia por unas vidrieras decoradas tambi~n con elementos
que evocan la naturaleza. De he-

Recorrido pot el Modern|$mo
En el hall dcl piso principal de la
Casa Naves nos sorprende la enorme cantidad de vidrierasjunto con
la claraboya. Adem~is,los motivos
florales eseulpidos en el m~rmol
rosa de las paredes no dejan hueco alguno ni ningdn espaeio vac[o. Todoestfi decorado y todo es
arte. Estando allf dentro nos invade una sensaci6n de asombroy

cho, la propia chimenea cuenta
con un mosaico decomdo tambi~n
con estos elementos tan recurrentes en el Modernismocatahln, comoel uso de flores y hoj as.
En la sala de estar los elementos decorativos con motivos florales sigucnvigentes. Pero se suma un nuevo elemento yes que
toda la estancia est~ cubierta pot
tapizados de seda.

La Casa Naves de
Reus permite recorrer
en vivo la historia del
Modernismo catah~n
gracias a los
elementos orlgirmles
que la conforman
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E1 dormitorio donde dormia el
matrimonioNaveses,tal vez, la estancta mls austera de toda la casa. Con un estilo sencillo, en la
habitaci6n haydos camas de gran
tamafio y cuenta con un bafio pro
pio donde es posible ver las innovaciones higi~nicas de la ~poca,
comoes el caso del bidet.
Por otra parte, la cocina es de
un tamafio considerable teniendo en cuenta los comensales que
cablan en el pequefio comedor.
Pero, ante todo, lo que m~sllama
la atenci6n de la cocina es que es
totalmente original de la ~poca,
sin ningfin cambio.
Otto espacio de gran importancia es el patio trasero, en el
que los mosaicos, de nuevo,lo envuelven todo. En este caso algunos mosaicos narran algunos fragmentos de la historia de Catalunya, como elmomento enelque el
reyJaume I el Conquistador parte hacia Mallorca.

[] Vista
general dela
CasaNaves,unode
los edifcios
modem~stas
emblem~ticosde la
ci~dad.

Tambi~nhay muchasopcionesde pasar
un buenrato en cafeterias conterrazas
pequefiasyencantadoras.Por otra parte, en la misma
plazatambi~nhayvariedadde restau rantes dondecomerbien.

HACER

Gaud~Centre Reus
La ciudadnatal de este artista sorprendea susvisitantes conestecentroen el
quetantomayorescomopequefios puedendivertirse y aprendersobrela vidadeGaudl.

Tardes de compras
En la actualidad
La empresa textil de la familia
Nav~s continfia bajo las 6rdenes
de sus sucesores. La tienda sigue
estando en la planta baj a de la Casa Navhs. Para todo enamorado
del arte modemista,se tmta sin duda de una visita m~s que obligatoria.

Paraaquellosamantesde las tardes de
compras,
Reuses ideal. A Io largo de la
calle Monteroyencoatramos
diversidad
de tiendasy ioyerfas.

Vermut y Avellanas
Famosos
productoslocales disponibles
en muchos
bares y restaurantes.

