
A LA CARTA 
04  09 Wad-Ras: maternitat entre reixes  

La presó de dones de Barcelona acull l’únic departament de mares penitencia-
ri de Catalunya, amb capacitat per a 14 dones amb els seus fills menors de 3 
anys. Sílvia Barroso i Francesc Melcion hi han compartit una jornada i expli-
quen el dia a dia en la vida d’unes recluses que parlen del seu passat, els seus 
errors, les seves esperances i la dificultat de criar fills entre reixes.

12  13 Frank Horvat: la moda surt al carrer  

La Fundació Vila Casas de Torroella dedica una gran retrospectiva amb més de 
vuitanta obres al fotògraf italià Frank Horvat, conegut sobretot per la feina que 
va realitzar als anys cinquanta i seixanta en el món de les revistes de moda, 
quan va treure les models als carrers buscant la seva quotidianitat. 

14  16 L’orxata de xufa: història dolça de l’estiu  

Un recorregut per la xufa, des que es planta a l’Horta de València fins que arri-
ba a les orxateries. Un procés laboriós que es fa de manera artesanal i que, a 
més, marca els canvis del paisatge valencià. 

Opinadors 

17 Sant Joan: la porta de l’estiu  

El folklorista Bienve Moya fa una revisió del que suposa la festa de Sant Joan com 
a inici del cicle festiu de l’estiu, que, comenta, va lligat a l’aigua i també al foc. 

Francesc Melcion 
 

18  21 Bechtold i Tur, patriarques de l’art eivissenc  

Un alemany i l’altre eivissenc, però tots dos compartint el mateix interès per 
l’art abstracte i, també, per la cultura i paisatge illencs. Pere Antoni Pons i Jean 
Marie del Moral fan un retrat sensible i profund de dos dels artistes que més han 
marcat l’evolució de l’art modern a Eivissa i que comparteixen aquí els seus 
records i la seva estètica. 

03 Mònica Planas  

La decisió  
10 Toni Vall  

La mala educació, pandèmia ultraliberal 

11 Xavier Theros  

La cantonada de Casp 
 

22 Bru Rovira  

Estiu Europa
23 Rafael Argullol  

Més enllà del vel d’Isis
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